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OBARA & 

KORANKEI 

6D4N BY JAL 
 

15-20 พฤศจกิายน 61  49,500.- 
20-25 พฤศจกิายน 61  51,500.- 

 

 
เทีย่วครบจบไฮไลท ์/ หมู่บา้นชริาคาวาโกะ / ทาคายาม่า / กระเชา้ชนิโฮตากะ 

ปราสาทมตัสโึมโต ้/ ซากรุะโอบาระ / ใบไมเ้ปลีย่นสโีครงัเค / ดไูฟนาบะนะโนะซาโตะ 

พพิธิภณัฑร์ถไฟชนิคนัเซน / ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ / ออิอน /เมนูป้ิงย่าง / ชาบู / ออนเซน 1 คนื    

** ชว่งเวลาทีส่วยทีสุ่ดในการชมซากรุะและใบไมเ้ปลีย่นส-ีอา้งองิจากปี 2560 ** 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค า่ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ - - - - 

2 
สนามบนินาโกยา่-หมู่บา้นชริาคาวาโกะ-เมอืงทาคายามา่ 

ทีว่า่การอ าเภอเกา่-เมอืงทาคายาม่า-ถนนซนัมาชซิจู-ิแชน่ า้แร ่
O O O OKADA RYOKAN ♨ 

3 
เมอืงโฮตากะ-น่ังกระเชา้ 2 ช ัน้ชนิโฮตากะ-เมอืงมตัสโึมโตป้ราสาท

มตัสโึมโต-้ถนนนาวาเตะ-ทะเลสาปซวูะ 
O O O 

RAKO HANANOI 

OR SIMILAR 

4 
เมอืงโอบาระ-ชมซากรุะ-ชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีหุ่บเขาโครงัเค 

เมอืงนาโกยา่-ชมการแสดงไฟที ่NABANANOSATO 
O O X 

NAGOYA SAKAE HOTEL 

OR SIMILAR 

5 พพิธิภณัฑร์ถไฟชนิคนัเซน-ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ-ชอ้ปป้ิงออิอน O X X 
CENTRAIR AIRPORT 

HOTEL 

6 สนามบนินาโกยา่-กรงุเทพฯ     
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วนัทีห่น่ึง :     กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

21.00 น.   นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคาเตอร ์R เจแปนแอรไ์ลน ์

  จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง :      สนามบนินาโกยา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ทีว่า่การอ าเภอเกา่ 

                     เมอืงทาคายามา่ – ถนนซนัมาชซิจู ิ– แชน่ ้าแร ่

00.55 น.   ออกเดนิทางสูส่นามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ JL 738 เจแปนแอรไ์ลน ์ 

08.25 น.  ถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรกัษบ์า้น

สไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยงัไดร้บัเลอืกจากองคก์าร

ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธนัวาคม 1995 บา้น

สไตลก์สัโช-สคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความ

กวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหมิะที่

ตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลงัคาเหมอืน 

กบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลนี์ว้า่ 

“กสัโช” และมผูีค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลัง่ไหลไปชมความ

งามในแตล่ะปีไม่ต ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูเนือ้ยา่งบนใบโฮบะ] 

 

 

ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซ ึง่เป็นจวนผูว้า่แห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นที่

ท างานและทีอ่ยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุา

วา ในสมยัเอโดะ   
 

หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจู ิซ ึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น 

ทีย่งัอนุรกัษแ์ละคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทศันียภาพเมอืงเกา่ซ ึง่เต็ม

ไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ 

หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไม่มหีนา้ตา ซ ึง่ถอืวา่เป็นสญัลกัษณห์น่ึงของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอด

นิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย สมัผสักบัความขาวของหมิะทีส่วยงามและ

อากาศอนัหนาวเย็น นับเป็นอกีทศันียภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ 
   

  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

  เขา้พกั ณ โรงแรม OKADA RYOKAN HOTEL    แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 

วนัทีส่าม:    เมอืงโฮตากะ – นั่งกระเชา้ 2 ช ัน้ชนิโฮตากะ – เมอืงมตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้

