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บินตรงสู่ นาโกย่า โดยสายการบิน THAI LION AIR 

บริการน ้าหนกักระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเคร่ืองทั้งไป-กลบั 

หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ สมัผสัวิถชีีวิตคนญีปุ่่ น 

ชมใบไมเ้ปลีย่นสีท่ีสวนเค็นโระคุเอ็น ปราสาทคานาซาว่า 

ศาลเจา้โอสึคนันอน // ชอ้ปป้ิง JAZZ DREAM OUTLET 

พิเศษ !! นัง่กระเชา้ลิฟตช์มทุ่งดอกโคเคีย + ดอกพทูิเนีย ณ สวน HIRUGANO PICNIC GARDEN 

พกักิฟุ 1 คืน พกัคานาซาว่า  1 คืน พกันาโกย่า 1 คืน 

WIFI FREE ON BUS  น ้าดืม่บริการวนัละ 1 ขวด 

 

 

หากท่านมีความจ าเป็นจะตอ้งซ้ือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ เพือ่บินไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพือ่ยืนยนักบัทาง

เจ้าหนา้ที่ก่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท่้านซ้ือตัว๋เครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได ้อนัเนือ่งมาจากหาก

เกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าชา้ของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการ

เดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงสายการบินพิจารณาสถานการณแ์ลว้พบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผล

เชิงพาณิชย ์หรือเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงันั้นเหตุผลเหล่าน้ี อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่

รบัผิดชอบและไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ น อนึง่ บริษทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนัก่อนเดินทาง ขออภยัในความไม่สะดวก 

กรุณาอ่านหมายเหตุทา้ยโปรแกรมอย่างละเอียดก่อนท าการจองทวัร ์

 

 

 

 
โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที่ยง ค า่ โรงแรมที่พกั 

1 
สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) สนามบินนาโกย่า – 

AEON MALL GIFU - กิฟุ 

 บน 

เคร่ือง 

 GIFU HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 

2 
ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – ปราสาทคานาซาวะ 

(ชมดา้นนอก) + สวนเค็นโรคุเอ็น – คานาซาว่า สเตชัน่ 

   ECONO KANASAWA 

HIGASHI 

หรือเทยีบเท่า 

3 
ตลาดปลาโอมิโจ – นัง่กระเชา้ลิฟตช์มทุ่งดอกโคเคีย + ดอก Petunia 

ณ สวน Hirugano Picnic Garden – Duty Free – ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

   TOYOKO INN 

NAGOYA 

หรือเทยีบเท่า 

4 
ศาลเจ้าโอสุคนันอน – JAZZ DREAM OUTLET – สนามบินนาโกย่า 

SL311 (16.55-21.10) 

 บน 

เคร่ือง 
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วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – เมืองนาโกย่า - อิออนมอลล ์กิฟุ 

04.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน

ไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเชค็อนิ และ

หัวหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

07.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบิน ไทยไลออ้นแอร ์เที่ยวบินที่ SL310 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจดัที่น ัง่ของกรุป๊ ไม่สามารถรีเควสหรือเลือกที่น ัง่ได ้และทางสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษทั

ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 

15.25 น.   เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาที่ญี่ปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) หลงัจาก

ผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา 

** ส าคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้ อสตัว ์พืช ผกั  

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั ** 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ AEON MALL เมืองกิฟุ ร้านชอ็ปป้ิงกอ็าจจะเหมือนห้างปกติทั่วไป มีโซนร้านอาหาร ร้าน 100 

เยน นอกจากนั้นแล้วก็เป็นโซนช็อปป้ิง มีร้านหลากหลายให้เลือก มีของตั้งแต่เคร่ืองส าอาง ของกิน ของฝาก ไปถึง

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเลย 

 อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ AEON MALL 

พกัที่  Gifu Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่สองของการเดนิทาง (2) เมืองเก่าทาคายาม่า – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ - ปราสาทคานาซาวะ (ชมดา้นนอก) –  

     สวนเค็นโรคุเอ็น - คานาซาว่า สเตชัน่  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 

น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กโิลกรมัตอ่ทำ่น 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น LITTLE KYOTO 

หรือ เขตเมืองเก่า ซนัมาจิซูจิ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2 ชม.) ซึ่ งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปี

ก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระ

ให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและช่ืนชมกับทศันียภาพเมืองเก่า

