
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บนิตรงสู ่นาโกยา่ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 
บรกิารนํา้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 
ชมความงามกบัเสน้ทางสายธรรมชาต ิเจแปนแอลป์ หลงัคาแหง่ญีปุ่่ น 

ชมความงามของกําแพงหมิะ เปิดใหช้มเพยีงปีละ 1 คร ัง้เทา่น ัน้ !!! 
ชม หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ ทา่มกลางหบุเขาทีอ่ดุมสมบรูณ์ 

ชม เมอืงเกา่ทาคายามา่ หรอือกีชือ่ "ลติเติล้ เกยีวโต" 
ชมวถิชีวีติของผูค้นและบา้นเรอืน 

ชมปราสาทอกีาดํา มตัสโึมโต ้+ เดนิเลน่ถนนชอ้ปป้ิงมตัสโึมโต ้
WIFI FREE ON BUS  นํา้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 



 

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ
เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ
พจิารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น
เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 

 
 

 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินาโกยา่ – ศาลเจา้โอสคึนันง - ชอ้ปป้ิงยา่นโอส ึ
04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ําแนะนําเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

07.25 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิชูบุเซ็นแทร ์เมอืงนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ ไทยไลออ้น
แอร ์เทีย่วบนิที ่SL310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และ
ทางสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 

 

15.25 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศ
ไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศลุกากร กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวก
ในการนดัหมายเวลา 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง SL310 (07.25-15.25) สนามบนิ
นาโกยา่ – ศาลเจา้โอสคึนันง - ชอ้ปป้ิงโอสคึนันง 

   Washigatake Kogen 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
หมู่บา้นชริาคาวาโกะ - เมอืงเกา่ทาคายามา่ - ซนัมา
ชซิูจ ิ– ปราสาทมตัสโึมโต ้(ชมดา้นนอก) – แช่ออน
เซ็น L : JAPAN SET   D : DINNER AT HOTEL 

   
HAKUBA SUNVALLEY 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เสน้ทางอลัไพน ์หุบเขาแอลป์ หรอื ทาเทยามา่ – น ัง่
กระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สู่เทอืกเขาทาเทยาม่า – กําแพง
หมิะ – เขือ่นคโุรเบะ – ออิอนมอลล ์L : JAPAN SET 

   
NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 JAZZ DREAM NAGOYA – สนามบินนาโกย่า  - 
สนามบนิดอนเมอืง SL311 (16.55-21.10) 

 บนเครือ่ง   

นํา้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

** สําคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

นําท่านเดนิทางยัง นาโกยา่ เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภาคชบูุ และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 4 
ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยู่บนชายฝ่ังมหาสมุทรแปซฟิิกบนเกาะฮนช ูเป็นเมอืงเอกของจังหวัดไอจิ
และเป็นหนึง่ในเมอืงทา่หลักของญีปุ่่ น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
จากนัน้นําท่านสู่ ศาลเจา้โอสคึนันง (Osu Kannon Temple) เป็น 1 ใน 3 ของศาลเจา้
บูชาเจา้แม่กวนอมิทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นวัดประจําตระกลูโอดะ นอกจากน้ียังมวัีดบันโชจซิึง่
โทกุงาวะ อเิอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครัง้เป็นตัวประกัน อันเป็นประวัตศิาสตร์หนา้หนึ่งของย่านโอส ึ
OSU เป็นเมอืงทีผ่สมผสานระหว่างประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเทีย่ว
ยอดฮติทีส่ดุของนาโกย่า ซึง่นอกจากคนญีปุ่่ นแลว้ นักท่องเทีย่วต่างชาตกิ็นยิมมาเยีย่มชมเชน่กัน 
ท่านจะไดเ้พลิดเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุ อย่างเต็มอิม่ ตรง
ดา้นขา้งของวัดโอสคึันนงยังมี ย่านชอ้ปป้ิง OSU KANNON DORI เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง
ขนาดใหญแ่ละเป็นทีน่ยิมทีม่กีวา่ 1,200 รา้นคา้และรา้นอาหาร 
อสิระอาหารเย็นในยา่นชอ้ปป้ิงโอส ึตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  GIFU HOTEL โรงแรมทีพ่กัเมอืงกฟุิ ระดบัเทยีบเทา่ 3 ดาว 
  หมายเหต ุ: ชือ่โรงแรมทีพ่ักทีแ่น่นอน จะทราบกอ่นวันเดนิทาง 1-3 วัน 
 

