
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เดนิทางโดยสายการบนิ JAPAN AIRLINES สายการบนิพรเีมีย่มระดบั 5 ดาว 
พเิศษ !!! บรกิารอาหารรอ้น+เครือ่งดืม่บนเครือ่ง น า้หนกักระเป๋า 2 ใบ 46 ก.ก. 

สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์JAPAN AIRLINES (JL) 

ขาไป JL738 BKK - NGO 00.55 - 08.25 

สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์JAPAN AIRLINES (JL) 

ขากลบั JL737 NGO - BKK 10.30 - 14.50 

 



  

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก:: 

08 – 12 กนัยายน 61 31,900 8,900 

11 – 15 กนัยายน 61 31,900 8,900 

22 – 26 กนัยายน 61 31,900 8,900 

09 – 13 ตลุาคม 61 (วนัคลา้ยสวรรคต ร.9) 34,900 8,900 

13 – 17 ตลุาคม 61 (วนัคลา้ยสวรรคต ร.9) 36,900 8,900 

21 – 25 ตลุาคม 61 (วนัปิยมหาราช) 36,900 8,900 

24 – 28 ตลุาคม 61 34,900 8,900 

ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 7,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 21,900 บาท 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – นาโกยา่ 

 
22.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประต ู8 เคานเ์ตอร ์R  

ของสายการบนิ Japan Airlines (JL) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ
และบตัรขึน้เครือ่ง 
 

วนัที ่2 
ทา่อากาศยานชุบ ุ(นาโกยา่) – ทาคายามา่ – หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ  หมูบ่า้น LITTLE KYOTO 
– คานาซาวา่ 

 
00.55 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานชุบ ุเมอืงนาโกยา่ โดยเทีย่วบนิที ่JL738 เดนิทางดว้ยเครือ่งบนิล าใหญ่ ที่

น่ังกวา้งสะดวกสบาย บรกิารระดับ 5 ดาว บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่ตลอดการเดนิทาง 
 (ฟรโีหลดกระเป๋าใบละ 23 กโิลกรมั  2 ใบ รวม 46 กโิลกรมั / ทา่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 

หากทา่นตอ้งการจองตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้

ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู่ 

เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 
 



  

 

 

08.25 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานชุบ ุเมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น นาโกยา่เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคชบุ ุซึง่
อยู่ตรงกลางประเทศญี่ปุ่ น หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงทาคายาม่า จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิี่
สวยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร  น าทา่นเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิซึง่เป็น
หมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่งัอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิ
เทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติ
และจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ 
หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอด
นิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่ นอีกดว้ย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่า
ประทับใจมากมาย ทา่นยงัสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที่
ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตล์ญี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยัง
ไดรั้บเลือกจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อ
เดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช-สคึรุ ิจะมคีวามยาว
ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ
บา้นสามารถรองรับหมิะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ ี
และรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ 
จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี้ว่า “กัสโช” และมผีูค้นจากทั่วทุก
มุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 
680,000 คน เลยทเีดยีว จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง
คานาซาวา่  

 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
 
ค า่ พักที ่ MYSTAYS KANAZAWA CASTLE HOTEL  ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงคานาซาวา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่3  หมูบ่า้นฮงิาช ิชายะ – สวนเคนโระคเุอ็น – ปราสาทคานาซาวา่ -  พพิธิภณัฑศ์ลิปะศตวรรษที ่21 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นฮงิาช ิชายะ เป็นหนึง่ในหมูบ่า้นโรงน ้าชา และแหลง่ผลติชาชายะ ในสมยัเอโดะเป็น
สถานบนัเทงิใหแ้ขกผูม้าเยอืนไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการรอ้งเพลงและเตน้ร าของเกอชิา นอกจากนีย้งัมหีมูบ่า้นอกี 
2 แหง่ทีค่ลา้ยคลงึกบัทีน่ี ่ไดแ้ก ่ นชิ ิชายะ(Nishi Chaya) และคาซเุอะ มาช ิชายะ(Kazuemachi Chaya) โดย
หมูบ่า้นฮงิาช ิชายะเป็นหมูบ่า้นทีใ่หญท่ีส่ดุ และน่าสนใจทีส่ดุ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ  
 
 
 

 

 

 

 



  

