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เดนิทางโดยสายการบนิ JAPAN AIRLINES สายการบนิพรเีมีย่มระดบั 5 ดาว 
พเิศษ !!! บรกิารอาหารรอ้น+เครือ่งดืม่บนเครือ่ง น า้หนกักระเป๋า 2 ใบ 46 ก.ก. 

สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์JAPAN AIRLINES (JL) 

ขาไป JL738 BKK - NGO 00.55 - 08.30 

สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์JAPAN AIRLINES (JL) 

ขากลบั JL737 NGO - BKK 11.35 - 16.05 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ท่าน 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก:: 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 33,900 8,900 

08 – 12 มกราคม 2563 33,900 8,900 

22 - 26 มกราคม 2563 33,900 8,900 

12 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 33,900 8,900 

25 – 29 กุมภาพนัธ ์2563 33,900 8,900 

11 – 15 มนีาคม 2563 33,900 8,900 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายุต า่กวา่ 2 ปี) ราคา 7,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 21,900 บาท 

 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – นาโกยา่ 

 
22.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิประตู 8 เคานเ์ตอร ์R  

ของสายการบนิ Japan Airlines (JL) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ
และบัตรขึน้เครือ่ง 
 

วนัที ่2 
ทา่อากาศยานชุบุ (นาโกยา่) – หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ - ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ไม่
รวมคา่เขา้ชมดา้นใน) - หมูบ่า้น LITTLE KYOTO – มตัซโึมโต 

 

00.55 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานชุบุ เมอืงนาโกยา่ โดยเทีย่วบนิที ่JL738 เดนิทางดว้ยเครือ่งบนิล าใหญ่ ที่
น่ังกวา้งสะดวกสบาย บรกิารระดับ 5 ดาว บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่ตลอดการเดนิทาง 

 (ฟรโีหลดกระเป๋าใบละ 23 กโิลกรมั  2 ใบ รวม 46 กโิลกรมั / ทา่น) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
หากท่านตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากท่านตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณเีกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความล่าชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี่ยนแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลต่างๆทีอ่ยู่ 

เหนือความควบคุมของบรษัิท ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆไดใ้นทุกกรณ ี
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08.30 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานชุบุ เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่น นาโกย่าเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในภูมภิาคชบุุ ซ ึง่
อยู่ตรงกลางประเทศญี่ปุ่ น หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ น าท่านเดินทางสู่ เมอืงทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิี่
สวยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร   

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (1) 
น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทดั้ง้เดมิ และยัง
ไดร้ับเลือกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อเดือนธันวาคม 1995 บา้นสไตล์กัสโช-สคุึร ิจะมีความ

ยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาว
ไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรียกหมู่บา้นสไตลน้ี์ว่า “กัสโช” และมผีูค้น
จากทั่วทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงคานาซาว่า  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
น าท่านชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเก่าเมอืงทาคายามา่ (ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นในท่าน
ละ 430 เยน ) ซึง่เป็นจวนผูว่้าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศัยของผูว่้าราชการจังหวัดฮดิะ 

เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั้นน าท่านเดิม
ชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิซึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปี
กอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมือง

เกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ 
ฯลฯ พรอ้มทัง้เลือกซือ้ของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลงิตัวสีแดงไม่มี
หนา้ตา ซึง่ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่

เกีย่วกับโชคลางของชาวญี่ปุ่ นอีกดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลอง
ลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย 
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เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
 

ค า่  พักที ่ ALPICO PLAZA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมอืงมตัสโึมโต ้
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 

วนัที ่3  Kosha Yomase Ski Resort – ลงิแช่ออนเซน – ปราสาทมตัซโึมโต ้ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่Kosha Yomase Ski Resort เป็นลานหมิะกวา้งใหญ่ มาพรอ้มกจิกรรมฤดู
หนาวมากมาย ใหท้่านเพลดิเพลนิกับเล่นกจิกรรมหมิะ Snow Sled หรอืจะสนุกสนานกับ Ski ในรูปแบบต่างๆ 

