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JL69 So Cool Nagoya Takayama Snow Wall Shirakawago  

 

JL69 So Cool นาโกยา่ ทาคายามา่ ชริาคา
วาโกะก าแพงหมิะ Snow Wall คามโิกจ ิ5วนั 

3คนื 

จ.นากาโน ่คามโิคจ ิมตัสโึมโต ้ปราสาทมตัสโึมโต ้เจแปนแอลป์เสน้ทางทาเทยา
มะ คโุรเบะ ชมก าแพงหมิะ เขือ่นคโุรเบะ เมอืงโทยามา่ หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ทา

คายามา่ จนิยะ ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ินาโกยา่ ซาคาเอะ ออนเซ็น 

เดนิทางโดยสายการบนิ Japan Airlines (JL) บนิตรงสูน่า
โกยา่ 
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ราคาสดุคุม้เร ิม่เพยีง 35,900 บาท มตัสโึมโต ้1คนื โทยามา่ 
1คนื และนาโกยา่ 1คนื 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนินาโกยา่ 

2  สนามบนินาโกยา่ – คามโิคจ ิ- มตัสโึมโต ้- ปราสาทมตัสโึมโต ้ 

3  เจแปนแอลป์เสน้ทางทาเทยามะ คโุรเบะ ชมก าแพงหมิะ เขือ่นคโุรเบะ- เมอืงโท
ยามา่ 

4  หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ จนิยะ - ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ– นาโกยา่ - 
ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ – ออนเซ็น 

5  สนามบนินาโกยา่ - สนามบนิสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

19 - 23 May 2018  36,900  36,900 36,900 9,000 8,500 

20 - 24 May 2018  36,900  36,900 36,900 9,000 8,500 

21 - 25 May 2018  36,900  36,900 36,900 9,000 8,500 

01 - 05 Jun 2018  39,900  39,900 39,900 9,000 8,500 

02 - 06 Jun 2018  36,900  36,900 36,900 9,000 8,500 

03 - 07 Jun 2018  36,900  36,900 36,900 9,000 8,500 

04 - 08 Jun 2018  35,900  35,900 35,900 9,000 8,500 
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09 - 13 Jun 2018  36,900  36,900 36,900 9,000 8,500 

10 - 14 Jun 2018  36,900  36,900 36,900 9,000 8,500 

11 - 15 Jun 2018  36,900  36,900 36,900 9,000 8,500 

16 - 20 Jun 2018  36,900  36,900 36,900 9,000 8,500 

18 - 22 Jun 2018  35,900  35,900 35,900 9,000 8,500 

19 - 23 Jun 2018  37,900  37,900 37,900 9,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนินาโกยา่ 

21.30  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้4 
ประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯให ้
การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็กสมัภาระ 

วันที่ 2 สนามบนินาโกยา่ – คามโิคจ ิ- มตัสโึมโต ้- ปราสาทมตัสโึมโต ้ 

00.55  น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอร์
ไลน ์เทีย่วบนิที ่JL738 