วนัที ่2  หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - เมอืงเกา่ทาคายามา่ - ซนัมาชซูิจ ิ– ปราสาทมตัสโึมโต ้(ชม
ดา้นนอก) – ถนนคนเดนิมตัสโึมโต ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

นําทา่นเขา้สูเ่สน้ทางธรรมชาตมิุง่หนา้สู ่หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ (ใช เ้วลาเดนิทางประมาณ  
1.30 ชม .) ซึง่ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ 
หมูบ่า้นสไตลก์สัโซ–สคึุร ิเป็นสไตลญ์ีปุ่่ นแบบดัง้เดมิรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับ สองมอืพนม
ของพระพุทธเจา้ หรอื พระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน้ี์ว่า กสัโซ แปลว่า พนมมอื ตามรูปแบบของ
บา้นมหีลังคาชันถงึ 60 องศา ลักษณะคลา้ยสองมอืพนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 
เมตร ความกวา้งประมาณ 10 เมตร โครงสรา้งของบา้น ไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดยีว แต่ยังคงความ
แข็งแรงสามารถรองรับหมิะทีต่กทับหลังคาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ี
ผ่านชม จวนผูว้่าทาคายาม่า หรือ ทีว่่าการอําเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า (ใช ้เวลา
เดนิทางประมาณ  1 ชม.) ซึง่เป็นทัง้สถานทีทํ่างาน และทีอ่ยู่อาศัยของ ผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ 
เป็นเวลากวา่ 176 ปี เป็นสิง่ปลกูสรา้งแบบเกา่ ยคุคานาโมรหิลังสดุทา้ยทีส่มบรูณ์ และยังหลงเหลอื
อยูใ่นปัจจบุัน 

จากนัน้นําทา่นเยีย่มชม เขตเมอืง
เก่าซนัมาชิซูจ ิ (Sanmachi-
suji) ห รื อ  ลิต เติ้ล เกีย วโต 
(Little Kyoto) อยู่ ในจั งห วัดกิฟุ  
ภูมภิาคชุบุ เป็น 1 ในย่านที่เรียกว่า
เป็น Old Town ของญี่ปุ่ น ย่านมา
ชิซู จิ เ ป็ นย่ าน เมือ ง เก่ าที่ ยั งคง
อนุรักษ์บา้นเรือนสมัยเอโดะกว่า 
300 ปี ไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี ตัวเมือง
ลอ้มรอบดว้ยคูน้ําและถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัตคิวามเป็นมาอันยาวนานในช่วงที่ไม่มีหมิะตก
รา้นคา้จะเปิดใหเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ รวมทัง้สาเกทีข่ ึน้ชือ่ดว้ย คนทีอ่าศัยอยู่แถวน้ี 
ดัดแปลงบา้นเป็นรา้นขายของต่างๆ เพือ่รับนักท่องเทีย่ว ขายสนิคา้พืน้เมอืงหลายอย่าง เชน่ เกี๊ยะ 
กระดาษญีปุ่่ น (washi) ของทีร่ะลกึ ชาม ตุ๊กตา ฯลฯ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้(ใช เ้วลาเดนิทางประมาณ  1.15 ชม.)  

นําท่านชม ปราสาทมตัสโึมโตะ (ชมดา้น
นอก)  (Matsumoto Castle) ตั ้งอยู่ที่ เมือง
มัตสึโมโตะ ภายในจังหวัดนากาโน่ นับว่าเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ปังมากๆของเมืองแห่งน้ี แถม
ยังเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั ้งเดิมที่ยังคงสภาพ
สมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่ นอีก 
อิสระเที่ยวชม ถนนคนเดนิมตัสโึมโต  ้
ภายในเมอืงแห่งปราสาทมัตสโึมโต ้มถีนนนาวาเตะ ชือ่ 'นาวาเตะ' มาจากขอ้เท็จจรงิทีว่่าถนน
เสน้น้ีมลีักษณะเหมอืนเชอืกเสน้ยาวทีแ่ล่นขนานไปกับแม่น้ําเมโตบะ ถนนเสน้น้ีมรีา้นโบราณวัตถุ 
เครือ่งเคลอืบดนิเผา ของเลน่ และขนมโบราณประมาณ 50 รา้น ชว่ยเพิม่มนตเ์สน่หใ์หก้บัเมอืงแห่ง
ปราสาท 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
พกัที ่      HAKUBA SUNVALLEY หรอืเทยีบเทา่ 