                     ถนนนาวาเตะ – ทะเลสาบซวูะ  
 

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

กระเชา้ชนิโฮตากะ เป็นหน่ึงในกระเชา้ทีเ่ป็นเอกลกัษณท์ีส่ดุ

แห่งหน่ึงของประเทศญีปุ่่ น มรีะยะทางประมาณ 1,000 เมตร 

ไตร่ะดบัดา้นขา้งของเทอืกเขาโฮทาเกะ ซ ึง่จะมองเห็นทวิทศัน์

ทีง่ดงามของภมูภิาคโอคฮุดิะ และยอดเขาโอคโุฮตาเกะดาเกะ 
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ภเูขาทีส่งูเป็นอนัดบัสามของญีปุ่่ น กระเชา้จะแบ่งออกเป็น 2 ชว่ง คอืชว่งแรกระยะทาง 200 เมตร ชว่งที ่2 ซ ึง่

เป็นกระเชา้ขนาดใหญร่ะยะทางประมาณอกี 800 เมตร เพือ่ขึน้ไปยงัสถานีดา้นบนทีร่ะดบัความสงูประมาณ 

2,150 เมตร จดุเดน่ของกระเชา้แห่งนีค้อืมขีนาดใหญแ่ละสสีนัสดใสสวยงาม 

น่ันเองใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัความสวยงามของธรรมชาตติามอธัยาศยั  

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูชาบูชาบูพรอ้มน ้าจิม้สุกี]้ 

ปราสาทมตัซโึมโต ้มชี ือ่เรยีกอกีอยา่งหน่ึงวา่ ปราสาทอกีา 

เน่ืองจากผนังปราสาทมสีดี า และปีกดา้นตา่งๆ ของปราสาทแผ่

กางออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาวา่ 

คาสมุาซะ เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่กัของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจบุนั

หลงัจากไดร้บัการจดัตัง้เป็นสมบตัปิระจ าชาตญิีปุ่่ นไดป้รบัให ้

เป็นพพิธิภณัฑส์ าหรบัรวบรวมขอ้มูลประวตัศิาสตรข์องญีปุ่่ น

และประวตัศิาสตรข์อง จงัหวดันากาโน่ และเป็นปราสาททีม่ี

ความสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น 

 

ถนนนาวาเตะ ถนนสายนีเ้ป็นเสมอืนสญัลกัษณแ์ห่งหน่ึงของเมอืงมตัสโึมโต ้มรีา้นขายสนิคา้น่ารกัๆ เชน่ 

ดอกไม ้ตุก๊ตากบ รา้นขายของเกา่ รา้นยากโิซบะ ราเมง นอกจากนีย้งัมรีา้นขายขนมไทยากทิีว่า่กนัวา่หากไดม้า

เดนิเทีย่วทีถ่นนเสน้นี ้ตอ้งไม่พลาดการชมิขนมไทยากทิีน่ี่ เมือ่เดนิเขา้ไปในถนนเสน้นีต้ ัง้แตต่รงทางเขา้ ไปจนถงึ

สดุถนน จะมรีปูป้ันกบ ตุก๊ตากบพูดได ้ศาลเจา้กบ กระเป๋าลายกบ สนิคา้ทีท่ าเป็นตวักบเป็นจ านวนมาก แถมยงั

มศีาลเจา้กบอกีตา่งหาก กบเป็นสญัลกัษณข์องถนนเสน้นี ้ในเมือ่กอ่นทีบ่รเิวณรมิฝ่ังแม่น า้ จะไดย้นิเสยีงกบรอ้ง

เป็นจ านวนมาก แตปั่จจบุนัไม่มโีอกาสพบเห็นบรรยากาศและเสยีงกบเหมอืนเมือ่กอ่นอกีแลว้ 

  รบัประทาน อาหารเย็น ณ รา้นอาหาร [เมนูป้ิงยา่งพรอ้มน ้าจิม้รสเดด็] 
 

 
 

  เขา้พกั ณ โรงแรม ROUTE INN SUWA INTER หรอื RAKO HANANOI HOTEL 
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วนัทีส่ี:่    เมอืงโอบาระ – ชมซากุระ – ชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีหุ่บเขาโครงัเค – เมอืงนาโกยา่ 

                     ชมการแสดงไฟที ่NABANANOSATO 

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

เมอืงโอบาระ ชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิีซ่ากรุะจะเบ่งบาน

