
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เดนิทางโดยสายการบนิ JAPAN AIRLINES สายการบนิพรเีมีย่มระดบั 5 ดาว 
พเิศษ !!! บรกิารอาหารรอ้น+เครือ่งดืม่บนเครือ่ง น า้หนกักระเป๋า 2 ใบ 46 ก.ก. 

 

 

สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์JAPAN AIRLINES (JL) 

ขาไป JL738 BKK - NGO 00.55 - 08.30 

สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์JAPAN AIRLINES (JL) 

ขากลบั JL737 NGO - BKK 11.35 - 16.05 



วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – นาโกย่า 

22.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ประตู 8 
เคาน์เตอร ์R ของสายการบนิ Japan Airlines (JL) พบเจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรขึน้เครื่อง 

วนัท่ี 2 
ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ท่ีว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคา
ยาม่า (ไมร่วมค่าเข้าชมด้านใน) - หมู่บ้าน LITTLE KYOTO – มตัซึโมโต 

00.55 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานชุบุ เมืองนาโกย่า โดยเทีย่วบนิที ่JL738 เดนิทางดว้ยเครื่องบนิ
ล าใหญ่ ทีน่ัง่กวา้งสะดวกสบาย บรกิารระดบั 5 ดาว บริการอาหารร้อนและเครื่องด่ืมตลอด
การเดินทาง (ฟรีโหลดกระเป๋าใบละ 23 กิโลกรมั  2 ใบ รวม 46 กิโลกรมั / ท่าน) 

 
 
 
 
 
 
 
08.30 น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานชุบุ เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น นาโกย่าเป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดใน

ภูมิภาคชุบุ ซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศญี่ปุ่ น หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรบัสมัภาระ
เรียบร้อยแล้ว จากนั ้นน าท่านเดินทางสู่ น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิ
ดะ” จงัหวดัทีอุ่ดมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (1) 
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยงัคงอนุรกัษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่ นขนานแท้
ดัง้เดมิ และยงัได้รบัเลอืกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อเดอืนธนัวาคม 1995 บ้าน
สไตล์กสัโช-สึคุร ิจะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน
สามารถรองรบัหมิะทีต่กหนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบัสองมอืพนม
ของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตล์นี้ว่า “กสัโช” และมผีูค้นจากทัว่ทุกมุมโลกหลัง่ไหลไปชมความ
งามในแต่ละปีไมต่ ่ากว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคานาซาว่า  
 
 
 

 



น าท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ทีว่่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้าชม
ด้านในท่านละ 430 เยน ) ซึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศยัของ
ผู้ว่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ใน
สมยัเอโดะ จากนัน้น าท่านเดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซู
จิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยงัอนุรกัษ์และคงสภาพเดมิได้เป็นอย่างดี 
อสิระให้ทุกท่านได้เดนิเที่ยวและชื่นชมกบัทศันียภาพเมอืงเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรอืนโบราณ 
และรา้นคา้หลากหลาย เช่น รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซื้อ
ของที่ระลกึพื้นเมอืงเฉพาะถิน่ เช่น ซารุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตวัสแีดงไม่มหีน้าตา ซึ่งถอื
ว่าเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเชื่อ
เกีย่วกบัโชคลางของชาวญี่ปุ่ นอกีดว้ย และเกบ็เกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทบัใจมากมาย ท่านยงั
สามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนิดอกีดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (2) 
ค า่  พกัที ่ ALPICO PLAZA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมืองมตัสึโมโต้ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนดัหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษิทัจะสง่ใหก้่อน 5-7 วนั
ก่อนเดนิทาง 

วนัท่ี 3  Kosha Yomase Ski Resort – ลิงแช่ออนเซน – ปราสาทมตัซึโมโต้  
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่Kosha Yomase Ski Resort เป็นลานหมิะกวา้งใหญ่ มาพรอ้ม
กจิกรรมฤดหูนาวมากมาย ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัเล่นกจิกรรมหมิะ Snow Sled หรอืจะ
สนุกสนานกบั Ski ในรปูแบบต่างๆ ใหท้่านไดเ้ล่นสนุกอยา่งเพลดิเพลนิ สมัผสัหมิะ อยา่งเตม็ที ่ 
(ทัง้น้ี ไม่รวมค่าเช่าอปุกรณ์ ค่าเครื่องเล่นอ่ืนๆ และค่าเช่าชุด ประมาณ 5,000 - 15,000 
เยน ขึ้นอยู่กบัอปุกรณ์ และเครือ่งเล่นท่ีท่านเลือก) 

