


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนาโงยา	หรือ	สนามบินชูบุเซ็นแทรร	หรือ	สนามบินชูบุ	-
เมืองทาคายามา	-	หมูบานชิราคาวาโกะ	-	ที่ทําการเกาเมืองทาคา
ยามา	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ

พักที่	MATSUMOTO
TOKYU	INN
HOTEL	หรือระดับ
เดียวกัน

3 เมืองโทยามา	-	ยอดเขาทาเทยามา	หรือ	กําแพงหิมะเจแปนแอลป	-
บิโจไดรา	-	คุโรเบะไดรา	-	เมืองกิฟุ	-	ออนเซ็น

พักที่
GUIYOKOGEN
HOTEL	/
GIFUGRAND
HOTEL	/	หรือระดับ
เดียวกัน

4 หุบเขาโครันเค	-	สะพานไทเงะทะสึเคียว	-	ศาลเจาโอสึคันนง	/	วัด
เจาแมกวนอิมโอสึ	-	อิออนมอลลนาโกยา

พักที่	RADISON
NARITA	HOTEL
หรือระดับเดียวกัน

5 สนามบินนาโงยา	หรือ	สนามบินชูบุเซ็นแทรร	หรือ	สนามบินชูบุ	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

3	พ.ย.	60	-	7	พ.ย.	60 ฿41,900 ฿39,900 ฿38,900 ฿8,000



เครื่องลําใหญมีจอทุกทีน่ัง่
บริการอาหารรอนทัง้ขาไป	-	ขากลับ
น้ําหนักกระเป าสูงสุด	46	กก.

21.00	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูหมายเลข	8	สายการบินเจแปน	แอรไลน
เคานเตอร	R	เพื่อเตรียมตัวเดินทาง	และผานขั้นตอนการเช็คอิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.40	น.	เหินฟาสู	สนามบินนาโกยา	ประเทศญี่ป ุน	โดยเที่ยวบินที่	JL	738
08.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาโกยา	ประเทศญีป่ ุน	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	นําทานเดินทางสู

เมืองทาคายามา	จังหวัด	“ฮิดะ”	จังหวัดที่อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติที่สวยงาม	ผูคนที่เป็นมิตร
นําทานเที่ยวชม	เมืองทาคายามา	ที่ไดชื่อวา“ลิตเติ้ลเกียวโต	เป็นเมืองขนาดเล็กนารักตั้งอยูในหุบเขาที่ยัง

คงดูแลวัด	ศาลเจา	แมน้ํา	สะพาน	ตลาดเชา	และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว
นําทานสู	“หมูบานชิราคาวะโกะ	หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.1995

ทานจะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึคุริ	ซึง่เป็นแบบญีป่ ุนดัง้เดิม	ชื่อน้ีไดมาจากคําวา	กัสโช	ซึง่แปล
วา	พนมมือ	ตามรูปแบบของบานที่หลังคาชันถึง	60	องศา	มีลักษณะคลายสองมือที่พนมเขาหากัน	ตัวบานมี
ความยาวประมาณ	18	เมตร	และมีความกวาง	10	เมตร	ซึ่งโครงสรางของบานสรางขึน้โดยไมใชตะปูแมแตตัว
เดียว	แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดดี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต	ทีท่ําการเกาเมืองทาคายามา	ใชเป็นทั้งที่ทํางาน	และที่อยูอาศัยของ

ผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา	176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา	ในสมัยเอะโดะ	หรือกวา
300	ปีที่แลว	เป็นที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ	ซึ่งภายในน้ี
ประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี	หองขังนักโทษ	โรงครัว	และหองพักของเจาหนาที่...
นําชมความงามของเมืองทาคายามา	ซึ่งยังคงคว	ามเป็นบานเมืองแบบญี่ป ุนดั้งเดิมอยางแทจริงเดินชม	เขต

เมืองเกาซันมาชิซึจิ	ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน	และรานคานารัก	ๆ	ที่ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะ
กวา	300	ปีกอน	ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ	ไมวาจะเป็น
เหลาสาเก	ซุปมิโสะชิรุ	ตุกตาซารุโบะโบะ	ซึ่งเป็นตุกตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยกอน

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่โรงแรม	MATSUMOTO	TOKYU	INN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน



เรียกสั้นๆวา	สนามบินจูบุ	ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา	เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี
2005	มี	1	เทอมินอล	สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวาง
ประเทศ

