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รหัสโปรแกรม : 12006 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 

เจแปนแอลป์ (Japan Alps) Tateyama Kurobe Alpine Route แบบเต็มเสน้ทาง เร ิม่ต ัง้แตส่ถาน ีDentetsu 

Toyama ในจงัหวดัโทยามา่ ไปจนถงึสถาน ีShinano Omachi ในจงัหวดันากาโน ่โดยไฮไลทข์องเสน้ทางนีก็้คอื 

ก าแพงหมิะ (“Yuki-no-Otani” Snow Wall) ทีม่คีวามสงูเกอืบ 20 เมตร 

เปิดเต็มเสน้ทาง (Dentetsu Toyama – Shinano Omachi) วนัที ่15 เมษายน 2018 – 30 พฤศจกิายน 2018 
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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง จอยแลนด ์ พักเดีย่ว  

11 - 15 พ.ค. 62 31,999 31,999 19,999 10,900  

18 - 22 พ.ค. 62 29,999 29,999 19,999 10,900  

19- 23 พ.ค. 62 29,999 29,999 19,999 10,900  

20- 24 พ.ค. 62 29,999 29,999 19,999 10,900  

21- 25 พ.ค. 62 31,999 31,999 19,999 10,900  

25 - 29 พ.ค. 62 29,999 29,999 19,999 10,900  

26 - 30 พ.ค. 62 29,999 29,999 19,999 10,900  

28 พ.ค.- 1 ม.ิย. 62 31,999 31,999 19,999 10,900  

5 - 9 ม.ิย. 62 31,999 31,999 19,999 10,900  

12 - 16 ม.ิย. 62 31,999 31,999 19,999 10,900  

19 - 23 ม.ิย. 62 31,999 31,999 19,999 10,900  

26- 30 ม.ิย. 62 31,999 31,999 19,999 10,900  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัอองสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯออสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาอึน้ตามสายการบนิ*** 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

21.30 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศอาออก  ช ัน้ 3 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์R สาย
การบนิ Japan Airlines เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

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

วนัทีส่อง นาโกยา่ - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่จยิะ - ลติเต ิล้ เกยีวโต           ( B/L/D ) 

00.25 น. น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Japan Airlines เทีย่วบนิที ่JL 738 
 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง (มือ้ท ี ่1) 
08.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ Chubu Centrair International Airport (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 

ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับ
กระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัว จากนัน้น าทา่นขึน้รถปรับอากาศ เดนิทางสูเ่มอืงกฟิ ุ(ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาต
ใหน้ าอาหารสด เชน่ เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ) น าท่านเดนิทางสู ่
หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้น สไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์าร

http://bit.ly/2NMk5YE
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ยูเนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลกในเดอืนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 บา้นสไตล์
กัสโชสึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร 
โครงสรา้งของ บา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ี
และรูปร่างของ หลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา้ จึงเรียก
หมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า  “กสัโช” และมผีูค้นจากทั่วทุกมมุโลกหลั่งไหลไป
ชมความงามใน แตล่ะปีไมต่ า่กวา่ 680,000 คน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  แบบ Japanese Set (มือ้ท ี ่2) 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืทาคายามา่ น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอก ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่ เมอืง

ทาคยาม่า ซึง่เป็นจวนผูว้่าแหง่เมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็น
เวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนัน้น าท่านเดนิชม  หมู่บา้น 
Little Kyoto หรอืเอตเมอืงเกา่ซนัมาจซิูจ ิซ ึง่เป็น  หมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์
และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชม
กับทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้
หลากหลาย เช่น รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ 
พรอ้มทัง้เลือกซือ้ของที่ระลกึพื้นเมืองเฉพาะถิน่ เช่น ซารุโบโบะ หรือ 
ตุ๊กตาทารกลงิตัวสีแดง ไม่มีหนา้ตา ซึง่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ
เมืองทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนิยมเพราะแฝงไปดว้ยความเชื่อ
เกีย่วกับโชคลางของชาวญี่ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่า
ประทับใจมากมาย ทา่นยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมหวานนานาชนดิ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  (มือ้ท ี ่3) หลังอาหารเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก เชญิพักผอ่นตามอธัยาศัย 
ทีพ่กั  GUJO KOGEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คโุรเบะ – ก าแพงหมิะ – เอือ่นคโุรเบะ – เมอืงกโุจ – ออนเซ็น       
   ( B/L/D ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี ่4) 
น าทา่นสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาตใิน เสน้ทางสายอลัไพนท์าเตยามะ-คโุรเบะ ซึง่เป็นสว่น
หนึง่ของแจแปนแอลป์ น าทา่นเดนิทางสู ่สถานทีาเตยามะ หรอืสถานโีองชิาวะ จากนัน้น าทา่นโดยสารเคเบิล้
คาร ์ลอดภเูอาสู ่สถานบีโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สถานมีโูรโดะ โดยรถ
ปรับอากาศ ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์องเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้ก็บเกีย่วความ
ประทับใจตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นชม ยอดเอาทาเตยามะ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอนัดับสองรอง
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จากภเูขาไฟฟจู ิ และยังเป็นหนึง่ในสามภเูขาศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แตส่มยัโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บ
ภาพทวิทัศนอ์นัสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซึง่ในวนัทีท่อ้งฟ้าโปรง่ สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึ
ภเูขาไฟฟจู ิและใหท้กุทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็น ก าแพงหมิะสงูชนั (SNOW WALL) สงูกวา่
สบิเมตรสมัผัสกบัความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอนัหนาวเย็นนับเป็นอกีทัศนียภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ 
เพลดิเพลนิกบัการบนัทกึภาพทีป่ระทับใจ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  แบบ Japanese Set (มือ้ท ี ่5) 
บา่ย            น าทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ีล่อดใตภ้เูขาทาเทยามา่ทีม่คีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยูส่งูทีส่ดุใน

ญีปุ่่ น จากนัน้ น าทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ทีไ่มม่เีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานีคโุรเบไดระ  น าทา่น
น่ังเคเบิล้คารล์อดภเูขาจาก สถานีคโุรเบะไดระไปยังสถานคีโุรเบะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คาร์
แหง่เดยีวในญีปุ่่ นทีล่อดภเูขาตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรนุแรงมากในฤดหูนาว จากนัน้
ชม เอือ่นคโุรเบะ ซึง่เป็นเขือ่นยักษ์กัน้น ้าทีใ่หญม่หมึาทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น จะมสีายรุง้พาดผา่นตลอดปี ทีโ่อบ
ลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกูและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 
เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แตเ่ริม่บกุเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใช ้

เวลาเดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกโุจ เพือ่เขา้ทีพั่ก  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่  (มือ้ท ี ่เมนู YAKINIKU BUFFET (BBQ ) (มือ้ท ี ่6)  
ทีพ่กั  GUJO KOGEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่  ปราสาทนาโกยา่ - วดั Osu Kannon - DUTY FREE - ยา่นซาคาเอะ (B / L / อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  (มือ้ท ี ่7)  ณ  หอ้งอาหารอองโรงแรม น าทา่เดนิทางสู ่
ปราสาทนาโกยา่ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงนาโกยา่มามากกวา่400ปีถกูสรา้งเพือ่เ
ป็นทีอ่ยูอ่าศัยใหบ้ตุรชายของทา่นTokugawaIeyasuซึง่เป็นผูก้อ่ตัง้รัฐบาลเอโดะแ
สดงใหเ้ห็นถงึความเจรญิรุง่เรอืงของแมก้ระทั่งลกูหลานทีอ่ยูใ่ตก้ารบงัคับการภายห
ลังจากการเผาไหมใ้นปี1945ตัวปราสาทไดถ้กูบรูณะขึน้มาใหมใ่นปี1959ภายในมนีิ
ทรรศการทีน่่าสนใจและยังสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการเดมิชมสวนรอบปราสาท
น าทา่นชมวัดOsuKannonอยูไ่มไ่กลจากตวัสถานนีาโกยา่ภายในมรีปูปัน้พระพทุธรู
ปKannonซึง่นับวา่ใหญท่ีส่ดุรปูหนึง่ในญีปุ่่ นเป็นวัดทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานมาตัง้แตปี่1333 
วัดนี้เป็นทีน่ยิมเนื่องจากตลาดนัดขายของเกา่ทีถ่กูจัดขึน้ทกุวันที1่8และ28ของทกุเดอืนรวมถงึยา่นการคา้OsuSh
oppingArcadeทีอ่ยูใ่กล ้ๆ กนับรเิวณระหวา่งสองสถานรีถไฟใตด้นินัน้คกึคักไปดว้ยรา้นคา้กวา่1200รา้นและรา้นอา
หารซึง่อยูต่ดิกนัเป็นแนวยาว 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่8)  น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี DUTY FREEเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึปลอด

ภาษี นานาชนดิ น าทา่นสู ่ยา่นซาคาเอะ เป็นยา่นธรุกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มตัสซึาคายะ หรอื เมอืงใต้
ดนิ (central park) ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นตา่งๆ เชน่ รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่, รา้นของใชก้ระจกุกระจกิ, รา้นซาลอน
ความงาม เป็นตน้ ทีน่ีก่นิบรเิวณตัง้แตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้  สนามบนินาโงยา่ - กรงุเทพฯ                (B /L /-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่9) ณ  หอ้งอาหารอองโรงแรม 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนิชบูเุซ็นแทร ์เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

10.25 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ Japan Airlines เทีย่วบนิที ่JL737 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (มือ้ท ี ่10) 

14.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เง ือ่นไอหอ้งพกั :  

1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงแทน 

(เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับทา่นละ2ใบ ใบละ 23 กก. 8.หัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 30 กก. / ขากลับ 30 ก.ก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเอา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  

ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเอา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเอา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิอ ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางอองต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเอา้ไปแทรกแซงได ้

* ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจาก

ตา่งจงัหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใด

ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิสวุรรณภมู ิทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่น

นีเ้พราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางอองบรษิทั ฉะน ัน้ทา่นควร

จะใหก้รุป๊ FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองพาหนะ* 
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5. ทปิคนอบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิสวุรรณภมูใินวนั
เช็คอนิ) 

6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นอึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ออ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัอตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัออสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋

เคร ือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 
เง ือ่นไอการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัอตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั  
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วนัจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์
ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 
เง ือ่นไอและออ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนั
กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
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ออ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตรา
ทีส่งูมาก 

 
 
หมายเหต ุ

1.บรษิทัฯออสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นอึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาอึน้ 
2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, กอ่จลาจลหรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เอา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในอ ัน้ตอนการ
ตรวจเอา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเอา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิอาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิอึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลอตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

โปรดอา่นทกุออ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมอีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 
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