
 

 

 

 
 

เที�ยวญี�ปุ่นดินแดนอาทิตย ์ยอ้นอดีตสูส่มยัเอะโดะ ณ เมืองเก่าซนัมาชิซึจ ิ  
เยอืนหมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมยอดเขาเจแปนแอลป์ 

ชมความงามของดอกซากุระ พรอ้มกบัใบไมเ้ปลี�ยนสี กนัที�โอบาระ 

 

 

 

 

 
 

**ประทบัใจกบัเสน้ทางสายมรดกโลกแบบดั-งเดิม** 

พิเศษ!!! ปิ- งยา่งยากินิค ุเดินทาง 01-03 พฤศจกิายน 0356 

พีเรียดเดียวเทา่นั-น เพียง  71,966 บาท 

เดินทางโดย สายการบินเจแปน แอรไ์ลน ์
 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  
 

01.66 น. พรอ้มกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั-น 7 ประตูหมายเลข > สายการบินเจแปน แอรไ์ลน ์
เคานเ์ตอร ์R เพื�อเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั-นตอนการเช็คอิน 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที�สอง นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บา้นชิราคาวะโกะ -” ที�ทาํการเก่าเมืองทาคายาม่า                   
เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจ ิ– มตัซึโมโต ้

 

00.40 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินนาโกยา่ ประเทศญี�ปุ่น โดยเที�ยวบินที� JL 738 
08.05 น.  เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี�ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  นําท่าน

เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จงัหวดั “ฮิดะ” จงัหวดัที�อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติที�สวยงาม 
ผูค้นที�เป็นมิตร นําท่านเที�ยวชม เมืองทาคายาม่า ที�ไดชื้�อว่า“ลิตเติ- ลเกียวโต เป็นเมืองขนาด
เล็กน่ารกัตั3งอยู่ในหุบเขาที�ยงัคงดูแลวดั ศาลเจา้ แม่นํ3า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบ
เมืองเกียวโตในอดีตไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั นําท่านสู่ “หมู่บา้นชิราคาวะโกะ หมู่บา้นที�ไดร้บัเลือกจาก
องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกัสโชสึคุริ ซึ�ง
เป็นแบบญี�ปุ่นดั-งเดิม ชื�อนี- ไดม้าจากคาํว่า กสัโช ซึ�งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นที�
หลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือที�พนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 
เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซึ�งโครงสรา้งของบา้นสรา้งขึ3 นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่
ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรบัหิมะที�ตกมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดดี้ 

 
 
 
 

 



 

 

 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านชมสถานที�สาํคญัเมื�อครั3งอดีต ที�ทาํการเก่าเมืองทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั3งที�ทาํงาน และที�อยู่
อาศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า              
ในสมยัเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที�แลว้ เป็นที�ทําการ
รฐัในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที�ขา้มพน้ยุคสมยัมาได้
อยา่งสมบรูณ ์ซึ�งภายในนี3 ประกอบดว้ยบริเวณไต่สวน
พิจารณาคดี หอ้งขงันักโทษ โรงครวั และหอ้งพกัของ
เจา้หน้าที�... นําชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ�ง
ยงัคงคว ามเป็นบา้นเมืองแบบญี�ปุ่นดั3งเดิมอย่าง
แทจ้ริงเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ�งเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารกั ๆ ที�ยงัคง
อนุรกัษ์แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท่้านไดเ้ลือกซื3 อของที�ระลึกพื3 นเมืองและ
เก็บเกี�ยวบรรยากาศอนัน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ�ง
เป็นตุก๊ตาตามความเชื�อของคนโบราณสมยัก่อน  

คํ �า บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 
พกัที�  โรงแรม MATSUMOTO TOKYU INN HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
 
 วนัที�สาม โทยาม่า – เสน้ทางสายโรแมนติค – ชมใบไมเ้ปลี�ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ- นอยู่

