
PJP051-SL PRO SPECIAL AUTUMN NAGOYA TAKAYAMA 4D3N (2-5 DEC 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บนิตรงสู ่นาโกยา่ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 
บรกิารนําหนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครอืงทงัไป-กลบั 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ สมัผสัวถิชีวีติคนญปีุ่ น 
ชมใบไมเ้ปลยีนส ีณ “วดัยาโกโตะยามะ โคโชจ”ิ 

ศาลเจา้โอสคึนันอน เดนิชอ้ปปิงยา่นถนนโอส ึ

ใบไมเ้ปลยีนสสีะพรงั ณ สวนชโิรโทร ิ
พกักฟิ ุ1 คนื พกันาโกยา่ 2 คนื 

WIFI FREE ON BUS  นําดมืบรกิารวนัละ 1 ขวด 
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หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซอืตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เพอืบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทยีวบนิเพอืยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทกีอ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซอืตวัเครอืงบนิประเภททสีามารถ

เลอืนวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนอืงมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ

เทยีวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทยีวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง ซงึสายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอื

เป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงันนัเหตผุลเหลา่น ีอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะ

ไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ อนงึ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขอ

อภยัในความไมส่ะดวก 

 
วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินาโกยา่ – AEON MALL KAKAMIGAHARA - กฟิ ุ

04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตลอดขนัตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

07.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชูบุเซ็นแทร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญปีุ่ น โดยสายบนิ ไทยไลออ้น
แอร ์เทยีวบนิท ีSL310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทนีงัของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควส หรอืเลอืกทนีงั

ได ้และทางสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

*** 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง SL310 (07.25-15.25) สนามบนินาโก

ยา่ – AEON MALL KAKAMIGAHARA - กฟิ ุ

 
บนเครอืง 

 GIFU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
หมู่บา้นชริาคาวาโกะ - ตลาดทาคายามา่ – ย่านเมอืงเกา่
ทาคายามา่ ซนัมาชซูิจ ิ– นาโกยา่ – Nabana no sato 

   TOYOKO INN 
NAGOYA 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ศาลเจา้โอสคุนันอน - ชอ้ปปิงยา่นโอส ุ- สวนชโิรโทร ิ- วดั
ยาโกโตะยามะ โคโชจ ิ- ชอ้ปปิงยา่นซาคะเอะ 

   TOYOKO INN 
NAGOYA 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
NAGOYA TV TOWER – Jazz Dream Outlet – สนามบนิ
นาโกยา่ SL311 (16.55-21.10) 

 
บนเครอืง 

 
 

นาํหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 
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15.25 น.   เดนิทางถึง สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกย่า ประเทศญปีุ่ น (เวลาทญีปีุ่ นเร็วกว่า
ประเทศไทย 2 ชวัโมง) หลงัจากผา่นขนัตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพอื
ความสะดวกในการนดัหมายเวลา 

 

** สาํคญัมาก !! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั  
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

จากนัน นําท่านเดนิทางสู่ AEON MALL KAKAMIGAHARA เมอืงกฟิุ รา้นช็อปปิงก็อาจจะ
เหมอืนหา้งปกตทัิวไป มโีซนรา้นอาหาร รา้น 100 เยน นอกจากนันแลว้ก็เป็นโซนช็อปปิง มรีา้น
หลากหลายใหเ้ลอืก มขีองตังแตเ่ครอืงสําอาง ของกนิ ของฝาก ไปถงึเครอืงใชไ้ฟฟ้าเลย 

 อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั ณ AEON MALL 

พกัทโีรงแรม HOTEL GIFU หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัท ี2  หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - ตลาดเชา้ทาคายามา่ – ยา่นเมอืงเกา่ทาคายามา่ – นา

โกยา่ - ชมงานเทศกาล Nabana no sato  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

จากนันนําท่านสู่ หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทียังคงอนุรักษ์บา้นสไตล์ญีปุ่ นขนานแท ้
ดังเดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้ง
ของบา้นสามารถรองรับหมิะทตีกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสอง
มอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีวา่ “กสัโช” และมผีูค้นจากทัวทกุมมุโลกหลังไหลไป
ชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