ซึ่งเตม็ไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย 

จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ (ใช ้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญ่ีปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็น

มรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของ

หลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ ว่า “กสัโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชม

ความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 680,000 คน เลยทเีดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคานาซาว่า (Kanazawa) ในจังหวัดอิชิคะวะ (Ishikawa) เป็นเมืองที่ มีวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์อนัยาวนาน และเป็นเมืองยอดนิยมที่สาวๆ มักพากนัมาท่องเที่ยว หากใครมีโอกาสได้มาที่นี่ ขอแนะน าให้เดิน

เล่นไปตามถนนหนทางท่ามกลางบรรยากาศเก่าๆ พลางเอร็ดอร่อยกับการตระเวนชิมของหวาน และแวะช้อปป้ิงตามร้าน

ขายของกระจุกกระจิกสไตล์ซักกะ (Zakka) น่ารักๆ มากมาย 

น าท่านชม ปราสาทคานาซาวะ (ไม่รวมค่าเขา้ชมปราสาท) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) นับเป็นอีกหนึ่งแหล่ง

ท่องเที่ยวสุดฮิตของเมืองคานาซาวะ (Kanazawa) ซึ่งกเ็ป็นปราสาทเก่าแก่ที่มีพ้ืนอาณาบริเวณขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งของ

ญ่ีปุ่นเลยทเีดียว ในอดีตนั้นปราสาทแห่งนี้ ได้เคยเป็นของไดเมียวตระกูลใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของญ่ีปุ่นของสมัยยุคเอโดะ  

น าท่านชม สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) (รวมค่าเขา้ชมสวน) นับเป็นแลนมาร์กที่โดดเด่นมากๆ ของเมืองคานา

ซาวะ (Kanazawa) ที่สายธรรมชาติอยากเหน็สวนงามๆ เพราะที่นี่นั้นได้ช่ือว่าติด1 ใน 3 ของสวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สดุของ

ประเทศญ่ีปุ่น ทศันียภาพความงดงามภายในสวนที่สวยไม่ซ า้ในทุกๆ ฤดูแน่ๆ โดยชื่อ“เคน็โรคุ” นั้นหมายความถึง สวนที่มี

องค์ประกอบที่ดี 6 อย่างด้วยกัน กคื็อพ้ืนที่ที่กว้างขวาง, บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, 

แหล่งน า้, และทศันียภาพล้อมรอบที่สวยงาม 
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จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปป้ิงย่าน คานาซาว่า สเตชัน่ เป็นห้างภายในสถานีรถไฟคานาซาว่า มีร้านอาหาร ร้านขายเสื้อผ้า 

โดยเฉพาะร้านขายของฝาก และของที่ระลึกมีขนาดใหญ่ สนิค้าของที่ระลึกส่วนมากจะเป็นขนมหน้าตาและแพค็เกตสวยงาม 

อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที่  โรงแรม Econo Kanazawa Higashi  หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3) ตลาดปลาโอมิโจ - ชมทุ่งดอกโคเกีย+ดอก Petunia ณ สวน Hirugano Picnic Garden - DUTY 

FREE – นาโกย่า - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาโอมิโจ เป็นตลาดสดขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กว่า 200 ปี ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง 

(Kanazawa) ของจังหวดัอิชิคาว่า (Ishikawa) ที่รวมร้านค้าไว้มากมายกว่า 100 ร้าน ทั้งร้านขายอาหารสด อาหารแห้ง 

ผกัและผลไม้ รวมถงึร้านอาหารที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาลิ้มลองความสดอร่อยของอาหารทะเล  

จากนั้นน าท่านนัง่กระเชา้ลิฟตห์อ้ยขาขึ้นชม ทุ่งดอกโคเกีย+ดอก Petunia ณ สวน Hirugano Picnic Garden สวนดอกพิ

ทูเนียขนาดใหญ่กว่า 4 หม่ืนต้น ถอืว่าใหญ่เป็นอนัดับต้น ๆ ของประเทศญ่ีปุ่นเลยทเีดียว ส่วนต้นโกเกยีกยั็งมีให้ถ่ายรูปเล่น

กนัอยู่เหมือนเดิมกว่า 1 หมื่นต้น นอกจากนั้นภายในยังมีกจิกรรมต่างๆ ให้ร่วมสนุกกนักนัด้วย เช่น กจิกรรมซิปไลน์ ปิกนิก

