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รหัสโปรแกรม : 11986 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

EXPERIENCE JAPAN ALPS 4D3N BY SL 
NAGOYA -SHIRAKAWAGO-TAKAYAMA-KANAZAWA 
☛  น ำท่ำนสัมผสั ประสบกำรณ์พเิศษ “ชมหิมะฤดูร้อน  ก ำแพงหิมะ JAPAN ALPS” 

☛ สัมผสัหมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ หมู่บ้ำนมรดกโลก  

☛  เมืองทำคำยำม่ำ เยีย่มชมย่ำนเมืองเก่ำ       

☛  เมืองนำโกย่ำ เมืองใหญ่ทีสุ่ดใน “ภูมิภำคชูบุ”  

☛ ช้อปป้ิง ย่ำนกำรค้ำซำคำเอะ และ DUTY FREE  

☛  บินตรงสู่นำโกย่ำโดยสำยกำรบิน THAI LION AIR น ำ้หนักกระเป๋ำ 20 ก.ก. 

☛  เทีย่วครบเต็มวนั ไม่มีวันอสิระ 
 

วนัแรก: กรุงเทพ  สนำมบินดอนเมือง – ชูบุเซ็นแทรร์ (เมืองนำโกย่ำ)– ช็อปป้ิงซำคำเอะ 

05.00 น. 📢 คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินดอนเมือง ประตู 7-8 อำคำรผู้โดยสำรขำออก สำยกำรบิน Thai Lion Air โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.45 น. ✈ เหิรฟ้ำสู่ เมืองนำโกย่ำ ประเทศญี่ปุ่นโดยสำยกำรบิน Thai Lion Air เทีย่วบินที ่SL310 
(บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  ใช้เวลำบิน 5 ช่ัวโมงคร่ึง โดยประมำณ) 

15.45 น. เดินทางถึง สนำมบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกยา่ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร เรียบร้อยแลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่น เร็วกวา่เมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน
การนดัหมายเวลา) ***ส ำคัญมำก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เน้ือสัตว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้ำ
ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ 
น าท่านเดินทางสู่ ย่ำนซำคำเอะ (Sakae) เป็นยา่นธุรกิจการคา้ มีหา้งสรรพสินคา้มตัสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิ้น 
(central park) ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านต่างๆ เช่น ร้านเส้ือผา้แฟชัน่, ร้านของใชก้ระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็น
ตน้ ท่ีน่ีกินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 

เพ่ือให้ท่ำนได้เพลดิเพลนิกบักำรช้อปป้ิงอย่ำงจุใจ อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย 

http://bit.ly/2NMk5YE
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พกัที่  โรงแรม Toyoko Inn Nagoyameieki Minami or Nagoya Area Hotel หรือเทยีบเท่ำระดับเดียวกนั 
 

วนัทีส่อง   นำโกย่ำ – หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ – เมืองทำคำยำม่ำ-ย่ำนเมืองเก่ำซันมำจิซูจิ – เมืองคำนำซำว่ำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางเขา้สู่เส้นทางธรรมชาติมุ่งหนา้สู่ หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง)  ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกบั หมู่บา้นสไตลก์สัโซ–สึ
คุริ เป็นสไตลญ่ี์ปุ่นแบบดั้งเดิมรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบั สองมือพนมของพระพุทธเจา้ หรือ พระเจา้ จึงเรียก
หมู่บา้นสไตลน้ี์วา่ กสัโซ แปลวา่ พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นมีหลงัคาชนัถึง 60 องศา ลกัษณะคลา้ยสองมือ
พนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้งประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบา้น ไม่ใชต้ะปู
แมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกทบัหลงัคาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดเ้ป็นอยา่งดี 
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เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองทำคำยำม่ำ สมญานามวา่ ลิตเต้ิลเกียวโต เมืองเล็กท่ีน่ารักอนัเก่าแก่ในหุบเขาซ่ึงคงสภาพ

ธรรมชาติไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี และไดรั้บการอนุรักษส์ถานท่ีต่างๆ ของเมืองไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบแผนผงัเดียวกบั
เกียวโตในอดีต บา้นเรือนไม-้ท่ีจดัแต่งน่ารัก เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ สมยันารา ช่างไมข้องเมือง
ทาคายาม่าไดถู้กจารึกวา่เป็น ช่างไมฝี้มือดีมีช่ือเสียงท่ีสุด ใหท้่านไดส้ัมผสัความเป็นอยูท่ี่ยงัคงรักษาสภาพ 
แวดลอ้มและการด าเนินชีวติแบบดั้งเดิมท่ีท่านจะประทบัใจแน่นอน ณ ซันมำชิซูจิ เป็นยา่นเมืองเก่าท่ียงัคง
อนุรักษบ์า้นเรือนสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี เอาไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีคูน ้าลอ้มรอบและมีถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมี
ประวติัความเป็นมาอยา่งยาวนาน ผา่นชม อำคำรทำคำยำม่ำจินยะ (Takayama Jinya) อดีตท าหนา้ท่ีเป็นส านกังาน
รัฐบาลทอ้งถ่ินประจ าภูมิภาคฮิดะ ในสมยัการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทัง่ปี 1969 จนถึง
ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเส่ีอทาทามิท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาเป็นอยา่งดี ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ี
จดัแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศกัดินา แผนท่ีภูมิภาคฮิดะ และประวติัศาสตร์แผนเมือง เป็นตน้ 
(ไม่รวมค่ำเข้ำ จ่ำยเพิม่ประมำณ 430 เยน/ท่ำน) ปัจจุบนัผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นยา่นน้ีต่างดดัแปลงบา้นเรือนของตนให้
กลายเป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีส าคญัของเมือง ซ่ึงมีร้านขายของท่ีระลึกพื้นเมืองมากมาย ไม่วา่จะเป็นถว้ยชาม เหลา้สาเก 
เก๊ียะ กระดาษญ่ีปุ่น หรือตุก๊ตาซารุโบะโบะ เป็นตน้ แต่หากเป็นในช่วงหนา้หนาวร้านคา้เหล่าน้ีจะปิดร้านไวกวา่
ปกติ พร้อมเลือกหาซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีระลึกมากมาย อิสระใหท้่านเก็บเก่ียวบรรยากาศแสนคลาสสิค ไดต้าม
อธัยาศยั  

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองคำนำซำว่ำ เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกิจอนัรุ่งเรืองและอารยะธรรมอนัล ้ าค่าตั้งแต่สมยัเอ
โดะช่วงท่ีขนุนางศกัดินาชั้นสูงทั้งหลายต่างใหก้ารสนบัสนุนในเร่ืองของการท างานฝีมือและวฒันธรรม  

เพ่ือให้ท่ำนได้เพลดิเพลนิกบักำรท่องเที่ยวอย่ำงจุใจ อสิระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศัย 

พกัที ่  Hotel Ekono HigashiKanazawa or Kanazawa Area Hotel หรือเทยีบเท่ำระดับเดียวกนั 
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วนัทีส่ำม   สำยอลัไพน์ทำเทยำม่ำ – ก ำแพงหิมะ MURODO STATION (ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) – เมืองกฟุิ  

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านสัมผสัใกลชิ้ดกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ในเส้นทาง สายอลัไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของ เจแปนแอลป์ (Alpen Route) 

 

เดินทำงสู่ ทำเทยำม่ำอลัไพน์รูท น ำท่ำนสู่สถำนีมูโรโดะ (ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) ยอดเขาทาเทยาม่า ท่ีมีความสูง 
3,015 เมตร ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ โดยรถปรับอำกำศ ระหวา่งทางใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบั
ทิวทศัน์ของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่น ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทิวทศัน์อนัสวยงามน่าประทบัใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซ่ึงใน
วนัท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง สามารถมอง เห็นไดไ้กลถึงภูเขาไฟฟูจิ และใหทุ้กท่านไดเ้ดินบนเส้นทางท่ีสองขา้งทางเป็น 
ก าแพงหิมะสูงชนั (SNOW WALL)สูงกวา่สิบเมตร(ข้ึนอยูก่บัสัมผสักบัความขาวของหิมะท่ีสวยงามและอากาศ
อนัหนาวเยน็ นบัเป็นอีกทศันียภาพท่ีต่ืนตาต่ืนใจเพลิดเพลินกบัการบนัทึกภาพท่ีประทบัใจเก็บเก่ียวความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั  
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เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองกฟุิ (ใชเ้วลาเดินประมาณ 3.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนเข้ำสู่โรงแรมทีพ่กั  

หำกมเีวลำ น าท่านชอ้ปป้ิงต่อท่ี ออิอน มอลล์ (AEON Mall) หา้งสรรพสินคา้ท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ อิออนมอลล ์ (AEON Mall) คือหา้งท่ีรวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและชอ้ปป้ิงมอลลไ์วด้ว้ยกนั มีสาขาอยู่
มากมายทัว่ประเทศญ่ีปุ่น และเน่ืองจากมีสินคา้หลากหลายครบครันตั้งแต่เส้ือผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI, 100 
yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หนงัสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินคา้ประเภท
อาหาร 

เพ่ือให้ท่ำนได้เพลดิเพลนิกบักำรช้อปป้ิงอย่ำงจุใจ อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย 

พกัที่  Comfort Hotel Gifu or Gifu Area Hotel หรือเทียบเท่ำระดับเดียวกนั 

วนัทีส่ี่   เมืองกิฟุ – ผ่ำนชมปรำสำทนำโกย่ำ (ชมภำยนอก)  - DUTY FREE-สนำมบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนำโกย่ำ-
สนำมบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองนาโกยา่ น าท่านผา่นชม ปรำสำทนำโกย่ำ (ชมภำยนอก) เป็นปราสาทท่ีเดิมท่ีถูกสร้าง
ข้ึนมาโดยค าสั่งของโทคุกาวะ อิเอยาสุเม่ือปีค.ศ. 1610 และสร้างข้ึนมาใหม่เม่ือปีค.ศ. 1959 หลงัจากถูกท าลายจาก
การโจมตีทางอากาศเม่ือปีค.ศ.1945 โดยมีตวัชาชิโฮโคะ (Shachihoko) ซ่ึงเป็นสัตวท์ะเลในต านานญ่ีปุ่นท่ีตั้งบน
หอคอยปราสาทหลกันั้นถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองนาโกยา่ท่ีใครๆ ก็รู้จกัโดยเรียกตวัชาชิโฮโคะกนัวา่คินชาชิ 
(Kin-Shachi) ซ่ึงแปลวา่ชาชิโฮโคะสีทอง ส่วนตวัหอคอยปราสาทหลกันั้นมีทั้งหมด 7 ชั้นและมีชั้นใตดิ้นอีก
ชั้นหน่ึงดว้ย ซ่ึงในแต่ละชั้นจดัแสดงส่ิงของต่างๆ และมีร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกอยูช่ั้นบนสุด เน่ืองจากบริเวณ
โดยรอบของปราสาทนาโกยา่มีตน้บว๊ย ท่านสามารถมองเห็นตน้บ๊วยโดยรอบไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 
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จากนั้น อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ณ DUTY FREE ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อาหาร
เสริม เคร่ืองประดบั ของท่ีระลึก และขนม ของฝาก ต่าง ๆ มากมาย 

เพ่ือให้ท่ำนได้เพลดิเพลนิกบักำรช้อปป้ิงอย่ำงจุใจ อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 

ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนำโกย่ำ 

17.15 น. ✈ เหิรฟ้ำเดินทำงสู่ กรุงเทพ โดยสำยกำรบินThai Lion Air เทีย่วบินที ่SL311 
(บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  ใช้เวลำบิน 5 ช่ัวโมงคร่ึง โดยประมำณ) 

21.50 น. ถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองโดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

 

 

 

 

 

 

 หมำยเหตุ...กรณีที่ประเทศญี่ปุ่นยกเว้นค่ำวีซ่ำให้น้ันสงวนสิทธ์ิเฉพำะวีซ่ำนักท่องเที่ยวเพรำะฉะน้ันลูกค้ำต้องใช้
พำสปอร์ตเล่มแดงในกำรเดินทำงเท่ำน้ัน  
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วนัเดนิทำง 
อตัรำค่ำบริกำร 

ผู้ใหญ่ 
(พกัห้อง 2-3 ท่ำน) 

เด็ก 
อำยุ 2 ปีขึน้ไป 

พกัเดี่ยว 
ช ำระเพิม่ 

ศุกร์-จันทร์ 10-13 พ.ค. 24,900 24,900 7,000 

พฤหัส-อำทติย์ 16-19 พ.ค. 24,900 24,900 7,000 

ศุกร์-จันทร์ 17-20 พ.ค. 26,900 26,900 7,000 

ศุกร์-จันทร์ 24-27 พ.ค. 24,900 24,900 7,000 

อำทติย์-พธุ 26-29 พ.ค. 23,900 23,900 7,000 

ศุกร์-จันทร์ 31 พ.ค.-3 ม.ิย. 24,900 24,900 7,000 

อำทติย์-พธุ 2-5 ม.ิย. 23,900 23,900 7,000 

ศุกร์-จันทร์ 7-10 ม.ิย. 24,900 24,900 7,000 

อำทติย์-พธุ 9-12 ม.ิย. 23,900 23,900 7,000 

อำทติย์-พธุ 16-19 ม.ิย. 23,900 23,900 7,000 

หมำยเหตุ : ทำงโรงแรมจะเป็นผู้เลือกห้องพกัให้ ซ่ึงจะเป็นห้อง Single / ห้อง Twin / ห้อง Triple ตำม Situation ของโรงแรม 
*ค่ำบริกำรข้ำงต้นเฉพำะนักท่องเทีย่วชำวไทยเท่ำน้ัน กรณต่ีำงชำติช ำระเพิม่ 3,000 บำท  

ค่ำทวัร์ไม่รวมค่ำทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่ำนละ  1,500 บำท/ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน 
ช ำระทีส่นำมบินดอนเมืองก่อนออกเดินทำง* 

ในส่วนหัวหน้ำทวัร์ แล้วแต่ควำมพงึพอใจของท่ำน **ไม่ได้บังคับ** 
ตำมมำตรฐำนกำรให้ทปิ วันละ 50 บำท / ท่ำน / วนั 

 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
ค่ำทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 1,500 บำท /ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน ช ำระทีส่นำมบินดอนเมือง
ในวนัเดินทำง ในส่วนหัวหน้ำทวัร์ แล้วแต่ควำมพงึพอใจของท่ำน  
**ไม่ได้บังคับ** ตำมมำตรฐำนกำรให้ทปิ วนัละ 50 บำท / ท่ำน / วัน  
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวซ่ีา กรณีสถานทูตมีการประกาศท าวซ่ีาญ่ีปุ่น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระค่าวซ่ีาเพิ่ม 1,500 
  
เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในกำรจองกรุณำช ำระค่ำทวัร์มัดจ ำทวัร์ท่ำนละ 10,000 บำท พร้อมหน้ำพำสฯ ภำยใน 24 ช่ัวโมง หลงัจำกท ำกำร

จอง และช ำระค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วนั 
2. หำกลูกค้ำท ำจองเกนิ 20 ท่ำน ท่ำนที่ 21 เป็นต้นไปช ำระเพิม่ 1,000 บำท หำกพบว่ำคณะเดียวกนัจองเกนิ 20 ท่ำน 

แม้ว่ำท่ำนจะจองทวัร์มำคนละบริษัทกต็ำม ขอสงวนสิทธ์ิให้ช ำระเพิม่ตำมเง่ือนไขของบริษัท 
3. กรณไีม่เข้ำ  DUTY FREE  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน  

1,000 บำท / ท่ำน / ร้ำน 
4. เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือ

ว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัดจ ำคืน ไม่ว่ำกรณใีดๆ ทั้งส้ิน  
5. กรณีทีก่องตรวจคนเข้ำเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเข้ำประเทศทีร่ะบุใน

รำยกำรเดินทำง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณใีดๆ ทั้งส้ิน 
กำรยกเลกิ 

เน่ืองจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ำย

มัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จองยกเลกิจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำหรือค่ำทวัร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่มำแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หัก
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำยงัไม่มีกำรย่ืนวซ่ีำ หรือมีกำรเสียค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทำงบริษัททรำบล่วงหน้ำ 15 
วนัก่อนวนัเดินทำง (ไม่นับรวมเสำร์ อำทติย์ และวนัหยุดรำชกำร) 

2. กรณต้ีองท ำวซ่ีำ ผู้จองยกเลิกกำรเดินทำง แต่สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่มำแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มี
กำรย่ืนวซ่ีำไปแล้วหรือมีค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่ำใช้จ่ำยเฉพำะเท่ำที่จ่ำยไปล่วงหน้ำตำมจริงเท่ำน้ัน โดย
ต้องแจ้งทำงบริษัททรำบล่วงหน้ำ 15 วนัก่อนวนัเดินทำง (ไม่นับรวมเสำร์ อำทติย์ และวนัหยุดรำชกำร) 