ใหท้่านไดเ้ล่นสนุกอย่างเพลดิเพลนิ สัมผัสหมิะ อย่างเต็มที ่ 
(ท ัง้นี ้ไมร่วมคา่เช่าอุปกรณ์ คา่เครือ่งเลน่อืน่ๆ และคา่เช่าชุด ประมาณ 5,000 - 15,000 เยน 
ขึน้อยูก่บัอุปกรณ์ และเครือ่งเลน่ทีท่า่นเลอืก) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
หมายเหตุ : หากช่วงเวลาดงักลา่วลานสก ีปิด หรอืไมม่หีมิะ เนือ่งจากสภาพภูมอิากาศไมเ่อือ้อ านวย ทางบรษิทั ขอ
อนุญาตปรบัเปลีย่นโปรแกรมเป็น “วดัเซ็นโกจ”ิวดัแหง่นีถู้กสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่7 และเป็นทีป่ระดษิฐานของ

พระพุทธรูปองคแ์รกทีเ่ขา้มายงัญีปุ่่นในทุกๆปีจะมนีกัทอ่งเทีย่วมากกวา่ 6 ลา้นคน มาเคารพสกัการะสถาปัตยกรรม
ชิน้เอกทางพุทธศาสนาแหง่นี ้จงึทาใหว้ดัเซ็นโกจเิป็นวดัทีใ่หญท่ีสุ่ดในญีปุ่่นฝั่งตะวนัออก  
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
 

น าท่านเดนิทางสู ่JIGOKUDANI MONKEY PARK  ประสบการณ์ พเิศษ ลงิแชอ่อนเซ็น กลางบ่อน ้าพุ
รอ้นธรรมชาตอิยางใกลช้ดิรมิขอบสระ ชืน่ชมความน่ารักของลงิทีอ่าศัยอยู่กันเป็นฝูงใหญ่และมคีวามคุน้เคย

กับมนุษย ์(หา้มจับหรอืใหอ้าหารโดยเด็ดขาด) อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชมความน่ารักของลงิตาม
อัธยาศัย (การชมลงิแชอ่อนเซ็นนัน้จะสามารถชมไดห้รอืไม่ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและตัวของลงิเน่ืองจากลงิ
ทีล่งมาแชอ่อนเซ็นเป็นลงิป่า)  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

น าท่านชม ปราสาทมตัซโึมโต ้มชีือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า ปราสาทอกีา เน่ืองจากผนังปราสาทมสีดี า และปีก
ดา้นต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาว่า คาสมุาซะ เพือ่ใช ้
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เป็นทีพ่ักของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจุบันหลังจากไดร้ับการจัดตัง้เป็นสมบัตปิระจาชาตญิีปุ่่ นไดป้รับใหเ้ป็น
พพิธิภัณฑส์าหรับรวบรวมขอ้มูลประวัตศิาสตรข์องญีปุ่่ นและประวัตศิาสตรข์อง จังหวัดนากาโน่ และเป็น

ปราสาททีม่คีวามสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ นค่า (ถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นใน) 
 
 

 
   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 
 
ค า่  พักที ่ ALPICO PLAZA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมอืงมตัสโึมโต ้

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 

วนัที ่4 ชอ้ปป้ิงมติซุย เอา้ทเ์ล็ท – ชอ้ปป้ิงถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

น าท่านเดนิทางสู่  MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกับการช ้

อปป้ิงรา้นคา้แบรนดเ์นมชัน้น าและรา้นอาหารญีปุ่่ นและอาหารนานาชาตกิว่า 240 รา้นเลยทเีดยีว ทีน่ี่ถอืเอา้ท์
เลตทีม่ขีนาดใหญ่อกีแห่งหนึง่ในญีปุ่่ นมคีวามมคีวามใหญ่ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถูกออกแบบให ้
มลัีกษณะคลา้ยกับเมอืงนวิออรล์นีสซ์ ึง่เป็นเมอืงท่าทางตะวันตกของอเมรกิาอกีดว้ย 

อสิระอาหารกลางวันเพือ่ใหท้่านสะดวกในการชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเต็มที ่
 
 

 
   
 

 
 
 

 
น าท่านเดนิทางสู ่ถนนซาคาเอะ  ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังแหง่นาโกย่า แหล่งของรา้นแบรนดเ์นมชือ่ดังต่าง ๆ ที่
พากันตัง้เรยีงรายอยู่สองฝ่ังถนน ซึง่เป็นรา้นขนาดใหญ่มหีลายชัน้ใหคุ้ณไดเ้ลอืกสรรกันอย่างเพลดิเพลนิจน

ลมืวันเวลา เชน่แบรนดย์อดนยิมอย่าง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, miu miu, GAP, 
ZARA, Louis Vuitton และ Apple  
หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เทศกาล Nabana no Sato Illumination  เป็นหนึง่ในเทศกาลแสงสทีี่

ใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น มไีฟประดับมากกว่า 8.5 ลา้นดวงภายในสวนดอกไม ้ภายในสวนจะมกีารประดับตกแต่งไฟ
อย่างสวยงาม มทีัง้ทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ทีน่ าไฟสฟ้ีามาตกแต่งใหดู้เหมอืนทะเล นอกจากน้ียังมอุีโมงคด์วงไฟ
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และจุดชมววิทีส่ามารถขึน้ลฟิทไ์ปดา้นบน เมือ่มองลงมาจะเห็นสวนทีป่ระดับไฟเป็นมมุกวา้ง เป็นอกีหนึง่จุดที่
พลาดไมไ่ดเ้ลย อสิระอาหารเย็นเพือ่ใหท้่านสะดวกในการถ่ายรูปไดอ้ย่างเต็มที ่
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ค า่  พักที ่ J HOTEL NAGOYA  ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ ใกลส้นามบนินาโกยา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 
 

วนัที ่5 ทา่อากาศยานชุบุ (นาโกยา่) – กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7)  

สมควรแกเ่วลาน าท่านสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชุิบุ  เพือ่เตรยีมตัวกลับสู ่กรุงเทพมหานคร 

11.35 น.  ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบนิที่ JL737 เดนิทางดว้ยเครื่องบนิล าใหญ่ ที่น่ังกวา้ง

สะดวกสบาย บรกิารระดับ 5 ดาว บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่ตลอดการเดนิทาง 
16.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า 
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 

หมายเหตุ :  

1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งส าหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที่

นอน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไมม่ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิล้ส าหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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ในกรณีทีม่เีหตุการณ์สุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบรษิทัฯ  

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 30 ท่านขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกล่าว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตลอดทรปิ  
กรุณาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่าภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 
• ค่าหอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่วหรอืระดับเดยีวกัน 

• ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่าใชจ้่ายมัคคุเทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกันอุบัตเิหตุประเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

• ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 
• ค่าธรรมเนียมวซีา่ 

• ค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์มนิบิารแ์ละทวีี
ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแต่ละประเทศ 
• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท/ ทา่น / ทรปิ  

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

• ช าระค่ามัดจ า ท่านละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
• ช าระเงนิค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 25 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
• กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลต่างๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า

ทีน่ั่งกับทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักต่างๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืค่ามัดจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

• เมือ่ออกต๋ัวแลว้ หากท่านมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คนขึน้ไป 

• ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรบัขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันเพิม่ตาม
ความเป็นจรงิ 

• ต๋ัวเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย 

หรอืเหตุการณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของ
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 
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• บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สดุวสิัย เชน่ ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิหรอืทรพัยส์นิ
สญูหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตุจากความประมาทของ
ตัวท่านเอง 

• กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสดุวสิัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ทีอ่ยู่เหนือการ
ควบคุมของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบุไว ้ เน่ืองจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

• กรณีทีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน 

ไม่ว่าจะอยู่ดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิ หรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยันการมคุีณสมบัตรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดังต่อไปนี ้
1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 
2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิต่อไดใ้นระหว่างพ านักอยู่ในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม เป็นตน้) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่นดว้ย 

 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น  

(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ต ่าว่า 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตเิพือ่การพ านัก

ระยะสัน้เท่านัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 

 