 

https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/


 

วนัที ่3  เสน้ทางอลัไพน ์หุบเขาแอลป์ หรอื ทาเทยามา่ – น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สูเ่ทอืกเขา
ทาเทยามา่ – กําแพงหมิะ – เขือ่นคโุรเบะ  มตัสโึมโต ้- ถนนคนเดนิมตัสโึมโต ้

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 

นําท่านเดินทางสู่จุดเริ่มตน้ของเสน้ทาง “เจแปนแอลป์” หรือ ทาเทยาม่า (ใช เ้วลา
เดนิทางประมาณ  2.30 ชม.) 
(หมายเหต ุ: การเดนิทางขึน้สูท่าเทยามา่ ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะวนั)  
เทอืกเขาทาเทยามา่ (Tateyama) ตัง้อยู่ในภมูภิาคทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาะฮอนช ูซึง่เป็นเกาะที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น อยู่ตอนกลางของประเทศ หรือเรียกไดว้่า เป็นภาคกลางของญี่ปุ่ น
น่ันเอง ในภูมภิาคน้ีเอง ก็มีเทือกเขาทีส่วยงาม ลักษณะคลา้ยๆ กับเทือกเขาแอลป์ จงึไดร้ับการ
ขนานนามว่า เป็น เจแปนแอลป์ นักทอ่งเทีย่วบางท่านก็จะรูจ้ักสถานทีแ่ห่งน้ีในนามของ เจแปน
แอลป์ หรอืเสน้ทางธรรมชาตอิัลไพน ์หรอืทางท่านอาจจะเรยีกชือ่ ยาวๆ ว่า Tateyama Kurobe 
Alpine (เทอืกเขาทาเทยามา่ - เขือ่นคโุรเบะ) ก็ได ้
โดยภายในเสน้ทางเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ นนักทอ่งเทีย่วจะไดพ้บกบั สิง่ทีเ่ป็นทีส่ดุของญีปุ่่ นมากมาย 
ไมว่า่จะเป็น เขือ่นทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น, กระทอ่มเชงิเขาทีเ่กา่แกท่ ีส่ดุในญีปุ่่ น, และสถานรีถไฟ
ทีต่ ัง้อยูสู่งทีสุ่ดในญีปุ่่ น เป็นตน้ ท่านจะประทับใจไปกับทัศนียภาพทีเ่รียงรายกันอย่างสวยงาม
แน่นอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 เริม่ตน้การเดนิทางจาก สถานีทาเทยาม่า ดว้ยการ น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า รูปขัน้บันได เพือ่ไตข่ึน้สู ่
“ทีร่าบสงูบโิจไดรา่” (จดุแวะพัก) 

 จากนั้นเปลี่ยนเป็น รถโคช้สายธรรมชาต ิเดินทางต่อสู่ “ดอยมุโรโดะ” โดยโชเฟอร์ผู ้
ชํานาญเสน้ทาง ดอยมุโรโดะ คือ บรเิวณที่สูงที่สุดของเสน้ทางแอลป์ ทาเทยาม่า คุโรเบะ 
(2,450 เมตร) ระหวา่งทางทา่นจะไดต้ืน่ตากบั “ป่าสนดกึดําบรรพ”์ ทีม่อีายมุากกวา่ 1,000 ปี 
และทุง่ราบกวา้ง ทีม่มีนตเ์สน่หแ์ตกตา่งกนัไปในแตล่ะฤดกูาล 

