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 บนิตรงสู ่นาโกยา่ โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ สมัผสัวถิชีวีติคนญีปุ่่ น 

อสิระเลน่สก ีณ ลานสกฟีจูเิท็น หรอื ขึน้ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 

พระใหญท่าคาโอะ พระใหญ ่1 ใน 3 ของญีปุ่่ น 

ตามรอยภาพยนตรก์ารต์นูในดวงใจ “โดราเอมอ่น” 

ชมปราสาทอกีาด า มตัสโึมโต ้+ ปราสาทใหมโ่ทยามา่ 

ชมลงิแชอ่อนเซ็นนากาโน ่+ วดัเซ็นโคจ ิ

แชอ่อนเซ็นสไตลญ์ีปุ่่ น + ดนิเนอรบ์ฟุเฟตข์าปยูกัษ ์
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WIFI FREE ON BUS  น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 

 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอื

เป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ

ไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขอ

อภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินาโกยา่ – เมอืงกฟิุ 

04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

07.25 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิชูบุเซ็นแทร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ ไทยไลออ้น

แอร ์เทีย่วบนิที ่SL310 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และ

ทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง SL310 (07.25-15.25) สนามบนิ

นาโกยา่ – เมอืงกฟิุ 

 
บนเครือ่ง  GIFU HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 

หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – พระใหญท่าคาโอกะไดบุตส ึ

- วดัซุยริวจ ิ – ถนนโดราเอม่อน  – AEON MALL 

TAKAOKA 

   TOYAMA / TAKAOKA 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ปราสาทโทยามา่ - ชมลงิแชอ่อนเซ็น - วดัเซ็นโคจ ิ- 

เมอืงมตัสโึมโต ้- ถนนนากามาจ ิ

   MATSUMOTO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ปราสาทมตัสโึมโต ้(ชมดา้นนอก) - ลานสกฟีูจเิท็น - 

หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไก – GOTEMBA OUTLET 

   FUJI HOTEL (ONSEN) 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 

ทะเลสาบฮามานะ – DUTY FREE - NAGASHIMA 

OUTLET – สนามบนินาโกย่า-สนามบนิดอนเมอืง   

SL311 (16.55-21.10) 

 บนเครือ่ง บนเครือ่ง 

 

น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 
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15.25 น.   เดินทางถึง สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกว่า

ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่

ความสะดวกในการนดัหมายเวลา 

** ส าคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกฟิุ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) กฟิุ (Gifu) เป็นอกีหนึง่เมอืง

น่าเทีย่วอันเป็นทีต่ัง้ของ "ฮดิะ ทาคายาม่า" (Hida Takayama) จังหวัดนี้อยู่ระหว่างโตเกยีวกับ
เกยีวโต และอยูท่างตอนเหนือของนาโงยา่พอด ีมธีรรมชาตอิันอดุมสมบรูณ์ ถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขา
และแมน่ ้า 

เย็น  แจก BENTO SET ณ โรงแรมทีพ่กั (1) 

พกัที ่  โรงแรม TOYOKO INN GIFU  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2  หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – พระใหญท่าคาโอกะไดบตุส ึ- วดัซุยรวิจ ิ– ถนนโดรา

เอมอ่น – AEON MALL TAKAOKA 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) ทีย่ังคง

อนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก 
ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและ

รูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรียกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กสัโช” และมี

ผูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

หมายเหต ุ: พเีรยีดทีเ่ดนิทางตน้เดอืนธนัวาคม อาจยงัเป็นช่วงใบไมเ้ปลีย่นส ีหรอื ช่วงใบไมร้ว่ง และ

บางจดุอาจไดลุ้น้หมิะแรก 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสักการะ พระใหญท่าคาโอกะไดบุตส ึ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

