


1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - วัดโอสุคันนอน - ยานการคาโอสึ -
ปราสาทนาโกยา - นาโกยา - นาบานะ โนะ ซาโตะ

Hotel Koyo หรือ
เทียบเทา

3 ทาคายามา - ชิราคาวาโกะ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกา
ซันมาชิซูจิ

Hotel Koyo หรือ
เทียบเทา

4 หุบเขาโครันเค - สะพานไทเงะทะสึเคียว - นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม
เอาทเลต - อิออนมอลลนาโกยา

Spring Sunny
Nagoya
Tokoname หรือ
เทียบเทา

5 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

6 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63 ฿30,999 ฿28,999 ฿27,999 ฿8,000



หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถ
ทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวง
หนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ค่ํา
21.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอรไลน เคานเตอร R เพ่ือเตรียม

ตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เชา
00.55 น. เหินฟาสู สนามบินนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี JL 738

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

นําทานเดินทางสู ศาลเจาโอสึคันนง เป็นหน่ึงในสามของศาลเจาบูชาเจาแมกวนอิมท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน และเป็นวัดประจํา
ตระกูลโอดะ

นอกจากน้ียังมีวัดบันโชจิซ่ึงโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยูเมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตรหนาหน่ึงของยานโอสึ
OSU เป็นเมืองท่ีผสมผสานระหวางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมสมัยใหม และยังเป็นจุดทองเท่ียวยอดฮิตท่ีสุดของนาโกยา ซ่ึง
นอกจากคนญ่ีป ุนแลว นักทองเท่ียวตางชาติก็นิยมมาเย่ียมชมเชนกัน

จากนั้นทานจะไดเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอยางเต็มอ่ิมท่ียานรานคา ณ บริเวณถนน
ชอปป้ิงโอสุ ซ่ึงมีอายุประมาณ 400 กวาปี เป็นถนนการคาท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวเป็นอยางมากดวย
มนตเสนหของบรรยากาศยานชนชั้นแบบด้ังเดิม ถนนชอปป้ิงน้ีประกอบไปดวยรานคามากมายกวา 1,200 ราน เรียงรายตลอด
สองขางทางยาว 1.7 กิโลเมตร ประกอบดวยอาหารและสินคาทันสมัยไมวาจะเป็นน้ําหอม, เสื้อผา, เครื่องสําอาง และรองเทาจาก
สารพัดย่ีหอดังและท่ีสําคัญคือราคาถูกมาก

บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ปราสาทนาโกยา ซ่ึงเป็น อีกหน่ึงแลนดมารกสําคัญแหงเมืองนาโกยา ท่ีถามาเมืองน้ีแลวตองมาแวะปักหมุด
ใหได แมโครงสรางบางสวนท่ีไดรับการปรับปรุงใหแข็งแรงขึ้นมาไมไดมีเพียงแคโครงสรางเดิมลวนๆ แตไดรับการอนุรักษ
บรรยากาศแบบโบราณๆไดอยางดีเย่ียม อีกท้ังยังจะมีพิพิธภัณฑ สวนหยอม และจุดชมธรรมชาติสวยๆใหดูดวยอีกมากมาย
หมายเหตุ: ไมรวมคาเขาชมปราสาท ทานละ 500 เยน

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา

้



หมายเหตุ: ไมรวมคาเขาชมปราสาทนาโกยา ทานละ
500 เยน

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพารคสวน
ดอกไม ท่ีมีทุงดอกไมใหชมตลอดท้ัง 4 ฤดูกาล สามารถเท่ียวไดตลอดท้ังปี ในชวงฤดูใบไมรวงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว
(ตุลาคม-มีนาคม) จะไดรับความนิยมมากเป็นพิเศษ เน่ืองจากมีไฮไลทการประดับไฟขนาดใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน อิสระใหทานได
เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเป็น อุโมงคแสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน้ํา
(Water Illumination)

ค่ํา
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี โรงแรม Hotel Koyo หรือเทียบเทา