 
 
 
 



หมายเหตุ : หากช่วงเวลาดงักล่าวลานสกี ปิด หรือไม่มีหิมะ เน่ืองจากสภาพภมิูอากาศไม่เอือ้อ านวย 
ทางบริษทั ขออนุญาตปรบัเปล่ียนโปรแกรมเป็น “วดัเซน็โกจิ”วดัแห่งน้ีถกูสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 7 และ
เป็นท่ีประดิษฐานของพระพทุธรปูองคแ์รกท่ีเข้ามายงัญ่ีปุ่ นในทุกๆปีจะมีนักท่องเท่ียวมากกว่า 6 ล้าน
คน มาเคารพสกัการะสถาปัตยกรรมช้ินเอกทางพทุธศาสนาแห่งน้ี จึงทาให้วดัเซน็โกจิเป็นวดัท่ีใหญ่
ท่ีสดุในญ่ีปุ่ นฝัง่ตะวนัออก  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

น าท่านเดนิทางสู ่JIGOKUDANI MONKEY PARK  ประสบการณ์ พเิศษ ลงิแช่ออนเซน็ กลาง
บ่อน ้าพุรอ้นธรรมชาตอิยางใกลช้ดิรมิขอบสระ ชื่นชมความน่ารกัของลงิทีอ่าศยัอยูก่นัเป็นฝงู
ใหญ่และมคีวามคุน้เคยกบัมนุษย ์(หา้มจบัหรอืใหอ้าหารโดยเดด็ขาด) อสิระใหท้่านได้
เพลดิเพลนิกบัการชมความน่ารกัของลงิตามอธัยาศยั (การชมลงิแช่ออนเซน็นัน้จะสามารถชม
ไดห้รอืไมข่ึน้อยูก่บัสภาพอากาศและตวัของลงิเนื่องจากลงิทีล่งมาแช่ออนเซน็เป็นลงิป่า)  
 

 
 

 
 

น าท่านชม ปราสาทมตัซึโมโต้ มชีื่อเรยีกอกีอยา่งหนึ่งว่า ปราสาทอกีา เนื่องจากผนงัปราสาทมี
สดี า และปีกดา้นต่างๆ ของปราสาทแผก่างออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิา
ว่า คาสุมาซะ เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่กัของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจุบนัหลงัจากไดร้บัการจดัตัง้เป็น
สมบตัปิระจาชาตญิีปุ่่ นไดป้รบัใหเ้ป็นพพิธิภณัฑส์าหรบัรวบรวมขอ้มลูประวตัศิาสตรข์องญีปุ่่ น
และประวตัศิาสตรข์อง จงัหวดันากาโน่ และเป็นปราสาททีม่คีวามสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของ
ประเทศญีปุ่่ นค่า (ถ่ายรปูบรเิวณดา้นนอกไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน) 
 
 
 

   
 
 
 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (5) 
ค า่  พกัที ่ ALPICO PLAZA HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมืองมตัสึโมโต้ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนดัหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษิทัจะสง่ใหก้่อน 5-7 วนั
ก่อนเดนิทาง 

 



วนัท่ี 4 ช้อปป้ิงมิตซุย เอ้าทเ์ลท็ – ช้อปป้ิงถนนซาคาเอะ - เทศกาลดไูฟ NABANA NO SATO 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6) 