ซึง่เป็นพระพุทธรูปส าคัญของประเทศญีปุ่่ นนัน้ หล่อดว้ยเทคนิคหล่อส ารดิตามแบบฉบับของทา
คาโอกะ พระพุทธรปูองคน์ี้ไดเ้ริม่หลอ่ในปี ค.ศ. 1907 รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 26 ปี กลา่วกนัวา่ เมือ่
ประมาณ 800 ปีก่อน มนิาโมโตะโยชคิะซ ึ(Minomoto Yoshikatsu) ไดส้รา้งองคพ์ระพุทธรูปที่
ท าจากไม ้แตท่วา่ถกูไฟไหมเ้สยีหาย และถกูท าลาย จงึไดส้รา้งพระพุทธรปูองคใ์หมท่นแทนตาม
ค าขอรอ้งของประชาชน จนส าเร็จเป็นพระพุทธรูปองคปั์จจุบัน จงึเรยีกไดว้่า พระพุทธรูปองคน์ี้มี
พระพักตรท์ีง่ดงาม ประณีตดว้ยเอกลักษณ์การหลอ่ส ารดิของทาคาโอกะ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางต่อยัง วดัทาคาโอกะซงัซุยรวิจ ิวัดทีเ่ป่ียมดว้ยความงามสง่าแห่งนี้กอ่สรา้งโดย

ผูค้รองแควน้คางะ (Kaga) ใชห้นิทัง้สิน้ 1,200,000 กอ้นเป็นสิง่ก่อสรา้งตน้สมัยเอโดะ วัดแห่งน้ี
เป็นวัดเซน นิกายโซโตที่มีชื่อเสียงของผูค้รองแควน้นามว่า “มาเอะดะ โตชนิากะ (Maeda 
Toshinaga)” ผูซ้ ึง่เป็นปฐมบรรพบรุุษของทาคาโอกะ วัดแห่งน้ีสรา้งขึน้โดย “มาเอะดะ โตชซิเึนะ 
(Maeda Toshitsune)” ผูค้รองแควน้รุ่นที่ 3 และไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาต ิในปี 
ค.ศ. 1997 สิง่ก่อสรา้งทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนประกอบดว้ย ประตูใหญ่ ประตูวหิาร อุโบสถ หอ้ง
โถงพระธรรมเทศนา สงัฆาวาส            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นตามรอยบา้นเกดิโดราเอมอ่นทีเ่มอืงทาคาโอกะ ถนนโดราเอมอ่น ภายในลาน

กวา้ง WING WING TAKAOKA ดา้นหนา้สถานีทาคาโอกะเป็นทีต่ัง้ของถนนขนาดเล็กทีท่ัง้ 2 

ขา้งทางเรียงรายไปดว้ยรูปปั้นส ารดิของตัวการต์ูนจากเรือ่งโดราเอม่อนกว่า 12 ตัว รูปป้ันทุกตัว
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แสดงสหีนา้ทา่ทางออกมาอยา่งชดัเจน โดยแต่ละตัวก็มเีอกลักษณ์ทีแ่ตกตา่งกนัออกไป เมือ่เดนิ

เขา้มาขา้งในก็จะเห็นเหลา่ตัวการต์นูทัง้ 2 ฝ่ังออกมาตอ้นรับ 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่AEON MALL TAKAOKA รา้นช็อปป้ิงก็อาจจะเหมอืนหา้งปกตทิั่วไป 

มโีซนรา้นอาหาร รา้น 100 เยน นอกจากนัน้แลว้ก็เป็นโซนช็อปป้ิง มรีา้นหลากหลายใหเ้ลอืก มี

ของตัง้แตเ่ครือ่งส าอาง ของกนิ ของฝาก ไปถงึเครือ่งใชไ้ฟฟ้าเลย 

 อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ AEON MALL 

พกัทีโ่รงแรม TOYAMA / TAKAOKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่3 ปราสาทโทยามา่ - ลงิแชอ่อนเซ็นนากาโน ่– วดัเซนโคจ ิ– เมอืงมตัสโึมโต-้ 

ถนนนากามาจ ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโทยามา่ (Toyama Castle) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาที) 

เป็นปราสาททีส่รา้งขึน้ใหม่ มคีูน ้า และสวนรอบปราสาททีส่วยงาม โดยเฉพาะชว่งซากรุะบานใน

ฤดูใบไมผ้ล ิตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโทยาม่า ปราสาทโทยาม่าถูกสรา้งขึน้ครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 1543 

แต่ก็ถูกท าลายลงหลายครัง้ดว้ยแผ่นดนิไหวและไฟไหม ้หลังทีเ่ห็นอยู่ปัจจุบันเป็นการสรา้งขึน้