เรียกสั้นๆวา สนามบินจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1
เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียงโดงดังของเมืองนาโกยา ซ่ึงเป็นวัดของนิกายชินงอนในโอสึ และยัง
เป็นสวยหน่ึงของกลุมวัดท้ั ง39 ของโอวาริ วัดเจาแมกวนอิมท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองและเป็น
วัดท่ีไดรับความนับถือจากชาวญ่ีป ุนเป็นจํานวนมาก วัดเจาแมกวนอิมสรางขึ้นครั้งแรกเมื่อ
สมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีคําสั่งใหยายศาลเจาจากกิฟุ
มาไวยังเมืองนาโงยา วิหารหลักของวัดเป็นท่ีประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม วัดแหงน้ีแมจะ
ถูกทําลายจากท้ังอุทกภัยและอัคคีภัยหลายครั้งแตยังอยูรอดมาได

ยานชอปป้ิง Osu เป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญและเป็นท่ีนิยมท่ีมีกวา 1,200 รานคาและ
รานอาหาร ทุกชนิดของรานคารวมท้ังรานคาเครื่องใชไฟฟา, รานขายเสื้อผามือสองราน
อาหารและคาเฟ ท่ีเปิดอยู หางสรรพสินคาจะแออัดเสมอกับผูคนและเต็มไปดวยพลังงาน
หลายเหตุการณท่ีจะมีขึ้นตลอดท้ังปีรวมท้ังเทศกาลฤดูรอน Osu ในเดือนสิงหาคม Osu
Daido-chonin เทศกาลในเดือนตุลาคมและ Osu Setsubun Takarabune Gyoretsu

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ปราสาทแหงน้ี ถูกสรางขึ้นในสมัยเอโดะ ซ่ึงปัจจุบันตัวปราสาทถูกจัดเป็นพิพิธภัณฑให
ความรูเกี่ยวกับปราสาทเกือบท้ังหมด ลักษณะเดนของปราสาทนาโงยาก็คือท่ีบริเวณปอม
ปราการของปราสาทมีปลาคารฟทองคํา ซ่ึงมีหัวเป็นสิงโตประดับอยู ถือวาเป็นปลาคารฟ
ทองคําประดับปราสาทซ่ึงใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

่ ่ ่

 Hotel Koyo หรือเทียบเทา

เชา



เป็นสวนท่ีจัดแสดงสวนยามค่ําคืนในฤดูหนาวดวยไฟดวงเล็กมากกวา 5.8 ลานดวง ซ่ึง
ทําใหเป็นสถานท่ียอดนิยมของคูรักท้ังปี ซ่ึงไฮไลทหลักของท่ีน่ีเลยก็คืออุโมงคประดับไฟท่ี
มีความยาวประมาณ 600 เมตร ท่ีมองดูเหมือนอุโมงคแหงสวรรคท่ีใครๆ ก็ไมควรพลาดท่ี
จะมีถายรูปในอุโมงคแหงน้ี

บริการ
อาหารเชา ณ

หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู
เมืองทาคายามา

จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดท่ีอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติท่ีสวยงาม ผูคนท่ีเป็นมิตร นําทานเท่ียวชม เมืองทาคายามา ท่ีไดชื่อวา“ลิต
เติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กนารักตั้งอยูในหุบเขาท่ียังคงดูแลวัด ศาลเจา แมน้ํา สะพาน ตลาดเชา และบรรยากาศแบบเมือง
เกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว

นําทานสู “หมูบานชิราคาวะโกะ หมูบานท่ีไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทานจะไดพบกับ
บานในแบบกัสโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีป ุนด้ังเดิม ชื่อน้ีไดมาจากคําวา กัสโช ซ่ึงแปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของบานท่ีหลังคาชัน
ถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสองมือท่ีพนมเขาหากัน ซ่ึงโครงสรางของบานสรางขึ้นโดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว แตยังคงความ
แข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดดี

บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมสถานท่ีสําคัญเมื่อครั้งอดีต ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิ
ดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐในยุค
เอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ
โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี

จากนั้นเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ท่ียังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะ
โดะกวา 300 ปีกอน ใหทานไดเลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเป็นเหลาสาเก ซุปมิ
โสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุกตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยกอน

ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี โรงแรม Hotel Koyo หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ

่ ่ ้

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Hotel Koyo หรือเทียบเทา

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร
ของโรงแรม

นําทานเดินทางสู “หุบเขาโครังเค”
เป็นหุบเขาติดภูเขาอิอิโมริ(Mount
Iimori)สูง 254 เมตร ใกลเมืองนาโง



ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี

เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมไว ท้ังวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบด้ังเดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็น
อยางดี