บาร์บีคิว (ราคาทวัร ์รวมค่ากระเชา้ลิฟต์ทัง้ไป-กลบั) 

หมายเหตุ : การบานและเปลีย่นสีของดอกไม ้ข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทัทวัร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.japankakkoii.com/japan-travel/review-omicho-market-kanazawa/
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อิสระอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั ณ ศูนยอ์าหารภายในสวนฮิรุกาโนะ 

น าท่านสู่ DUTY FREE ช้อปป้ิงสนิค้าปลอดภาษีต่างๆ ตามอธัยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เดินทางสู่ ย่าน

การคา้ซาคาเอะ ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิง มีร้านรวงประมาณ 1100 ร้าน โดยย่านนี้ จะมีห้างดังเช่น 

PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, ร้ าน 100 เยน พร้อมทั้ ง ร้ านขายเสื้ อ ผ้า 

รองเท้า พร้อมทั้งยังมีร้านอาหารหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อเลือกทานอกีด้วย 

 อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที่โรงแรม NAGOYA  HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่สีข่องการเดินทาง (4)  ศาลเจา้โอสุคนันอน – JAZZ DREAM OUTLET – สนามบินนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสุคนันอน ตั้งอยู่ภายในเมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ นับว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีช่ือเสียง

มากๆ ในแถบตอนกลาง สิ่งที่ท าให้วัดนี้ มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆ 

กค็งเพราะวัดแห่งนี้นั้นเป็นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเช่ือ

กนัว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึ้นช่ือเร่ืองความเมตตา  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ JAZZ DREAM OULET ให้ท่านได้ช้

อปป้ิงอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนม รวมไปถึงสินค้าน าเข้าและ

สิน ค้าแบรนด์ ญ่ี ปุ่นมากมาย เ ช่น  MK MICHEL KLEIN, 

MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 

TESSILE ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื้ อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ 

เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้า
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แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้ อสินค้าส าหรับคุณหนู AIGLE, 

BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิค้าอื่นๆ อกีมากมาย 

 สมควรแก่เวลาน าทานเดินทางสู่ สนามบินเมืองนาโกย่า 

16.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบิน ไทยไลออ้นแอร ์เที่ยวบินที่ SL 311 

*** บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเคร่ือง *** 

21.10 น. เดินทางถงึ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 

อตัราค่าบริการทวัร ์

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าตัว๋ 
เดินทางท่านเดียว/ 

พกัเดีย่วจ่ายเพิม่ 

14 - 17 ก.ย. 63 19,999 12,999 7,900.- 

17 - 20 ก.ย. 63 21,999 14,999 7,900.- 

1 - 4 ต.ค. 63 21,999 14,999 7,900.- 

4 - 7 ต.ค. 63  22,999 15,999 7,900.- 

8– 11 ต.ค. 63 23,999 16,999 7,900.- 

9 - 12 ต.ค. 63 23,999 16,999 7,900.- 

11 - 14 ต.ค. 63 28,999 18,999 7,900.- 

15 - 18 ต.ค. 63 23,999 16,999 7,900.- 

18 - 21 ต.ค. 63 22,999 15,999 7,900.- 

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพิเศษ **  

 

  ำ  ั                                                                                         
                                                                                 

รำ กำรท ัร   ำมำร  ล ั ปร ัเปล   นหร อ   ป ำ  
รำ กำร   ตำม  ำมเหมำะ ม โ  มติ อ      ห ทรำ ล ่ หน ำ 

 

ทำ    เ นิทำ  ะ ม ่ อ ร อ     อนัเน  อ มำ ำก   ร ัทรำ เ   อน  กอ่นกำรเ นิทำ  ล   

 ร ิทั   อ   น ทิ ิ เร ิ ม ละ  กำร ห  รกิำร ท    นำม นิต นทำ  ำ ป เทำ่น ัน้  
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ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้มี) 

ท่านละ 1,500 บาท/ทริป  (ช าระที่สนามบินดอนเมืองในวนัเช็คอิน) 

(ค่าทปิหัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน) 

 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทาง (Infant) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 

 

อตัราค่าบริการรวม 

▪ ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 

▪ ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกนั 

▪ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

▪ ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 

▪ ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ 

▪ ค่ารถน าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 

▪ ค่าประกนัอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

▪  

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะ

ต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น กรณปีระกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอกีคร้ัง (เนื่องจากทางญ่ีปุ่นได้ประกาศยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้า

ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศให้ย่ืนวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพ่ิม 2,000 บาท ส าหรับการยื่นร้องขอวีซ่า 

 ค่าธรรมเนียมในกรณทีี่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนักเกนิกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

 ค่าภาษีน า้มัน ที่สายการบินเรียกเกบ็เพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระ ที่หนักเกนิสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 

 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้งถิ่น (ถา้มี) ท่านละ 1,500 บาท/ทริป ช าระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหนา้ทัวร์แลว้แต่

ความพงึพอใจของท่าน) 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณต้ีองการใบเสรจ็รับเงิน/ใบก ากบัภาษี) 

 

เงือ่นไขการส ารองที่น ัง่ 

➢ กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 17,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้

เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแล้ว 
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➢ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อน

ก าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย

อตัโนมัติ 

➢ หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสาร

โดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น รวมถงึการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิ

กว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความ

จ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

➢ ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเกบ็เงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนช่ือผู้เดินทางได้ตามก าหนดของแต่ละสายการบิน

ก่อน 7 วันของการเดินทาง) 

 

หมายเหตุ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ในกรณีนี้ บริษทัฯ ยินดีคืน

เงินใหท้ั้งหมด หรือจัดหาคณะทวัรอื์่นใหถ้า้ตอ้งการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัรแ์ละอุบติัเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

 

ขอ้มูลเพิม่เติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่

สายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเกบ็ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง

ได้ 

หมายเหตุส าคญั !!! ในการอพัเกรดที่น ัง่ของ สายการบินไลออ้นแอรแ์บบตัว๋กรุป๊ จะอพัเกรดไดก้็ต่อเมือ่ไดท้ าการส่งช่ือออกตัว๋แบบกรุป๊

แลว้เท่านั้น ไม่สามารถจอง หรือ อพัเกรดที่น ัง่ก่อนการส่งช่ือออกตัว๋ไดเ้ลย โดยทางบริษทัฯ ไม่สามารถการนัตีที่น ัง่ใหลู้กคา้ได ้จนกว่าจะ

ไดม้ีการส่งช่ือออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านั้น จึงจะสามารถเช็คที่น ัง่ และท าการอพัเกรดหากที่น ัง่ดงักล่าวยงัว่างอยู่ 

โดยราคาในการอพัเกรด (กรณีที่น ัง่ยงัว่างอยู่) เป็นไปตามที่ระบุขา้งตน้ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูที้่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ย

วตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพือ่ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้

ประเทศญีปุ่่ น* ดงัต่อไปนี้  

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
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3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสอืเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

2. กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คุณสมบัติที่จะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบริษทั 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  

❖ ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

❖ กรณทีี่ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

❖ รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 

โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกนั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

❖ การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดห้องให้กบักรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สบูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะ

ขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้   

❖ กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ

ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

❖ มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้ค าสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้

จัดก ากบัเท่านั้น 

❖ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน

เนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณอีื่น ๆ  

❖ กรณต้ีองการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดห้องให้เป็น

แบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพ่ิม  

❖ สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วันเสาร์อาทติย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการท่องเที่ยวและ 

ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางใน

บางคร้ังที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัร์ญ่ีปุ่น EARLY AUTUMN NAGOYA TAKAYAMA 4D3N SEP – OCT’20_SL_PB_ PJP51_SA      Page 11 

 

❖ เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังนี้  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่

สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่

ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจาก

ทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

❖ บริการน า้ดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น 

ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

❖ กรณีพาสปอร์ตต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปกับทัวร์ **ผู้เดินทางต้องด าเนินการเชค็เร่ืองการท าวีซ่าในการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยตนเอง 

และหากมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมผู้เดินทางต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผู้เดินทางไม่ได้ขอวีซ่า จะถือว่าเป็นความผิดของผู้

เดินทางเองและจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ 

❖ กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่า

ทวัร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

❖ หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสอืเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเลก็น้อย เช่น เปียกน า้ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่ง

หลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก 

และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่

ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่า

ไปอ้างองิ และ ยืนยันด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที่บริษัทเรว็ที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่

บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเคร่ืองบิน) 

เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

❖ กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

ค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น 

 

*เมือ่ท่านช าระเงินค่าทวัรใ์หก้บัทางบริษทัฯแลว้ 

ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทั้งหมดนี้ แลว้* 


