
#15488 ทัวรญ่ีปุน นาโกยา ทาคายามา เกียวโต 4 วัน 3 คืน
หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ศาลเจาเทพเจาจ้ิงจอกอินาริ บิน
SL
ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา เกียวโต ชอปปงโอสุ ลานสกี(ไมรวมคาอุปกรณ)
เขตเมืองเกาซันมาจิซูจิ สะพานแดงนากาบาชิ อิออนมอลล วัดคินคะคุจิ ซาคาเอะ
นาโงยาทีวี ทาวเวอร ดิวตี้ฟรี





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ยานการคาโอสึ   
Toyoko Inn
Gifu หรือเทียบ
เทา

2 ลานสกี - ชิราคาวาโกะ - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - สะพานนาคาบาชิ - อิออนมอลลกิฟุ   
Toyoko Inn
Gifu หรือเทียบ
เทา

3 เกียวโต - พิธีชงชาญ่ีป ุน - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - วัดคินคาคุจิ - นาโกยา - ยานซาคาเอะ   
Nagoya Hotel
หรือเทียบเทา

4 นาโกยาทีวีทาวเวอร - ดิวต้ีฟรี - นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต - ทาอากาศยานชูบุ
เซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

6 ม.ค. 65 - 9 ม.ค. 65 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ยานการ
คาโอสึ

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอรสายการ
บินไทยไลออนแอร (SL) พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

07.25 น. ออกเดินทางสู สนามบินชูบุเซ็นแทร เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน โดย สายการบิน ไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี
SL310

*** ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบินเป็นผูกําหนด
ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได ***

บาย

15.25 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน (เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลัง
จากผานขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

** สําคัญมาก !! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผักผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับ
และจับ **

นําทานอิสระชอปป้ิง ยานชอปป้ิงโอสุ (Osu Shopping Arcade) ของเมืองนาโงยา มีอายุประมาณ 400 กวาปี เป็นถนน
การคาท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวเป็นอยางมากดวยมนตเสนหของบรรยากาศยานชนชั้นแรงงานแบบ
ด้ังเดิม มีรานคานอยใหญมากมายกวา 1,200 รานคาเรียงรายตลอดสองขางทางยาว 1.7 กิโลเมตร ประกอบดวยอาหารและสินคา
ทันสมัย

อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

ค่ํา

พักท่ี Toyoko Inn Gifu หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร บาย

เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ลานสกี - ชิราคาวาโกะ - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - สะพานนาคาบาชิ -
อิออนมอลลกิฟุ

*** ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบินเป็นผูกําหนด
ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได ***

เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง

** สําคัญมาก !! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผักผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับ
และจับ **

อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ยานการคาโอสึ
เป็นยานชอปป้ิงขนาดใหญและเป็นท่ีนิยมท่ีมีรานคาตางๆ มากกวา 1,200 ราน ท้ังยังมี
รานอาหาร รานเครื่องใชไฟฟา รานขายเสื้อผามือสอง รานอาหาร คาเฟ และสถานบันเทิง
ท่ีเปิดอยูมากมาย

 คํ่า  Toyoko Inn Gifu หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานอิสระ ณ ลานสกี ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนกระดานเล่ือนกับลานหิมะขาว โพลนและกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย
รวมถึงใหทานไดถายรูปเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย (คาทัวรไมรวมคาอุปกรณสกี อุปกรณเลนตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ)

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิใ์นกรณีลานสกีหิมะยังไมพรอมใหบริการตามสภาพอากาศท่ีอาจจะเปล่ียนแปลง หรืออากาศไมเอ้ือ
อํานวย หรือ ลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปริมาณนอยอยู สภาพอากาศ ปรากฎการณทางธรรมชาติ ซ่ึงทางบริษัทไมสามารถคาด
การณได

นําทานสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ียังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีป ุนขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนส
โกใหเป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปราง
ของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโช” และมีผูคนจากท่ัวทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชม
ความงามในแตละปีไมตํ่ากวา 680,000 คน เลยทีเดียว

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกา ซันมาจิซูจิ ซ่ึงเป็นหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปี
กอน ท่ียังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซ่ึงเต็มไปดวย
บานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย

นําทานชม สะพานแดงนากาบาชิ (Nakabashi Bridge) เชื่อมไปยังยานเมืองเกาในฮิดะ ทาคายามะ เมืองท่ีเต็มไปดวยกล่ิน
อายของประวัติศาสตรอันยาวนานและอารยธรรมโบราณของญ่ีป ุน ในฤดูใบไมผลิตนซากุระจะออกดอกเป็นสีขาวและชมพูตัดกับ
สีสะพานอยางสวยงาม ในฤดูรอนตนไมจะมีสีสันสดใส หรือในฤดูหนาวซ่ึงจะมีบางชวงท่ีตกกลางคืนแตทองฟาเปิดก็สามารถ
เห็นแสงจันทรท่ีทอดผานยังสะพานนากาบาชิใหความสวยงามไปอีกแบบ

