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บนิตรงสู ่นาโกยา่ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารนําหนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครอืงทงัไป-กลบั 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ สมัผสัวถิชีวีติคนญปีุ่ น 

อสิระเลน่สก ีณ ลานสกบีรเิวณกฟิ/ุทาคายามา่ 

เทยีวเกยีวโต ศาลเจา้จงิจอก ฟชูมิอินิาร ิ+ วดัทองคนิคะคจุ ิ

พกักฟิ ุ2 คนื  พกันาโกยา่ 1 คนื 

WIFI FREE ON BUS  นําดมืบรกิารวนัละ 1 ขวด 
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หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เพอืบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เทยีวบนิเพอืยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทกีอ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซอืตวัเครอืงบนิประเภททสีามารถ
เลอืนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนอืงมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เทยีวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทยีวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง ซงึ สายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอื
เป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงันนัเหตผุลเหลา่น ีอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะ
ไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ อนงึ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขอ
อภยัในความไมส่ะดวก 
 
วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินาโกยา่ – ยา่นชอ้ปปิงโอส ึ

04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตลอดขนัตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

07.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชูบุเซ็นแทร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญปีุ่ น โดยสายบนิ ไทยไลออ้น
แอร ์เทยีวบนิท ีSL310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทนีงัของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทนีงัได ้และ

ทางสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

15.25 น.   เดินทางถึง สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกย่า ประเทศญปีุ่ น (เวลาทญีปีุ่ นเร็วกว่า
ประเทศไทย 2 ชวัโมง) หลงัจากผา่นขนัตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพอื
ความสะดวกในการนดัหมายเวลา 

 

** สําคญัมาก !! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง SL310 (07.25-15.25) สนามบนิ

นาโกยา่ – ยา่นชอ้ปปิงโอส ึ

 บนเครอืง  GIFU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
ลานสก ี- หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ยา่นเมอืงเกา่ทาคา
ยามา่ ซนัมาชซูิจ ิ– สะพานแดงนาคะบาช ิ–  AEON 
MALL GIFU 

   
GIFU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เกยีวโต - พธิชีงชาแบบญปีุ่ น – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- 
ปราสาททองคนิคะคุจ ิ– นาโกยา่ - ชอ้ปปิงยา่นซา
คาเอะ 

   
NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
Nagoya TV Tower - DUTY FREE - NAGASHIMA 
OUTLET – สนามบนินาโกย่า-สนามบนิดอนเมอืง   
SL311 (16.55-21.10) 

 บนเครอืง   

นาํหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 
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จากนันนําท่านอสิระชอ้ปปิง ยา่นชอ้ปปิงโอส ุ(Osu Shopping Arcade) ของเมอืงนาโงยา่ มี

อายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการคา้ทมีชีอืเสยีงและไดรั้บความนิยมจากนักท่องเทยีวเป็น
อยา่งมากดว้ยมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศยา่นชนชันแรงงานแบบดังเดมิ มรีา้นคา้นอ้ยใหญม่ากมาย
กวา่ 1,200 รา้นคา้เรยีงรายตลอดสองขา้งทางยาว 1.7 กโิลเมตร ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้
ทันสมัยไมว่า่จะเป็นนําหอม, เสอืผา้, เครอืงสําอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยหีอ้ดังและทสีําคัญคอื
ราคาถูกมาก นอกจากนีแลว้ยังเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส,์ ชดุคอสเพลย,์ การต์ูนอะนิ
เมะและสนิคา้อนืๆ อกีมากมาย  

         อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

พกัท ี  โรงแรม TOYOKO INN GIFU  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี2  ลานสก ี- หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่ ซนัมาชซูิจ ิ– สะพาน

แดงนาคะบาช ิ–  AEON MALL GIFU 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากนันนําท่านอสิระ ณ ลานสก ีใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่กระดานเลอืนกับลานหมิะขาว 

โพลนและกจิกรรมอนืๆ อกีมากมาย รวมถงึใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย 

หมายเหต ุ: ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยงัไมพ่รอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศทอีาจจะเปลยีนแปลง 

หรอือากาศไมเ่ออือํานวย หรอื ลานสกปิีด หมิะละลายหรอืมปีรมิาณนอ้ยอยู ่สภาพอากาศ ปรากฎการณ์

ทางธรรมชาต ิซงึทางบรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์ได ้(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อุปกรณ์สก ีอุปกรณ์เลน่ตา่งๆ 

หรอืกจิกรรมตา่งๆ) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

จากนันนําท่านสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทยีังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ปีุ่ นขนาน

แทด้ังเดมิ และยังไดรั้บเลือกจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 
โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีตกหนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ี และรูปร่างของหลังคา
เหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ีวา่ “กสัโช” และมผีูค้นจากทัวทุกมมุ
โลกหลังไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  
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 นําท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรือ เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซิูจ ิซงึเป็นหมู่บา้น

เกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทยีังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นได ้
เดนิเทยีวและชนืชมกับทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  

 

 

 

 
 

 

 

 

นําท่านชม สะพานแดงนากาบาช ิ(Nakabashi Bridge) เชอืมไปยังยา่นเมอืงเกา่ในฮดิะ ทา
คายามะ เมอืงทเีต็มไปดว้ยกลนิอายของประวตัศิาสตรอ์ันยาวนานและอารยธรรมโบราณของญปีุ่ น 
ในฤดูใบไมผ้ลติน้ซากุระจะออกดอกเป็นสขีาวและชมพูตัดกับสสีะพานอย่างสวยงาม ในฤดูรอ้น
ตน้ไมจ้ะมสีสีันสดใส หรอืในฤดูหนาวซงึจะมบีางชว่งทตีกกลางคนืแต่ทอ้งฟ้าเปิดก็สามารถเห็น
แสงจันทรท์ทีอดผา่นยังสะพานนากาบาชใิหค้วามสวยงามไปอกีแบบ 
 

นําท่านเดนิทางสู ่AEON MALL หา้งใหญ่ทมีรีา้นคา้ชันนํามากมาย ทังแบรนดเ์นม และรา้นคา้
ทัวไป อีกทังยังมีรา้นอาหาร และรา้นขนม ใหท้่านไดช้อ้ปปิงและรับประทานอาหารเย็นตาม
อัธยาศัย 
อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

พกัท ี  โรงแรม TOYOKO INN GIFU  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี3 เกยีวโต - พธิชีงชาแบบญปีุ่ น – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- ปราสาททองคนิคะคุจ ิ– นา
โกยา่ - ชอ้ปปิงยา่นซาคาเอะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญปีุ่ นมายาวนานทสีดุ คอื
ตังแตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทเีต็มไปดว้ย
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของญปีุ่ นดว้ย 
นําทา่น ชมพธิชีงชา ตามแบบฉบับของคนญปีุ่ น ในรา้นชา จะมรีา้นขายของฝากใหท้่านไดเ้ลอืก
ซอืกลับ  
จากนันนําท่านชม ศาลเจา้เทพเจา้จงิจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืทคีนไทยชอบ
เรยีกกันวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีอืเสยีงโด่งดังจาก ประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรอื 
เสาสแีดง ทเีรยีงตัวกันจํานวนหลายหมนืตน้จนเป็นทางเดนิไดทั้วทังภเูขาอนิาร ิทผีูค้นเชอืกันวา่
เป็นภเูขาศักดสิทิธโิดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ ์การเก็บเกยีวขา้ว รวมไปถงึ
พชืผลไร่นาต่างๆ และมักจะมจีงิจอกเป็นสัตวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรูปปันจงิจอกมากมายดว้ย
เชน่กัน 
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เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) เมน ูSHABU SHABU 

จากนันนําท่านเดนิทางชม วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) ทคีนไทยทัวไปรูก้ันในชอืว่าวัดทอง

นันเองค่ะ สาเหตุทีคนส่วนมากเรียกวัดนีว่าวัด
ทองนันก็เพราะว่าอาคารหลักของวัดนีมีสี
ทองเหลอืงอร่ามตังโดเดน่เป็นสงา่อยูท่่ามกลาง
นํา เวลามองภาพสะทอ้นก็กลายเป็นภาพที
งดงามไม่แพก้ัน เรียกไดว้่าดังขนาดกลายเป็น
อกีหนงึสัญลักษณ์หนงึของสถานทที่องเทยีวใน
เมืองเกียวโตเลยล่ะค่ะ จรงิๆแลว้มีอีกชอืนึงที
เป็นทรีูจั้กของคนทอ้งถนินันก็คอื “วดัโระคงุอน

จ ิ(Rokuon-ji Temple)” ทแีปลว่าวัดสวนกวาง 

และดว้ยสถาปัตยกรรมทงีดงามลําคา่นเีองจงึทํา
ใหไ้ดรั้บการขนึทะเบยีนจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรกดโลกในปี ค.ศ. 1994 

จากนันเดนิทางกลับสู่ เมอืงนาโกยา่ นําท่านชอ้ปกระจายท ียา่นซาคาเอะ ถือเป็นย่าน

การคา้แหง่ใหญแ่ละทันสมัยทสีดุของนาโกยา่ เป็นทตีังของหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่รวมไปถงึ
สาขาของรา้นแบรนดเ์นมมากมายทมีารวมตัวกันอยู่ทนีี นอกจากหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญแ่ลว้ 
ทนีียังเป็นแหล่งของรา้นแบรนดเ์นมชอืดังต่าง ๆ ทพีากันตังเรยีงรายอยู่สองฝังถนน ซงึเป็นรา้น
ขนาดใหญม่หีลายชันใหค้ณุไดเ้ลอืกสรรกันอย่างเพลดิเพลนิจนลมืวันเวลา เชน่แบรนดย์อดนยิม
อยา่ง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, miu miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton 
และ Apple 
อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

พกัท ี      โรงแรม NAGOYA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัท ี4 NAGOYA TV TOWER (ชมดา้นหนา้) - DUTY FREE - NAGASHIMA OUTLET - 

สนามบนินาโกยา่ – สนามบนิดอนเมอืง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําท่านชม นาโงยา่ทวีทีาวเวอร ์(Nagoya TV Tower) (ชมดา้นนอก) ตังอยู่ภายในเมอืง

นาโกย่า(Nagoya) ภายในจังหวัดไอจ(ิAichi) เรยีกไดว้า่เป็นจุดชมววิยอดฮติตลอดกาลของเมอืง
แหง่นก็ีวา่ไดค้ะ่ ทสีําคัญตกึแหง่นไีมธ่รรมดานะคะ เพราะ เป็นหอสง่สญัญาณโทรทัศน์แหง่แรกใน
ประเทศญปีุ่ น ดังนันใครอยากมาเห็นหอสง่สัญญาณทเีป็นเหมอืนจุดเรมิตน้ของวงการโทรทัศน์นี
ตอ้งลองมาด ู
จากนนันําทา่นเดนิทางสู ่DUTY FREE  
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ชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีต่างๆ ตามอัธยาศัยและนํา
ท่ าน ปิดท า้ยละลาย เงิน เยนที  NAGASHIMA 

OUTLET เพือใหท้่านเลือกซอืสนิคา้ตามอัธยาศัย 

สนิคา้ทนีจํีาหน่ายในราคาทลีด 40 – 70% จากราคา
ปกตใิหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงอยา่งจใุจ 

เทยีง         อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   

 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงนา
โกยา่ 

16.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เทยีวบนิท ีSL 311  
*** บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง *** 

21.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี 
ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ชําระทสีนามบนิดอนเมอืงใน วนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท  
(ไมม่ทีนีงับนเครอืงบนิ) 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
เดนิทางทา่นเดยีว/ 
พกัเดยีวจา่ยเพมิ 

27 - 30 ธ.ค. 2562 24,999.- 8,900.- 
30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2563 

BUS 1 
25,999.- 10,900.- 

30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2563 
BUS 2 

25,999.- 10,900.- 

2 – 5 ม.ค. 2563 25,999.- 10,900.- 
3 - 6 ม.ค. 2563 19,999.- 8,900.- 
6 – 9 ม.ค. 2563 19,999.- 8,900.- 

