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อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 1 ทา่น  

พักหอ้งละ 2 ท่าน  พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก:: 
06 – 10 พ.ย . 61 34,900 8,900 
16 – 20 พ.ย . 61 35,900 8,900 
19 – 23 พ.ย . 61 34,900 8,900 
22 – 26 พ.ย . 61 35,900 8,900 
26 – 30 พ.ย . 61 34,900 8,900 

28 พ.ย .– 02 ธ.ค . 61 35,900 8,900 
ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT  )อายตุํา่กวา่ 2 ปี (ราคา 7, 900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 21,900 บาท 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – นาโกยา่  
22.00 น .  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประตู 8 เคานเ์ตอร ์R  

ของสายการบนิ Japan Airlines  )JL ( พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและบัตรขึน้เครือ่ง 

 
วนัที ่2 ทา่อากาศยานชุบุ  –  หุบเขาโครงัเค – เขตเมอืงเกา่ซมึาโกะจกุ ุ– ทาคายามา่ 

00.55 น .  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานชุบ ุเมอืงนาโกยา่ โดยเทีย่วบนิที ่JL738 เดนิทางดว้ยเครือ่งบนิลําใหญ่ 
ทีน่ั่งกวา้งสะดวกสบาย บรกิารระดบั 5 ดาว บรกิารอาหารรอ้นและเคร ือ่งดืม่ตลอดการเดนิทาง 

 )ฟรโีหลดกระเป๋าใบละ ใบ 2  กโิลกรมั 23 รวม 46 กโิลกรมั ไป( กลบั- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.25 น .  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานชุบ ุเมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น นาโกย่าเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในภูมภิาคชุ
บุ ซ ึง่อยู่ตรงกลางประเทศญีปุ่่ น หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้นําท่านเดนิทาง
สู ่นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโตโยตา้   นําท่านชม หุบเขาโครงัเค เป็นหุบเขาตดิภูเขาออิโิมร)ิMount Iimori)สงู 254 
เมตร ใกลเ้มอืงนาโงย่า ขึน้ชือ่วา่เป็นจุดทีด่ทีีส่ดุแห่งหนึง่สําหรับชมใบไมเ้ปลีย่นสใีนฤดใูบไมร้่วงของภูมภิาคชบุุ เป็นทีต่ัง้
ของวดัโคจาคจุ)ิKojakuji Temple) รอบๆวดัเต็มไปดว้ยตน้เมเป้ิล ทวิทัศนข์องใบไมส้แีดงเหลอืงจะเกดิขึน้ประมาณ
กลางเดอืน-ปลายเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี จุดทีส่วยทีส่ดุคอืเสน้ทางรมิแม่น้ําโทโมเอะ)Tomoe River) ทศิตะวนัตก
และทศิใตข้องภูเขาออิโิมร ิซึง่มสีะพานไมไ้ทเกะสเึคยีว 
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)Taigetsukyo Bridge) สะพานสญัลกัษณป์ระจําโครังเคทีเ่ป็นจุดถ่ายภาพที่งดงามน่ันเอง ใหท้่านไดอ้สิระถ่ายรูปไดต้าม

อธัยาศยั  
)ใบไมเ้ปลีย่นสนัีน้ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศของแตล่ะปี ทางบรษัิทตอ้งขออภัยหากในชว่งทีท่่านไปใบไม ้

อาจจะไม่เปลีย่นสเีต็มที่(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร )1( 
 