่ ้ ้ ่ ้



นําทานเดินทางสู AEON MALL หางใหญท่ีมีรานคาชั้นนํามากมาย ท้ังแบรนดเนม และรานคาท่ัวไป อีกท้ังยังมีรานอาหาร
และรานขนม ใหทานไดชอปป้ิงและรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Toyoko Inn Gifu หรือเทียบเทา

ลานสกี

ชิราคาวาโกะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ บนลานสกี ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหม
กับหิมะอันขาวโพลน ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเล่ือน ท่ีไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ
หรือทานใดสนใจจะลองเลนสกี ก็สามารถเชาชุดและอุปกรณได อิสระตามอัธยาศัย

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

สะพานนาคาบาชิ

อิออนมอลลกิฟุ

 บาย

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

สะพานนาคาบาชิ ท่ีมีสีแดงเดน พาดผานแมน้ํามิยากาวา รวมท้ังยังมี “ซากุระสีชมพู”
ขนานกับแนวแมน้ําแหงน้ีอีกดวย (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ซ่ึงเป็นจุดยอดนิยมของการ
เก็บภาพประทับใจ สะพานแหงน้ีเป็นสัญลักษณของเมืองทาคายามา และเป็นเสนทางใน
การจัดเทศกาลทาคายามามัตสุริ(Takayama Matsuri)อีกดวย ในชวงฤดูใบไมผลิรอบๆ
สะพานจะเต็มไปดวยดอกซากุระท่ีบานสะพรั่ง

ใหทานไดจับจายใชสอย ซ้ือของใชและอาหารตางๆ โดยภายในเป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยม
ในหมูนักทองเท่ียวท้ังชาวญ่ีป ุนและชาวตางชาติ



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เกียวโต - พิธีชงชาญี่ปุน - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - วัดคินคาคุจิ -
นาโกยา - ยานซาคาเอะ

คาทัวรไมรวมคาอุปกรณสกี อุปกรณเลนตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิใ์นกรณีลานสกีหิมะยังไมพรอมใหบริการตามสภาพอากาศท่ีอาจจะเปล่ียนแปลง หรืออากาศไมเอ้ือ
อํานวย หรือ ลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปริมาณนอยอยู สภาพอากาศ ปรากฎการณทางธรรมชาติ ซ่ึงทางบริษัทไมสามารถคาด
การณได

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

 คํ่า  Toyoko Inn Gifu หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุนมายาวนานท่ีสุด คือตั้งแตปีค.ศ. 794 จนถึง
1868 รวมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสําคัญท่ีเต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของญ่ีป ุนดวย

นําทาน ชมพิธีชงชา ตามแบบฉบับของคนญ่ีป ุน ในรานชา จะมีรานขายของฝากใหทานไดเลือกซ้ือกลับ

นําทานชม ศาลเจาเทพเจาจ้ิงจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง เป็นศาลเจา
ชินโต มีชื่อเสียงโดงดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดง ท่ีเรียงตัวกันจํานวนหลายหมื่นตนจนเป็นทางเดินไดท่ัวท้ัง
ภูเขาอินาริ ท่ีผูคนเชื่อกันวาเป็นภูเขาศักดิส์ิทธิโ์ดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ การเก็บเกี่ยวขาว รวมไปถึง
พืชผลไรนาตางๆ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู SHABU SHABU

นําทานเดินทางชม วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) ท่ีคนไทยท่ัวไปรูกันในชื่อวาวัดทองน่ันเองคะ สาเหตุท่ีคนสวนมากเรียกวัดน้ีวา
วัดทองน่ันก็เพราะวาอาคารหลักของวัดน้ีมีสีทองเหลืองอรามตั้งโดเดนเป็นสงาอยูทามกลางน้ํา เวลามองภาพสะทอนก็กลายเป็น
ภาพท่ีงดงามไมแพกัน เรียกไดวาดังขนาดกลายเป็นอีกหน่ึงสัญลักษณหน่ึงของสถานท่ีทองเท่ียวในเมืองเกียวโต

จากนั้นเดินทางกลับสู เมืองนาโกยา นําทานชอปกระจายท่ี ยานซาคาเอะ ถือเป็นยานการคาแหงใหญและทันสมัยท่ีสุดของนา
โกยา เป็นท่ีตั้งของหางสรรพสินคาขนาดใหญ รวมไปถึงสาขาของรานแบรนดเนมมากมายท่ีมารวมตัวกันอยูท่ีน่ี นอกจากหาง
สรรพสินคาขนาดใหญแลว ท่ีน่ียังเป็นแหลงของรานแบรนดเนมชื่อดังตาง ๆ ท่ีพากันตั้งเรียงรายอยูสองฝ่ังถนน ซ่ึงเป็นราน
ขนาดใหญมีหลายชั้นใหคุณไดเลือกสรรกันอยางเพลิดเพลิน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Nagoya Hotel หรือเทียบเทา

เกียวโต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน



วันท่ี 4 นาโกยาทีวีทาวเวอร - ดิวตี้ฟรี - นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอา
ทเลต - ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พิธีชงชาญี่ปุน