08.15  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 
ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) รับสมัภาระ
เรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสูจ่.นากาโน่ ทางตอนเหนือ
ของเทอืกเขาแอลป์ (Japan Alps) เพือ่น าทา่นไปชมธรรมชาตคิวามงดงามของญีปุ่่ นที่
คามโิกจ ิ(ระยะเวลาเดนิทางประมาณ4ช.ม.) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เซตญีปุ่่ น 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู ่คามโิคจ ิ(Kamikochi) แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่ทีวิทัศน์
ภเูขาทีส่วยงามทีสุ่ดแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูท่างตอนเหนือของเทอืกเขา
แอลป์(Japan Alps) จังหวดันากาโน่ ซึง่เปิดใหบ้รกิารเฉพาะชว่งกลาง/ปลายเดอืน
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เมษายนจนถงึกลางเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี กอ่นจะปิดใหบ้รกิารในชว่งฤดหูนาว คา
มโิคจมิลีกัษณะเป็นทีร่าบสงูยาวไปตามแมน่ ้าอาซสุะ (Azusa River Valley) มรีะยะทาง
ยาว 15 กโิลเมตร มคีวามสงูเฉลีย่ประมาณ 1,500 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ลอ้ มรอบ
ดว้ยภเูขาสงูมากมาย ไดร้ับการก าหนดใหม้ทีวิทัศนท์างธรรมชาตแิสนพเิศษของญีปุ่่ น มี
อณุหภมูเิฉลีย่อยูใ่นระดบัต า่ตลอดทัง้ปี อกีทัง้ยังมชีือ่เสยีงในดา้นรสีอรท์ฤดรูอ้นทีอ่ดุม
ไปดว้ยธรรมชาต ิจากสะพานคปัปะ (Kappabashi) บนระดบั ความสงู 1,500 เมตร ทา่น
จะไดพ้บกบัทัศนียภาพอนังดงามของเทอืกเขาโฮทะกะ (Hotaka) และยอดเขายะเคะ 
(Yakedake) ทีช่มไดจ้ากตาเปลา่ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเดนิเล่นสบายๆ ไปกบั
ธรรมชาตทิีส่วยงาม อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศยั จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทมตัสโึมโต ้(Matsumoto Castle) (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ชม
ดา้นใน 610 เยน) เป็น 1ใน12 ปราสาทดัง้เดมิทีย่ังคงสภาพสมบรูณ์และสวยงามทีส่ดุ
ของประเทศญีปุ่่ น (สรา้งขึน้ในปี 1592-1614) เนื่องจากสรา้งอยูบ่นพืน้ทีร่าบ ปราสาท
แหง่นี้มเีอกลกัษณ์ตรงทีม่หีอคอยและป้อมปืนเชือ่มตอ่กบัโครงสรา้งอาคารหลกั และ
ดว้ยสโีทนมดืท าใหเ้กดิความรูส้กึทีย่ ิง่ใหญแ่ละสขุมุ จนไดรั้บฉายาวา่ปราสาทอกีา 
ภายในตกแตง่ดว้ยไม ้จดุทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่บนัไดไมส้งูชนั ชอ่งเก็บหนิส าหรับโจมตศีตัร ู
ชอ่งส าหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บนชัน้6 ฤดใูบไมผ้ลปิระมาณกลางเดอืนเมษายน
ของทกุปี ปราสาทมัตสโึมโตะจะเป็นจดุชมซากรุะยอดนยิมแหง่หนึง่ ผูค้นจ านวนมาก
ตา่งมาเดนิเลน่ในสวนหยอ่ม และรอบๆปราสาท ซึง่คเูมอืงดา้นนอกปลกูตน้ซากรุะสาย
พันธุโ์ซเมโยชโินะ(somei yoshino) ไวห้ลายรอ้ยตน้ จนถงึเวลานัดหมายน าทา่น
เดนิทางสูท่ีพ่ัก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่2) เมนู BBQ Buffet Yakiniku 

ทีพ่กั: PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วันที่ 3 เจแปนแอลป์เสน้ทางทาเทยามะ คโุรเบะ ชมก าแพงหมิะ เขือ่นคโุรเบะ- เมอืงโท
ยามา่ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 
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น าทา่นสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิเสน้ทางเจแปนแอลป์ทาเทยา
มะ คโุรเบะซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเจแปนแอลป์ น าทา่นเดนิทางสู ่สถานโีองซิา
วะ จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ีล่อดใตภ้เูขาทาเทยามา่ทีม่คีวามยาว 3.6 
กโิลเมตร โดยน ัง่รถบสัรางไฟฟ้าอุโมงคค์นัเต็น นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยูส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น
เดนิทางน าทา่นชมเขือ่นคโุรเบะ ซึง่เปนเขือ่นกัน้น ้าทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น โอบ
ลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกูและชมทัศนยีภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร 
และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แตเ่ริม่บกุเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ45 ปี 
เฉพาะตวัเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพิอ่ขา้มเขือ่น800 เมตร 
เดนิทางบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็นก าแพงหมิะสงูชนั (SNOW WALL) สงูกวา่
สบิเมตร ยามเปิดเสน้ทางนับเป็นอกีทัศนียภาพทีส่วยงาม จากนัน้น าทา่นน่ังเคเบิล้คารล์
อดภเูขาจาก สถานีคโุรเบะโกะไปยังสถานีคโุรเบะ-ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร 
ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์หง่เดยีวในญีปุ่่ นทีล่อดภเูขาตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นี้เพือ่
หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรนุแรงมากในฤดหูนาว จากนัน้น าทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าทีไ่มม่ี
เสากลางตลอดชว่ง1,710 เมตรสูส่ถานีไดคนัโบ น าทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ีล่อดใต ้
ภเูขาทาเทยามา่ทีม่คีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยูส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ นส
สถานีมโูรโดะ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) เซตญีปุ่่ น 

