
#15920 ทัวรญ่ีปุน ทาคายามา นาโกยา 5 วัน 3 คืน หมูบานชิ
ราคาวาโกะ วัดโอสุคันนอน บิน XJ
ทัวรญี่ปุน ทาคายามา นาโกยา ทะเลสาบฮามานะ วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน ลอง
เรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ศาลเจาฮาโกเน หมูบานโอชิโนะฮักไก โออิชิปารค
ปราสาทมัตสึโมโต อิออนมอลล ทาคายามาจินยะ ซันมาชิซูจิ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - วนอุทยานแหงชาติฮาโก
เน - ลองเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ - ศาลเจาฮาโกเน - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น   

Fujinobou Kaen
Hotel หรือเทียบ
เทา

3 หมูบานโอชิโนะฮัคไค - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - สวนโออิชิพารค - ปราสาท
มัตสึโมโต - อิออนมอลลมัตสึโมโต   

Premier Hotel
Cabin
Matsumoto หรือ
เทียบเทา

4 ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกยา - วัดโอสุ
คันนอน - ยานการคาโอสึ   

Toyoko Inn
Chubu
International
Airport หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

18 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63 ฿24,888 ฿24,888 ฿24,888 ฿7,500

25 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63 ฿24,888 ฿24,888 ฿24,888 ฿7,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ -
วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน - ลองเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ -
ศาลเจาฮาโกเน - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่องสั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น

กรุปเดินทาง 25-29 ตุลาคม63 ขาไป XJ638 02.15-09.40 ขากลับ XJ639 10.50-15.35

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

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจาหนาท่ีของบริ
ษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติดแท็คกระเปา

23.55น. นําทานเดินทางสู นาโกยา สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร ประเทศญ่ีป ุนโดย สายการบินAIR ASIA X เท่ียวบิน
ท่ี XJ68 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่องสั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น)

กรุปเดินทาง 25-29 ตุลาคม63 ขาไป XJ638 02.15-09.40 น. ขากลับ XJ639 10.50-15.35 น.

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

07.45 น. เดินทางถึง นาโกยา สนามบินชูบุเซ็นแทรร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ

นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศเดินทางสู ทะเลสาบฮามานะ สถานท่ีทองเท่ียวชื่อดังของเมืองฮามามัตสึ จังหวัดชิซุโอกะ หรือท่ี
รูจักกันอีกชื่อหน่ึงวาทะเลสาบปลาไหล เน่ืองจากทะเลสาบแหงน้ีเป็นแหลงชุกชุมของปลาไหลจํานวนมากมาย เป็นบริเวณท่ีจับ
ปลาไหลไดมากเป็นอันดับตนๆของญ่ีป ุน ความสวยงามของทะเลสาบฮามานะ เป็นจุดดึงดูดนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวไดเป็น
จํานวนมากแหงหน่ึง อิสระใหทานเก็บภาพซ้ือของฝากตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู วนอุทยานแหงชาติ ฮาโกเน สถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยม โดยเป็นสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติ ฟูจิ-
ฮาโกเน-อิสึท่ีผูมาเยือนสามารถชื่นชมความงามแหงธรรมชาติและดอกไมนานาพันธุหลากสีสันท่ีเบงบานตลอดท้ังปี ทิวทัศน ท่ี

่ ่ ้



สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และ โอวาคุดานิ ฮาโกเนยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหลงน้ําพุรอน
ท่ีแปลกไปกวานั้นคือ มีจํานวนน้ําพุรอนมากถึง 17 แหง

บาย

อาหารกลางวัน บุฟเฟต BBQ Yakiniku

นําทาน ลองเรือโจรสลัด ท่ีทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบท่ีกอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ทานจะไดสัมผัส
กับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

นําทานเดินทางสู ศาลเจาฮาโกเน ตั้งอยูดานลางของภูเขาฮาโกเนบริเวณชายฝ่ังของทะเลสาบอาชิ เป็นศาลเจาท่ีใหญและมีชื่อ
เสียงมากท่ีสุดในบริเวณน้ี ศาลเจาแหงน้ีมีประวัติเกาแกมาตั้งแตราวปีค.ศ.757 ในสมัยนาระไดรับความเล่ือมใสจากโชกุนหลาย
ตอหลายทาน เป็นหน่ึงในศาลเจาท่ี ใชทําพิธีกรรมศักดิส์ิทธิใ์นภูมิภาคคันโต ศาลเจาน้ีมีเสาโทริอิลอยน้ําสีแดงท่ีสามารถมองเห็น
ไดจากหลาย ๆ จุดรอบทะเลสาบอะชิ อิสระถายภาพตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพักออนเซ็น

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา บุฟเฟตขาปูไมอ้ัน

พักท่ี Fujinobou Kaen Hotel หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร

ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ

วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน

 เชา

เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

เป็นแหลงเพาะพันธุปลาไหลท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นอูน้ําท่ีสําคัญในการผลิตปลาไหลสู
ตลาดประเทศ เน่ืองจากชาวญ่ีป ุนชอบทานปลาไหลมาก

