
#16067        ทัวร�ญ่ีปุ�น ทาคายาม�า นา
โกย�า 4 วัน 3 คืน หมู�บ�านชิราคาวา

โกะ ชิบะซากุระ บิน SL



บนิตรงสู ่นาโกยา่ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 

ชม หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ ทา่มกลางหบุเขาทีอ่ดุมสมบรูณ์ 

ชม เมอืงเกา่ทาคายามา่ หรอือกีชือ่ "ลติเติล้ เกยีวโต" 

ชม เทศกาลทุง่พงิคม์อส ภเูขาฟจู ิประจ าปี 2020 ชบิะซากรุะ  

ชม สวนดอกทวิลปิ หรอื ดอกไมต้ามฤดกูาล ณ สวนฮามามตัส ึ 

ชม ปราสาทอกีาด า มตัสโึมโต ้// แชอ่อนเซ็น 1 คนื 

WIFI FREE ON BUS  น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 

 

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท

ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ 

สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปประมาณ 7-10 วนั

กอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินาโกยา่ –  AEON MALL GIFU 

04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

07.25 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิชูบุเซ็นแทร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ ไทยไลออ้น

แอร ์เทีย่วบนิที ่SL310 

 
 

 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และ

ทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง SL310 (07.25-15.25) สนามบนิ

นาโกยา่ –  AEON MALL GIFU 

 บน 
เครือ่ง 

 GIFU HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 

หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่ ซนั

มาชซิูจ ิ– ปราสาทมทัสโึมโต ้(ชมดา้นนอก) – เขา้

โรงแรม แชอ่อนเซ็น 

  

 

FUJI HOTEL (ONSEN 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – ชมทุง่พงิคม์อส - สวนดอกไม้

ฮามามตัส ึ- NAGOYA ชอ้ปป้ิงยา่นซากาเอะ 

   NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
JAZZ DREAM NAGOYA – สนามบนินาโกยา่-

สนามบนิดอนเมอืง   SL311 (16.55-21.10) 

 บน 
เครือ่ง 

  



15.25 น.   เดินทางถึง สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกว่า

ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่

ความสะดวกในการนดัหมายเวลา 
 

** ส าคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

 
 

จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง AEON MALL GIFU หา้งใหญ่ทีม่รีา้นคา้ชัน้น ามากมาย ทัง้แบรนด์

เนม และรา้นคา้ทั่วไป อกีทัง้ยังมรีา้นอาหาร และรา้นขนม ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  GIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2  หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่ ซนัมาชซูิจ ิ– ปราสาทมทัสโึมโต ้

(ชมดา้นนอก) - แชอ่อนเซ็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

จากนัน้น าท่านสู่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) ที่

ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ 

และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น

มรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสรา้ง

ของบา้นสามารถรองรับหมิะที่ตกหนักในช่วง

ฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกบั

สองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตล์

นี้ว่า “กสัโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุมโลก

หลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 

680,000 คน เลยทเีดยีว 
 

 น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรือ เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิ(ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม.) ซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิได ้

เป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน

โบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  



 จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อยัง ปราสาทมตัสโึมโตะ (Matsumoto Castle) (ชมดา้นนอก

ปราสาท) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม .) 

ปราสาทแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1592-1614 

จากความที่สรา้งอยู่บนพื้นที่ราบเคา้จึงอีกชื่อ

เรยีกหนึง่ในภาษาญีปุ่่ นวา่ ฮริาจโิระ (Hirajiro) 

ความปังเรื่องสถาปัตยกรรมการสรา้งนั้นประการ

แรกจะเป็นมีหอคอยและป้อมปืนเชื่อมต่อกับ

โครงสรา้งอาคารหลัก รวมทัง้ภายในตกแต่งดว้ย

ไม ้จุดทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่บันไดไมส้งูชัน ชอ่งเก็บ

หินส าหรับโจมตีศัตรู ช่องส าหรับธนู และหอ

สังเกตการณ์บนชัน้ 6 โทนสีเนน้ไปที่สีเขม้ๆดู

มดืๆมองไปมองมาใหค้วามรูส้กึยิง่ใหญแ่ละสขุมุ จนไดร้ับฉายาวา่ ปราสาทอกีา น่ันเอง 

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรมทีพ่ัก บรเิวณฟจู ิ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

พักที ่  FUJI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

  หลังอาหาร อสิระทกุทา่น แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเพือ่บ ารงุผวิพรรณ และรา่งกาย 
 

วนัที ่3 พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – ชมทุง่พงิคม์อส Fuji Shibazakura - สวนดอกไมฮ้ามะมะส ึ

- ทะเลสาบฮามานาโกะ - ชอ้ปป้ิงที ่NAGOYA ยา่น SAKAE 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่าน พธิชีงชาญีปุ่่ น เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นว่าดว้ย

การใชเ้วลาอย่างสนุทรยี ์ประกอบดว้ยการปรนนบิัตริะหว่างการดืม่

และการดืม่ชาผงสเีขยีวหรอืมัทชา (matcha) การจัดการพบปะกัน

ในวงสงัคมเพือ่ดืม่มัทชาไดแ้พรห่ลายในบรรดาชนชัน้สงู  

จากนัน้น าท่านเดนิทางชม เทศกาลทุง่พงิคม์อส ภูเขาฟจู ิ

ประจ าปี 2020 ชบิะซากุระ (Shiba-sakura) เป็นพชืทีม่วีงจรชวีติมากกว่าสองปี อยู่ใน

พชืตระกลู Polemoniaceae, จ าพวก Phlox ใหด้อกขนาดเล็ก 1.5 ซม. ตัง้แต่ชว่งเมษายนจนถงึ

พฤษภาคม คุณอาจจะไดเ้ห็นดอกสแีดง สชีมพู สขีาว และสมี่วง ชบิะซากรุะเป็นพชืทีม่ถี ิน่ก าเนดิ

จากอเมรกิาเหนือ มอีกีชือ่ว่ามอส พิง้ค ์(Moss Pink) ทีถู่กเรยีกว่า ชบิะซากรุะ เพราะมรีูปร่างดอก

คลา้ยดอกซากรุะแต่บานอยู่บนพื้นดนิคลา้ยตน้หญา้ ดว้ยลักษณะพเิศษดังกล่าวจงึนยิมปลูกเป็น

สวนดอกไมห้รือพชืคลุมดนิ การจัดแสดงเทศกาลชมดอกชบิะซากรุะ ภูเขาไฟฟจู ิปี 2020 จัดขึน้

ระหวา่งเดอืนเมษายน – พฤษภาคม 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

หมายเหตุ : การบานของดอกชบิะซากุระจะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ซึง่อยู่

นอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อยัง สวนดอกไมฮ้ามะมะส ึ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

ตระการตาไปกบัสวนดอกไมฮ้ามะมะส ึ(Hamamatsu Flower Park) เป็นสวนซากรุะและดอกทวิ 

ลปิทีข่ ึน้ชือ่ว่างดงามตดิอันโลกเลยทเีดยีว อกีทัง้ดว้ยพื้นทีท่ีก่วา้งขนาด 30,000 ตารางเมตร มี

ดอกไมน้านาพันธุแ์ละตน้ไมต้่างๆ มากถงึ 3,000 ชนิด ตดิๆกับทะเลสาบชือ่ดังอกีไม่เฉพาะช่วง

ใบไมผ้ลเิทา่นัน้แตส่วนดอกไมแ้ห่งน้ีมดีทีกุฤดจูะมาชว่งไหนก็สวยน่าตืน่ตาตืน่ใจ ยิง่ชว่งทวิลปิผลิ

บานเต็มทุ่งนี่สะดกตามากๆ ทแีน่ๆอากาศของทีน่ี่ดตีลอดทัง้ปี ขึน้อยู่กับจะหนาวมากหนาวนอ้ย 