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
ญ่ีป ุน

หรือศาลเจาจ้ิงจอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบูชาบู

วัดคินคาคุจิ

นาโกยา

ยานซาคาเอะ

 บาย

หรือท่ีเรียกวาวัดทอง เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต วัดน้ีเคยเป็นท่ีพํานักของโชกุนอาชิคา
งะ โยชิมิซึ ผูท่ีชอบทายปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการตูน บรรยากาศภายในวัดจะ
เป็นการจัดสวนแบบเซน มีการจัดให ปราสาททองคําอยูตรงกลางสระน้ํา ภาพสะทอน
ปราสาททองคําท่ีอยูในสระน้ํา ทําใหปราสาทดูสวยงามและมีความขลังมากขึ้น

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา ซ่ึงมีท้ังรานคา และรานอาหารมากมายใหผูทองเท่ียวได
เลือกชอปและชิมตามใจ

 คํ่า  Nagoya Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม นาโงยาทีวีทาวเวอร (Nagoya TV Tower) (ชมดานนอก) ตั้งอยูภายในเมืองนาโกยา(Nagoya) ภายในจังหวัด
ไอจิ(Aichi) เรียกไดวาเป็นจุดชมวิวยอดฮิตตลอดกาลของเมืองแหงน้ีก็วาไดคะ ท่ีสําคัญตึกแหงน้ีไมธรรมดานะคะ เพราะ เป็นหอ
สงสัญญาณโทรทัศนแหงแรกในประเทศญ่ีป ุน ดังนั้นใครอยากมาเห็นหอสงสัญญาณท่ีเป็นเหมือนจุดเริ่มตนของวงการโทรทัศน
น่ีตองลองมาดู

นําทานเดินทางสู DUTY FREE ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีตางๆ ตามอัธยาศัยและนําทานปิดทายละลายเงินเยนท่ี
NAGASHIMA OUTLET เพ่ือใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย สินคาท่ีน่ีจําหนายในราคาท่ีลด 40 – 70% จากราคาปกติให
ทานไดเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงอยางจุใจ

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเมืองนาโกยา

16.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายบินไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี SL 311 *** บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง ***

ค่ํา

21.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

นาโกยาทีวีทาวเวอร

ดิวต้ีฟรี

นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหอสงสัญญาณโทรทัศน ท่ีเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุน สรางเสร็จในปี 1954 ตั้งอยูในใจกลาง
สวน Hisaya Ōdori หอคอยแหงน้ีมีความสูง 180 เมตร และมีหอสังเกตการณหลักสอง
แหงท่ีความสูง 90 เมตร เป็นท่ีรูจักภายใตชื่อเลนของ "ทันเดอรทาวเวอร"

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

ท่ีน่ีเป็นเาทเป็นศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยราคาถูกจนคุณแปลกใจ ท้ังแฟชั่นนําสมัยของคน
ทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากท่ัวทุกคายท่ีพรอมใจกันมาลดราคากัน

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร บาย

เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ



 หมายเหตุ นาโงยาทีวีทาวเวอร (Nagoya TV Tower) (ชมดานนอก)

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ 

กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการทําวีซาในการเขาประเทศญ่ีป ุนดวย
ตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซ่ึงหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเป็นความ
ผิดของผูเดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุด
แมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัท
เรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
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กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วันในวันเวลาทําการ ทานควรจัดเตรียมคาทัวรให
เรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)

คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง
พอใจของทาน)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
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2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
 

หมายเหตุ
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ** 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)ทานละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองใน วันเช็ค
อิน)(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทาง (Infant) ทานละ 10,000 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

สําคัญกรุณาอานเงื่อนไขแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงินแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถ เปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆ ได

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมากจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุสุดวิสัยตางๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆ อันเน่ืองมาจากไดรับทราบ
เงื่อนไขกอนการเดินทางแลว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการ ท่ี สนามบินตนทางขาไป เทานั้น 

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบินดอนเมือง ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได

หมายเหตุสําคัญ !!! ในการอัพเกรดท่ีน่ังของ สายการบินไลออนแอรแบบตั๋วกรุป จะอัพเกรดไดก็ตอเมื่อไดทําการสงชื่อออกตั๋วแบบ
กรุปแลวเทานั้น ไมสามารถจอง หรือ อัพเกรดท่ีน่ังกอนการสงชื่อออกตั๋วไดเลย โดยทางบริษัทฯ ไมสามารถการันตีท่ีน่ังใหลูกคาได
จนกวาจะไดมีการสงชื่อออกตั๋วกรุปแลวเทานั้น จึงจะสามารถเช็คท่ีน่ัง และทําการอัพเกรดหากท่ีน่ังดังกลาวยังวางอยู

โดยราคาในการอัพเกรด (กรณีท่ีน่ังยังวางอยู) เป็นไปตามท่ีระบุขางตน
 

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละ

สายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง)

์ ่ ้



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี
เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน


