
                                                                                                                                      

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษานาโกยา่ (ช่วงสงกรานต)์ 6 วนั 3 คืน (TG) 

JHFU 0412 and  JHFU 0414_A 

(นาโกย่า – ชิราคาว่า – ทาคายาม่า – คานาซาวะ) 
ร่ืนเริงหรรษานาโกย่า 6 วัน 3 คืน 

เดนิทาง 12 – 17 เมษายน 2562 (ช่วงวันสงกรานต์) 
โดยสายการบนิไทย 

จุดเด่นของทวัร์ 
 ชมหมู่บ้านชิราคาวา่ บ้านโบราณหลงัคาหน้าจัว่ท่ีได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก 
 ชมยา่นเมืองเก่าซนัมาชิซูจิในสมยัเอโดะ ท่ีถกูอนรัุกษ์ไว้จนถึงปัจจบุนั 
 ชมสวนเคนโระคเุอ็น สวนพฤกษชาติท่ีตัง้อยูบ่ริเวณใจกลางเมืองคานาซาวะ 
 ชมเทศกาลประดบัไฟหลากสสีดุแสนโรแมนติกท่ีสวนนาบานะ โนะ ซาโตะ 
 ช้อปปิง้จุใจที่ยา่นซาคาเอะและอิออน พลาซา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                      

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษานาโกยา่ (ช่วงสงกรานต)์ 6 วนั 3 คืน (TG) 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสวุรรณภูมิ ตัวอักษร D ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยโดยมี

เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – นาโกย่า – เมืองทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – 
หมู่บ้านชิราคาว่า – เมืองโทยาม่า   

00.05 น.  เหินฟา้สูเ่กาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 
07.30 น. เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ นหลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้า

เมืองของประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่า เมืองเก่าท่ีแฝงไปด้วยมนต์
เสนห์่อนันา่หลงใหลท่ียงัคงรูปแบบเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนกั รวมถึงบ้านคฤหบดี
ท่ีสวยงามสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ ร้านขายสาเกแบบญ่ีปุ่ นท่ีหาได้ยากตามเมืองต่าง ๆ ในปัจจุบนั
และลายบานหน้าต่างท่ีเป็นเอกลกัษณ์ วางตวัเรียงกนัเป็นแถวอยูภ่ายในตวัเมืองเก่าของเมือง
ทาคายาม่า จึงได้รับสมญานามวา่ “ลิตเติล้ เกียวโต” จากนัน้น าทา่นชมย่านเมืองเก่าซันมา
ชิซูจิยา่นท่ีอนรัุกษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมใน
สมัยเอโดะรวมถึงการด าเนินชีวิตแบบดัง้เดิมไว้ได้
เป็นอย่างดีทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบับรรยากาศ
อันเก่าแก่สุดแสนคลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก
ตามอธัยาศยั นอกจากนีย้งัมีสนิค้าพืน้เมือง ของท่ี
ระลกึในสไตล์ญ่ีปุ่ นดัง้เดิมให้ท่านได้เลอืกซือ้กนัอีก
ด้วย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่หมู่ บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรมเม่ือปี ค.ศ. 1995 โดยองค์การยูเนสโก 
ทา่นสามารถชมความสวยงามของบ้านญ่ีปุ่ นแบบ
โบราณท่ีมีรูปทรงแปลกตาไม่เหมือนใคร เป็นบ้าน
ท่ีมีหลังคาทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วท าจากหญ้า
หนาๆ เรียกว่าทรง “กัสโซสึคุริ” ดูแล้วคล้ายกับ
การพนมมือ เพื่อเป็นการป้องกันตัวบ้านจากการ



                                                                                                                                      

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษานาโกยา่ (ช่วงสงกรานต)์ 6 วนั 3 คืน (TG) 

ปกคลมุของหิมะท่ีตกลงมาเป็นจ านวนมากในช่วงฤดหูนาวและให้หิมะไหลลงมาได้ง่ายนัน่เอง 
ให้ทา่นเดินเลน่ชมบรรยากาศอนัสวยงามพร้อมกบัถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั จากนัน้น า
ทา่นเดินทางสูเ่มืองโทยาม่า เมืองขนาดเลก็ท่ีถกูโอบล้อมไปด้วยภเูขาสงูทัง้สามด้านเป็นเมือง
เลยีบชายฝ่ังทะเลญ่ีปุ่ นครอบคลมุพืน้ท่ีทางทิศเหนือของภูเขาแอลป์ญ่ีปุ่ น ท าให้เมืองโทยาม่า
แหง่นีมี้แหลง่ทอ่งเท่ียวมากมาย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
  เข้าพกัโรงแรม APA Hotel Toyama Ekimae หรือเทียบเทา่ ( - / L / D ) 
 
วันที่ 3 คานาซาวะ – สวนเคนโระคุเอ็น – ตลาดโอมิโจ – ย่านโรงน า้ชาฮงิาชิชายะ – 

ร้าน Kagahan 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองคานาซาวะ ในจังหวัดอิชิคาว่า เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง 
เศรษฐกิจและวฒันธรรม นอกจากนีค้านาซาวะยงัมีช่ือเสยีงเร่ืองผ้าไหมย้อมท่ีโดดเด่นซึง่รู้จัก
กนัในช่ือของ “คะกะ-ยเูซ็น” งานชุบทองท่ีเรียกวา่ “คานาซาวะ-ฮะก”ุ เคร่ืองปัน้ดินเผา “คตุานิ-
ยากิ” รวมถึงงานฝีมือแบบดัง้เดิมและความช านาญเฉพาะท้องถ่ินอีกหลายอยา่ง ยิ่งไปกวา่นัน้
คานาซาวะยงัเป็นเมืองท่ีขึน้ช่ือเร่ืองอาหารทะเลรสเลศิอีกด้วย พาทา่นชมสวนเคนโระคุเอ็น 
(Kenrokuen) สวนพฤกษชาติแห่งนีต้ัง้อยู่บริเวณใจกลางเมืองคานาซาวะและตัง้อยู่ใกล้กับ
ปราสาทคานาซาวะ เป็นสวนท่ีใช้เวลาในการสร้าง
ยาวนานร่วม 2 ศตวรรษ ซึ่งในสมัยก่อนไม่เปิดให้
คนภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมสวนแห่งนี ้แต่ต่อมาได้
มีการเปิดให้เป็นสวนสาธารณะตัง้แต่ปี ค.ศ. 1871 
ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 3 สวนท่ีมีความ
สวยงามท่ีสุดในญ่ีปุ่ นและยังมีความสวยสมดุล
ท่ีสุดในบรรดาทัง้สวนสามแห่งและสวนแห่งนีมี้
จุดเด่นตรงบริเวณกลุม่ต้นสนคาราซากิ (karasaki) ท่ีมีการสร้างเชือกยดึเป็นลกัษณะคล้ายร่ม
คลมุเอาไว้เพื่อกนัไม่ให้หิมะหลน่ลงมาทบัท าให้ก่ิงหกัเสียหายในช่วงฤดหูนาว จากนัน้พาทา่น
สูต่ลาดโอมิโจ เป็นตลาดเช้าท่ีได้รับความนิยมจนได้สมญานามวา่เป็น “ครัวแห่งคานาซาวะ” 
ตลาดแห่งนีค้ลาคล ่าไปด้วยคนในท้องถ่ินและนักท่องเท่ียวอยู่เสมอ ภายในตลาดมีร้านค้า



                                                                                                                                      

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษานาโกยา่ (ช่วงสงกรานต)์ 6 วนั 3 คืน (TG) 

ประมาณ 170 ร้าน ท่ีจ าหน่ายอาหารทะเล ผักสด เนือ้สัตว์ กับแกล้ม ขนม ของใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ดอกไม้ และสินค้าอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนีย้งัมีร้านอาหารให้ทุกท่านได้
เลอืกทานอีกด้วย เช่น ซูชิหน้าต่างๆ และข้าวหน้าปลาดิบ หรือคนญ่ีปุ่ นเรียกวา่ “ไคเซ็นด้ง” ท่ี
ทา่นสามารถเลอืกชนิดของอาหารทะเลได้ตามความชอบ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านสู่ย่านโรงน ้าชาฮิงาชิชายะ (Higashi 

Chaya District) เป็นเขตร้านน า้ชาในสมัยโบราณ 
บริเวณยา่นนีอ้าคารเก่าแก่ท่ีมีอายไุม่น้อยกวา่ 180 
ปี ตัง้เรียงรายอยู ่ซึ่งสมัยเอโดะเขตร้านน า้ชาฮิงาชิ
ชายะ เป็นเขตร้านน า้ชาท่ีใหญ่ท่ีสดุ บนพืน้ถนนจะ
ปูด้วยหินตลอดทัง้สาย ท าให้ดูเป็นบรรยากาศท่ีมี
มนต์ขลงัแบบญ่ีปุ่ น เหมาะกบัการถ่ายรูปเป็นทีระลกึอย่างมาก ตลอดสองข้างทางในย่านนีย้งั
มีร้านขายของท่ีระลกึและร้านคาเฟ่สวยๆ สไตล์ญ่ีปุ่ น ตัง้เรียงรายอยู่มากมาย ขนมยอดนิยม
ของท่ีน่ีนัน่ก็คือซอฟท์ครีม ท่ีถูกเคลือบด้วยแผ่นทองค าเปลวของเมืองคานาซาวะ หากได้มา
เท่ียวท่ีแห่งนีแ้ล้วไม่ได้ลองชิมซอฟท์ครีมถือว่าพลาดเลยทีเดียว จากนัน้พาท่านสู่ร้าน 
Kagahan เป็นร้านขายขนมหวานท่ีเป็นดินแดนสวรรค์ของคนรักของหวานเลยก็ว่าได้เพราะ
ท่ีน่ีจะขึน้ช่ือเร่ืองขนมหวาน ไม่ว่าจะเป็นขนมญ่ีปุ่ น โมจิ ชีสเค้กและขนมประยุกต์ต่างๆ ให้
ทา่นได้เลอืกซือ้กนัตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
  เข้าพกัโรงแรม Awara Onsen Mimatsu หรือเทียบเทา่ (B / L / D) 

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือ
ว่าในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันที่ 4 วัดไดฮนซัง เอเฮจิ – ทะเลสาบบวิาโกะ – มติซุยเอ้าเลท – เมืองมเิอะ – สวน

นาบานะ โนะ ซาโตะ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านชมวัดไดฮนซัง เอเฮจิ (Daihonzan Eihei-ji Temple) เป็นวดัพิเศษของศาสนาพุทธ
นิกายโซโตและเป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานราว 750 ปีแล้ว ประกอบด้วยอาคารซึ่ง



                                                                                                                                      

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษานาโกยา่ (ช่วงสงกรานต)์ 6 วนั 3 คืน (TG) 

รวมถึงประตูใหญ่และหอธรรมตา่งๆ รวม 7 หลงั เช่ือมตอ่กันด้วยทางเดินเล็กๆ ในจ านวนนีมี้
ห้องโถงใหญ่ซนัโชคะคุ (Sanshokaku Hall) ซึ่งมีภาพประดบัฝา้เพดานทัง้สิน้ 320 ภาพ และ
เช่ือกันว่าหากใครสามารถหาภาพปลาคาร์พ (2 ภาพ) สิงโต (2 ภาพ) และกระรอก (1 ภาพ) 
เจอก็จะมีความสขุสมหวงัในชีวิต ท่ีวดัแหง่นีมี้พระสงฆ์มาปฏิบติัธรรมอยูเ่ป็นจ านวนมาก และ
ยังเปิดโอกาสให้ผู้ มาเยี่ยมชมวัดได้สัมผัสกับประสบการณ์การนั่งสมาธิในแบบเซนได้
นอกจากนีใ้นวนัท่ี 20 สิงหาคมยังมีการจัดงาน เทศกาลลอยดวงประทีปใหญ่แห่งวดัเอเฮจิ 
(Eihi-ji Temple Great Toro Nagashi Festival) ซึ่งจะมีการลอยโคมไฟกระดาษกวา่หม่ืนชิน้
ไปตามแม่น า้อีกด้วย จากนัน้พาท่าชมวิวทะเลสาบบิวาโกะ ทะเลสาบน า้จืดท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
ญ่ีปุ่ น ตัง้อยูท่างชายฝ่ังทะเลสาบทางทิศใต้ ในอดีตเคยเป็นชุมทางส าคญัระหวา่งเมืองเกียวโต
และเมืองโตเกียว ปัจจุบนัเป็นเมืองศนูย์กลางการทอ่งเท่ียวของจงัหวดัชิกะ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย พาทกุทา่นช้อปปิง้ท่ีมิตซุยเอ้าท์เลท แหลง่เลอืกซือ้สิ่งของและเสือ้ผ้าแฟชั่น ภายในแบง่เป็น

ร้านค้าตา่งๆ มากมายมีสนิค้าหลากหลายประเภท อาทิ เคร่ืองส าอาง เสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า 
นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองมิเอะ 
เมืองท่ีมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มากมายทัง้ทะเลและภูเขา มีความเจริญรุ่งเรืองทางการ
เกษตรและการประมง มีของกินอร่อยๆ มากมาย ซึ่งนอกจากสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม
ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และประเพณีโบราณแล้ว จงัหวดัมิเอะยงัมีธีมพาร์คและแหลง่ช้
อปปิง้ให้ได้เพลดิเพลนิกันอีก และพาท่านชมเทศกาลแสดงไฟในฤดหูนาวท่ีสวนนาบานะ โนะ 
ซาโตะ ทา่นจะได้ด่ืมด ่ากบับรรยากาศสดุมหศัจรรย์ไปกับอิลลมิูเนชัน่ หรือการประดบัประดา
ไฟหลากหลายสี เต็มบริเวณพืน้ท่ีของสวนดอกไม้
นาบานะโนะ ซาโตะ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการประดบั
ตกแต่งไฟเป็นธีมต่างๆ ให้ได้ชมกันให้ท่านเต็มอ่ิม
กบัการช่ืนชมความสวยงามของแสงไฟ หลากสสีนั
หรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั (เพื่อให้ท่าน
ได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าอิสระรับประทานอาหาร
เย็นตามอัธยาศัย แจกเงินท่านละ 1,000 เยน) 
เข้าพกัโรงแรม Yokkaichi Miyako Hotel หรือเทียบเทา่ (B / L / D) 

 



                                                                                                                                      

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษานาโกยา่ (ช่วงสงกรานต)์ 6 วนั 3 คืน (TG) 

วันที่ 5 เมืองนาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – ย่านซาคาเอะ – อิออน พลาซ่า – นาโกย่า  
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่ าน เดินทางสู่ เมื อ งน าโก ย่า เมื อ งใหญ่
อนัดบั 3 ของญ่ีปุ่ นรองจากเมืองโอซาก้า เป็นเมือง
ท่ีเจริญไปด้วยแหลง่ธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ จากนัน้น าท่านสู่ศาลเจ้าอัตสึตะ ตัง้อยู่
ทางทิศใต้ของเมืองนาโงย่า เป็นหนึ่งในศาลเจ้าท่ี
ส า คัญ ท่ี สุ ด ข อ งศ าสน า ชิ น โต  ส ร้า งแบ บ
สถาปัตยกรรมสไตล์ญ่ีปุ่ นชินเมซูคริุ เป็นท่ีประดิษฐานของเทพธิดาแห่งดวงอาทิตย์และเป็นท่ี
ซึ่งเก็บดาบศักด์ิสิทธ์ิซึ่งเป็นหนึ่งในสามของเคร่ืองราชกกุธภัณฑ์ศักด์ิสิทธ์ิประจ าจักรพรรดิ
ญ่ีปุ่ น ซึง่ในทกุปีจะมีผู้มาสกัการะประมาณ 6,500,000 คน พาทา่นช้อปปิง้กันตอ่ท่ีย่านซาคา
เอะ แหลง่ช้อปปิง้ช่ือดงัของเมืองนาโกย่า เป็นที่ตัง้ของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมไป
ถึงแบรนด์เนมมากมายท่ีตัง้เรียงรายอยู่สองฝ่ังถนน เช่นแบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, 
Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, Miu Miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton และ 
Apple Store ให้ทกุทา่นได้เลอืกซือ้ เลอืกชมกนัอยา่งเพลดิเพลนิ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย พาท่านช้อปปิง้ท่ี อิออน พลาซ่า ศูนย์รวมสินค้าชัน้น านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, 

กระเป๋า, รองเท้า, เสือ้ผ้า เป็นต้นและยงัมีร้าน 100 เยน สินค้าท่ีมีคุณภาพจากประเทศญ่ีปุ่ น
แต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซือ้สินค้าได้ตาม
อัธยาศยั (เพื่ อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซือ้สินค้า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 
เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าทา่นสูส่นามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ (B / L / -) 

 
วันที่ 6 นาโกย่า – กรุงเทพฯ  
00.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาโกย่า ด้วยเท่ียวบิน TG 647  
04.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

 
อัตราค่าบริการ: 



                                                                                                                                      

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษานาโกยา่ (ช่วงสงกรานต)์ 6 วนั 3 คืน (TG) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

12 – 17 เม.ย. 62 59,999 54,999 49,999 6,000 
    กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ต ่า 25 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 25 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทย 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 
6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก

น า้หนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. ค่าประกันอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ี
อายไุม่เกิน 70 ปี) 

8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุไม่ครอบคลมุผู้ เดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

4. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 
เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอยา่งน้อย 25 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิ หรือ เลือ่น
หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว 



                                                                                                                                      

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษานาโกยา่ (ช่วงสงกรานต)์ 6 วนั 3 คืน (TG) 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี
การประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 

 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยันจากทาง
บริษัทภายใน 3 วนั 

2. สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนัมิฉะนัน้จะถือว่า
การส ารองการเดินทางนัน้ถกูยกเลกิ และบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่ น 
อาจเจอปัญหารถติด นกัทอ่งเท่ียวหนาแนน่ตามสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมา
ใช้บริการกันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางสว่น รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้
ในช่วงฤดหูนาวท้องฟา้จะมืดเร็ว ขอให้ทา่นท าความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ น าเงินช าระคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่แลนด์ เพื่อเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัทอ่งเท่ียว
จะมีการแจ้งยกเลกิการเดินทาง บริษัททวัร์สามารถหกัช าระคา่ใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นกัทอ่งเท่ียวได้ 
เช่น เท่ียวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมด
เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 
 
หมายเหต:ุ 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมือง
จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



                                                                                                                                      

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษานาโกยา่ (ช่วงสงกรานต)์ 6 วนั 3 คืน (TG) 

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากทา่นไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทจะถือว่า
ทา่นสละสทิธ์ิและไม่สามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้นัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือ
ออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทาง
เป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 
การน าสิ่งของผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติท่ีสอ่ไปในทางเสือ่มเสยีและผิดกฎหมาย 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มนั และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