ใหมเ่มือ่ปี 1954 บนพืน้ทีเ่ดมิของปราสาท ปัจจบุันเป็นสวนสาธารณะทีส่ามารถเขา้ชมได ้

หมายเหต ุ: พเีรยีดทีเ่ดนิทางตน้เดอืนธนัวาคม อาจยงัเป็นช่วงใบไมเ้ปลีย่นส ีหรอื ช่วงใบไมร้ว่ง และ

บางจดุอาจไดลุ้น้หมิะแรก 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนากาโน ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

หลังอาหารใหท้่านเพลดิเพลนิไปกบัความน่ารักของนอ้งลงิกังญีปุ่่ นหนา้แดงทีล่งมาแชบ่อ่น ้ารอ้น 

คลายความหนาว สถานทีด่ังกล่าวคอื Jigokudani Yaen-Koen หรอืทีเ่รยีกกันเป็นภาษาอังกฤษ

ว่า Snow Monkey Park ตัง้อยู่ในจังหวัด Nagano ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่ น ลงิหมิะ

ญีปุ่่ น คอืลงิกงั เป็นลงิพืน้เมอืงของหมู่เกาะญีปุ่่ น ลักษณะเด่นคอืใบหนา้แดงก ่า สามารถพบได ้

ตามอุทยานแห่งชาต ิลงิที่นี่เป็นลงิป่า ที่ลงจากเขามาแช่น ้ารอ้นเพื่อบรรเทาความหนาว เท่าที่
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สังเกตทุกตัวไม่กลัวน ้าและมทีักษะในดา้นการว่ายน ้าไดเ้ป็นอย่างดเีพราะเมือ่ลงไปแชน่ ้าแลว้ทุก

ตัวจะมสีหีนา้เคลบิเคลิม้และดูสบายกายสบายใจเป็นอย่างมาก นักท่องเทีย่วสามารถถ่ายรูปลงิ

อยา่งใกลช้ดิได ้แตห่า้มสมัผัสตัวลงิเน่ืองจากจะเป็นการรบกวนสตัว ์

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่วดัเซนโคจ ิวดัพุทธทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในญีปุ่่ น สรา้งขึน้ตัง้แต่ราวชว่ง

ยุคศตวรรษที่ 7 โดยสรา้งในปี ค.ศ.642 ชุมชนโดยรอบนั้นพัฒนาขึ้นมาจากการมีวัดเป็น

ศูนย์กลางมาโดยตลอดจนกระทั่งมีการก่อตัง้เมืองนากาโน่ขึ้นอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.

1897 ... วา่กนัวา่วัดเอาเกา่แกน้ี่กอ่ตัง้กอ่นทีจ่ะมพีุทธศาสนาเขา้มาเผยแพรใ่นญีปุ่่ นเสยีอกี ศาสน

สถานหลักของวัดนี้ก็คอื Zenkoji Hondo ซึง่เป็นอารามไมข้นาดใหญ่อันเก่าแกง่ดงาม ส าหรับ

พระประธานหลักแหง่วัดนัน้ก็คอื Hibutsu (Secreat Buddha) พระพุทธรปูเกา่แกอ่ันศักดิส์ทิธิ์

ทีถ่กูหา้มใหใ้ครเห็นเป็นอันขาดแมก้ระทั่งเจา้อาวาสวัดก็ตาม  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) ตัง้อยูใ่นจงัหวดั

นากาโน ่ของภูมภิาคจูบุ เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของจังหวัดน้ี รองจากเมอืงหลักซึง่ก็คอื

เมอืงนากาโน ่ถนนนากามาจ ิ(Nakamachi Street) ถนนนากะมาจเิป็นย่านรา้นคา้ทีม่มีาตัง้แต่

สมัยโบราณ อาคารหลายแห่งยังคงอนุรักษ์ตัวอาคารใหค้งสภาพเดมิ สองฝ่ังถนนจะมโีกดังเก็บ

ของสมัยโบราณที่เรียกว่า “คุระ” ผนังลายสีเ่หลีย่มขา้วหลามตัดทาสดี าสลับสขีาวตัง้เรียงราย

ตลอดเสน้ทาง ถนนเสน้น้ีมีน ้าพุใตด้นิอยู่หลายแห่ง มีคาเฟ่ รา้นโซบะ รา้นอาหารและรา้นขาย