อยูใกลกับภูเขาไฟฟูจิ ทําใหมีทัศนียภาพ วิว ทิวทัศนงดงาม ราวกับภาพวาด ซ่ึงจะมองเห็น
ไดจากสองขางทาง ขนาบดวยทะเลสาบอาชิ มองเห็นความใสของน้ําในทะเลสาบ ท่ีสําคัญ
มีภูเขาไฟฟูจิ ตระหงานงํ้าอยูเบื้องหลัง สามารถลองเรือโจรสลัดเพ่ือชมวิวธรรมชาติบนทอง
ทะเลสาบได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟต BBQ Yakiniku

ลองเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ บาย

ลองเรือโจรสลัดชมบรรยากาศทะเลสาบอาชิอันงดงาม โดยเสนทางการเดินเรือจะว่ิงวน
เป็นวงกลมในทะเลสาบอาชิคือ Togendai - Motohakone-ko – Hakonemachi โดย
เรือจะว่ิงวนเป็นรอบ ใชเวลาประมาณรอบละ 10 นาที ทะเลสาบท่ีกอตัวจากลาวาของ
ภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบ
ท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 หมูบานโอชิโนะฮัคไค - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - สวนโออิชิ
พารค - ปราสาทมัตสึโมโต - อิออนมอลลมัตสึโมโต

เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา สําคัญ!!! ประเทศ
ญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

ศาลเจาฮาโกเน
เป็นศาลเจาท่ีถูกซอนอยูในปาลึก ภายในจะมีเสารโทริอิสีแดงตั้งเดนอยูในทะเลสาบ มี
ตะเกียงแขวนเรียงรายอยูตลอดทางระหวางทางเดิน มีบรรยากาศท่ีเงียบสงบอยูทามกลาง
ตนไมใหญ

บุฟเฟตขาปูยักษ

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู พิเศษ บุฟเฟตขาปูยักษ

 Fujinobou Kaen Hotel หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไก เป็นหมูบานท่ีตั้งอยูใกลภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake
Yamanaka-ko) ซ่ึงในปี 2013 ฟูจิซังไดรับเลือกใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณน้ีมีบอน้ําใสๆ รวมกันกวา 8 บอ
เป็นน้ําท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา 1,200 ปี

นําทานเดินทางสู ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว ซ่ึงไดจําลองเหตุการณตางๆท่ีเกิดแผนดินไหวในญ่ีป ุน และสาธิตวิธีปองกันตัว
และทานยังสามารถเขาไปทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวในระดับท่ีแตกตางกันไดดวย

นําทานเดินทางสู โออิชิ ปารค (Oishi Park) จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยท่ีสุดอีกแหงหน่ึง ตั้งอยูทางเหนือริมฝ่ังทะเลสาบคาวา
กุจิโกะ ในวันท่ีอากาศดีสามารมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิไดอยางชัดเจน โดยตลอดปีสวนแหงน้ีจะมีการปลูกดอกไมหมุนเวียนกัน
ไป อาทิ ในชวงปลายเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคมจะเป็นดอกพิงคมอส ชวงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม
จะเป็นชวงท่ีมีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน Japanese Set

นําทานเดินทางไปชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต ท่ีถูกสรางขึ้นในปี1504ซ่ึงนับไดวาเป็นปราสาทท่ีเกาแกท่ีสุดและ
นอกจากน้ีก็ยังเป็น ปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของญ่ีป ุน ท่ีสามารถรอดพนการถูกทําลายจาก
เพลิงของสงครามมาไดจนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังท่ีทาดวยสีดําสนิททําใหมีฉายาวา ปราสาทอีกาดํา (นําชมดานนอก)

นําทานเดินทางสูหาง อิออนมอล อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคา

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักท่ี Premier Hotel Cabin Matsumoto หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน

สวนโออิชิพารค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบท้ัง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําท้ังหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติท้ัง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

สวนโออิชิพารค ตั้งอยูริมฝ่ังทะเลสาบคาวากูจิโกะฝ่ังเหนือ เป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองขาม
ทะเลสาบไปและเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางโดดเดนเต็มตา ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนักทองเท่ียว
ชาวญ่ีป ุนซ่ึงมาพักผอนตากอากาศ ชมวิวแบบชิวๆ ด่ืมด่ํากับความงามของทิวทัศน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารญ่ีป ุนแบบเซ็ต

ปราสาทมัตสึโมโต บาย

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมท่ีคงความด้ังเดิมและเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนและไดถูกขึ้น
ทะเบียนใหเป็นสมบัติล้ําคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน
ปราสาทมัตสึโมโต มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา ปราสาทอีกา



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ
- นาโกยา - วัดโอสุคันนอน - ยานการคาโอสึ

ปราสาทมัตสึโมโต (นําชมดานนอก)