จากนันนําท่านเดินชม ตลาดเช้าทาคา
ยาม่า (Morning Markets) เรียกไดว้่า
เป็นสงิทีพลาดไม่ไดเ้มือมายังเมืองทาคา
ยามา่ เพราะบรรยากาศการคา้ขายของทนีจีะ
แตกต่างจากเมืองใหญ่ๆมากทีเดียว ดว้ย
ความเป็นเมืองทียังคงความเป็นชนบทอยู่
มาก ทําใหแ้ลดูเป็นกันเองมากกว่า แถม
ราคายังกันเองกว่าไปซอืในหา้งใหญ่ๆ โดย
ตลาดเชา้ของเมอืงนีจะมดีว้ยกัน 2 แห่ง คอื 
ต ล า ด จิน ย ะ เ ม ะ  ( Jinya-mae Market) 
ตังอยูห่นา้อาคารทาคายามา่จนิยะ และ ตลาดมยิางาวะ (Miyagawa Market) ตังอยูร่มิแมนํ่า
มยิางาวะในเขตเมอืงเกา่ทาคายามา่สนิคา้ทจํีาหน่ายในตลาดสว่นใหญเ่ป็นงานฝีมอืทอ้งถนิ ขนม
ขบเคยีว สนิคา้ทางการเกษตร เชน่ ผักสด ผักดอง และดอกไม ้เป็นตน้ ตลาดเชา้ของทนีเีปิดทกุ
วนัตังแต ่6:30-12:00 น. 
นําท่านชม ทาคายามา่จนิยะ หรอื ทวีา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ไมร่วมคา่เขา้ชม
ดา้นใน ประมาณ 430 เยน) ซงึเป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นททํีางานและทอียูอ่าศัย
ของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาใน
สมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซิูจ ิซงึเป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอ
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โดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทยีังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทยีวและ
ชนืชมกับทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
นําท่านสู่ งานเทศกาล Nabana No Sato Winter Illumination อยู่ในเมืองนางาชิมะ 
จังหวัดมเิอะ เป็นทีรูจั้กไปทัวญปีุ่ นก็คือการประดับไฟในฤดูหนาว แต่ก่อนจะถงึช่วงฤดูหนาว
สถานทีแห่งนียังมีสวนดอกไมน้านาชนิดใหท้่านไดช้มทีนีเต็มไปดว้ยดอกไมแ้ละพืชพรรณ
หลากหลายกวา่ 40 ชนดิ ซงึรวมถงึซากรุะ ทวิลปิ และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) นักท่องเทยีว
จะสามารถรนืรมยก์ับความงามของดอกไมไ้ดเ้สมอไมว่า่จะมาเยอืนในฤดกูาลใดก็ตาม นอกจากนี
ภายในสวน Nabana no Sato ยังมอีอนเซ็นธรรมชาตแิละรา้นอาหารไวค้อยตอ้นรับนักท่องเทียว
อกีดว้ย 
อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

พกัท ี  โรงแรม TOYOKO INN NAGOYA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี3 ศาลเจา้โอสุคนันอน - ชอ้ปปิงย่านโอสุ - สวนชโิรโทร ิ- วดัยาโกโตะยามะ 

โคโชจ ิ- ชอ้ปปิงยา่นซาคะเอะ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสคุนันอน ตังอยูภ่ายในเมอืงนาโกย่า (Nagoya) จังหวัดไอจ(ิAichi) 

นับวา่เป็นวัดในพระพุทธศาสนาทมีชีอืเสยีงมากๆ ในแถบตอนกลาง สงิททํีาใหว้ัดนมีชีอืเสยีงโดง่
ดังมากๆ ก็คงเพราะวัดแหง่นนัีนเป็นทปีระดษิฐานของเทพคันนอน ซงึเชอืกันวา่เป็นเทพเจา้ทขีนึ
ชอืเรอืงความเมตตา 

จากนันนําท่านอสิระชอ้ปปิง ยา่นชอ้ปปิงโอสุ (Osu Shopping Arcade) ของเมอืงนาโงย่า มอีายุ

ประมาณ 400 กวา่ปี เป็นถนนการคา้ทมีชีอืเสยีงและไดรั้บความนยิมจากนักท่องเทยีวเป็นอย่าง
มากดว้ยมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศยา่นชนชันแรงงานแบบดังเดมิ มรีา้นคา้นอ้ยใหญ่มากมายกวา่ 
1,200 รา้นคา้เรยีงรายตลอดสองขา้งทางยาว 1.7 กโิลเมตร ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทันสมัย
ไมว่า่จะเป็นนําหอม, เสอืผา้, เครอืงสําอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยหีอ้ดังและทสีําคัญคอืราคาถกู
มาก นอกจากนีแลว้ยังเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส,์ ชดุคอสเพลย,์ การต์ูนอะนเิมะและ
สนิคา้อนืๆ อกีมากมาย 

        อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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จากนันนําท่านสู ่สวนชโิรโทร ิภายในสวนมกีารตกแตง่ใหเ้ขา้กับบรรยากาศแสงไฟยามคําคนื

ในชว่งใบไมเ้ปลยีนสอีย่างสวยงาม ในบรรยากาศสดุโรแทนตกิ อกีทังยังมมีมุถ่ายรูปสําหรับคูรั่ก
อกีดว้ย ซงึนอกจากใบไมเ้ปลยีนสแีลว้ ทสีวนแหง่นยีังม ีป่าไผ ่ทใีหบ้รรยากาศเหมอืนกับ “อารา

ชยิามะ” ทเีกยีวโต ใหไ้ดเ้พลดิเพลนิไปพรอ้มๆ กันอกีดว้ย 

นําท่านชม วดัยาโกโตะยามะ โคโชจ ิ

เป็นสถานทีชมใบไมเ้ปลยีนสทีีโด่งดังของ
นาโกย่าทีใหค้วามรูส้กึเหมือนวัดของเกยีว
โต ทปีระกอบไปดว้ยเจดยีห์า้ชนั ซงึวดัโคโช
จแิหง่นเีป็นสถานททีมีปีระวตัคิวามเป็นมาอัน
ยาวนาน สรา้งขนึเมอื 330 ปีทผี่านมา เป็น
สถานทยีอดนยิมทสีามารถชมความงามของ
ใบไมเ้ปลียนสีไดพ้รอ้มๆ กับเจดีย์หา้ชันที
เป็นเอกลักษณ์ของญปีุ่ น และเสน่หข์อง “วัด
ยาโกโตะยามะ โคโชจ”ิ อกีหนงึอย่างก็คือ 
“เทศกาลใบไมเ้ปลยีนส”ี ทสีามารถเพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศงานเทศกาลของญปีุ่ น พรอ้ม
รา้นคา้แผงลอยทจํีาหน่ายอาหารตา่งๆ มากมาย 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงนาโกยา่ อสิระชอ้ปปิง DUTY FREE และ ยา่นการคา้ซาคาเอะ 
ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิง มรีา้นรวงประมาณ 1100 รา้น โดยยา่นนจีะมหีา้งดังเชน่ 
PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน พรอ้มทัง
รา้นขายเสอืผา้ รองเทา้ พรอ้มทังยังมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซอืเลอืกทานอกีดว้ย 

 อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

พกัทโีรงแรม TOYOKO INN NAGOYA หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัท ี4 NAGOYA TV TOWER – Jazz Dream Outlet – สนามบนินาโกยา่ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําท่านชมและถา่ยรูปดา้นหนา้ นาโงยา่ทวีทีาวเวอร ์(Nagoya TV Tower) ตังอยู่ภายในเมอืงนา

โกย่า (Nagoya) ภายในจังหวัดไอจ ิ(Aichi) เรียกไดว้่าเป็นจุดชมววิยอดฮติตลอดกาลของเมอืง
แหง่นก็ีวา่ได ้ทสีําคัญตกึแหง่นีไมธ่รรมดา เพราะเป็นหอสง่สัญญาณโทรทัศน์แหง่แรกในประเทศ
ญปีุ่ น ดังนันใครอยากมาเห็นหอสง่สัญญาณทเีป็นเหมอืนจุดเรมิตน้ของวงการโทรทัศน์นตีอ้งลอง
มาด ูโดยทนัีนถกูสรา้งขนึเสร็จสนิพรอ้มเปิดทําการตังแตปี่ ค.ศ.1954 มคีวามสงูอยูท่ ี180 เมตร มี
ทังหมด 5 ชนั บรเิวณชนั 1 จะมพีนืทสีเีหลยีมจัตรัุสทสีามารถเงยหนา้มองขนึไปถงึจุดสงูสดุของ
ทาวเวอร์ จุดไฮไลท์อย่างหอชมววินันอยู่สูงจากพืนดนิ 100 เมตร ซงึในวันทีอากาศโปร่งจะ
สามารถมองเห็นเมอืง และชานเมอืงโดยรอบ รวมไปถงึเมอืงกฟิแุละจังหวัดมเิอะดว้ยนะคะ เรยีก
ไดว้า่มาทเีดยีวเห็นววิไกลขา้มจังหวดัไดอ้กีตา่งหาก (ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน) 
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นําท่านปิดทา้ยละลายเงินเยนที NAGASHIMA OUTLET เพือใหท้่านเลือกซือสนิคา้ตาม

อัธยาศัย สนิคา้ทนีจํีาหน่ายในราคาทลีด 40 – 70% จากราคาปกตใิหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการ 
ชอ้ปปิงอยา่งจใุจ 

        อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงนาโกยา่ 
16.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เทยีวบนิท ีSL311  

*** บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง *** 
21.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่  เดนิทางทา่นเดยีว/ 

พกัเดยีวจา่ยเพมิ 
2 - 5 ธ.ค. 62 17,999.-  8,900.- 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี 
ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ชําระทสีนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท  
 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิโดยสารชนัประหยดั รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชอืเพลงิ 
 คา่ทพีักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
 โรงแรมทพีักตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 คา่อาหาร ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทยีว ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
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อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซกัรดี ค่ามนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนอืงจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนื

รอ้งขอวซีา่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทีสายการบนินันกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
 คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (ถา้ม)ี ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ชาํระทสีนามบนิในวนัเช็คอนิ (คา่ทปิ

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากบัภาษี) 

 
เงอืนไขการสาํรองทนีงั 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 15,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม
เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระค่าทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้
เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีักและตัวเครอืงบนิ มฉิะนันจะถอื
วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากท่านทตีอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท ีกอ่นออกบัตรโดยสารทกุ
ครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ รวมถงึการลา่ชา้ของสาย
การบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาง
ท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์งัหมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั และขอเก็บเงนิทังหมด (แตส่ามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางได ้

ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนบีรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ทจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีูญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การ
จลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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Lion Comfort Seat – แถว 1-2 (ราคา 1,100/เทยีว) 

Lion Comfort Seat – แถว 3-6 (ราคา 700/เทยีว) 

Lion Normal Seat – (ราคา 500/เทยีว) 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 
3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ไีม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

 เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรทั์งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทพัีกใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บู

บุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 
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 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถ
ในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตาม
โปรแกรม 

 เนืองจากการเดนิทางท่องเทยีวในครังนี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ 
ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนงึทที่านไม่
ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็
ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงใหท้่าน เนืองจากทาง
บรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้ 

 บรกิารนําดมืท่านวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ 
มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทียวตามสถานทีใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิตีอ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรอืงการทําวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนันๆ ซงึหากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีททีา่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทจีะเกดิขนึตามมา 
และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของทา่นชํารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป 
มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆ
ทังสนิ ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ทดี่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตใหท้่านเดนิทาง
ต่อไปได ้ดังนันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะ
เดนิทาง กรณีชํารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดย
ใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีุด เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มูล
หนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทยีังไมอ่อกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ
เปลยีนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัวเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญ่ตัวเครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก
เดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทังนขีนึอยูก่ับกระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทที่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทังสนิ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ 

 

*เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้* 