กบัสภาพอากาศ) – กิฟุ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่เมือง “โทยาม่า” จุดเริ�มตน้ของเสน้ทางสู่ ยอดเขาแจแปน แอลป์” เสน้ทาง
ท่องเที�ยวสุดแสนโรแมนติคของใบไมเ้ปลี�ยนสี ที�แข่งกันอวดสีสันไม่ว่าจะเป็น แดง เหลือง สม้ 
เขียว  ที�ท่านจะประทบัใจไม่รูลื้ม (ขึ3 นกบัสภาพอากาศ)… นําท่านนั�งกระเชา้ไฟฟ้ารูปขั3นบนัไดสู่ที�
ราบสูงบิโจไดร่า เพื�อทําการเปลี�ยนรถโคช้เป็นสายธรรมชาติของทางวนอุทยาน นําท่านโดยสาร
รถโคช้สู่ยอดดอย ผ่านป่าสนและทุ่งราบที�มีมนตเ์สน่หแ์ตกต่างกนัทุกฤดู เช่น นํ3าตกโชเมียวเป็น
นํ3าตกที�สูงที�สุดของประเทศญี�ปุ่น ผ่านป่าสนดึกดาํบรรพที์�มีอายุกว่า 1,000 ปี เดินทางถึงยอด  
มุโรโด คือ จุดชมวิวที�สูงที�สุดของเสน้ทางนี3  บริเวณยอดเขาท่านสามารถเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ 
ที�ตดักบัขอบฟ้าสีสดตลอดทั3งวนัทั3งคืน สรา้งความประทบัใจใหท่้านมิรูลื้ม 

 



 

 

 

 
 
 
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารดว้ยเซ็ตเบ็นโตะบนเจแปน แอลป์  
บ่าย นําท่านโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าไรม้ลพิษทะลุอุโมงค์ใตภู้เขาทาเทยาม่า ดว้ยความสูงถึง 3,015 

เมตร และสูงเป็นที�สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที�ราบไดคัมโป ชมความงดงามแห่งทัศนียภาพอีก
ฟากฝั�งของภูเขา   จากนั3 นนําท่าน
เดินทางสู่ คุโรเบะไดร่า ที�ราบสูงบน
ไหล่เขาที�ท่านสามารถชมทัศนียภาพ
ของชอ่งเขาที�เป็นเหวลึก สรา้งความตื�น
ตาตื�นใจอย่างยิ�งแก่นักท่องเที�ยว นํา
ท่านโดยสารกระเชา้ขา้มเหวลึกซึ�งมี

เพียงลวดสลิงของกระเชา้จากตน้ทางถึงปลายทางเท่านั3น ไม่มีเสาคํ3าหรือคั �นกลางเป็นทางยาว 
1,700 เมตร จึงไดฉ้ายาวา่ “กระเชา้พาโนราม่า”  นําท่านโดยสารเคเบิลคารไ์ฟฟ้ารูปขั3นบนัได
อีกครั3งเพื�อลดระดบัลงสู่สนัเขื�อน คุโรเบะ เป็นเขื�อนขนาดยกัษ์ที�มีความยาวของสนัเขื�อนถึง 800 
เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที�วิเศษยิ�งใหญ่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์ได ้และชมความแรง
ของนํ3าที�ปล่อยออกจากแอ่งนํ3าสีเขียวมรกตที�พวยพุ่งส่งเสียงดงัสนั�นสู่เบื3 องล่าง  จากนั3นนําท่านสู่  
ด่านสุดทา้ยของเสน้ทางธรรมชาติ นําท่านโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงคใ์ตภู้เขา
ทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่สถานีปลายทาง “โองิซาว่า”  จากนั3นนําท่านเดินทางสู่ 
เมืองกิฟุ 

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พกัที�  โรงแรม  GUIYOKOGEN HOTEL / GIFUGRAND HOTEL  / หรอืระดบัเดียวกนั 

จากนั-นใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํ-าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชื�อว่าถา้ไดแ้ช่นํ-าแรแ่ลว้ 
จะทาํใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ- น 

วนัที�สี�  ชมซากุระและใบไมแ้ดงที�โอบาระ– นาโกยา่ – ศาลเจา้โอส-ึ อิออน จสัโก ้
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั3นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอบาระ ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณใ์หม่ กบับรรยากาศที�
หาชมไดย้าก กับซากุระที�เบ่งบานแยม้กลีบสีขาวอมชมพู สลับกับใบไมแ้ดงของเทศกาล



 

 

 

ใบไมเ้ปลี�ยนสี  ซึ�งหาชมไดย้ากมาก  จะหาชมไดเ้ฉพาะแค่เดือนพฤศจิกายนเท่านั3น  อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพประทับใจกับสีสันของซากุระ และใบไมเ้ปลี�ยนสี (ทั3งนี3 ทั3งนั3นซากุระจะบาน
หรือไม่  ขึ3 นอยูก่บัสภาพอากาศ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้โอสึคนันง เป็นหนึ�งในสามของศาลเจา้บูชาเจา้แม่กวนอิมที�ใหญ่ที�สุด

