
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัทีแ่รก สนามบนิดอนเมอืง  

 
23.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตหูมายเลข 4 สายการบนิ AIRASIA X เพือ่เตรยีม

ตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 
 สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 
(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

วนัทีส่อง สนามบนินาโกยา่ – วดัคนิคะคจุ ิ– ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– เกยีวโต สเตช ัน่ 

 
02.15 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 
09.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  น า

ท่านชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพื่อเป็นสถานที่
พักผอ่น ตอ่มาบตุรชายของท่านไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด แตป่ราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 
และสรา้งขึน้ใหมเ่มือ่ปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืม่
ด า่กับความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัวปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 

 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

จากนั้นน าท่านชม ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร  ิที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ที่เป็นที่นับถือยิง่ของ
ประชาชนที่มาสักการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรือ่งพืชพรรณธัญญาหาร น าท่าน
สักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ นชือ่วา่เป็น ทูตสวรรค ์ผูค้อยน าขา่วสารจากสรวง
สวรรคล์งมายังโลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้ืน่ตากับรปูป้ันของเทพจิง้จอก ทีม่จี านวนมากมาย  

 



 
 

 
 

แลว้น าท่านชม ศาลโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตัว
ยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์
เรือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายูร ินางเอกของเรือ่งว ิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ให ้
ตนเองสมความปรารถนา 

 
 
 



 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เกยีวโตสเตช ัน่ ซึง่เป็นสถานีรถไฟเกยีวโตเป็นสถานทีีใ่หญเ่ป็นอันดับสอง
ของญีปุ่่ น รองจากนาโกยา่มทัีง้โรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และโรงหนัง สงูถงึ 15 ชัน้ อสิระ
ใหท้า่นรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
 

 
 
พกัที ่  HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม ทาคายามา่ – ทีท่ ีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- หมูบ่า้นมรดกโลก
ชริาคาวาโกะ    ออิอน จสัโก ้  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าชมความงามของเมอืงทาคายามา่ ซึง่ยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิอย่าง
แทจ้รงิ น าท่านเดนิผ่านชม ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่   ไม่รวมคา่เขา้ชมท่านละ 430 เยน ใช ้

เป็นทั้งที่ท างาน และที่อยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกุนโตกุกาวา่ ในสมัยเอะโดะ หรอืกว่า 300 ปีที่แลว้ เป็นที่ท าการรัฐในยุคเอะโดะ
เพยีงแหง่เดยีวทีข่า้มพน้ยคุสมัยมาไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไตส่วนพจิารณา
คด ีหอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที่  จากนัน้อสิระเดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนัมา
ชซิจึ ิซ ึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกวา่ 
300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของ 
ทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไมว่า่จะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชริ ุตุก๊ตาซา
รโุบะโบะ ซึง่เป็นตุก๊ตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น 
 



 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู ่“ หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ” หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 
ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกับบา้นในแบบกัสโชสคึุร ิซ ึง่เป็นแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิ ชือ่นี้ไดม้าจากค าว่า 
กัสโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชันถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืที่
พนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของ
บา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะที่ตกมาอย่าง
หนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี

 

 
 
 

 



 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ออิอน จสัโก ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้มากมาย อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ 
ผลไม ้และพเิศษสดุกับรา้น 100 เยน ซึง่ภายในรา้นทุกอยา่งราคาเพยีง 100 เยนเท่านัน้ และ หาก
ท่านใดหลงใหลในรสชาติของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้จากที่นี่ไดเ้ลย **เพือ่ไมเ่ป็นการ
เสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระค า่ตามอธัยาศยั* 

พกัที ่ PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรอืระดบัเดยีวกนั   
 

วนัทีส่ ี ่      ปราสาทมตัซโึมโต ้ – ลานกจิกรรมหมิะ – ศาลเจา้โอสคึนันง – ถนนชอ้ปป้ิงโอส ึ– มติซุย
เอา้ทเ์ล็ท 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
 
จากนัน้น าท่านเก็บภาพประทับใจดา้นหนา้ ปราสาทมตัซโึมโต ้มชี ือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่วา่ ปราสาท
อกีา เนื่องจากผนังปราสาทมสีดี า และปีกดา้นตา่งๆ ของปราสาทแผก่างออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้
ในปี ค.ศ.1590 โดย อิชคิาว่า คาสุมาซะ เพื่อใชเ้ป็นที่พักของบรรดาเจา้เมืองในอดีต ปัจจุบัน
หลังจากไดรั้บการจัดตัง้เป็นสมบัตปิระจ าชาตญิี่ปุ่ นไดป้รับใหเ้ป็นพพิธิภัณฑ์ส าหรับรวบรวมขอ้มูล
ประวัตศิาสตรข์องญีปุ่่ นและประวัตศิาสตรข์อง จังหวดันากาโน่ และเป็นปราสาททีม่คีวามสวยงามตดิ 
1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น  
 

 
 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ลานกจิกรรมหมิะ ใหท้า่นไดอ้สิระกับกจิกรรมหมิะและสกตีา่งๆใหเ้ลน่ เชน่ 
สก ีสโนวบ์อรด์ หรอืกระดานเลือ่น ใหท้า่นเลอืกเลน่ผาดโผนในสไตลท์่านเอง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ
กับการเลน่สกใีนรปูแบบตา่ง ๆ มากมาย (ไมร่วมคา่อปุกรณ์ และคา่เครือ่งเลน่ ประมาณ 5,000-
15,000 เยน) ** ทัง้นี้การเล่นกจิกรรมหมิะตา่งๆนัน้ ขึน้กับสภาพภมูอิากาศ และปรมิาณความหนา
ของหมิะ ณ เวลานัน้** 

