
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ –  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 

21.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอรไลน 

เคานเตอร R เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 

 

 
 
 

 

 

 



 

วันที่สอง นาโกยา –  ทาคายามา –  หมูบานชิราคาวะโกะ -” ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา                   

เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ –  มัตซึโมโต –  ปราสาทมัตซึโมโต 

 

00.40 น. เหินฟาสู สนามบินนาโกยา ประเทศญ่ีปุน โดยเที่ยวบินที่ JL 738 

08.05 น.  เดินทางถึง สนามบนินาโกยา ประเทศญีปุ่น หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  นําทาน

เดินทางสู เมืองทาคายามา จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติที่

สวยงาม ผูคนที่เปนมิตร นําทานเที่ยวชม เมืองทาคายามา ที่ไดชื่อวา“ลิตเติ้ลเกียวโต 

เปนเมืองขนาดเล็กนารักตั้งอยูในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจา แมน้ํา สะพาน ตลาด

เชา และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว นําทานสู “หมูบานชิ

ราคาวะโกะ หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1995 

ทานจะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเปนแบบญี่ปุนดั้งเดิม ชื่อนี้ไดมาจากคําวา 

กัสโช ซึ่งแปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของบานที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะ

คลายสองมือที่พนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 

10 เมตร ซึ่งโครงสรางของบานสรางขึ้นโดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว แตยังคงความ

แข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยางหนกัในชวงฤดูหนาวไดดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้งที่ทํางาน 

และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครอง

ของโชกุนโตกุกาวา              ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนที่ทําการรัฐใน

ยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ข ามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ  ซึ่ งภายในนี้

ประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของ

เจาหนาที่... นําชมความงามของเมืองทาคายามา ซึ่งยังคงคว ามเปนบานเมืองแบบ

ญี่ปุนดั้งเดิมอยางแทจริงเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และ



 

รานคานารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานได

เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเปนเหลา

สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซึ่งเปนตุกตาตามความเชื่อของคนโบราณ

สมัยกอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําทานเก็บภาพประทับใจดานหนา ปราสาทมัตซึโมโต มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่ง

วา ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดํา และปกดานตางๆ ของปราสาทแผกาง

ออกเหมือนปกนก สรางขึ้นในป ค.ศ.1590 โดย อิชิคาวา คาสุมาซะ เพื่อใชเปนที่พัก

ของบรรดาเจาเมืองในอดีต ปจจุบันหลังจากไดรับการจัดตั้งเปนสมบัติประจําชาติญี่ปุน

ไดปรับให เปนพิพิธภัณ ฑสําหรับรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรของญี่ ปุนและ

ประวัติศาสตรของ จังหวัดนากาโน และเปนปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของ

ประเทศญ่ีปุน  
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่  โรงแรม MATSUMOTO TOKYU INN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 วันที่สาม โทยามา –  เสนทางสายโรแมนติค –  ชมใบไมเปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป 

(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 

เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสูเมือง “โทยามา” จุดเริ่มตนของเสนทางสู ยอดเขาแจแปน แอลป” 

เสนทางทองเที่ยวสุดแสนโรแมนติคของใบไมเปลี่ยนสี ที่แขงกันอวดสีสันไมวาจะเปน 

แดง เหลือง สม เขียว  ที่ทานจะประทับใจไมรูลืม (ขึ้นกับสภาพอากาศ)… นําทานนั่ง

กระเชาไฟฟารูปขั้นบันไดสูที่ราบสูงบิโจไดรา เพื่อทําการเปลี่ยนรถโคชเปนสาย

ธรรมชาติของทางวนอุทยาน นําทานโดยสารรถโคชสูยอดดอย ผานปาสนและทุงราบ

ที่มีมนตเสนหแตกตางกันทุกฤดู เชน น้ําตกโชเมียวเปนน้ําตกที่สูงที่สุดของประเทศ

ญี่ปุน ผานปาสนดึกดําบรรพที่มีอายุกวา 1,000 ป เดินทางถึงยอด  มุโรโด คือ จุดชม

วิวที่สูงที่สุดของเสนทางน้ี บริเวณยอดเขาทานสามารถเห็นทะเลสาบนอยใหญ ที่ตัดกับ

ขอบฟาสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน สรางความประทับใจใหทานมิรูลืม 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการดวยเซ็ตเบ็นโตะบนเจแปน แอลป  

บาย นําทานโดยสารรถโคชไฟฟาไรมลพิษทะลุอุโมงคใตภูเขาทาเทยามา ดวยความสูงถึง 

3,015 เมตร และสูงเปนที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สูที่ราบไดคัมโป ชมความงดงามแหง

ทัศนียภาพอีกฟากฝงของภูเขา   จากนั้นนําทานเดินทางสู คุโรเบะไดรา ที่ราบสูงบน

ไหลเขาที่ทานสามารถชมทัศนียภาพของชองเขาที่เปนเหวลึก สรางความตื่นตาตื่นใจ

อยางยิ่งแกนักทองเที่ยว นําทานโดยสารกระเชาขามเหวลึกซึ่งมีเพียงลวดสลิงของ

กระเชาจากตนทางถึงปลายทางเทานั้น ไมมีเสาค้ําหรือคั่นกลางเปนทางยาว 1,700 

เมตร จึงไดฉายาวา “กระเชาพาโนรามา”  นําทานโดยสารเคเบิลคารไฟฟารูป

ขั้นบันไดอีกครั้งเพ่ือลดระดับลงสูสันเขื่อน คุโรเบะ เปนเขื่อนขนาดยักษที่มี 



 

 

 

 

 

 

 

ความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ทานสามารถเดินชมวิวที่วิเศษยิ่งใหญตระการตา

ของเทือกเขาแอลปได และชมความแรงของน้ําที่ปลอยออกจากแองน้ําสีเขียวมรกตที่

พวยพุงสงเสียงดังสนั่นสู เบื้องลาง  จากนั้นนําทานสู   ดานสุดทายของเสนทาง

ธรรมชาติ นําทานโดยสารรถโคชไฟฟาปลอดมลพิษทะลุอุโมงคใตภูเขาทางยาว

รวมถึง 6.1 กิโลเมตร มุงหนาสูสถานีปลายทาง “โองิซาวา”   

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

พกัที ่  โรงแรม  GUIYOKOGEN HOTEL / GIFUGRAND HOTEL  / หรอืระดบัเดยีวกนั 

จากนัน้ใหทานไดผอนคลายกบัการแชน้าํแรออนเซน็ธรรมชาต ิเชือ่วาถาไดแชน้าํแร

แลว จะทาํใหผวิพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

วนัทีส่ี ่ ชมซากรุะและใบไมแดงทีโ่อบาระ– นาโกยา –  ศาลเจาอตัสตึะจงิก ู - โทคพิรเีมีย่ม

เอาทเลต็   

เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางสู  เมืองโอบาระ ใหทานไดสัมผัสประสบการณใหม กับ

บรรยากาศที่หาชมไดยาก กับซากุระที่เบงบานแยมกลีบสีขาวอมชมพู สลับกับใบไม

แดงของเทศกาลใบไมเปลี่ยนสี  ซึ่งหาชมไดยากมาก  จะหาชมไดเฉพาะแคเดือน

พฤศจิกายนเทานั้น  อิสระใหทานไดเก็บภาพประทับใจกับสีสันของซากุระ และใบไม

เปลี่ยนสี (ทั้งนี้ทั้งน้ันซากุระจะบานหรือไม  ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทุกทานเดินทางสู ศาลเจาอัตสึตะจิงก ูเปนศาลเจาใหญรองจากศาลเจาอิเสะจิงกู ใน