 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท!์!!  ไม่พลาดความอลังการของ “กําแพงหมิะ” สงูกว่า 20 เมตร ซึง่เกดิจากการนํารถตัดหมิะ เพือ่
ทําถนนสําหรับการเดนิทาง (เฉพาะชว่งกลางเดอืนเมษายน ถงึ ตน้พฤษภาคม) พืน้ทีท่าเทยามะ มี
หมิะตกมากเป็นอันดับหนึง่ของโลก มกีารทับถมโดยเฉลีย่สงู 7 เมตร และสงูถงึ 20 เมตรในปีทีห่มิะ
ตกหนัก (เทยีบเทา่ตกึ 10 ชัน้) ทา่นสามารถเดนิผา่นกําแพงหมิะทีข่ดุเป็นทางกวา่ 500 เมตร 

หมายเหต ุ ปรมิาณหมิะ หรอื ความสูงของกําแพงหมิะ แต่ละพีเรยีดอาจแตกต่างกนั ข ึน้อยู่กบั
ชว่งเวลาน ัน้ๆ ทางบรษิทัทวัร ์ไมส่ามารถควบคมุหรอื กําหนดปรมิาณหมิะได ้
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (5) 

 
นําท่านชม “เขือ่นคโุรเบะ” เขือ่นทีใ่หญท่ีสุ่ดของญีปุ่่ น มสีายรุง้พาดผ่านตลอดปี มคีวาม
สูง 168 เมตร ความกวา้ง 492 เมตร ใชเ้วลาตัง้แต่เริม่บุกเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เมื่อขึน้
บันไดไป 220 ขัน้ จะถงึลานที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเขื่อนไดด้ีที่สุด เพื่อใหนั้กท่องเที่ยว
สามารถชมการปล่อยน้ําไดโ้ดยใกลทุ้กวนิาท ีน้ําจะพุ่งออกมาจากเขือ่นมากกว่า 10 ตัน น้ําพลัง
มหาศาลน้ี ทําใหเ้กดิสายรุง้พาดผา่นทีด่แูลว้สวยงามมาก 
จากนั้นนําท่าน น่ังรถบัสพลังงานไฟฟ้า สู่ สถานโีอกซิาว่า ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้ื่นชม
ทัศนียภาพทีส่วยงาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: เสน้ทางการเทีย่วกําแพงหมิะ ทาเทยามา่ อาจมกีารปรบัเปลีย่น จดุทีจ่ะใชเ้ป็น
จุดเร ิม่ตน้ขึน้กระเชา้ โดยวจิารณญาณของไกด ์หรอื หวัหนา้ทวัร ์โดยพจิารณาตามความ
เหมาะสมหนา้งาน โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 



 

นําท่านเดนิทางสู่ AEON MALL GIFU ใหท้่านไดอ้สิระซือ้สนิคา้ทั่วไปของญีปุ่่ น เชน่ ขนม, 
อาหารวา่ง, ของเลน่, กระเป๋า , รองเทา้, เสือ้ผา้ รวมถงึรา้นรอ้ยเยน  
อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
  หมายเหต ุ: ชือ่โรงแรมทีพ่ักทีแ่น่นอน จะทราบกอ่นวันเดนิทาง 1-3 วัน 
 

วนัที ่4 JAZZ DREAM NAGOYA – สนามบนินาโกยา่ - สนามบนิดอนเมอืง    
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําทา่นเดนิทางสู ่JAZZ DREAM OULET ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นม รวม
ไปถงึสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นมากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครือ่งประดบั และนาฬกิาหรูอย่าง 
TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, 
SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสนิคา้สําหรบัคุณหนู AIGLE, BANDAI 
ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย 

 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงนาโกยา่ 
16.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิ ไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL 311  

*** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง *** 
21.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 



 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ต ัว๋ เดนิทางทา่นเดยีว/ 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 
19-22 เม.ย. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
20-23 เม.ย. 63 24,999.- 18,999.- 8,900.- 
24-27 เม.ย. 63 25,999.- 19,999.- 8,900.- 
27-30 เม.ย. 63 26,999.- 20,999.- 8,900.- 

