
PJP51-SL EARLY AUTUMN NAGOYA TAKAYAMA 4D3N (SEP – OCT 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิตรงสู ่นาโกยา่ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 
บรกิารนําหนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครอืงทงัไป-กลบั 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ สมัผสัวถิชีวีติคนญปีุ่ น 
ชมใบไมเ้ปลยีนสทีสีวนเค็นโระคเุอ็น ปราสาทคานาซาวา่ 
ศาลเจา้โอสคึนันอน // ชอ้ปปิง JAZZ DREAM OUTLET 

พเิศษ !! นงักระเชา้ลฟิตช์มทุง่ดอกโคเคยี + ดอกพทิเูนยี 
ณ สวน HIRUGANO PICNIC GARDEN 

พกักฟิ ุ1 คนื พกัคานาซาวา่  1 คนื พกันาโกยา่ 1 คนื 

WIFI FREE ON BUS  นําดมืบรกิารวนัละ 1 ขวด 
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หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เพอืบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทยีวบนิเพอืยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทกีอ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซอืตวัเครอืงบนิประเภท

ทสีามารถเลอืนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนอืงมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น

การยกเลกิเทยีวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทยีวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง ซงึ

สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงันนัเหตุผลเหลา่น ีอยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ อนงึ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่น

เดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

กรณุาอา่นหมายเหตทุา้ยโปรแกรมอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัร ์
 

วนัท ี1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – เมอืงนาโกยา่ - ออิอนมอลล ์กฟิ ุ

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทนีงัของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทนีงัได ้

และทางสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

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

 

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

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง SL310 (07.25-15.25) สนามบนินาโก

ยา่ – AEON MALL GIFU - กฟิุ 

 บน 
เครอืง 

 GIFU HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า 

2 
ยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ปราสาท
คานาซาวะ (ชมดา้นนอก) + สวนเค็นโรคุเอ็น – คานาซา
วา่ สเตชนั 

   ECONO KANASAWA 
HIGASHI 

หรอืเทยีบเท่า 

3 
ตลาดปลาโอมโิจ – นงักระเชา้ลฟิตช์มทุ่งดอกโคเคยี + 
ดอก Petunia ณ สวน Hirugano Picnic Garden – Duty 
Free – ชอ้ปปิงซาคาเอะ 

   TOYOKO INN 
NAGOYA 

หรอืเทยีบเท่า 

4 
ศาลเจา้โอสคุนันอน – JAZZ DREAM OUTLET – สนามบนิ
นาโกยา่ SL311 (16.55-21.10) 

 บน 
เครอืง 

 
 

นําหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 
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จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่AEON MALL เมอืงกฟิ ุรา้นช็อปปิงก็อาจจะเหมอืนหา้งปกตทิวัไป 
มโีซนรา้นอาหาร รา้น 100 เยน นอกจากนันแลว้ก็เป็นโซนช็อปปิง มรีา้นหลากหลายใหเ้ลอืก มี
ของตังแตเ่ครอืงสําอาง ของกนิ ของฝาก ไปถงึเครอืงใชไ้ฟฟ้าเลย 

 อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั ณ AEON MALL 

พกัท ี  Gifu Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัท ี2  เมอืงเกา่ทาคายามา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - ปราสาทคานาซาวะ (ชมดา้น

นอก) – สวนเค็นโรคเุอ็น - คานาซาวา่ สเตชนั  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

จ าก นั น นํ า ท่ า น เ ดิน ท า ง สู่  ห มู่บ ้า น 

LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า 

ซนัมาจซิูจ ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชม.) ซงึเป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 
300 ปีก่อน ทยีังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิได ้
เป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทยีวและ
ชนืชมกับทัศนียภาพเมอืงเก่าซงึเต็มไปดว้ย
บา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 