เป็นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตร
เกาแกในอดีต	ไมวาจะเป็นบานเรือนที่มีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง	และวัด
ที่มีประวัติศาสตรเกาแก

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ใชเป็นทั้งที่ทํางาน	และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา
176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา	ในสมัยเอะโดะ	หรือกวา	300	ปี
ที่แลว	เป็นที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยาง
สมบูรณ	ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี	หองขังนักโทษ
โรงครัว	และหองพักของเจาหนาที่

เมืองเกาสมัยเอโดะ	ที่มีอายุกวา	300	ปี	แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม	และ
การดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว	ทั้งวัดวาอาราม	ศาลเจา	บานแบบดั้งเดิมของ
ชาวนาญี่ป ุนไดเป็นอยางดี

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MATSUMOTO	TOKYU	INN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



นําทานเดินทางสูเมือง	“โทยามา”	จุดเริ่มตนของเสนทางสู	ยอดเขาแจแปน	แอลป ”	เสนทางทองเที่ยวสุด
แสนโรแมนติคของใบไมเปลี่ยนสี	ที่แขงกันอวดสีสันไมวาจะเป็น	แดง	เหลือง	สม	เขียว	ที่ทานจะประทับใจไมรูลืม
(ขึน้กับสภาพอากาศ)…
นําทานน่ังกระเชาไฟฟารูปขั้นบันไดสูที่ราบสูงบิโจไดรา	เพื่อทําการเปลี่ยนรถโคชเป็นสายธรรมชาติของทาง

วนอุทยาน	นําทานโดยสารรถโคชสูยอดดอย	ผานป าสนและทุงราบที่มีมนตเสนหแตกตางกันทุกฤดู	เชน	น้ําตก
โชเมียวเป็นน้ําตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ป ุน
ผานป าสนดึกดําบรรพที่มีอายุกวา	1,000	ปี	เดินทางถึงยอด	มุโรโด	คือ	จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเสนทางน้ี

บริเวณยอดเขาทานสามารถเห็นทะเลสาบนอยใหญ	ที่ตัดกับขอบฟาสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน	สรางความประทับใจ
ใหทานมิรูลืม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการดวยเซ็ตเบ็นโตะบนเจแปน	แอลป

ชวงบาย
นําทานโดยสารรถโคชไฟฟาไรมลพิษทะลุอุโมงคใตภูเขาทาเทยามา	ดวยความสูงถึง	3,015	เมตร	และสูงเป็น

ที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ	สูที่ราบไดคัมโป	ชมความงดงามแหงทัศนียภาพอีกฟากฝ่ังของภูเขา
จากน้ันนําทานเดินทางสู	คุโรเบะไดรา	ที่ราบสูงบนไหลเขาที่ทานสามารถชมทัศนียภาพของชองเขาที่เป็น

เหวลึก	สรางความตื่นตาตื่นใจอยางยิ่งแกนักทองเที่ยว	นําทานโดยสารกระเชาขามเหวลึกซึ่งมีเพียงลวดสลิง
ของกระเชาจากตนทางถึงปลายทางเทาน้ัน	ไมมีเสาคํ้าหรือคั่นกลางเป็นทางยาว	1,700	เมตร	จึงไดฉายาวา
“กระเชาพาโนรามา”
นําทานโดยสารเคเบิลคารไฟฟารูปขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อลดระดับลงสูสันเขื่อน	คุโรเบะ	เป็นเขื่อนขนาดยักษที่มี

ความยาวของสันเขื่อนถึง	800	เมตร	ทานสามารถเดินชมวิวที่วิเศษยิ่งใหญตระการตาของเทือกเขาแอลปได	และ
ชมความแรงของน้ําที่ปลอยออกจากแองน้ําสีเขียวมรกตที่พวยพุงสงเสียงดังสน่ันสูเบื้องลาง
จากน้ันนําทานสู	ดานสุดทายของเสนทางธรรมชาติ	นําทานโดยสารรถโคชไฟฟาปลอดมลพิษทะลุอุโมงคใต

ภูเขาทางยาวรวมถึง	6.1	กิโลเมตร	มุงหนาสูสถานีปลายทาง	“โองิซาวา”	จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองกิฟุ

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
พักที	่โรงแรม	GUIYOKOGEN	HOTEL	/	GIFUGRAND	HOTEL	/	หรือระดับเดียวกัน
จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว	จะทําใหผิวพรรณ

สวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่ตั้งอยูบริเวณกึ่งกลางของเกาะญี่ป ุน	และถือเป็นทางเขาสูประเทศ
ทางฝ่ังทะเลญี่ป ุน	เน่ืองจากภูมิประเทศที่หอมลอมไปดวยทองทะเลลึกและ
เทือกเขาที่ลาดชันทั้งสามทิศจึงทําใหจังหวัดโทยามาอุดมสมบูรณไปดวย
ธรรมชาติ	ทําใหผูที่มาเยี่ยมเยือนสามารถดื่มดํ่ ากับทัศนียภาพที่งดงาม	และ
อาหารที่สดและอรอยไดในเวลาเดียวกัน

เทือกเขาทาเทยามา	ตั้งอยูในภูมิภาคที่ใหญที่สุดของเกาะฮอนชู	ซึ่งเป็นเกาะที่
ใหญที่สุดของประเทศญี่ป ุน	อยูตอนกลางของประเทศ	หรือเรียกไดวา	เป็นภาค
กลางของญี่ป ุนน่ันเอง	ในภูมิภาคน้ีเอง	ก็มีเทือกเขาที่สวยงาม	ลักษณะคลายๆ
กับเทือกเขาแอลป	จึงไดรับการขนานนามวา	เป็น	เจแปนแอลป	น่ันเอง	นัก
ทองเที่ยวบางทานก็จะรูจักสถานที่แหงน้ีในนามของ	เจแปนแอลป	หรือเสน
ทางธรรมชาติอัลไพน	หรือทางทานอาจจะเรียกชื่อ	ยาวๆ	วา	Tateyama
Kurobe	Alpine	เทือกเขาทาเทยามา	ตั้งอยูในภูมิภาคที่ใหญที่สุดของเกาะ
ฮอนชู	ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญที่สุดของประเทศญี่ป ุน	เสนทางที่ยาวประมาณ	90
กิโลเมตรเชื่อมโยงจังหวัด	Toyoma	และ	Naganoไวดวยกัน	การเดินทางสวน
ใหญใช	เคเบิลคาร	และรถประจําทาง



การชมใบไมเปลี่ยนสี	ขึน้กับสภาพอากาศ

เป็นสถานีกระเชาลอยฟาที่เชื่อมตอกับรถบัสขึน้เขา	Japan	Alps	ซึ่งตั้งอยูใน
เขตโทยามา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการดวยเซ็ตเบ็นโตะบนเจแปน	แอลป

เป็นสถานีกระเชาไฟฟา	ที่เชื่อมตอไปยังรถรางไฟฟาเพื่อไปชมเขื่อน	Kurobe
เป็นเสนทางการเดินทางขาม	Japan	Alps

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ	ประเทศญี่ป ุน	ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด	ใน
อดีตมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตรญี่ป ุนในสมัยเซงโงะกุ	กลาวคือบรรดา
นักรบและไดเมียวสําคัญ	เชน	โอดะ	โนะบุนะงะ	ใชเมืองกิฟุที่มีทําเลที่ตั้งอยู
กึ่งกลางของประเทศ	ใชเป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญี่ป ุน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	GUIYOKOGEN	HOTEL	/	GIFUGRAND	HOTEL	/	หรือระดับเดียวกัน

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	“หุบเขาโครังเค”	เป็นหุบเขาติดภูเขาอิอิโมริ(Mount	Iimori)สูง	254	เมตร	ใกลเมืองนาโงยา

ซึ่งเป็นสถานที่ชมใบไมเปลี่ยนสีอันดับตนๆของจังหวัดไอจิ	ดวยความหลากหลายของสีสันจากตนเมเป้ิล	กวา
4,000	ตนที่	อยูรายรอบหุบเขาแหงน้ี
จากน้ัน	นําทานชม	“สะพานไทเกะสึเคียว”	ซึ่งสะพานน้ีเป็นสัญลักษณประจําโครังเคที่เป็นอีกจุดหน่ึงที่นักทอง

เที่ยวนิยมถายภาพคูกับ	ใบไมแดง	อิสระใหทานไดเก็บภาพกันตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ศาลเจาโอสึคันนง	เป็นหน่ึงในสามของศาลเจาบูชาเจาแมกวนอิมที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	และ



