
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

� บนิกบั Japan Airlines สายการบนิระดบั 5 ดาว บรกิารแบบ Full Service 
� หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที*ยงัคงอนรุกัษบ์า้นสไตลญ์ี*ปุ่ นขนานแทด้ ั5งเดมิ 
� หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น 
� ชมความยิ*งใหญอ่ลงัการของ เจแปนแอลป์ และเขื*อนคโุรเบะ 
� วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันํ 5าใส มอีายเุกา่แกย่ ิ*งกวา่เมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 1,200 ปี 
� ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิที*สถติของพระแมโ่พสภ 
� Mitsui Outlet  แหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลก 
� Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น พกัเดี*ยว 

::ราคาโปรโมช ั*น!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 
17 – 21 เมษายน 61 39,900.- 8,900.- 
19 – 23 เมษายน 61 39,900.- 8,900.- 
10 – 14 พฤษภาคม 61 39,900.- 8,900.- 



  

 

23 – 27 พฤษภาคม 61 39,900.- 8,900.- 
06 – 10 มถินุายน 61  37,900.- 8,900.- 
ราคาอื*นๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตํุ*ากวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัaวเครื*องบนิ ราคา 29,900 บาท 

 

วนัที* 1 กรงุเทพฯ – นาโกยา่ 
 
22.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั5น 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประต ู8 เคานเ์ตอร ์R  

ของสายการบนิ Japan Airlines (JL) พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระ
และบตัรขึ%นเครื�อง 
 

วนัที* 2 ทา่อากาศยานชุบ ุ(นาโกยา่) – หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ที*วา่การอําเภอเกา่เมอืง
ทาคายามา่ – หมูบ่า้น LITTLE KYOTO 

 
00.55 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานชุบ ุเมอืงนาโกยา่ โดยเที�ยวบนิที� JL738 เดนิทางดว้ยเครื�องบนิลําใหญ่ ที�

นั�งกวา้งสะดวกสบาย บรกิารระดับ 5 ดาว บรกิารอาหารรอ้นและเครื*องดื*มตลอดการเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานชุบ ุเมอืงนาโกยา่ ประเทศญี*ปุ่ น นาโกยา่เป็นเมอืงที�ใหญท่ี�สดุในภมูภิาคชบุ ุซึ�ง

อยู่ตรงกลางประเทศญี�ปุ่ น หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนั%นนําท่าน
เดนิทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที�ยังคง
อนุรักษ์บา้นสไตล์ญี�ปุ่ นขนานแทด้ั %งเดมิ และยังไดรั้บ
เลือกจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมื�อเดือน
ธันวาคม 1995 บา้นสไตล์กัสโช-สคึุร ิจะมคีวามยาว
ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ
บา้นสามารถรองรับหมิะที�ตกหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ี
และรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระ
เจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี%ว่า “กัสโช” และมผีูค้นจาก
ทั�วทุกมมุโลกหลั�งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ตํ�า
กวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (1) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดที�อดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิี�สวยงาม ผูค้นที�
เป็นมติร นําท่านชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ที*วา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึ�งเป็นจวนผูว้่าแห่ง
เมอืงทาคายามา่ เป็นที�ทํางานและที�อยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ  
จากนั%นนําท่านเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิซ ึ�งเป็นหมู่บา้นเกา่แก่
สมยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ที�ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที�ยวและชื�น



  

 

ชมกบัทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึ�งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่าย
เหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทั %งเลอืกซื%อของที�ระลกึพื%นเมอืงเฉพาะถิ�น เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตา
ทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึ�งถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์หนึ�งของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะ
แฝงไปดว้ยความเชื�อเกี�ยวกบัโชคลางของชาวญี�ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกี�ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย 
ทา่นยงัสามารถลองลิ%มชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
 

คํ*า พักที� Best Western Takayama Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงทาคายามา่  
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั %ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 

วนัที* 3  เจแปนแอลป์ – ยอดเขาทาเทยามา่ – เขื*อนคโุรเบะ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
จากนั%นนําทา่นสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิในเสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-คโุรเบะ 
ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของเจแปนแอลป์ นําทา่นเดนิทางสู ่สถานทีาเทยามะ จากนั%นนําทา่นโดยสารเคเบิ5ลคาร ์
ลอดภเูขาสู ่สถานบีโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนั%นนําทา่นเดนิทางสู ่สถานมีโูรโดะ โดย
รถปรบัอากาศ ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันข์องเทอืกเขาแอลป์ญี�ปุ่ น ใหท้า่นไดเ้ก็บเกี�ยว
ความประทับใจตามอธัยาศัย จากนั%นนําทา่นชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึ�งสงูเป็น
อนัดับสองรองจากภเูขาไฟฟจู ิและยงัเป็นหนึ�งในสามภเูขาศักดิJสทิธิJตามความเชื�อคนญี�ปุ่ นตั %งแตส่มยัโบราณ 
ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทศันอ์นัสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซึ�งในวันที�ทอ้งฟ้าโปรง่ สามารถ
มองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิและใหท้กุทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางที�สองขา้งทางเป็นกําแพงหมิะสงูชนั 
(SNOW WALL) สงูกวา่สบิเมตร สมัผัสกบัความขาวของหมิะที�สวยงามและอากาศอนัหนาวเย็น นับเป็นอกี
ทัศนยีภาพที�ตื�นตาตื�นใจ เพลดิเพลนิกบัการบนัทกึภาพที�ประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (4) 

นําทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ี�ลอดใตภ้เูขาทาเทยามา่ที�มคีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ี�อยูส่งูที�สดุ
ในญี�ปุ่ น จากนั%น นําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ที�
ไมม่เีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานคีุ
โรเบไดระ  นําทา่นนั�งเคเบิ%ลคารล์อดภเูขาจาก 
สถานคีโุรเบะไดระไปยงัสถานคีโุรเบะโกะ ระยะทาง
ประมาณ 800 เมตร ซึ�งเป็นเคเบิ%ลคารแ์หง่เดยีวใน
ญี�ปุ่ นที�ลอดภเูขาตั %งแตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทั %งนี%เพื�อ
หลกีเลี�ยงหมิะที�ตกรนุแรงมากในฤดหูนาว จากนั%นชม 
เขื*อนคโุรเบะ ซึ�งเป็นเขื�อนยกัษ์กั %นนํ%าที�ใหญม่หมึา
ที�สดุของประเทศญี�ปุ่ น จะมสีายรุง้พาดผา่นตลอดปี 



  

 

ที�โอบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกูและชมทศันยีภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวาม
กวา้งถงึ 492 เมตร ซึ�งใชเ้วลาตั %งแตเ่ริ�มบกุเบกิจนเสร็จสิ%นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื�อนใชเ้วลาในการสรา้ง 
4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพื�อขา้มเขื�อน 800 เมตร 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (5) 
พักที� Daiwa Roynet Gifu ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงกฟิ ุ
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั %ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 

วนัที* 4 เมอืงเกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– วดัคโิยมสิ ึ(วดันํ 5าใส) – วดัคนิคะคจุ ิ– MITSUI OUTLET 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แกข่องญี�ปุ่ นนานนับพันปี จากนั%นจากนั%นนําท่านชม ศาลเจา้
ฟูชมิอินิาร ิที�สถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ที�เป็นที�นับถอืยิ�งของประชาชนที�มาสักการะขอพร ใหม้คีวาม
เป็นอยูอ่ดุมสมบรูณ์ของเรื�องพชืพรรณธัญญาหาร นําท่านสักการะ พระแมโ่พสภ และเทพจิ%งจอกที�ชาวญี�ปุ่ น
ชื�อว่าเป็นทูตสวรรค ์ผูค้อยนําขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย ์ท่านจะไดต้ื�นตากับรูปปั%นของเทพ
จิ%งจอกที�มจํีานวนมากมายแลว้นําทา่นชม ศาลโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงที�เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ที�มมีากกว่า
รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลั�นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของ
ภาพยนตรเ์รื�อง MEMORIES OF GEISHA ที� ซายรู ินางเอกของเรื�องวิ�งลอดซุม้ประตูเพื�อไปขอพรเทพเจา้ให ้
ตนเองสมความปรารถนา นําท่านเดนิทางสู ่วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันํ 5าใส มอีายเุกา่แกย่ ิ�งกว่าเมอืงเกยีวโต คอื
ยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยื�นออกจากหนา้ผา มเีสาไม ้
ขนาดใหญ่ 139 ตน้ คํ%ายัน และสิ�งที�น่าอัศจรรย ์คอื สรา้งโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลย ดังนั%นองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ%น
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทุกท่านไดด้ื�มนํ%าศักดิJสทิธิJสามสายอันเกดิขึ%นจากธรรมชาตทิี�ไหลมาจาก
เทอืกเขาอกีดว้ย จากนั%นใหท้า่น อสิระชอ้ปปิ5 ง ณ ถนนกานํ 5าชา ซึ�งตั %งอยูร่ะหวา่งทางเขา้วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้
ต่างๆ ไดต้กแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ�งมสีนิคา้พื%นเมอืงนานาชนิด เช่น รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกี\ ยะแบบ
ญี�ปุ่ น), ชดุยกูะตะ, ตุ๊กตานางระบําญี�ปุ่ น, ขมมชคูรมีสอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, ชาเขยีวเกยีวโต ที�
ข ึ%นชื�ออกีแหง่หนึ�งของญี�ปุ่ น, ของที�ระลกึแบบญี�ปุ่ นดั %งเดมิ เป็นตน้ จากนั%นเดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิหรอืบางที
เราก็เรยีกวา่วัดทอง เป็นวัดเกา่แกข่องเมอืงเกยีวโต มตํีานานเกี�ยวกบัการต์นูเรื�องอกิควิซงั ที�วัดนี% วัดนี%เคยเป็น
ที�พํานักของโชกนุอาชคิางะ โยชมิซิ ึ(Shogun Ashikaga Yoshimitsu) ผูท้ี�ชอบทายปจุฉา – วสิัชนา กับอกิ
ควิซงัในการต์นู 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (7) 
นําท่านเดนิทางสู่  MITSUI OUTLET JAZZ DREAM 
NAGASHIMA ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ%งรา้นคา้
แบรนดเ์นมชั %นนําและรา้นอาหารญี�ปุ่ นและอาหารนานาชาตกิว่า 
240 รา้นเลยทเีดยีว ที�นี�ถอืเอา้ทเ์ลตที�มขีนาดใหญ่อกีแห่งหนึ�ง
ในญี�ปุ่ นมคีวามมคีวามใหญ่ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และ
ถูกออกแบบใหม้ลีักษณะคลา้ยกับเมอืงนวิออรล์นีสซ์ ึ�งเป็นเมอืง
ทา่ทางตะวันตกของอเมรกิาอกีดว้ย 
อสิระอาหารเย็นเพื�อใหท้า่นสะดวกในการชอ้ปปิ%งไดอ้ยา่งเต็มที� 