ทุกปจะมีผูมาสักการะประมาณ 6,500,000 คน สิ่งสักการะของศาลเจาแหงนี้คือดาบคุ

ซานางิ (Kusanagi-no-Tsurugi) ซึ่งเปนหนึ่งในสามเครื่องราชกกุธภัณฑศักดิ์สิทธิ์

ประจําจักรพรรดิญี่ปุน และยังมีกําแพงที่โชกุนโอดะ โนบุนางะถวายใหศาลเจาตามที่

เคยไดอธิษฐานขอพรใหไดรับชัยชนะในปค.ศ 1560 ในพิพิธภัณฑวัดอัตสึตะ มีการจัด

แสดงสิ่งของซึ่งมีประวัติความเปนมาราว 6,000 ชิ้น จากนั้นนําทานชอปปงสินคาแบ

รนเนมที่ โทคิพรีเมี่ยมเอาทเล็ต  เปนพ้ืนที่ชอปปงเอาทเล็ตขนาดใหญ มีรานคาของแบ

รนดชั้นนําและแบรนดทองถิ่นมากกวา 150 ราน เชน Coach, Armani, Timberland, 

Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite แ ล ะ อื่ น ๆ อี ก

มากมาย สามารถชอปปงไดครบทั้งผูหญิง ผูชาย และเด็กเล็ก ไมวาจะเปนเสื้อผา 

รองเทา กระเปา เครื่องสําอางค โดยแตละรานก็จะมีโปรโมชั่นสวนลดมากมาย 

ค่าํ อสิระอาหารค่าํตามอธัยาศยั 

พกัที ่ INTERNATIONAL HOTEL NAGOYA หรอื SPRING SUNNY NAGOYA 

TOKONAME หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า         นาโกยา - กรงุเทพฯ 

 

เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินนาโกยา เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

10.30 น. เหินฟาสูกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจแปน แอรไลน เที่ยวบินที่ JL 737 

14.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอน

ทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ

ลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทกุทานที่ใชบรกิาร *** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไม

คืนมัดจาํไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบิน

เรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง  

อตัราคาบรกิาร  

 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใหญ 

หองละ  

1 เดก็ 2 ผูใหญ 

เดก็มเีตยีง 
1 เดก็ 2 ผูใหญ  

เดก็ไมมเีตยีง 

 

พกัเดีย่ว

 

ราคาไม



 

 2-3 ทาน (เดก็อายไุมเกนิ

12ป) 

(เดก็อายไุมเกนิ

12ป) 

เพิม่ รวมตัว๋ 

20 - 24 พฤศจกิายน 2561 37,900 35,900 34,900 8,000 24,900 

28 พ.ย. –  02 ธ.ค. 2561 37,900 35,900 34,900 8,000 24,900 

 

***คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ หวัหนาทวัร และมคัคเุทศกทองถิน่ทานละ 3500 เยน 

/ทรปิ/ตอทาน*** 

** ราคาเดก็อายไุมถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่

เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ

เดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เมือ่ออกแลว ไมสามารถรฟีนดได อนัเนื่องจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาน้ําหนกักระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 23 กก. 2 ใบ  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญีปุ่นใหกบัคนไทย ผูทีป่ระสงคจะพาํนกัระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่นไมเกนิ 15 วนั ไมวาจะดวยวตัถปุระสงคเพือ่การทองเทีย่ว เยีย่มญาต ิ

หรอืธรุกจิ จะตองยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตัิ

การเขาประเทศญีปุ่น* ดงัตอไปนี ้

 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่น ทางทวัรจดัเตรยีมให 

2. สิง่ทีย่นืยนัวาทานสามารถรบัผดิชอบคาใชจายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวางที่

พาํนกัในประเทศญี่ปุนได (เชน เงนิสด บตัรเครดติ เปนตน) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู และหมายเลขตดิตอในระหวางทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่น (เชน คนรูจกั 

โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจดัเตรยีมให 

4. กาํหนดการเดนิทางระหวางทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่น ทางทวัรจดัเตรยีมให 



 

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอด
การเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุนไมเกิน 15 วัน) 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่

นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชาํระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง

กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ

เดินทางในทัวรนั้นๆ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา

เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน

ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่

บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ

พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด

บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่

ชําระแลว  



 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่

ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการ

จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม

มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน

เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย

กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน

การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ

ที่มีวีซ า  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่ จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่

จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 

คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด

จํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 

ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ

นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด

หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ

ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ

ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ



 

เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา

ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน

บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานัน้  

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทาน

ละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ

และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

 

3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 

ผัก ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หาก

เจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 

 


