
 

 
 

 
 

 

CODE: XJ789 Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ 6D4N 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) บินตรงสู่นาโกย่า (สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร์) 
น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG  

 

ไฟล์ทบิน 

นาโกย่า เจแปนแอลป์ 



 

 
 

 

Departure    DMK – NGO   XJ638 23.55 -07.45 

Return          NGO – DMK   XJ639 09.00-13.00 

 

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น) อัพเกรดที่นั่ง/เพ่ิมน้ำหนักสัมภาระ รายละเอียดท้ายรายการทัวร์ 

 

 

 

 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X 
เที่ยวบินที ่ BKK-NGO  XJ638 23.55 – 07.45+1    

2  สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – สวนดอกไม้ฮะมะมัตสึ – วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ –  
ฟูจิออนเซ็น    เที่ยง (บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku), เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู) 

3  โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวน Oishi Park -  มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ -  
อิออนมอลล์ – ที่พักออนเซ็น   เช้า,เที่ยง  

4 เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ  - กุโจ  
 เช้า,เที่ยง,เย็น 

5  เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - ปราสาทอินุยามะ – ศาลเจ้าซังโกะอินาริ - ย่านเมืองเก่าโจกะมะชิ - 
นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ    เช้า,เที่ยง 

6 นาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ 
เที่ยวบิน NGO-DMK   XJ639 09.00 -13.00   เช้า (บริการแบบSet Box)  

 
วันเดินทาง 

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

 พักเดี่ยวเพิ่ม / 

เดินทางท่านเดียว 

ที่นั่ง หมายเหตุ 



 

 
 

15-20 เมษายน 63 36,888  

 

Infant 7,000 บาท 

(อายุไม่เกิน 2 ปี) 

 

 

8,500 30  

22-27 เมษายน 63 32,888 8,500 30  

6-11 พฤษภาคม 63 34,888 8,500 30  

13-18 พฤษภาคม 63 31,888 8,500 25  

20-25 พฤษภาคม 63 31,888 8,500 30  

27 พฤษภาคม-1มิถุนายน 29,888 8,500 30  

3-8 มิถุนายน 27,888 8,500 30  

10-15 มิถุนายน 27,888 8,500 30  

17-22 มิถุนายน 63 27,888 8,500 30  

 

วันที่แรก   กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง  

 

20.30น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สาย

การบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที ่ของบริษัทฯคอยอำนวยความ

สะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า  

23.55น. นำท่านเดินทางสู่ นาโกย่า สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ ่นโดยสายการบินAIR ASIA X 

เที่ยวบินที่XJ68 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องสั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น) 

 

วันที่สอง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - สวนดอกไม้ฮะมะมัตสึ – วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ –ฟูจิออนเซ็น   

อาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku ), เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อ้ัน) 

07.45 น. เดินทางถึง นาโกย่า สนามบินชูบุเซ็นแทรร์(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือ

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮะมะมัตสึ  



 

 
 

 

 Hamamatsu Flower Park เมืองฮามามัตสึ จังหวัดชิซุโอกะ สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ ให้ท่านได้สัมผัส

ความสวยงามของดอกไม้ประจำฤดูกาล เป็นสวนสวยขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นสวนซากุระและดอกทิว

ลิปที่ขึ้นชื่อว่างดงามติดอันดับของโลกบนพื้นที่รวม 300,000 ตารางเมตร ปลูกพืชกว่า 3,000 ชนิดเป็นจำนวนมาก

ถึง 100,000 ต้น สามารถชมความงามของดอกไม้ได้ทุกฤดูของญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย นำท่าน

เดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ฟู

จ-ิฮาโกเน่-อิสึที่ผู้มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติและดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันที่เบ่งบานตลอดทั้ง

ปี ทิวทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอาชิ และ โอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยังมีชื่อเสียงในเรื่อง

ของการเป็นแหล่งน้ำพุร้อน ที่แปลกไปกว่านั้นคือ มีจำนวนน้ำพุร้อนมากถึง 17  แห่ง 

 

 

 

เที่ยง  อาหารกลางวัน (ม้ือที่1) บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ตั้งอยู่ด้านล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบอาชิ  เป็นศาลเจ้าที่

ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในบริเวณนี้ ศาลเจ้าแห่งนี้มีประวัติเก่าแก่มาตั้งแต่ราวปีค.ศ.757 ในสมัยนาระได้รับ