จากนันนําท่านสู่ หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) ที

ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ปีุ่ นขนานแทด้ังเดมิ และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดก
โลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทตีกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี
และรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีว่า “กสัโช” และ
มผีูค้นจากทวัทกุมมุโลกหลังไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ํากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคานาซาวา่ (Kanazawa) ในจงัหวดัอชิคิะวะ (Ishikawa) 
เป็นเมืองทีมีวัฒนธรรมประวัตศิาสตร์อันยาวนาน และเป็นเมืองยอดนิยมทีสาวๆ มักพากันมา
ท่องเทียว หากใครมีโอกาสไดม้าทีนี ขอแนะนําใหเ้ดินเล่นไปตามถนนหนทางท่ามกลาง
บรรยากาศเก่าๆ พลางเอร็ดอร่อยกับการตระเวนชมิของหวาน และแวะชอ้ปปิงตามรา้นขายของ
กระจกุกระจกิสไตลซ์กักะ (Zakka) น่ารักๆ มากมาย 
นําท่านชม ปราสาทคานาซาวะ (ไม่รวมค่าเขา้ชมปราสาท) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชม.) นับเป็นอกีหนงึแหล่งท่องเทยีวสดุฮติของเมืองคานาซาวะ (Kanazawa) ซงึก็เป็นปราสาท
เกา่แกท่มีพีนือาณาบรเิวณขนาดใหญม่ากแหง่หนงึของญปีุ่ นเลยทเีดยีว ในอดตีนันปราสาทแห่งนี
ไดเ้คยเป็นของไดเมยีวตระกลูใหญเ่ป็นอันดับ 2 ของญปีุ่ นของสมัยยคุเอโดะ  
นําท่านชม สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) (รวมค่าเขา้ชมสวน) นับเป็นแลนมารก์ที
โดดเด่นมากๆ ของเมอืงคานาซาวะ (Kanazawa) ทสีายธรรมชาตอิยากเห็นสวนงามๆ เพราะทนีี
นันไดช้อืว่าตดิ1 ใน 3 ของสวนทน่ีาตนืตาตนืใจทสีุดของประเทศญปีุ่ น ทัศนียภาพความงดงาม
ภายในสวนทสีวยไม่ซาํในทกุๆ ฤดูแน่ๆ โดยชอื“เค็นโรคุ” นันหมายความถงึ สวนทมีอีงคป์ระกอบ
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ทดี ี6 อย่างดว้ยกัน ก็คอืพนืททีกีวา้งขวาง, บรรยากาศทเีงยีบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอัน
ยาวนาน, แหลง่นํา, และทัศนียภาพลอ้มรอบทสีวยงาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนันนําท่าน อสิระชอ้ปปิงยา่น คานาซาวา่ สเตชนั เป็นหา้งภายในสถานีรถไฟคานาซาวา่ 

มรีา้นอาหาร รา้นขายเสอืผา้ โดยเฉพาะรา้นขายของฝาก และของทรีะลกึมขีนาดใหญ่ สนิคา้ของ
ทรีะลกึสว่นมากจะเป็นขนมหนา้ตาและแพ็คเกตสวยงาม 
อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 

พกัท ี  โรงแรม Econo Kanazawa Higashi  หรอืระดบัเดยีวกนั  
 

วนัท ี3 ตลาดปลาโอมโิจ - ชมทุ่งดอกโคเกยี+ดอก Petunia ณ สวน Hirugano 

Picnic Garden - DUTY FREE – นาโกยา่ - ชอ้ปปิงซาคาเอะ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดปลาโอมโิจ เป็นตลาดสดขนาดใหญ่และมคีวามเก่าแก่กว่า 200 ปี 

ตังอยู่ในใจกลางเมอืง (Kanazawa) ของจงัหวดัอชิคิาว่า (Ishikawa) ทีรวมรา้นคา้ไว ้
มากมายกว่า 100 รา้น ทังรา้นขายอาหารสด อาหารแหง้ ผักและผลไม ้รวมถงึรา้นอาหารทดีงึดดู
ใหนั้กทอ่งเทยีวมาลมิลองความสดอรอ่ยของอาหารทะเล  

จากนันนําท่านนงักระเชา้ลฟิตห์อ้ยขาขนึชม ทุ่งดอกโคเกยี+ดอก Petunia ณ 

สวน Hirugano Picnic Garden สวนดอกพทิูเนียขนาดใหญ่กว่า 4 หมนืตน้ ถอืว่าใหญ่

เป็นอันดับตน้ ๆ ของประเทศญปีุ่ นเลยทเีดยีว สว่นตน้โกเกยีก็ยังมใีหถ้่ายรปูเลน่กนัอยู่เหมอืนเดมิ
กว่า 1 หมนืตน้ นอกจากนันภายในยังมกีจิกรรมตา่งๆ ใหร้่วมสนุกกนักนัดว้ย เชน่ กจิกรรมซปิไลน์ 
ปิกนกิบารบ์คีวิ (ราคาทัวร ์รวมคา่กระเชา้ลฟิตท์ังไป-กลับ) 

หมายเหตุ : การบานและเปลยีนสขีองดอกไม ้ขนึอยู่กบัสภาพภูมอิากาศ ซงึอยู่

นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทัทวัร ์
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อสิระอาหารเทยีงตามอธัยาศยั ณ ศนูยอ์าหารภายในสวนฮริกุาโนะ 

นําท่านสู่ DUTY FREE ชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนันนําท่านเดนิทางสู่ 

เมอืงนาโกย่า เดนิทางสู ่ยา่นการคา้ซาคาเอะ ใหท้่านไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิง มี

รา้นรวงประมาณ 1100 รา้น โดยย่านนีจะมหีา้งดังเชน่ PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, 
BIG CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน พรอ้มทังรา้นขายเสือผา้ รองเทา้ พรอ้มทังยังมี
รา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซอืเลอืกทานอกีดว้ย 

 อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 

พกัทโีรงแรม NAGOYA  HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัท ี4 ศาลเจ้าโอสุคนันอน – JAZZ DREAM OUTLET – สนามบินนาโกย่า - 

สนามบนิดอนเมอืง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสุคนันอน ตังอยู่

ภายในเมืองนาโกย่า จังหวัดไอจ ินับว่าเป็นวัดใน
พระพุทธศาสนาทีมีชือ เสียงมากๆ  ในแถบ
ตอนกลาง สงิททํีาใหวั้ดนีมชีอืเสยีงโด่งดังมากๆ ก็
คงเพราะวัดแห่งนีนันเป็นทปีระดษิฐานของเทพคัน
นอน ซงึเชอืกันว่าเป็นเทพเจา้ทขีนึชอืเรืองความ
เมตตา  

จ าก นั น นํ า ท่ า น เ ดิน ท า ง สู่  JAZZ DREAM 

OULET ใหท้่านไดช้อ้ปปิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นม รวมไปถงึสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบ

ร น ด์ญี ปุ่ น ม า ก ม า ย  เ ช่ น  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 
DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ  ให ท้่ านได เ้ลือกซือก ระ เ ป๋ า ไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, 

AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชนั HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 

SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซอืสนิคา้สําหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS 
และสนิคา้อนืๆ อกีมากมาย 

 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงนาโกยา่ 

16.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิ ไทยไลออ้นแอร ์เทยีวบนิท ีSL 311 

*** บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง *** 

21.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ตวั 
เดนิทางทา่นเดยีว/ 
พกัเดยีวจา่ยเพมิ 

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

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

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

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิโดยสารชนัประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชอืเพลงิ 
 คา่ทพีักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทพีักตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทยีว ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
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อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซี่าอกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศ

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

รอ้งขอวซีา่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
 คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ ชําระทสีนามบนิในวนัเช็คอนิ (คา่ทปิ

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 % (กรณตีอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 

 
เงอืนไขการสํารองทนีงั 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 15,000 บาท พรอ้มกับเตรยีม
เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระค่าทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้
เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนืองจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีักและตัวเครอืงบนิ มฉิะนันจะถอื
ว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ท ีกอ่นออกบัตรโดยสารทกุ
ครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ รวมถงึการลา่ชา้ของสาย
การบนิระหว่างประเทศ 

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

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนืองจากเป็นราคาโปรโมชัน และขอเก็บเงนิทังหมด (แต่สามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางได ้

ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
 

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

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูก้ําหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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หมายเหตสุําคญั !!! ในการอพัเกรดทนีงัของ สายการบนิไลออ้น

แอรแ์บบตวักรุป๊ จะอพัเกรดไดก็้ตอ่เมอืไดทํ้าการสง่ชอืออกตวัแบบกรุป๊แลว้เทา่นนั ไม่
สามารถจอง หรอื อพัเกรดทนีงักอ่นการสง่ชอืออกตวัไดเ้ลย โดยทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถ
การนัตทีนีงัใหลู้กคา้ได ้จนกว่าจะไดม้กีารส่งชอืออกตวักรุ๊ปแลว้เท่านนั จงึจะสามารถ
เช็คทนีงั และทําการอพัเกรดหากทนีงัดงักลา่วยงัวา่งอยู ่

โดยราคาในการอพัเกรด (กรณีทนีงัยงัวา่งอยู)่ เป็นไปตามทรีะบขุา้งตน้ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพีํานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีํานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่ ไมตํ่ากว่า 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสนั 
3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ไีม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสูญหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

 เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรือค่าทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทพัีกใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บ

บุหรี / ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน 

 ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  
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 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถ
ในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรีบ เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตาม
โปรแกรม 

 เนืองจากการเดนิทางท่องเทยีวในครังนี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ 
ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึงทที่านไม่
ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็
ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงใหท้่าน เนืองจากทาง
บรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้ 

 บรกิารนําดมืท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ 
มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธใินการปรับเปลียนเวลาท่องเทยีวตามสถานทีใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิตีอ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรอืงการทําวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญีปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนันๆ ซงึหากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีททีา่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทจีะเกดิขนึตามมา 
และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของทา่นชํารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป 
มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังสนิ ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ทีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธไิม่อนุญาตใหท้่านเดนิทาง
ต่อไปได ้ดังนันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะ
เดนิทาง กรณีชํารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดย
ใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีุด เพือยืนยันการเปลยีนแปลงขอ้มูล
หนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทยีังไมอ่อกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ
เปลยีนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัวเครืองบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยส่วนใหญ่ตัวเครืองบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก
เดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทที่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ 

 

*เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ 

ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้* 