นําท่านเดนิทางสู ่เขตเมอืงเกา่ซมึาโกะจุก  ุ ซมึาโกะจุกุหมู่บา้นในหุบเขาคโิซ  ที่เคยเป็นเมืองพักแรม
ลําดับที่   42  ใน   69  เมืองที่พักแรมในสมัยขุนนาง  ตามเสน้ทางนากะเซ็นโด  โตเกยีว  สู่  เกียวโต  หลัง
สงครามโลกครัง้ที่  2 ผูค้นในเมอืงตา่งปรับปรุงบา้นใหเ้ขา้กบัยุคสมัย หมู่บา้นเกา่แกไ่ดห้ายไป  ซมึาโกะจุ
กเุป็นหนึง่ในโครงการแรกๆ ของประเทศทีอ่นุรักษ์และคงรูปแบบของสิง่ปลกูสรา้งสมัยเอโดะ เมือ่เดนิเขา้
ไปในถนนทีซ่มึาโกะ คณุจะรูส้กึเหมอืนกบัไดย้อ้นเวลากลบัเขา้ไปในสมัยเอโดะ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่
เมอืงทาคายาม่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ  ภตัตาคาร )2(  
 

คํา่ พักที ่ BEST WESTERN TAKAYAMA HOTEL  ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมอืงทาคายามา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่น
เดนิทาง 

 

วนัที ่ 3  
วดัฮดิะโคกบุนัจ–ิ  ทีว่า่การอาํเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน)  

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ  – ห มูบ่า้น LITTLE KYOTO – กฟิ ุ
 

เชา้   รบัประทานอาหารเช า้ ณ  หอ้งอาหารโรงแรม )3(  
นําท่านชม วดัฮดิะโคกบุนัจ  ิวดัดงักลา่วเป็นวัดในพุทธศาสนานิกาย  Shingon ซึง่ตัง้อยู่ในทาคายามะ 
จังหวัดกฟิุ  สรา้งในสมัยจักรพรรด ิ Shomu ในสมัยนาระ    ) 710-794  (วัตถุบูชาที่ประดษิฐานอยู่ที่วัด
ดงักลา่วน้ีคอื Yakushi-Nyorai-Zazou อาคารหลกัเป็นอาคารทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของทาคายามะ และไดถู้กขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ําคญัจากสมัยมูโระมาชิ    ) 1336-1573  (ที่น่ียังมีภาพวาดที่สําคัญอกี
หลายชิน้และ เจดยี์  3 ชัน้ Sanju-no-tou 3-storied pagoda และ Amida-Nyorai-Myouou เจดยี์   3  ชัน้
เดมิเป็นตอ้งการสรา้งเป็นเจดยี์  7 ชัน้แตเ่น่ืองจากเกดิเพลงิไหมห้ลายครัง้ทําใหล้ดขนาดลงมาเหลอืแค่  3 
ชัน้ ดงัทีเ่ห็นอยู่ในปัจจุบันตัง้แตปี่  1822 บรเิวณวดัยังมตีน้แปะกว๊ยที่มีอายุมากกว่า   1250  ปี  และมีความ
สูงมากกว่า   38  เมตร  ภูมทิัศน์ของเจดียแ์ละตน้แปะก๊วยเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม  และสีของใบไมจ้ะ
เปลีย่นเป็นสสีวยสดใสในชว่งฤดใูบไมร้่วง ซึง่เป็นววิที่ไม่ควรพลาด  ช่วงที่สวยที่สุดของฤดูใบไมร้่วงคอื
กลางเดอืนพฤศจกิายน 
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นําท่านชม ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ทีว่่าการอําเภอเก่าเมอืงทาคายาม่าไม่รวมค่าเขา้ชมดา้น )  
(ใน ซึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทํางานและที่อยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็น
เวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั้นนําท่านเดิม
ชม หมู่บา้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเก่าซนัมาจ ิซูจ ิซึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 
300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างดี อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที่ยวและชื่นชมกับ
ทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เช่น รา้นผลติและจําหน่าย
เหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลือกซื้อของที่ระลกึพื้นเมืองเฉพาะถิน่ เช่น ซารุโบะโบะ หรือ 
ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไม่มหีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอด
นิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเชื่อเกีย่วกับโชคลางของชาวญี่ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่า
ประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร )4 ) 

นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และ
ยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโชสคึุร ิจะม-ี
 ความยาวประมาณ18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในช่วง
ฤดูหนาวไดด้ี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตลน้ี์ว่า 
“กัสโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ตํ่ากว่า 680,000 คน เลย
ทเีดยีว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ  ภตัตาคาร )5 ) 
 
คํา่ พักที ่DAIWA ROYNET HOTEL GIFU  ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมอืงกฟิ ุ

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 
 
 
 
 
  

http://www.travelclick.biz/
mailto:mice@travelclick.biz


 

ตดต◌่อเรา: 43/43 ซอยพระยาพ◌ิ รนทร◌์ แขวงท◌ุ◌่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-2494911 

Website : www.travelclick.biz Email : mice@travelclick.biz 

 

วนัที ่4 
ศาลเจา้อะสตึะ – ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET – ชอ้ปป้ิงถนนซาคาเอะ  

เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO 
 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเช า้ ณ  หอ้งอาหารโรงแรม )6(  
นําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้อะสตึะ เป็นศาลเจา้ชนิโตเกา่แกแ่ละยังเป็นศาลเจา้ทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที่  2 ของ
ญีปุ่่ น ในแตล่ะปีมผูีค้นเดนิทางมาสกัการะศาลเจา้แห่งน้ีมากเป็นจํานวนถงึ  9 ลา้นคน ภายในศาลเจา้ยัง
เป็นทีต่ัง้ของ Bunka-Den (Treasure Exhibition Hall) ซึง่เป็นทีเ่ก็บรักษาโบราณวตัถุหลายพันชิน้ 
รวมถงึดาบคซุานางิ  ) Kusanagi-no-Tsurugi) ซึง่เป็นหนึง่ในสามเครือ่งราชกกธุภัณฑข์องจักรพรรดญิีปุ่่ น 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดนิทางสู ่  MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกบั
การชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบรนดเ์นมชัน้นําและรา้นอาหารญีปุ่่ นและอาหารนานาชาตกิวา่ 240 รา้นเลยทเีดยีว 
ทีน่ี่ถอืเอา้ทเ์ลตทีม่ขีนาดใหญ่อกีแห่งหนึง่ในญีปุ่่ นมคีวามมคีวามใหญ่ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และ
ถูกออกแบบใหม้ลีกัษณะคลา้ยกบัเมอืงนวิออรล์นีสซ์ ึง่เป็นเมอืงท่าทางตะวนัตกของอเมรกิาอกีดว้ย 
อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท้่านสะดวกในการชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเต็มที ่
 
 

 
   
 
 
 

 
 
นําท่านเดนิทางสู ่ถนนซาคาเอะ  ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัแห่งนาโกย่า แหลง่ของรา้นแบรนดเ์นมชือ่ดงัตา่ง ๆ 
ทีพ่ากนัตัง้เรยีงรายอยู่สองฝ่ังถนน ซึง่เป็นรา้นขนาดใหญ่มหีลายชัน้ใหค้ณุไดเ้ลอืกสรรกนัอย่าง
เพลดิเพลนิจนลมืวนัเวลา เชน่แบรนดย์อดนยิมอย่าง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, 
Adidas, miu miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton และ Apple 
หลงัจากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เทศกาล Nabana no Sato I llumination  เป็นหนึง่ในเทศกาลแสงสทีี่
ใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น มไีฟประดบัมากกวา่ 8.5 ลา้นดวงภายในสวนดอกไม ้ภายในสวนจะมกีารประดบัตกแตง่
ไฟอย่างสวยงาม มทีัง้ทุง่หญา้ขนาดใหญ่ทีนํ่าไฟสฟ้ีามาตกแตง่ใหด้เูหมอืนทะเล นอกจากน้ียังมอีโุมงค์
ดวงไฟและจุดชมววิทีส่ามารถขึน้ลฟิทไ์ปดา้นบน เมือ่มองลงมาจะเห็นสวนทีป่ระดบัไฟเป็นมุมกวา้ง เป็น
อกีหนึง่จุดทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลย อสิระอาหารเย็นเพือ่ใหท้่านสะดวกในการถ่ายรูปไดอ้ย่างเต็มที ่
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คํา่  พักที ่ J HOTEL NAGOYA  ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า ใกลส้นามบนินาโกยา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 
 