ยา
ซ่ึง

เป็น
สถานท่ี

ชมใบไมเปล่ียนสีอันดับตนๆของ
จังหวัดไอจิ ดวยความหลากหลายของ
สีสันจากตนเมเป้ิล กวา 4,000 ตนท่ี

อยู

รายรอบหุบเขาแหงน้ี

จากนั้น นําทาน
ชม “สะพานไทเกะสึ
เคียว” ซ่ึงสะพานน้ี

เป็นสัญลักษณประจําโครังเคท่ีเป็นอีกจุดหน่ึงท่ีนักทองเท่ียวนิยมถายภาพคูกับ ใบไมแดง อิสระใหทานไดเก็บภาพกันตาม
อัธยาศัย

บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานเดินทางสูนาโกยา เพ่ือนําทานชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมเอาทเล็ท ณ มิตซุยเอาทเล็ท ซ่ึงเอาทเล็ทน้ีเป็นสวน
หน่ึงของสวนสนุกนางาชิมะสปาแลนด มีอาณาเขตบริเวฝรกวางขวางมาก เรียงรายไปดวยรานคากวา 302 รานเพียบพรอมดวย
สินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา และสินคาท่ัวไป ซ่ึงมีสวนลดมากมายสูงสุดถึง
80% นอกจากน้ีภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญไวคอยบริการนักทองเท่ียวอีกดวย

จากนั้นนําทานชอปป้ิง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางฯ อิออน จัสโก ใหทานไดเลือกทาน หรือเลือกซ้ือสินคาท่ีเป็นแบ
รนดญีป ุน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ราน 100 เยน และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี
น่ีไดเลย

ค่ํา
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี โรงแรม Spring Sunny Nagoya Tokoname หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหุบเขาติดภูเขาอิอิโมริ สูง 254 เมตร ใกลเมืองนาโงยา ขึ้นชื่อวาเป็นจุดท่ีดีท่ีสุดแหง
หน่ึงสําหรับชมใบไมเปล่ียนสีในฤดูใบไมรวงของภูมิภาคชุบุ และเป็นท่ีตั้งของวัดโคจาคุ
จิ(Kojakuji Temple) รอบๆวัดจะเต็มไปดวยตนเมเป้ิล

จุดท่ีสวยท่ีสุดคือเสนทางริมแมน้ําโทโมเอะ ในหุบโครังเคย สัญลักษณของหุบเขาท่ีทุกคน
นึกถึงและตองมาเยือนก็คือ “สะพานไทเงะทะสึเคียว” สีแดงสดท่ีเพ่ิงทําการปรับปรุงให
และเปิดใชอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 ท่ีผานมาน้ีเอง ใหทานพักผอนและชมความงามไดตาม
อัธยาศัย

Spring Sunny Nagoya Tokoname หรือเทียบเทา

เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไดเวลาอันสมควรนําทาน
สู สนามบินนาโกยา เพ่ือ

เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

10.30 น. เหินฟาสูกรุงเทพ ฯ
โดยสายการบินเจแปน แอรไลน เท่ียว
บินท่ี JL 737

14.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋ว
เครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจา
หนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไม
แจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ
โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือ

ประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรม

การเดินทา

ปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง
การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวา
จะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ี
นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทาง
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็น

สําคัญ

ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยราคาถูกจนคุณแปลกใจ แหลงรวมของแบรนเนมชื่อดัง
จากท่ัวโลก ท้ังแฟชั่นนําสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากท่ัวทุกคายท่ีพรอมใจกันมา
ลดราคากัน

เป็นแหลงชอปป้ิงมอลลขนาดใหญของเมืองนาโกยา ท่ีมีของใหเลือกซ้ือแบบครบครัน

รับ

ประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เรียกสั้นๆวา สนามบินจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1
เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



1.  ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2.  ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิ
อากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็น
สําคัญ

6.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7.  อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อ
เพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8.  มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผู
มีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

1.   นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2.   นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือ
เอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

3.   การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ                 

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 23 กก. 2 ใบ    

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ            

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทาน



ละ 1,700 บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่นทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ัง
สิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก

ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก
 

1.    กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2.    กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1    ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว ***ในกรณีท่ีวันเดินทาง
ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน

2.2    ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.3    ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

่ ้ ่ ่



3.    การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4.    การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 
 