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เป็นวัดประจําตระกูลโอดะ	นอกจากน้ียังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ	อิเอะยาสุเคยพักอยูเมื่อครั้งเป็นตัวประกัน	อัน
เป็นประวัติศาสตรหนาหน่ึงของยานโอสึ	OSU	เป็นเมืองที่ผสมผสานระหวางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมสมัย
ใหมและยังเป็นจุดทองเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกยา	ซึ่งนอกจากคนญี่ป ุนแลว	นักทองเที่ยวตางชาติก็นิยมมา
เยี่ยมชมเชนกัน	ทานจะไดเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง	ทานอาหาร	และชมวัฒนธรรมโอตะคุอยางเต็มอิ่มที่ยาน
รานคา
จากน้ันนําทานชอปป้ิง	ณ	หางสรรพสินคาขนาดใหญ	หางฯ	อิออน	จัสโก

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที	่RADISON	NARITA	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นหุบเขาติดภูเขาอิอิโมริ	สูง	254	เมตร	ใกลเมืองนาโงยา	ขึน้ชื่อวาเป็นจุดที่ดี
ที่สุดแหงหน่ึงสําหรับชมใบไมเปลี่ยนสีในฤดูใบไมรวงของภูมิภาคชุบุ	และเป็นที่
ตั้งของวัดโคจาคุจิ(Kojakuji	Temple)	รอบๆวัดจะเต็มไปดวยตนเมเป้ิล

จุดที่สวยที่สุดคือเสนทางริมแมน้ําโทโมเอะ	ในหุบโครังเคย	สัญลักษณของ
หุบเขาที่ทุกคนนึกถึงและตองมาเยือนก็คือ	“สะพานไทเงะทะสึเคียว”	สีแดงสด
ที่เพิ่งทําการปรับปรุงให	และเปิดใชอีกครั้งเมื่อ	พ.ศ.	2550	ที่ผานมาน้ีเอง	ให
ทานพักผอนและชมความงามไดตามอัธยาศัย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นวัดของนิกายชินงอน	ในโอสึ	ในนาโกยา	และยังเป็นสวยหน่ึงของกลุมวัด
ทั้ง39ของโอวาริ	วัดเจาแมกวนอิมที่ตั้งอยูใจกลางเมืองนาโงยาและเป็นวัดที่ได
รับความนับถือจากชาวญี่ป ุนเป็นจํานวนมาก	วัดเจาแมกวนอิมสรางขึน้ครั้ง
แรกเมื่อสมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ	จนเมื่อปี	1612	โทกุงาวะ	อิเอยาสุมีคําสั่ง
ใหยายศาลเจาจากกิฟุมาไวยังเมืองนาโงยา	วิหารหลักของวัดเป็นที่
ประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม	วัดแหงน้ีแมจะถูกทําลายจากทั้งอุทกภัยและ
อัคคีภัยหลายครั้งแตยังอยูรอดมาได

แหลงชอปป้ิงมอลลขนาดใหญของเมืองนาโกยา	ที่มีของใหเลือกซื้อแบบครบ
ครัน

	พักที่	RADISON	NARITA	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน



เครื่องลําใหญมีจอทุกทีน่ัง่
บริการอาหารรอนทัง้ขาไป	-	ขากลับ
น้ําหนักกระเป าสูงสุด	46	กก.

ชวงเชา	-	ชวงบาย
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ไดเวลาอันสมควรนําทานสูสนามบินนาโกยา	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
10.20	น.	เหินฟาสูกรุงเทพ	ฯ	โดยสายการบินเจแปน	แอรไลน	เทีย่วบินที	่JL	737
14.50	น.	ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เรียกสั้นๆวา	สนามบินจูบุ	ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา	เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี
2005	มี	1	เทอมินอล	สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวาง
ประเทศ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

**	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
มัดจําทัง้หมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นทีเ่รียบรอย
ยกเวนคาภาษีน้ํามันทีย่ังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง



9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่
ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)	**ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดินทาง
จะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม	ทานละ	1,700	บาท**
2.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา

อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	2500	เยน	/ทริป/ตอทาน
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
5.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่

ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัด

เตรียมให
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
5.	PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่นทานละ	2500	เยน	/ทริป/ตอทาน
ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท
ตัว๋เมื่อออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	ประเทศญี่ป ุน	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข

เน้ือสัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับใน
อัตราที่สูงมาก

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี



2.1		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	***ในกรณีที่
วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ	ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา	45	วัน
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด	ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด	
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