พรอ้มกบัใบไมเ้ปลีย่นส ีซากรุะพนัธุนี์ม้ชี ือ่วา่ ชกิซิากรุะ หรอื ซากรุะสี่

ฤดโูดยมคีวามพเิศษทีแ่ตกตา่งจากซากรุะทั่ว ๆ ไปคอืจะบาน 2 คร ัง้

ตอ่ปี เร ิม่บานในชว่งกลางเดอืนมนีาคมในฤดใูบไมผ้ลแิละจะบานอกี

คร ัง้ตอนปลายเดอืนพฤศจกิายนในฤดใูบไมร้ว่ง ใหทุ้กท่านได ้

เพลดิเพลนิกบัการชมซากรุะทีอ่อกดอกคูก่บัใบไมเ้ปลีย่นสอียา่ง

เพลดิเพลนิใจ [การบานของซากรุะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] 
 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูเบนโตะอาหารญีปุ่่น] 
 

หุบเขาโครงัเค ตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาตไิอชโิคเง็น เมอืงโทโย

ตะ ขึน้ช ือ่วา่เป็นจดุทีด่ทีีส่ดุแห่งหน่ึงส าหรบัชมใบไมเ้ปลีย่นสใีนฤดู

ใบไมร้ว่งของภมูภิาคชบุ ุบรเิวณหุบเขาโครนัเคจะเต็มไปดว้ยเมเป้ิล

ราว 4,000 ตน้ ตลอดเสน้ทางท่านจะไดเ้ดนิชมตน้เมเป้ิลและทวิทศัน์

ของใบไมเ้ปลีย่นสทีีผ่ลดัเปลีย่นเป็นสแีดงเหลอืงสม้ตามฤดกูาล และ

ท่านจะไดพ้บกบัจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยทีส่ดุคอืเสน้ทางรมิแม่น า้โท

โมเอะ ซ ึง่มสีะพานไมไ้ทเกะสเึคยีวถอืสะพานสญัลกัษณป์ระจ าหุบเขา

โครงัเค ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตแิละถา่ยรปูตามอธัยาศยั [ใบไมเ้ปลีย่นสขีึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] 
 

NABANA NO SATO เป็นสถานทีจ่ดัแสดงไฟในฤดหูนาวทีม่ี

ช ือ่เสยีงตดิอนัดบัตน้ๆของประเทศญีปุ่่ นซ ึง่ทุกปีจะมกีารจดัแสดงไฟ 

LEDs หลายลา้นดวง และบางจดุก็มกีารจดัแสดงแสงสปีระกอบ

เสยีงเพลงซะดว้ย โดยธมีงานสว่นใหญจ่ะเกีย่วกบัธรรมชาต ิสายน า้ 

อโุมงคแ์ห่งแสง สวนดอกไมท้ีเ่นรมติขึน้จากดวงไฟ เป็นตน้ โดยงาน

แสดงไฟแห่งนีถ้อืเป็นหน่ึงในงานเทศกาลทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย 

  

  อสิระรบัประทาน อาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

  เขา้พกั ณ โรงแรม NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือ่เทยีบเท่า 
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วนัทีห่า้:    เมอืงนาโกยา่ – พพิธิภณัฑร์ถไฟชนิคนัเซน – ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ – ชอ้ปป้ิงออิอน 
 

  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

พพิธิภณัฑร์ถไฟชนิคนัเซน็ พพิธิภณัฑแ์หง่นีใ้หท่้านจะได ้

เรยีนรูเ้กีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของรถไฟชนิคนัเซน็ ซ ึง่ภายในจะ

จดัแสดงรถไฟตน้แบบในยคุแรกๆ และหวัรถจกัรไอน า้ทีไ่ดร้บัความ

นิยมในอดตี และมกีารจดัแสดงใหเ้ห็นถงึความกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลย ีรถไฟความเรว็สงู นอกจากนีท่้านยงัสามารถทดลองขบั

รถไฟรุน่ N700 ซึง่เป็นชนิคนัเซน็รุน่ใหม่ลา่สดุอกีดว้ย 
 

   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ ถอืเป็นยา่นการคา้แห่งใหญแ่ละทนัสมยั