ความเลื่อมใสจากโชกุนหลายต่อหลายท่าน เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่ ใช้ทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในภูมิภาคคันโต เส้นทาง

เดินสองข้างทางจะมีตะเกีย งแขวนเรียงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจ้านั้นมีบรรยากาศที่เงียบสงบอยู่ท่ามกลาง

ต้นไม้ใหญ่ มีความสวยงามตลอดทั้งปี ศาลเจ้านี้มีเสาโทริอิลอยน้ำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้จากหลาย ๆ จุดรอบ

ทะเลสาบอะชิ อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักออนเซ็น 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ (ม้ือที่2) บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อ้ัน     

ที่พัก: Fujinobou Kaen Hotelหรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบ

นัดหมาย5วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 



 

 
 

 

วันที่สาม โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวน Oishi Park -  มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – อิออนมอลล์       

อาหารเช้า,กลางวัน  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือที่3) 

  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake 

Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มีบ่อน้ำใสๆ รวมกัน

กว่า 8 บ่อ เป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า  1,200 ปี นำท่านเดินทางสู่ 

ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ซึ่งได้จำลองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น และสาธิตวิธีป้องกันตัว และท่าน

ยังสามารถเข้าไปทดสอบในห้องจำลองแผ่นดินไหวในระดับที่แตกต่างกันได้ด้วย นำท่านเดินทางสู่ โออิชิ ปาร์ค 

Oishi Park จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ทางเหนือริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวันที่อากาศดี

สามารมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน โดยตลอดปีสวนแห่งนี้จะมีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนกันไป อาทิ 

ในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมจะเป็นดอกพิงค์มอส ช่วงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือน

กรกฎาคม จะเป็นช่วงที่มีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซึ่งเต็มไปด้วยดอกลาเวนเดอร์ ดอกลา

เวนเดอร์จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วทั้งสวน ส่วนในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะปลูกพุ่มโคเคียที่จะแดงฉานสดใส

ตลอดฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วย 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที4่)Japanese Set 

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัดนากา

โนะ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น จึงทำให้เมืองทั้ง

เมืองถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ใจกลางประเทศญี่ปุ่น นำท่านไป

ชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี1504 ซึ่ง

นับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดและนอกจากนี้ก็ยังเป็น ปราสาทติด

อันดับ 1 ใน 5 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ ่น  ที่

สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน  



 

 
 

 

 ตัวปราสาทมีผนังที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ (นำชมด้านนอก) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ห้างอิ

ออนมอล ์อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้า และอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทาง

สู่ที่พักออนเซ็น 

ไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น Onsen น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้

พักผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซึ่งชาวญ่ีปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปล่ัง 

ที่พัก: Itoen Hotel Asamanoyu หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบ

นัดหมาย5วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่ส่ี เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ  - กุโจ                      อาหารเช้า,กลางวัน,เย็น 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือที่5) 

นำท่านเดินทางสู่ เจแปนแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ Tateyama Kurobe Alpine Route เส้นทางที่เริ่มต้นที่

สถานีโองิซาวะ (Ogisawa) ในจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) ไปสิ้นสุดที่ เขาทาเตยามะ (Mount Tateyama) ใน

จังหวัดโทยามะ (Toyama) ระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร และต้องอาศัยยานพาหนะหลากหลายรูปแบบใน

การเดินทาง ทั้งเคเบิ้ลคาร์ รถบัส และกระเช้าไฟฟ้า เป็นต้น โดยตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่

ตระการตาของเทือกเขาแอลป์เหนือซึ่งครอบคลุมระยะทางกว่า 3,000 เมตร (หมายเหตุ: เส้นทางขึ้น-ลง อาจมี

สลับจุดขึ้นสถานีสถานีทาเตยามะลงสถานีโองิซาวะได้) นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ 

เส้นทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ นำท่านเดินทางสู่ สถานีโองิซาวะ นำ

ท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตรโดยนั่งรถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์คันเต็น 

นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่นนําท่านชมเขื่อนคุโรเบะซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โอบ

ล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 

เมตร ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้ าง4 ปี โดยจะใช้เวลา

เดินเท้าเพ่ือข้ามเขื่อน 800 เมตร ประมาณ15นาที ชมทัศนีย์ภาพทะเลสาบคุโรเบะที่สวยงาม นำท่านนั่งเคเบิ้ล

คาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะไดระระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่ง

เดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ต้นจนสุดเส้นทาง ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว ให้ท่านได้ชมที่

ราบคุโรเบะไดระที่สวยงาม เต็มไปด้วยหิมะ จากนั้นนำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 

เมตร สู่ สถานีไดกันไบ เป็นจุดชมวิวบนเขื่อน สถานีรถไฟ ให้ท่านได้ชมความงามบนสถานีได้จากชั้น2 จากนั้นนำ

ท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถบัสไฟฟ้า ลอดอุโมงค์ทาเตยามะ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่6) เมนูแบบ Set ญี่ปุ่น 

บ่าย นำท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรอง

จากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่

สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเท

ยาม่า ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให้ทุกท่าน

ได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นกำแพงหิมะสูงชัน  SNOW WALL สูงกว่าสิบ

เมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอีก

ทัศนียภาพที่ตื ่นตาตื ่นใจ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ 

จากนั้นนำท่านเดินทาง โดยสารรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลิน

กับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย เดินทางสู่สถานีบีโจดัยระ 

แล้วนำท่านโดยสารโดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่สถานีทาเตยามะ จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พักย่าน

กุโจ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่7) 

ที่พัก: Gujo Vacance Mura Hotel /ย่านกุโจ/ฟุกุย/เกโระ หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทาง

บริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่ห้า เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - ปราสาทอินุยามะ – ศาลเจ้าซังโกะอินาริ - ย่านเมืองเก่าโจกะมะชิ - 

นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ   อาหารเช้า,กลางวัน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือที่ 8) 



 

 
 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซกิ นำท่านแวะชม ร้านซันชู หรือ Hamonoyasan สถานที่ที่ผลิตมีดได้คมสุด ๆ 

อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื ่องการตีดาบญี่ปุ ่นอย่างดาบเซกิ สำหรับที่ร้านซันชูนี้มีเครื่องใช้ของมีคมต่าง ๆ 

มากมายกว่า 3,000 ชิ้น ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกรรไกรตัดแต่งกิ่งและสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรือมีด

สำหรับทำครัวหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้การเตรียมวัตถุดิบของคุณง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีดาบญี่ปุ่น ขนมและ

เครื่องดื่มเย็น ๆ จำหน่ายอีกด้วย อีกสิ่งหนึ่งพลาดไม่ได้เมื่อมาร้านซันชูคือ การชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ ดาบ

ซามูไรคมๆที่ฟันฉับเดียวต้นไผ่ก็ขาดเป็น 2 ท่อน พร้อมใส่ชุดกิโมโนและเสื้อกั๊กซามูไรถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่9) เมนูแบบ Set ญี่ปุ่น 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทอินุยามะ Inuyama Castle ตั้งอยู่ในเมืองอินุยามะ จ.ไอจิ มะได้เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี 

1537 โดยโอดะ โนบุยาสึ ซึ่งเป็นลุงของโอดะ โนบุนางะ ปราสาทอินุยาได้ขึ้นทะเบียนเป็นส  มบัติประจำชาติซึ่งถือ

เป็นความภาคภูมิใจของไอจิ หอคอยของปราสาทเป็นหอคอยที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาปราสาทที่ยังหลงเหลืออยู่ของ

ญี่ปุ ่น ท่านยังสามารถเลือกซื้อของที ่ระลึกและยังสามารถชมศาลเจ้าซังโกะอินาริ Sanko Inari Shrine เทพ

เจ้าของศาลเจ้าซังโกะอินาริ เป็นเทพเจ้าที่ปกป้องตระกูลนารุเสะ ซึ่งดูแลปราสาท ซุ้มประตูโทริอิสีแดงเป็นจุด

ถ่ายรูปที่ได้รับความนิยม มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาถ่ายรูปตรงจุดนี้ และที่น่าสนใจอีกอย่างของศาลเจ้าแห่งนี้คือ

แผ่นไม้รูปหัวใจสีชมพู ผู้คนมากมายมาขอพรที่ศาลเจ้าด้วยความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ขอให้มีความสุขชั่วนิ

รันดร์ และขอให้รายล้อมด้วยคนดี และขอพรเรื่องความรักโดยเขียนคำขอนี้บนแผ่นไม้แล้วแขวนไว้ที่ศาลเจ้า อิสระ

ให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย ทัวร์นำชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าภายใน จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมย่านโจกะมะชิ