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง

อิออนมอลลมัตสึโมโต
หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

 คํ่า  Premier Hotel Cabin Matsumoto หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู ทาคายามา จินยะ หรือ ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ถายรูปดานหนา) ซ่ึงเป็นจวนผูวาแหงเมืองทาคา
ยามา เป็นท่ีทํางานและท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา
ในสมัยเอโดะ

นําทานเดิมชม หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ ยานซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเกาท่ีมีการอนุรักษบาน
เรือนในสมัยเอโดะท่ีมีอายุกวา 300 ปีไวไดเป็นอยางดี

อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย เชน
รานผลิตและจําหนายเหลาสาเก รานทํามิโสะ ฯลฯ พรอมท้ังเลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น เชน ซารุโบะโบะ หรือ ตุกตา
ทารกลิงตัวสีแดงไมมีหนาตา ซ่ึงถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา และเป็นสินคายอดนิยม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน Japanese Set

นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ียังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีป ุนขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองค
การยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บานสไตลกัสโช สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวาง 10
เมตร โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของ
พระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา กัสโช

นําทานเดินทางสู นาโกยา เดินทางไป วัดโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) ตั้งอยูจังหวัดไอจิ (Aichi) วัดแหงน้ีนับวา
มีความเกาแกและประวัติท่ีนาสนใจ แรกเริ่มสรางขึ้นในสมัยคามาคุระท่ีอยูราวๆปี ค.ศ. 1192-1333 ในจังหวัดกิฟุ แลวถูกยายมา
ตั้ง ณ ปัจจุบันในปี 1612 เป็นวัดในพระพุทธศาสนาท่ีมีชื่อเสียงมากในแถบตอนกลางของนาโกยา สิ่งท่ีทําใหวัดน้ีมีชื่อเสียงโดง
ดังมากคือเป็นท่ีประดิษฐานของเทพคันนอน

อิสระใหทานชอปป้ิง ยานชอปป้ิงโอสุ (Osu Shopping Arcade) ของเมือง นาโกยา มีอายุประมาณ 400 กวาปี เป็นถนน
การคาท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวเป็นอยางมาก เน่ืองจากมนตเสนหของบรรยากาศยานชนชั้นแรงงาน
แบบด้ังเดิม ท่ีมีรานคาและรานอาหารหลากหลายรานเรียงรายอยูสองขางทางจะเนนจําหนายสินคาทันสมัย เชน อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ชุดคอสเพลย และการตูนอะนิเมะ มีของมากมายหลากหลาย

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักท่ี Toyoko Inn Chubu International Airport หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง



ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารญ่ีป ุนแบบเซ็ต

ชิราคาวาโกะ

นาโกยา

วัดโอสุคันนอน

ยานการคาโอสึ

 บาย

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

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

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

ทาคายามา จินยะ หรือ ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ถายรูปดานหนา)

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น

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

 คํ่า  Toyoko Inn Chubu International Airport หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หรือบริการแบบ Set Box ในกรณีหองอาหารโรงแรมเปิดหลัง 06.00 น. หรือ
โรงแรมอยูหางจาก สนามบิน เพ่ือความสะดวกในเรื่องเวลาเดินทางมาสนามบิน

นําทานเดินทางสู สนามบินชูบุเซ็นแทรร เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ

09.00 น. เดินทางสูทา อากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ639 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบน
เครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น )

บาย

13.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร
 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร อาหารเชาแบบกลอง SET BOX

เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

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



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และ

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 20ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง (ไมนับ
รวมวันหยุดและ ส-อา) มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี4ของการเดินทางรวมจํานวน 3ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้น
อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดิน
ทาง

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว
ตามพ.ร.บ การทองเท่ียวเทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และ
ทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการเดิน
ทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)

17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน



การชําระเงิน
การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) กรุณาตรวจสอบ
กอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณา
สงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนท่ีน่ังเป็นไปตามการจัดสรร

ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได

2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องท่ีสายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้น
เครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

**กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานั้นพรอมชําระคาน้ําหนัก**
- ซ้ือนําหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท/เพ่ิม20กก. ชําระเพ่ิม 2,000 บาท (คาทัวรไมรวม

การประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับ
ผิดชอบได)

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมไดจาก
บริษัท ประกันท่ัวไป
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเป็นตน

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

5. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม 

6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,700 บาทตอทริป ชําระคาทิปท่ีสนามบินดอนเมืองขาไป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแต
ความประทับใจในบริการรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย (เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณา
การอนุญาตใหเขาประเทศ)

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

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

 1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน

 2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

้



 3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

 4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือ

วันหยุดของญ่ีป ุน  เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก เพ่ือ
ใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวัน
ละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียน
เวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เทากับ 30 บาท
กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้น

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัด
ไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ
ตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีป ุน)
 ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน 

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

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

 และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น