13 - 16 ม.ค. 2563 20,999.- 8,900.- 
20 - 23 ม.ค. 2563 20,999.- 8,900.- 
23 - 26 ม.ค. 2563 20,999.- 8,900.- 
27 - 30 ม.ค. 2563 20,999.- 8,900.- 
3 – 6 ก.พ. 2563 21,999.- 8,900.- 
9 - 12 ก.พ. 2563 25,999.- 8,900.- 

14 - 17 ก.พ. 2563 21,999.- 8,900.- 
20 - 23 ก.พ. 2563 21,999.- 8,900.- 
21 - 24 ก.พ. 2563 21,999.- 8,900.- 

28 ก.พ. – 2 ม.ีค. 2563 21,999.- 8,900.- 
2 – 5 ม.ีค. 2563 21,999.- 8,900.- 
5 - 8 ม.ีค. 2563 21,999.- 8,900.- 

9 - 12 ม.ีค. 2563 21,999.- 8,900.- 
12 - 15 ม.ีค. 2563 21,999.- 8,900.- 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัวเครอืงบนิโดยสารชนัประหยดั รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชอืเพลงิ 
 คา่ทพีักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
 โรงแรมทพีักตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทยีว ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซกัรดี ค่ามนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนอืงจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนื

รอ้งขอวซีา่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
 คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ ชาํระทสีนามบนิในวนัเช็คอนิ (คา่ทปิ

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากบัภาษี) 
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เงอืนไขการสาํรองทนีงั 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 15,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระค่าทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนืองจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทพีักและตัวเครอืงบนิ มฉิะนันจะถอื
วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากท่านทตีอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท ีกอ่นออกบัตรโดยสารทกุ
ครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ รวมถงึการลา่ชา้ของสาย
การบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาง
ท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์งัหมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั และขอเก็บเงนิทังหมด (แตส่ามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางได ้

ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนบีรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ทจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีูญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การ
จลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทนีงัของกรุป๊ เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

Lion Comfort Seat – แถว 1-2 (ราคา 1,100/เทยีว) 

Lion Comfort Seat – แถว 3-6 (ราคา 700/เทยีว) 

Lion Normal Seat – (ราคา 500/เทยีว) 

หมายเหตสุําคญั !!! ในการอพัเกรดทนีงัของ สายการบนิไลออ้น

แอรแ์บบตวักรุป๊ จะอพัเกรดไดก็้ตอ่เมอืไดท้าํการสง่ชอืออกตวัแบบกรุป๊แลว้เทา่นนั ไม่
สามารถจอง หรอื อพัเกรดทนีงักอ่นการสง่ชอืออกตวัไดเ้ลย โดยทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถ
การนัตทีนีงัใหลู้กคา้ได ้จนกวา่จะไดม้กีารสง่ชอืออกตวักรุ๊ปแลว้เทา่นนั จงึจะสามารถ
เช็คทนีงั และทาํการอพัเกรดหากทนีงัดงักลา่วยงัวา่งอยู ่
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โดยราคาในการอพัเกรด (กรณีทนีงัยงัวา่งอยู)่ เป็นไปตามทรีะบขุา้งตน้ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอื
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 
3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุ่างๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสูญหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
 เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด 
 กรณทีทีา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี/ ปลอด

บหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเท่านัน 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ  

 กรณตีอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

 เนอืงจากการเดนิทางทอ่งเทยีวในครังน ีเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึ
ขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดสว่นหนงึทที่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หาก
ระหว่างเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหท้า่น เนอืงจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมา
จา่ยไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้ 

 บรกิารนําดมืท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง การบรกิารของ
รถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้
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โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็น
หลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณพีาสปอรต์ตา่งชาตทิตีอ้งการเดนิทางไปกบัทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเชค็เรอืงการทําวซีา่ในการเขา้ประเทศ
ญปีุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนันๆ ซงึหากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ด ้
ขอวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทที่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ จะ
ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกนํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง มีหนา้ใดหนา้หนึงหายไป มี
กระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทงัสนิ ทาง
สายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดี่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนันกรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย 
พรอ้มกับแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิท
เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทยีังไมอ่อกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว
เครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญ่ตัว
เครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทังนขีนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทที่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ 

*เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้* 