สนิคา้แฮนดเ์มดอยู่หลายแห่ง นักท่องเทีย่วสามารถหาซือ้งานฝีมอืของญีปุ่่ น เชน่ ภาชนะดนิเผา 

เครือ่งเขนิญีปุ่่ นและงานฝีมอืทีท่ าจากไมไ้ดจ้ากทีน่ี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัทีโ่รงแรม MATSUMOTO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่4 ปราสาทมตัสโึมโต ้(ชมดา้นนอก) - ลานสกฟีจูเิท็น - หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไก 

– GOTEMBA OUTLET 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

จุดท่องเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุ คอื ปราสาทมตัสโึมโต ้1 ในปราสาทดัง้เดมิทีส่วยทีส่ดุของประเทศ

ญีปุ่่ น ปราสาทมัตสโึมโตะ เป็นปราสาทไมท้ีค่งความดัง้เดมิและเกา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ นและไดถู้กขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตลิ ้าค่าประจ าชาต ิการตัดกนัของสดี าและสขีาวของผนังปูนดา้นนอกปราสาท 

ท าใหป้ราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ปราสาทแห่งนี้ถูก

https://www.japankakkoii.com/japan-travel/review-matsumoto-nawate-nakamachi/
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สรา้งขึน้จากองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ปราสาทมัตสึ

โมโตย้ังมศีาลาชมดวงจันทรท์ีง่ดงาม (ชมดา้นนอก ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน)  
 

หมายเหต ุ: พเีรยีดทีเ่ดนิทางตน้เดอืนธนัวาคม อาจยงัเป็นช่วงใบไมเ้ปลีย่นส ีหรอื ช่วงใบไมร้ว่ง และ

บางจดุอาจไดลุ้น้หมิะแรก 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านอสิระ ณ ลานสกฟีูจเิท็น ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นกระดานเลือ่นกับลาน

หมิะขาว โพลนและกจิกรรมอื่นๆ อีกมากมาย รวมถงึใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพประทับใจตาม
อัธยาศัย (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อปุกรณ์สก ีอปุกรณ์เลน่ตา่งๆ หรอืกจิกรรมตา่งๆ) 

หมายเหต ุ: พเีรยีดทีเ่ดนิทางตน้เดอืนธนัวาคม ยงัเป็นช่วงใบไมเ้ปลีย่นส ีหรอื ช่วงใบไมร้ว่ง ลานสกี

ยงัไมเ่ปิด ทวัรข์อน าทา่นเดนิทางสู ่“ภเูขาไฟฟูจ”ิ เป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น รอบๆ ภเูขาเต็ม

ไปดว้ยธรรชาตอิันงดงามทีล่งตัว ความสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตรซึง่เป็นสัญลักษณ์

ส าคัญของประเทศญีปุ่่ น น าทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณี

ทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด)  
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเทีย่วทีส่รา้ง

เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับ
ทะเลสาบยามานาคาโกะ ซึง่เป็นพืน้ทีเ่กา่ของทะเลสาบแห่งที ่6 ทีแ่หง้ขอดไปเมือ่ 200-300 ปีที่
ผ่านมา บ่อน ้าทัง้ 8 น้ีเป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดูรอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟ
ฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า  80 ปี ท าใหน้ ้ าใสสะอาดเป็นพิเศษ ถัดไปอีกบ่อหนึ่ง 
นักท่องเทีย่วสามารถดืม่น ้าเย็นจากแหล่งน ้าไดโ้ดยตรง บ่อน้ีค่อนขา้งลกึและมชีวีติทัง้พืช และ
ปลาน ้าจืดขนาดใหญ่อาศัยอยู่ นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆ 
บ่อ ทีข่ายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ บางรา้นยังขายมันเทศ
หวานยา่ง และแครกเกอรข์า้วคั่วบนเตาเล็กๆ กลางแจง้ สง่กลิน่หอมชวนใหล้ิม้รสอกีดว้ย 

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ณ GOTEMBA OUTLET ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ น หรอืต่างประเทศ 

ทีเ่อาทเ์ล็ทแหง่น้ีก็จัดเต็มไดท้กุวัน และไมไ่ดม้เีพยีงเสือ้ผา้แฟชัน่เทา่นัน้ แตย่ังมเีสือ้ผา้สปอรต์ใส่