 



 
 

 
 
เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสคึนันง เป็นหนึง่ในสามของศาลเจา้บชูาเจา้แมก่วนอมิทีใ่หญท่ีส่ดุใน
ญีปุ่่ น และเป็นวัดประจ าตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมวีัดบันโชจซิ ึง่โทกงุาวะ อเิอะยาสเุคยพักอยูเ่มือ่
ครัง้เป็นตัวประกัน อันเป็นประวัตศิาสตรห์นา้หนึง่ของย่านโอส ึOSU เป็นเมอืงที่ผสมผสานระหวา่ง
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมสมัยใหม ่และยังเป็นจุดท่องเทีย่วยอดฮติทีส่ดุของนาโกยา่ ซึง่นอกจาก
คนญีปุ่่ นแลว้ นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตก็ินยิมมาเยีย่มชมเชน่กัน  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

จากนัน้ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ทานอาหาร และชมวฒันธรรมโอตะคอุยา่งเต็มอิม่ทีย่า่น
รา้นคา้ ณ บรเิวณถนนชอ้ปป้ิงโอสุ ซึง่มอีายุประมาณ 400 กวา่ปี เป็นถนนการคา้ที่มชี ือ่เสยีงและ
ไดรั้บความนยิมจากนักท่องเทีย่วเป็นอยา่งมากดว้ยมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศย่านชนชัน้แบบดัง้เดมิ 
ถนนชอ้ปป้ิงนี้ประกอบไปดว้ยรา้นคา้มากมายกวา่ 1,200 รา้น เรยีงรายตลอดสองขา้งทางยาว 1.7 
กโิลเมตร ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทันสมัยไมว่า่จะเป็นน ้าหอม, เสือ้ผา้, เครือ่งส าอาง และรอ้ง
เทา้จากสารพัดยี่หอ้ดังและที่ส าคัญคือราคาถูกมาก นอกจากนี้แลว้ยังเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์
อเิล็กทรอนกิส,์ ชดุคอสเพลย,์ การต์นูอะนเิมะและสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย  

 

 
 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่มติซุยเอา้ทเ์ล็ท เป็นพื้นที่ชอ้ปป้ิงเอา้ท์เล็ตขนาดใหญ่ มรีา้นคา้ของแบ
รนดช์ัน้น าและแบรนดท์อ้งถิน่มากกวา่ 150 รา้น เชน่ Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, 
Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทั้ง
ผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็กเล็ก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์โดยแต่ละรา้นก็จะมี
โปรโมชัน่สว่นลดมากมาย *อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั* 

พกัที ่  SPRING SUNNY HOTEL NAGOYA TOKONAME หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้         สนามบนินาโกยา่ - กรงุเทพ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
10.55 น. เหริฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่XJ639 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง 
15.35 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

**************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 



 
 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

10 - 14 มกราคม 2562 25,999 8,000 

11 - 15 มกราคม 2562 25,999 8,000 

15 - 19 มกราคม 2562 23,999 8,000 

16 - 20 มกราคม 2562 25,999 8,000 

17 - 21 มกราคม 2562 25,999 8,000 

18 - 22 มกราคม 2562 25,999 8,000 

22 - 26 มกราคม 2562 24,999 8,000 

24 - 28 มกราคม 2562 25,999 8,000 

25 - 29 มกราคม 2562 25,999 8,000 

29 ม.ค. - 02 ก.พ.  2562 24,999 8,000 

30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 24,999 8,000 

31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562 25,999 8,000 

01 - 05 กมุภาพนัธ ์2562 25,999 8,000 

06 - 10 กมุภาพนัธ ์2562 24,999 8,000 

07 - 11 กมุภาพนัธ ์2562 25,999 8,000 

08 - 12 กมุภาพนัธ ์2562 25,999 8,000 

12 - 16 กมุภาพนัธ ์2562 24,999 8,000 

13 - 17 กมุภาพนัธ ์2562 25,999 8,000 

19 - 23 กมุภาพนัธ ์2562 25,999 8,000 

22 - 26 กมุภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 26,999 8,000 

28 ก.พ. - 04 ม.ีค. 2562 26,999 8,000 

01 - 05 มนีาคม 2562 26,999 8,000 

05 – 09 มนีาคม 2562 25,999 8,000 



 
 

06 - 10 มนีาคม 2562 26,999 8,000 

07 - 11 มนีาคม 2562 26,999 8,000 

08 - 12 มนีาคม 2562 26,999 8,000 

12 - 16 มนีาคม 2562 25,999 8,000 

13 - 17 มนีาคม 2562 26,999 8,000 

14 - 18 มนีาคม 2562 26,999 8,000 

15 - 19 มนีาคม 2562 26,999 8,000 

 
 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ 

ทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ า
ไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดั
จ าท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่
ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงค์

จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า      ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงค์

จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วตอ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว
ไมช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ 
ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิ
การจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ
ค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ
ค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงนิ
คา่บรกิารดังนี ้

1. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 45 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  
2. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่ว
ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิาร
ทัง้หมด   



 
 

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอื
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า  
และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะ
ช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ 
ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ 
เลขที่หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมไิดส้่งหนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วที่
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการ
บนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ 
และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  
ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อที่จะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสยี
คา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 

  
 

 

 

 