ชว่งตน้ๆเดอืนเมษายนน่ีความฟินมาเต็ม เพราะขณะทีซ่ากุระก็ยังบานอยู่ดอกทวิลปิก็ไม่ยอมแพ ้

แข่งกันบานจนเลอืกแทบไม่ถูกว่าอันไหนสวยกว่ากัน อันเป็นทีม่าของการจัดงานเทศกาลสดุปัง

อย่าง“Lake Hamana Flower Festa” แค่นึกภาพดอกตน้ซากุระกว่า 1,300 ตน้ ดอกทวิลปิกว่า 

500,000 ตน้ พ่วงทา้ยดว้ยดอกไอรสินับลา้นตน้ จะพูดวา่เป็นสรวงสรรคข์องคนรักดอกไมน้ี่ก็ไมถ่อื

ว่าเกนิจรงิ ไม่ใชว่่าจะสวยชว่งกลางวันเท่านัน้กลางคนืยังน่ีก็มกีารประดับประดาไฟเพื่อใหไ้ดช้ม

ดอกไมก้ันแบบจุใจอีกต่างหาก ช่วงฤดูรอ้นก็ยังสามารถมายลโฉมทุ่งดอกไฮเดรนเยียไดด้ว้ย 

เรยีกว่าเป็นสวนทีค่นรักดอกไมส้ามารถมาเยีย่มชมไดใ้นทุกๆ ฤดูกาลแบบตลอดทัง้ปีแลว้ไม่มคี า

วา่ผดิหวังแน่นอน 

 

ช่วงเดือนเมษายน ถงึ กลางพฤษภาคม จะเป็นช่วงดอกทวิลปิ ส่วนกลางเดือน พฤษภาคม ถงึ
กลางมถินุายน เป็นชว่งดอกนีโมฟีลา่ หรอืดอกไมอ้ืน่ๆ ตามฤดกูาล มากมายหลายชนดิ 

หมายเหต ุ: การบานของดอกไมแ้ตล่ะฤดกูาล จะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ซึง่

อยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษิทัทวัร ์

จากนั้นเดนิทางกลับสู่ เมอืงนาโกย่า น าท่านชอ้ปกระจายที ่ย่านซาคาเอะ ถือเป็นย่าน
การคา้แห่งใหญ่และทันสมัยทีส่ดุของนาโกย่า เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ รวมไปถงึ

สาขาของรา้นแบรนดเ์นมมากมายทีม่ารวมตัวกันอยู่ทีน่ี่  นอกจากหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่แลว้ 

ทีน่ี่ยังเป็นแหล่งของรา้นแบรนดเ์นมชือ่ดังต่าง ๆ ทีพ่ากันตัง้เรียงรายอยู่สองฝ่ังถนน ซึง่เป็นรา้น

ขนาดใหญ่มหีลายชัน้ใหคุ้ณไดเ้ลอืกสรรกันอย่างเพลดิเพลนิจนลมืวันเวลา เชน่แบรนดย์อดนิยม

อยา่ง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, miu miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton 

และ Apple 

อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่      NAGOYA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 NAGASHIMA JAZZ DREAM OUTLET - สนามบนินาโกยา่ – สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าทา่นปิดทา้ยละลายเงนิเยนที ่NAGASHIMA JAZZ DREAM OUTLET เพือ่ใหท้า่นเลอืกซือ้

สินคา้ตามอัธยาศัย สินคา้ที่น่ีจ าหน่ายในราคาที่ลด 40 – 70% จากราคาปกติใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 

         อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงนาโกยา่ 

16.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL 311  

*** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง *** 

21.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 



 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ต ัว๋ 
เดนิทางทา่นเดยีว/ 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

17-20 เม.ย. 63 22,999 15,999 8,900.- 

19-22 เม.ย. 63 21,999 14,999 8,900.- 

20-23 เม.ย. 63 21,999 14,999 8,900.- 

24-27 เม.ย. 63 24,999 17,999 8,900.- 

27-30 เม.ย. 63 23,999 16,999 8,900.- 

30 เม.ย. - 3 พ.ค. 63 29,999 22,999 8,900.- 

1 - 4 พ.ค. 63  วนัแรงงาน 31,999 21,999 8,900.- 

3 - 6 พ.ค. 63 31,999 21,999 8,900.- 

4 - 7 พ.ค. 63 30,999 20,999 8,900.- 

8 - 11 พ.ค. 63 24,999 17,999 8,900.- 

10 - 13 พ.ค. 63 24,999 17,999 8,900.- 

15 - 18 พ.ค. 63 24,999 17,999 8,900.- 

21 - 24 พ.ค. 63 24,999 17,999 8,900.- 

22 - 25 พ.ค. 63 24,999 17,999 8,900.- 

24 - 27 พ.ค. 63 24,999 17,999 8,900.- 

28 - 31 พ.ค. 63 24,999 17,999 8,900.- 

29 พ.ค. – 1 ม.ิย. 63 24,999 17,999 8,900.- 

31 พ.ค. – 3 ม.ิย. 63 23,999 16,999 8,900.- 

4 - 7 ม.ิย. 63 23,999 16,999 8,900.- 

5 - 8 ม.ิย. 63 23,999 16,999 8,900.- 

7 - 10 ม.ิย. 63 23,999 16,999 8,900.- 

11 - 14 ม.ิย. 63 23,999 16,999 8,900.- 

12 - 15 ม.ิย. 63 23,999 16,999 8,900.- 

14 - 17 ม.ิย. 63 23,999 16,999 8,900.- 

18 - 21 ม.ิย. 63 23,999 16,999 8,900.- 

19 - 22 ม.ิย. 63 23,999 16,999 8,900.- 

21 - 24 ม.ิย. 63 22,999 15,999 8,900.- 

25 - 28 ม.ิย. 63 22,999 15,999 8,900.- 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงใน วนัเช็คอนิ) 

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

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

▪ คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

▪ คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

▪ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

▪ คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร์
ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เน่ืองจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่
รอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 

 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ (คา่ทปิ

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 15,000 บาท พรอ้มกับเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสาย

การบนิระหวา่งประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไม่สามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 

 

 



หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 

30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะ

ไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

หวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การ

จลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หมายเหตสุ าคญั !!! ในการอพัเกรดทีน่ ัง่ของ สายการบนิไลออ้น
แอรแ์บบต ัว๋กรุป๊ จะอพัเกรดไดก็้ตอ่เมือ่ไดท้ าการสง่ชือ่ออกต ัว๋แบบกรุป๊แลว้เทา่น ัน้ ไม่
สามารถจอง หรอื อพัเกรดทีน่ ัง่กอ่นการสง่ชือ่ออกต ัว๋ไดเ้ลย โดยทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถ

การนัตทีีน่ ัง่ใหลู้กคา้ได ้จนกว่าจะไดม้กีารส่งชือ่ออกต ัว๋กรุ๊ปแลว้เทา่น ัน้ จงึจะสามารถ

เช็คทีน่ ัง่ และท าการอพัเกรดหากทีน่ ัง่ดงักลา่วยงัวา่งอยู ่

โดยราคาในการอพัเกรด (กรณีทีน่ ัง่ยงัวา่งอยู)่ เป็นไปตามทีร่ะบขุา้งตน้ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
❖ บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
❖ กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



❖ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกันได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

❖ ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ่้ายเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

❖ เน่ืองจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดสว่นหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ่้ายแบบเหมา

จ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การบรกิารของ
รถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็น
หลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ด ้
ขอวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายตา่งๆ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรือ เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย 

พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีสุ่ด เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ่้าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ว

เครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั ว

เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