 
 
 

คํ*า พักที� Castle Plaza Nagoya ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงนาโกยา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั %ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 



  

 

 
 

วนัที* 5 ทา่อากาศยานชุบ ุ(นาโกยา่) – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8)  

สมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชุิบ ุ เพื�อเตรยีมตัวกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 
09.55 น.  ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที�ยวบนิที� JL737 เดนิทางดว้ยเครื�องบนิลําใหญ่ ที�นั�งกวา้ง

สะดวกสบาย บรกิารระดับ 5 ดาว บรกิารอาหารรอ้นและเครื*องดื*มตลอดการเดนิทาง 
13.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงื*อนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจํา 
เพื*อประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมที*ญี*ปุ่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งสําหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที*

นอน 2 ทา่น และหอ้งที*นอน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีที*พกั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิxในการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิ5ลสําหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเที*ยวอาจมกีารสลบัหรอืเปลี*ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีที*มเีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ที*ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ  

เนื*องจากบรษิทัรถทวัรข์องญี*ปุ่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ั*วโมง / วนั หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสทิธิxในการสลบัหรอืเปลี*ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ั5งนี5 บรษิทัฯ จะคาํนงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครั %งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 30 ทา่นขึ5นไป 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิJในการ เลื*อนการเดนิทาง หรอื เปลี*ยนแปลงราคา 

 
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 3,500 เยน ตลอดทรปิ  

กรณุาชําระมดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากที*ทําการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัที*กาํหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัที*น ั*งตามเงื*อนไข 

อตัราคา่บรกิารนี5รวม 

• คา่ตัjวเครื�องบนิไป-กลับ ตามเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ%ามนั 
• คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยวหรอืระดบัเดยีวกนั 
• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
• คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ที�คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนี5ไมร่วม 

• คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ระวางกระเป๋านํ%าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการทอ่งเที�ยว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ�มและภาษีหกั ณ ที�จา่ยของแตล่ะประเทศ 
• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน / ทา่น / ทรปิ (สําหรบักรุป๊ที*มหีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจใน

การบรกิาร) 
 

เงื*อนไขการชําระเงนิ 
• ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 



  

 

• ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 
เงื*อนไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิJในการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิJเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ั %งหมด 
• กรณีกรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจํา

ที�นั�งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมที�พักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิJไมค่นืคา่มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ั %งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

• เมื�อออกตัjวแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัaวได ้ เนื�องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิJที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึ%นไป 
• ในกรณีที�สายการบนิประการปรับขึ%นภาษีนํ%ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิJในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํ%ามนัเพิ�มตาม

ความเป็นจรงิ 
• ตัjวเครื�องบนิที�ออกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิJที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั %งสนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เที�ยวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนื�องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

• กรณีที�สถานที�ทอ่งเที�ยวใดๆ ที�ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื�องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที�อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิJไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั %งสิ%น 

• กรณีที�ทา่นสละสทิธิJในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานที�ใดๆ กต็ามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิJไมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทั %งสิ%น 

• กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั %งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที�
ระบไุว ้ เนื�องจากการครอครองสิ�งผดิกฎหมาย สิ�งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิJที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

• กรณีที�ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี%าเงนิ) เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิJไมค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทั %งสิ%น 

• เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ั %งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทั %งหมด 

 

รายละเอยีดเกี*ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี*ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญี�ปุ่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั %นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน 

ไมว่า่จะอยูด่ว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิ หรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขึ%นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื�อ
ยนืยนัการมคีณุสมบตัรการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดังตอ่ไปนี% 

1. ตัjวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น 
2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ%นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพํานักอยูใ่นประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม เป็นตน้) 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 

เอกสารที*อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญี*ปุ่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  
ท ั5งนี5ข ึ5นอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที*ตรวจคนเขา้เมอืงที*ประเทศญี*ปุ่ นดว้ย 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี*ปุ่ น  
(กรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�าวา่ 6 เดอืน 



  

 

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ น จะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพื�อการพํานัก
ระยะสั %นเทา่นั%น 

3. ในขั %นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�อาจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 