 

วนัที ่5 ทา่อากาศยานชุบ ุ )นาโกยา่( – กรงุเทพฯ 
 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเช า้ ณ  หอ้งอาหารโรงแรม )7(  

สมควรแกเ่วลานําท่านสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชิ ุบ ุ  เพือ่เตรยีมตวักลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 
10.30 น .  ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่JL737 เดนิทางดว้ยเครือ่งบนิลําใหญ่ ที่น่ังกวา้ง

สะดวกสบาย บรกิารระดบั 5 ดาว บรกิารอาหารรอ้นและเคร ือ่งดืม่ตลอดการเดนิทาง 
14.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้   โดยสวสัดภิาพ 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจาํ  
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหตุ :  

1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งสําหรบันอน ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็น 3

 (หอ้ง 2 แยกเป็น) ทา่น 1 ทา่น และหอ้งทีน่อน 2 หอ้งทีน่อนและในกรณีทีพ่กั ทา่น บางโรงแรม 2

อาจจะไมม่เีตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิล้สําหร◌บันอน ทา่น 2 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตุการณ์สุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบรษิทั

ฯ เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่ นสามารถใชร้ถได ้ว / ช ัว่โมง 12◌นั หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิยั ทาง

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะ

คํานงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผูีเ้ดนิทางจํานวน ทา่นขึน้ไป 30 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เล ือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 

 
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ เยน 5,000 หรอื 1,500 บาท ตลอดทรปิ  

กรณุาชําระมดัจาํทา่นละ 15, วนัหลงัจากทีท่าํการจอง 3 บาท ภายใน 000 
หากไมชํ่าระภายในวนัทีก่าํหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเง ือ่นไข 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป -กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว  
• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน้ํามัน 
• คา่หอ้งพักโรงแรม )หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน (ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั  
• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 
• คา่ใชจ้่ายมัคคเุทศก ์  /หัวหนา้ทัวร ์ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
• คา่ประกนัอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1 ,000, 000 บาท  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่ธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 
• คา่ธรรมเนียมวซีา่ 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร -เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์มนิบิารแ์ละ

ทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแตล่ะประเทศ 
•  
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• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ  เยน 5,000หรอื 1, ทรปิ / ทา่น /บาท 500 
เง ือ่นไขการชําระเงนิ 

• ชําระคา่มัดจํา ท่านละ 15,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วนั  
• ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วนั กอ่นออกเดนิทาง  

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจําเต็มจํานวน  
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100 % ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
• กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์ เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตี

มัดจําทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

• เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการทาํใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เน่ืองจาก
เป็นนโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คนขึน้ไป  
• ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรบัขึน้ภาษีน้ํามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิม่

ตามความเป็นจรงิ 
• ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุ

สดุวสิยั หรอืเหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและ
ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

• บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุัตเิหตจุากความ
ประมาทของตวัท่านเอง 

• กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้ -ออกตาม
ประเทศทีร่ะบุไว ้  เน่ืองจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืไม่
วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดก็ตาม 

• กรณีทีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ )เลม่สน้ํีาเงนิ (เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากท่านถูก
ปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  

• เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
)เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น(  

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 

วนั ไม่วา่จะอยู่ดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 
2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

)เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้(  
3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพํานักอยู่ในประเทศญีปุ่่ น )เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม เป็น

ตน้(  
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

 
 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้ห้
แลว้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นดว้ย 
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คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น  
)กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่(  

 
 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ตํา่วา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การ

พํานักระยะสัน้เท่านัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพํานักไม่เกนิ 15 วนั  
4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให ้

เขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
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