น าท่านเดนิทางสู่  MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ให้ท่านอิสระเพลดิเพลนิ
กบัการชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบรนดเ์นมชัน้น าและรา้นอาหารญี่ปุ่ นและอาหารนานาชาตกิว่า 240 รา้น
เลยทีเดียว ที่นี่ถือเอ้าท์เลตที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในญี่ปุ่ นมีความมีความใหญ่ประมาณ 
39,000 ตารางเมตร และถูกออกแบบใหม้ลีกัษณะคลา้ยกบัเมอืงนิวออรล์นีสซ์ึ่งเป็นเมอืงท่าทาง
ตะวนัตกของอเมรกิาอกีดว้ย 
อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท้่านสะดวกในการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเตม็ที ่
 
 

 
   
 

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนซาคาเอะ  ยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัแห่งนาโกยา่ แหล่งของรา้นแบรนดเ์นมชื่อ
ดงัต่าง ๆ ทีพ่ากนัตัง้เรยีงรายอยูส่องฝัง่ถนน ซึ่งเป็นรา้นขนาดใหญ่มหีลายชัน้ใหคุ้ณไดเ้ลอืกสรร
กนัอยา่งเพลดิเพลนิจนลมืวนัเวลา เช่นแบรนดย์อดนิยมอยา่ง H&M, Bershka, Forever 21, 
OLD NAVY, Adidas, miu miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton และ Apple  
หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เทศกาล Nabana no Sato Illumination  เป็นหนึ่งในเทศกาล
แสงสทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น มไีฟประดบัมากกว่า 8.5 ลา้นดวงภายในสวนดอกไม ้ภายในสวนจะมี
การประดบัตกแต่งไฟอยา่งสวยงาม มทีัง้ทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ทีน่ าไฟสฟ้ีามาตกแต่งใหด้เูหมอืน
ทะเล นอกจากนี้ยงัมอีุโมงคด์วงไฟและจุดชมววิทีส่ามารถขึน้ลฟิทไ์ปดา้นบน เมือ่มองลงมาจะ
เหน็สวนทีป่ระดบัไฟเป็นมุมกวา้ง เป็นอกีหนึ่งจุดทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลย อสิระอาหารเยน็เพือ่ใหท้่าน
สะดวกในการถ่ายรปูไดอ้ยา่งเตม็ที ่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ค า่  พกัที ่ J HOTEL NAGOYA  ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า ใกล้สนามบินนาโกย่า 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนดัหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษิทัจะสง่ใหก้่อน 5-7 วนัก่อนเดนิทาง 

วนัท่ี 5 ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรงุเทพฯ 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)  

สมควรแก่เวลาน าท่านสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติชุบุ  เพือ่เตรยีมตวักลบัสูก่รงุเทพมหานคร 
11.35 น.  ออกเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่JL737 เดนิทางดว้ยเครื่องบนิล าใหญ่ ทีน่ัง่กวา้ง

สะดวกสบาย บรกิารระดบั 5 ดาว บริการอาหารร้อนและเครื่องด่ืมตลอดการเดินทาง 
16.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า 
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก:: 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 33,900 8,900 

08 – 12 มกราคม 2563 33,900 8,900 

22 - 26 มกราคม 2563 33,900 8,900 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 33,900 8,900 

25 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 33,900 8,900 

11 – 15 มนีาคม 2563 33,900 8,900 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 7,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 21,900 บาท 

 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 

หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความล่าชา้ของ
เทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์

แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู่ 
เหนือความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายต่างๆไดใ้นทุกกรณี 

 

 



 

 

หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งส าหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที่

นอน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิล้ส าหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ  

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตลอดทรปิ  
กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 
• คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกัน 
• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
• คา่ใชจ่้ายมัคคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
• คา่ธรรมเนียมวซีา่ 
• คา่ใชจ่้ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท/ ทา่น / ทรปิ  

 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

• ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 

• ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ่้าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
• กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมัีดจ า

ทีน่ั่งกับทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

• เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึน้ไป 

• ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตาม
ความเป็นจรงิ 



• ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุ ภัยธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุัตเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

• กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนือการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ่้ายไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้ เน่ืองจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

• กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน 

ไมว่า่จะอยูด่ว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิ หรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยันการมคีณุสมบตัรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 
2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพ านักอยูใ่นประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม เป็นตน้) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นดว้ย 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  
(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ ่าวา่ 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 