3.  ผู้จองยกเลิกกำรเดินทำง ตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สำมำรถหำผู้เดินทำงใหม่มำแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิก
ต้องรับผิดชอบช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนช่ือตั๋ว 3,000 บำท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่ำงของภำษีน ้ำมันเช้ือเพลิง 
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และบริษัทฯ จะหักค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ เฉพำะเท่ำที่ได้จ่ำยไปล่วงหน้ำตำมจริงเช่น ค่ำวีซ่ำ เป็นต้น  โดยต้องแจ้งทำง
บริษัททรำบล่วงหน้ำ 7 วนัก่อนวนัเดินทำง (ไม่นับรวมเสำร์ อำทติย์ และวนัหยุดรำชกำร) 

 
หมำยเหตุ 
 

1.  จ ำนวนผู้เดินทำงข้ันต ่ำผู้ใหญ่ 30 ท่ำนขึน้ไป เทีย่วบิน, รำคำ และรำยกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์นี ้เม่ือเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อำจแก้ไขได้ 
3. รำยกำรท่องเทีย่ว โรงแรมทีพ่กั สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทำงเป็นส ำคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ เช่น พำยุไต้ฝุ่น ปฏิวตัิและอ่ืนๆ

ทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัทฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพิม่ เติมทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำร
เจ็บป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆ 

5. ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกดิกรณคีวำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, 
กำรก่อจลำจล หรือกรณีทีท่่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำทีก่รม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษัทฯ 

6. หำกไม่สำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผดิพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่วสถำนทีอ่ื่นๆมำให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิกำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

7.  รำคำนีค้ิดตำมรำคำตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิทีจ่ะปรับรำคำ
ตั๋วเคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 

8. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์เดินทำงเพ่ือ
ท่องเทีย่วเท่ำน้ัน 

9. ทำงบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำท ิไม่เทีย่วบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำด
ก่อนออกเดินทำงแล้ว 

10. ทำงบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกดิส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิ
จำกควำมประมำทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

11. เน่ืองจำกตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วรำคำพเิศษ เม่ือออกตั๋วไปแล้วในกรณทีี่ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงพร้อมคณะไม่ว่ำ
ด้วยเหตุผลใดกต็ำม ตั๋วเคร่ืองบินไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  

12. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

13. ในกรณีทีลู่กค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทำง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน 
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14. มัคคุเทศก์ พนักงำน หรือตัวแทนของทำงบริษัท ไม่มีอ ำนำจในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มี
เอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของบริษัทก ำกบัเท่ำน้ัน 

หมำยเหตุ   กรุณำศึกษำรำยละเอยีดเง่ือนไขให้เข้ำใจก่อนท ำกำรจอง เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของท่ำน 

ข้อควรระวงั  
-กรณถืีอหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ กรุณำเช็คเร่ืองกำรย่ืนวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่น กบัเจ้ำหน้ำทีทุ่กคร้ัง 
-กรณลีูกค้ำทีต้่องเดินทำงด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทวัร์ โปรดตรวจสอบรำยละเอยีดวนัเวลำ เทีย่วบิน  
หรือตรวจสอบกบัทำงออฟฟิต ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศ  
-รับเฉพำะผู้มีวตัถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเทีย่วเท่ำน้ัน ค่ำทัวร์ทีช่ ำระกบัผู้จัด เป็นกำรช ำระขำดก่อนเดินทำงและผู้จัดได้ช ำระ
ต่อให้กบัทำงสำยกำรบิน โรงแรม หรือสถำนที่เที่ยวต่ำงๆ แบบช ำระขำดก่อนออกเดินทำงเช่นกนั ฉะน้ันหำกท่ำนไม่ได้ร่วม
เดินทำงหรือใช้บริกำรตำมรำยกำรไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด หรือได้รับกำรปฎิเสธเข้ำหรือออกเมืองจำกประเทศในรำยกำร
(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ทำงผู้จัดขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินทุกกรณี 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณำน ำพำสปอร์ตติดตัวมำในวนัเดินทำง พำสปอร์ตต้องมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน หรือ 180 
วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง และต้องมีหน้ำกระดำษอย่ำงต ่ำ 6 หน้ำ 
หมำยเหตุ : ส ำหรับผู้เดินทำงทีอ่ำยุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทำงกบับิดำ มำรดำ ต้องมีจดหมำยยนิยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศจำกบิดำหรือมำรดำแนบมำด้วย 
** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 
***ส ำหรับพำสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หำกมีประกำศจำกทำงรัฐบำลบังคับใช้วซ่ีำ ทำงบริษัทขอเกบ็ค่ำวซ่ีำทีเ่กดิขึน้
ตำมจริง และทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด *** 
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