30 เม.ย. - 3 พ.ค. 63 31,999.- 23,999.- 8,900.- 
1 - 4 พ.ค. 63 31,999.- 23,999.- 8,900.- 
3 - 6 พ.ค. 63 31,999.- 23,999.- 8,900.- 
4 - 7 พ.ค. 63 31,999.- 23,999.- 8,900.- 

8 - 11 พ.ค. 63 26,999.- 20,999.- 8,900.- 
10 - 13 พ.ค. 63 26,999.- 20,999.- 8,900.- 
14 - 17 พ.ค. 63 26,999.- 20,999.- 8,900.- 
15 - 18 พ.ค. 63 26,999.- 20,999.- 8,900.- 
21 - 24 พ.ค. 63 27,999.- 21,999.- 8,900.- 
22 - 25 พ.ค. 63 27,999.- 21,999.- 8,900.- 
24 - 27 พ.ค. 63 27,999.- 21,999.- 8,900.- 
28 - 31 พ.ค. 63 27,999.- 21,999.- 8,900.- 

29 พ.ค. – 1 ม.ิย. 63 27,999.- 21,999.- 8,900.- 
31 พ.ค. – 3 ม.ิย. 63 27,999.- 21,999.- 8,900.- 

4 - 7 ม.ิย. 63 27,999.- 21,999.- 8,900.- 
5 - 8 ม.ิย. 63 27,999.- 21,999.- 8,900.- 

7 - 10 ม.ิย. 63 27,999.- 21,999.- 8,900.- 
11 - 14 ม.ิย. 63 27,999.- 21,999.- 8,900.- 
12 - 15 ม.ิย. 63 26,999.- 20,999.- 8,900.- 
14 - 17 ม.ิย. 63 26,999.- 20,999.- 8,900.- 
18 - 21 ม.ิย. 63 26,999.- 20,999.- 8,900.- 
19 - 22 ม.ิย. 63 26,999.- 20,999.- 8,900.- 
21 - 24 ม.ิย. 63 25,999.- 19,999.- 8,900.- 
25 - 28 ม.ิย. 63 25,999.- 19,999.- 8,900.- 
26 - 29 ม.ิย. 63 25,999.- 19,999.- 8,900.- 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 
ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

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

 



 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เน่ืองจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
 หากในภายหลงัทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่รอ้ง

ขอวซีา่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขบัรถ  และไกดท์อ้งถ ิน่ (ถา้ม )ี  ทา่นละ 1,500 บาท/ ทรปิ ช ําระทีส่นามบนิในวนัเช ็คอนิ (คา่ทปิ

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 

 
เงือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจํา 15,000 บาท พรอ้มกับเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ่้ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่
ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการล่าชา้ของสาย
การบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไม่สามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
 

 
 
 
 
 



 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ี่
จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้
ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 
เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสาย
การบนิเป็นผูก้ําหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หมายเหตุสําคญั !!! ในการอพัเกรดทีน่ ัง่ของ สายการบนิไลออ้น
แอรแ์บบต ัว๋กรุป๊ จะอพัเกรดไดก็้ตอ่เมือ่ไดทํ้าการสง่ชือ่ออกต ัว๋แบบกรุป๊แลว้เทา่น ัน้ ไม่
สามารถจอง หรอื อพัเกรดทีน่ ัง่กอ่นการสง่ชือ่ออกต ัว๋ไดเ้ลย โดยทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถ
การนัตทีีน่ ัง่ใหล้กูคา้ได ้จนกวา่จะไดม้กีารสง่ชือ่ออกต ัว๋กรุป๊แลว้เทา่น ัน้ จงึจะสามารถเช็ค
ทีน่ ัง่ และทําการอพัเกรดหากทีน่ ัง่ดงักลา่วยงัวา่งอยู ่

โดยราคาในการอพัเกรด (กรณีทีน่ ัง่ยงัวา่งอยู)่ เป็นไปตามทีร่ะบขุา้งตน้ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  



 

 เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด

บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ่้ายเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึ
ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หาก
ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
สามารถคนืคา่ใชจ่้ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เน่ืองจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย
ไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรือ่งการทําวซีา่ในการเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อ
วซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่
สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของทา่นชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษ
หนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 
หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่
บรษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่
ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ่้าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ย
แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะ
ออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 
 



 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 