ทีส่ดุของนาโกยา่ เป็นทีต่ ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่รวมไปถงึ

สาขาของรา้นแบรนดเ์นมมากมายทีม่ารวมตวักนัอยูท่ีน่ี่ นอกจาก

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญแ่ลว้ ทีน่ี่ยงัเป็นแหลง่ของรา้นแบรนดเ์นม

ชือ่ดงัตา่ง ๆ ทีพ่ากนัตัง้เรยีงรายอยูส่องฝ่ังถนน ซึง่เป็นรา้นขนาด

ใหญม่หีลายช ัน้ใหค้ณุไดเ้ลอืกสรรกนัอยา่งเพลดิเพลนิจนลมืวนัเวลา 

เชน่แบรนดย์อดนิยมอยา่ง H&M, Bershka, Forever 21, OLD 

NAVY, Adidas, miu miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton และ 

Apple 
 

ชอ้ปป้ิงออิอนมอลล ์ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงของฝาก ของใช ้ผลไม ้ขนม และสนิคา้นานาชนิด 

หรอืเพลดิเพลนิกบัสนิคา้ราคาถกู ณ รา้น 100 เยน 
 

   อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

  เขา้พกั ณ โรงแรม CENTRAIR AIRPORT HOTEL หรือ่เทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก:  สนามบนินาโกยา่ – กรุงเทพฯ 

  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยเทีย่วบนิ JL 737 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

14.50 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  
 

******************************************************************** 
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BETTER TAKAYAMA OBARA & KORANKEI 6D4N BY JAL 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

15-20 พฤศจกิายน 2561 49,500.- 46,500.- 41,500 8,900.- 31,500.- 

20-25 พฤศจกิายน 2561 51,900.- 48,500.- 43,500 8,900.- 31,500.- 

 

** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

อตัรานีร้วม 

 ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่น) 

 ค่าบรกิารมคัคุเทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่น และไม่รวมคา่ธรรมเนียมผ่านด่านเขา้ประเทศอืน่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทปิมคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารกั สามารถเพิม่ใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีก

เก็บส่วนเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

 ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 46 

กโิลกรมั (ใบละ 23 กโิลกรมั X 2 ใบ) หากกรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มนี ้าหนักเกนิทีก่ าหนด ท่านตอ้งเสยี

ค่าธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

 บรษิทัรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 

 ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็กว่าปกต ิหรอื

จ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการ

บนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิคา่บรกิารเตม็จ านวนของราคารวมทัง้หมด 

 หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลีย่นวนัเดนิทาง (ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถท าไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้า่ยดงันี ้ 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ วนัเดนิทางจรงิ โดย

จะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัรใ์นประเทศ

ญีปุ่่น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรณุาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตั๋ว

โดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท่้านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุกกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจมี

สิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความล่าชา้การ

เลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
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ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อืน่ใดได ้

ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือย่างอืน่อย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่นใหญ่จะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกั

หรอืเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทานซาชมิหิรอืซชูทิีเ่ป็น

ของดบิ ท่านใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ลว่งหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่นแลว้จะไม่สามารถขอเปลีย่นแปลง

รายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูใหท่้านไดเ้พยีงผกั 

หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับุกเท่าน้ัน 

 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

1.2 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนัออก

ราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นคา่ตั๋วเคร ือ่งบนิสว่นเพิม่ทีผู่เ้ดนิทาง

ตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีทีท่่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนินได ้

ภายหลงัออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนั

เดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุกกรณี 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสายการบนิ

เท่าน้ัน กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ ว่าตั๋วเคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ัว๋โดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสายการบนิอืน่ ๆ ใน

เครอื Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอืทัง้หมด

เป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุดของท่านเอง 

ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรณุาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่าไดร้บัไมลส์ะสมเรยีบรอ้ย

แลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภทุ์กอายุครรภต์อ้งอยู่ในดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ (โปรด

แจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนวา่เราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ ตอ้งท าการ

ยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิ

มดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่วา่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารในช ัน้

ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่ระวางน า้หนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมสีดัสว่น ดงันี ้กวา้งxยาวx

สูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 
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2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 
 