ในญี�ปุ่น และเป็นวดัประจาํตระกลูโอดะ นอกจากนี3 ยงัมีวดับนัโชจิซึ�งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพกัอยู่
เมื�อครั3งเป็นตวัประกนั อนัเป็นประวติัศาสตรห์น้าหนึ�งของยา่นโอสึ OSU เป็นเมืองที�ผสมผสาน
ระหว่างประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมสมยัใหม่ และยงัเป็นจุดท่องเที�ยวยอดฮิตที�สุดของนาโกย่า 
ซึ�งนอกจากคนญี�ปุ่นแลว้ นักท่องเที�ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี�ยมชมเช่นกนั ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั
การชอ้ปปิ3 ง ทานอาหาร และชมวฒันธรรมโอตะคุอยา่งเต็มอิ�มที�ยา่นรา้นคา้ 
 จากนั3นนําท่านชอ้ปปิ3 ง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ อิออน จสัโก ้

 
 

 
 

 
 
ค ํ �า อิสระอาหารคํ �าตามอธัยาศยั 
พกัที� RADISON NARITA HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 



 

 

 

วนัที�หา้         นาโกยา่ - กรุงเทพฯ 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู ่สนามบินนาโกยา่ เพื�อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

16.06 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน ์เที�ยวบินที� JL bcb 
17.36 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

******************************************************** 

 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
  

กาํหนดการเดินทาง 

 
ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

0-c ท่าน 

1 เด็ก 0 ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน10ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน10ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั fว 
21-25 พฤศจกิายน 0356 71,966 c9,966 c>,966 >,666 c6,966 

 
***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น

ทา่นละ 0366 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 0 ขวบ 16,666 บาท 
 

การเดินทางในแต่ละครั-งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน c6 ท่านขึ- นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดังกล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิgในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 16,666.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิgในการคืน
มัดจาํทั-งหมด เนื�องจากทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าตั fวเครื�องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที�เรียบรอ้ย 
ยกเวน้ค่าภาษีนํ-ามนัที�ยงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นที�เหลือ กรุณาชาํระ 01 วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหต ุ 1. ตั fวเมื�อออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบิน 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี- รวม 
� ค่าตั Qวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ3าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน TU กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ T ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื3 อที�ระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ V,UUU,UUU บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารนี- ไม่รวม 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�
ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั3นในประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน VW วนั) **ถา้กรณีที�ทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผู ้
เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเพิ�ม ท่านละ V,YUU บาท** 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 0366 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม Y% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย [% 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�
ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั3นในประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน VW วนั) 
 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั-นใน
ประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอื
ธุรกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั-นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื�อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้
ประเทศญี�ปุ่น* ดงัตอ่ไปนี-  
 

1. ตั fวเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที�อาจเกิดขึ- นในระหว่างที�พาํนกัใน

ประเทศญี�ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั3งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์3นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงันี3  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั3นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง

บริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ

เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี3  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 

***ในกรณีที�วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 73 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั3งหมด 
ทั3งนี3  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั Qวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื3 อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าบริการทั3งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 
ดงันี3  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก



 

 

 

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั3นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิlในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัรนี์3 สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั3น 
2. ทวัรนี์3 เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั3งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั3งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิlในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า VW ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย Y วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย VU วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทาง
บริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิlไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้า
ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั Qวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิได้
ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิlในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั3งนี3  บริษัทจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิlไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ3 นของนักท่องเที�ยว
ที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี3 คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดงันั3น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิlในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ3 น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั Qวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื3 อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี�ยนแปลง
เที�ยวบินฯลฯ  



 

 

 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั3น  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ3 นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน VUU มิลลิลิตรต่อ
ชิ3 น และรวมกนัทุกชิ3 นไม่เกิน V,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา
ออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ V ใบเท่านั3น ถา้สิ�งของ
ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน
เท่านั3น  
 

0. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั3น  
 

c. ประเทศญี�ปุ่น มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์�ทํามาจากพืช และเนื3 อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด  ไข่ เนื3 อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี3  หากเจา้หน้าที�ตรวจพบ จะตอ้ง
เสียค่าปรบัในอตัราที�สงูมาก 
 