ออกก าลังกายกลางแจง้เก๋ๆ  รองเทา้ ของเล่น ของกระจุกกระจกิ เครือ่งส าอางและเครือ่งประดับ
ตา่งๆก็มใีหช้อ้ปป้ิงกนัเต็มอิม่ มรีา้นคา้กวา่ 120 รา้น 

 



PJP55-SL : PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO TOYAMA NAGANO MATSUMOTO FUJI 5D4N 

 

จากนัน้น าเดนิทางสู ่ทีพ่ัก โรงแรม FUJI HOTEL หรอืระดับเดยีวกนั 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (8) เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์

ใหท้่านไดผ้่อนคลายกับ การ แช่น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ชน่ ้าแร่แลว้ จะท าให ้

ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 
 

วนัที ่5 ท ะ เ ล ส า บ ฮ า ม า น ะ - DUTY FREE - NAGASHIMA OUTLET -  

สนามบนินาโกยา่  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานะ หรอื ทะเลสาบปลาไหล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

3 ชม.) เป็นทะเลสาบน ้าจืดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภาคกลางของญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในเมืองฮามามัทส ึซึง่อยู่

ระหว่างโตเกยีวและนาโงย่า จังหวัดชซิโุอกะ ซึง่ชือ่ทีค่นทั่วไปนยิมเรยีกว่าทะเลสาบปลาไหลนัน้
ก็เพราะว่าทีน่ี่เป็นแหล่งเพาะพันธุป์ลาไหลน่ันเอง เนื่องจากในทะเลสาบแห่งนี้มแีร่ธาตุทีเ่หมาะ
ส าหรับการเลี้ยงปลาปลาไหล จงึท าใหข้องฝากของทีน่ี่เป็นผลติภัณฑอ์ันเกดิจากผลติผลของ
ปลาไหล นอกจากนี้รอบๆ บริเวณทะเลสาบยังมีจุดชมวิวที่เต็มไปดว้ยตน้ซากุระอยู่มากมาย 
รวมทัง้ยังมทีีพ่ักรถและรา้นขายของทีร่ะลกึดว้ย 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่DUTY FREE  

ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีต่างๆ ตามอัธยาศัยและน า

ท่ าน ปิดท า้ยละลายเงิน เยนที่  NAGASHIMA 

OUTLET เพื่อใหท้่านเลือกซื้อสนิคา้ตามอัธยาศัย 

สนิคา้ทีน่ี่จ าหน่ายในราคาทีล่ด 40 – 70% จากราคา

ปกตใิหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 

เทีย่ง         อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงนา

โกยา่ 

16.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่SL 311  

*** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง *** 

21.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

 

 

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ต ัว๋ 
เดนิทางทา่นเดยีว/ 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

4 - 8 ธ.ค. 2562 

(วนัพอ่ - ลางาน 2 วนั) 
32,999.- 23,999.- 9,900.- 

5 – 9 ธ.ค. 2562 

(วนัพอ่ - ลางาน 2 วนั) 
32,999.- 23,999.- 9,900.- 

5 – 9 ก.พ. 2563 

(วนัมาฆบชูา - ลางาน 3 วนั) 
26,999.- 20,999.- 9,900.- 

6 - 10 ก.พ. 2563 

(วนัมาฆบชูา - ลางาน 2 วนั) 
32,999.- 23,999.- 9,900.- 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

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

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

▪ คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

▪ คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

▪ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

▪ คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร์
ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เน่ืองจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่
รอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ (คา่ทปิ

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 15,000 บาท พรอ้มกับเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
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➢ หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสาย

การบนิระหวา่งประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไม่สามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 

30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ท ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะ

ไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

หวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การ

จลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

Lion Comfort Seat – แถว 1-2 (ราคา 1,100/เทีย่ว) 

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

Lion Normal Seat – (ราคา 500/เทีย่ว) 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
❖ บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
❖ กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
❖ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกันได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

❖ ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ่้ายเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

❖ เน่ืองจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดสว่นหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ่้ายแบบเหมา

จ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การบรกิารของ
รถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็น
หลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ด ้
ขอวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายตา่งๆ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรือ เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย 

พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ่้าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ว

เครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั ว

เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 
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❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 

 

 
 

 

 

 

  