บ่าย  น าทา่นชม ยอดเขาทาเทยามา่ ทีม่คีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอนัดบัสองรองจาก
ภเูขาไฟฟจูแิละยังป็นหนึง่ในสามภเูขาศกัดส์ทิธต์ามความเชือ่คนญีป่นุตัง้แตส่มยั
โบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทัศนอ์นัสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซึง่
ในวันทีท่อ้งฟ้าโปรง่ สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่

สถานบีโีจดยัระ โดยรถปรับอากาศระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์อง
เทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้ก็บเกีย่วความประทบใจตามอธัยาศยั น าทา่นโดยสาร
เคเบิล้คารล์อดภเูขาสูส่ถานีทาเทยามา่ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม.จากนัน้จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัเมอืงโทยามา่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณหอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) บฟุเฟ่ต ์

ทีพ่กั: APA TOYAMA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 
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วันที่ 4 หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ จนิยะ - ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ– นาโก
ยา่ - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ – ออนเซ็น 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่6) 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ น
ขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืน
ธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช สคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 
เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่ง
ของหลงัคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี้วา่ กสัโช และมี
ผูค้นจากทัว่ทกุมมุโลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีเป็นจ านวนมาก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) เซตญีปุ่่ น 

บ่าย  เดนิทางสูท่าคายามา่ น าทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การ
อ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและที่
อยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโช
กนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ จากนัน้น าทา่นเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO 
หรอื ยา่นซนัมาชซูิจ ิ(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืงเกา่ทีม่กีารอนุรักษ์บา้นเรอืน
ในสมัยเอโดะทีม่อีายกุวา่ 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่
ชมกบัทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ 
รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ
พืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่
เป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ย
ความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่า
ประทับใจมากมาย ทา่นยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนาโกยา่ น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ ใจกลางเมอืง
นาโกยา่ ถอืเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงในอดุมคต ิสนุกสนานไปกบัการซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม
หรหูราหรอืสนิคา้ทอ้งถิน่ ในหา้งสรรพสนิคา้ตา่งๆ เชน่ หา้งมัตสซึากายะทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ของโลก หา้งมติสโึคชอินัหรหูรา หา้งมารเุอ อกีทัง้ไมค่วรพลาดชมแฟชัน่ทีท่ันสมัย ใน
หา้งสรรสนิคา้ เชน่ ลาชคิ ปารโ์ก ้และนาเดยี นอกจากนี้ทีช่อ้ปป้ิงมอลลใ์ตด้นิขนาด
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ใหญ ่มสีนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกซือ้ดงันัน้ไมว่า่จะตอ้งการสนิคา้แบบใดก็สามารถหา
ซือ้ไดท้ีย่า่นซาคาเอะแหง่นี้ 

อาหารอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: NAGOYA CROWN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สุขภาพ/ 
ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่นไสตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาว
ญีปุ่่ นเชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่
ปล ัง่ 

 

วันที่ 5 สนามบนินาโกยา่ - สนามบนิสุวรรณภมู ิ

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8) 

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

10.20  เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 727  

14.50  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของ
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ประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิาร
เพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น 

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้
กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การช าระคา่บรกิาร ช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการ
เดนิทาง 20วนั 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้ กรณุาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอน
เงนิมัดจ าหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทัวรแ์ละช าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้สามารถยกเลกิได4้5วันกอ่นเดนิทาง
เทา่นัน้ แตก่รณีพเีรยีดทีเ่ดนิทางนัน้ๆเตม็แลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลีย่นผู ้
เดนิทางแทน และพเีรยีดราคาโปรโมชัน่เมือ่จองทัวรแ์ละช าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ 
ทัง้ส ิน้  รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 
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หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคา่ทวัรค์นืไมว่า่กรณี
ใดๆทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ ตัว๋กรุ๊ปราคาพเิศษไมส่ามารถUp Business ได ้

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็น
หอ้งTriple จะเป็นแบบเตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ่1เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบ
เตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้

กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพัก
คู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิJapan Airlines ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั 
หากน ้าหนักเกนิตอ้งช าระคา่ปรับหนา้เคานเ์ตอรต์ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ ทีม่กีารเรยีกเก็บ และ
คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สุขภาพ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
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6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจ
จากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ 
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. ส ิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

 2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิ
การพ านักระยะสัน้ 

 3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
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คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัทีท่ าทัวรเ์ตม็วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจ านวน
3ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 
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