 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่ สวนเคนโระคเุอ็น  เป็นสวนเกา่แกต่ดิหนึง่ในสามสวนทีส่วยงามและมี
พืน้ทีม่ากทีส่ดุของญีปุ่่ น สวนนีถ้กูบรูณะขึน้มาหลายครัง้ ตัง้อยูด่า้นนอกของปราสาทคานา
ซาวา่มพีืน้ทีก่วา่แสนตารางเมตร (25 เอเคอร)์ จากสดัสว่นและความงดงาม ท าใหส้วนแหง่
นีไ้ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหนึง่ในสวนของขนุนางศักดนิาทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ นเค็นโระคเุอ็น 
หมายถงึ "ปัจจัย 6 ประการ" ทีท่ าใหเ้กดิทวิทศันท์ีง่ดงามสมบรูณ์แบบของสวนแหง่นี้ อาท ิ
ขนาดใหญ ่ สงบ มลีกูเลน่ ความเกา่แก ่ ทางน ้าไหล และทศันยีภาพจากในสวน ทา่น
สามารถเดนิไปชม ปราสาทคานาซาวา่ ซึง่อยูฝ่ั่งตรงขา้มของสวน ปราสาทคานาซาวา่มี
ขนาดใหญ ่ ปราสาทแหง่นีม้รีะบบป้อมปราการซึง่มชีอ่งส าหรับยงิปืนบนก าแพงทีอ่ยูร่อบ
นอกเพือ่ป้องกนัตวัปราสาทจากศัตร ูแผน่กระเบือ้งสขีาวสวยชว่ยใหห้ลังคาดงูดงามท าจากตะกัว่ ในสว่นของ
ก าแพงสรา้งจากปนูสขีาวและตดิทบัดว้ยกระเบือ้งบางๆ หลังจากนัน้ทา่นสามารถลิม้ลองไอศกรมีทองค าซึง่
เป็นของขึน้ชือ่ของเมอืงคานาซาวา่ ไดบ้รเิวณโดยรอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑศ์ลิปะศตวรรษที ่21 ภายในจัดแสดงผลงานของศลิปินรว่มสมยัทีไ่ดรั้บรางวลั
จากทัง้ในประเทศญีปุ่่ นและจากทัว่โลก นับเป็นหนึง่ในพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของญีปุ่่ น อาคาร
ของพพิธิภณัฑม์สีถาปัตยกรรมทีแ่ตกตา่งจากพพิธิภณัฑแ์หง่อืน่ๆในเมอืงคานาซาวา่ อาคารดังกลา่วเป็น
วงกลม เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 112.5 เมตร ประกอบดว้ย หอ้งจัดแสดง หอ้งสมดุ หอ้งบรรยาย และหอ้งส าหรับ
ท ากจิกรรมเวริค์ชอ้ปส าหรับเด็กนอกจากนีย้งัมพีืน้ทีภ่ายนอกทีจั่ดแสดงผลงานแบบถาวร เชน่ “Swimming 
Pool” ผลงานของ Leandro Erlich จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกฟิ ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 
 
ค า่ พักที ่DAIWA ROYNET HOTEL GIFU  ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงกฟิ ุ

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่4 ศาลเจา้อะสตึะ – ชอ้ปป้ิงมติซุย เอา้ทเ์ล็ท – ชอ้ปป้ิงถนนซาคาเอะ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ ศาลเจา้อะสตึะ เป็นศาลเจา้ชนิโตเกา่แกแ่ละยงัเป็นศาลเจา้ทีใ่หญเ่ป็นอนัดับที ่ 2 ของ
ญีปุ่่ น ในแตล่ะปีมผีูค้นเดนิทางมาสกัการะศาลเจา้แหง่นีม้ากเป็นจ านวนถงึ 9 ลา้นคน ภายในศาลเจา้ยงัเป็น
ทีต่ัง้ของ Bunka-Den (Treasure Exhibition Hall) ซึง่เป็นทีเ่ก็บรักษาโบราณวตัถหุลายพันชิน้ รวมถงึดาบ
คซุานาง ิ(Kusanagi-no-Tsurugi) ซึง่เป็นหนึง่ในสามเครือ่งราชกกธุภณัฑข์องจักรพรรดญิีปุ่่ น 
 
 

 
 
 
 
 



  

 

 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่ MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกับการช ้

อปป้ิงรา้นคา้แบรนดเ์นมชัน้น าและรา้นอาหารญีปุ่่ นและอาหารนานาชาตกิว่า 240 รา้นเลยทเีดยีว ทีน่ี่ถอื
เอา้ท์เลตที่มขีนาดใหญ่อกีแห่งหนึ่งในญี่ปุ่ นมคีวามมคีวามใหญ่ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถูก
ออกแบบใหม้ลีักษณะคลา้ยกบัเมอืงนวิออรล์นีสซ์ ึง่เป็นเมอืงทา่ทางตะวันตกของอเมรกิาอกีดว้ย 
อสิระอาหารกลางวันเพือ่ใหท้า่นสะดวกในการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มที ่
 
 

 
   
 
 
 
 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนซาคาเอะ  ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังแหง่นาโกยา่ แหลง่ของรา้นแบรนดเ์นมชือ่ดังตา่ง ๆ ที่
พากนัตัง้เรยีงรายอยูส่องฝ่ังถนน ซึง่เป็นรา้นขนาดใหญม่หีลายชัน้ใหค้ณุไดเ้ลอืกสรรกนัอยา่งเพลดิเพลนิจน
ลมืวันเวลา เชน่แบรนดย์อดนยิมอยา่ง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, miu miu, GAP, 
ZARA, Louis Vuitton และ Apple อสิระอาหารเย็นเพือ่ใหท้า่นสะดวกในการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มที ่

 
ค า่  พักที ่ J HOTEL NAGOYA  ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ ใกลส้นามบนินาโกยา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที ่5 ทา่อากาศยานชุบ ุ(นาโกยา่) – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7)  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชุิบ ุ เพือ่เตรยีมตัวกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 

10.30 น.  ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่JL737 เดนิทางดว้ยเครือ่งบนิล าใหญ่ ทีน่ั่งกวา้ง
สะดวกสบาย บรกิารระดับ 5 ดาว บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่ตลอดการเดนิทาง 

14.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า 
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งส าหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที่

นอน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิล้ส าหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ  

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตลอดทรปิ  
กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 



  

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 
 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี
ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท/ ทา่น / ทรปิ  

 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 24 ชัว่โมง 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้



  

 

 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 
หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้ เนือ่งจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน 

ไมว่า่จะอยูด่ว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิ หรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยนัการมคีณุสมบตัรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพ านักอยูใ่นประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม เป็นตน้) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นดว้ย 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  
(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ ่าวา่ 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 