ที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นย่านที่มีอาคารโบราณที่สร้างมาแต่ก่อนเหลืออยู่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญให้ท่านได้

ชมอาคารเก่าแก่ วิวของเมืองอินุยะมะ และนอกจากนี้ยังมีร้านขายของทั่วไป คาเฟ่น่ารักๆ และร้านของฝากของที่

ระลึกให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นาโกย่า เดินทางไป วัดโอสุคันนอน Osu 

Kannon Temple ตั้งอยู่จังหวัดไอจิ(Aichi) วัดแห่งนี้นับว่ามีความเก่าแก่และประวัติที่น่าสนใจ แรกเริ่มสร้างขึ้นใน

สมัยคามาคุระท่ีอยู่ราวๆปี ค.ศ. 1192-1333 ในจังหวัดกิฟุ แล้วถูกย้ายมาตั้ง ณ ปัจจุบันในปี 1612 เป็นวัดใน 



 

 
 

 

พระพุทธศาสนาที่มีชื ่อเสียงมากในแถบตอนกลางของนาโกยา สิ่งที่ทำให้วัดนี้มีชื ่อเสียงโด่งดังมากคือเป็นที่

ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา เป็นพระพุทธรู ปไม้  ที่แกะสลัก

อย่างประณีตโดยพระสงฆ์นามว่า  “Kobo Daishi” มีห้องโถงใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่น

และภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงสำเนาที่

เก่าแก่ท่ีสุดของพงศาวดารโคจิคิท่ีรวบรวมประวัติศาสตร์ต้นกำเนินของญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางช้อปปิ้งย่านซา

กาเอะ ในเมืองนาโกย่าเต็มไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งร้านอาหารมากมาย ถือย่านการค้าแห่งใหญ่และทันสมัย

ที่สุดของนาโกย่า เป็นหนึ่งในย่านท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งสำคัญของเมืองนาโกประกอบไปด้วยแลนด์มาร์คที่

สำคัญของเมือง ได้แก่ หอคอยนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ (Nagoya TV Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารที่มี

รูปทรงเหมือนยานอวกาศ และย่านซากาเอะยังมีศูนย์การค้า ร้านขายสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม และร้านอาหาร

หลากหลายร้าน รวมถึงร้านขายสินค้าลดราคายอดนิยมด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง/ทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย 

อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พักแรม 

 

 

 

 

ที่พัก: Toyoko Inn Chubu International Airport หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่หก  นาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ  อาหารเช้า (บริการแบบSet Box) 

เช้า  บริการอาหารเช้า (ม้ือที่10) (บริการแบบSet Box ) 

 (กรณีห้องอาหารของโรงแรมไม่สามารถเปิดบริการช่วงเช้าก่อน6โมงได้ทาง

บริษัทขอบริการอาหารเช้าแบบSet Box) 

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 



 

 
 

 

09.00น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที่ XJ639  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบน

เครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเท่านั้น ) 

13.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  

 

******************************** 

 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี ่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื ่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน 

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดย

คำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น 

ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น

ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการข้างต้นคำนวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น 

 
ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด 
และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน  
 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน 

 



 

 
 

 

2. ในกรณีที ่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ่ของบริษัทฯ  ก่อนทุกครั ้ง มิฉะนั ้นทาง 

    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

3.การชำระค่าบริการชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20วัน  

**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)  

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ

เข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**  

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  

และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงด

การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ 

การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดได้เฉพาะ Hot Seat สำหรับที่นั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทัวร์ไม่สามารถอัพที่นั่งได้  

ที่นั่ง Hot Seat เป็นที่นั่งที่มีพ้ืนที่ว่างที่มากกว่าที่นั่งมาตรฐาน ด้วยพื้นที่วางขาท่ีกว้างเป็นพิเศษ มีพ้ืนที่พอที่จะสามารถยืดขาได้

อย่างเต็มที่ 

- ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปีนั่งในโซนเงียบ 

- เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ที่นั่งแถวทางออก Exit Seat ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปไม่เกิน60ป ีเป็นผู้ที่สามารถ

เข้าใจคำแนะนำ มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในกรณีฉุกเฉินได้ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airbus A330 

โซน แถวที่ ราคา ต่อเที่ยว ต่อท่าน 

โซนเงียบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 

*Forward Zone แถวทางออก Exit 

Seat 

15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 

Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 

After Zone 34 DFG 2,250 บาท 

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 

Airbus A332 

โซน แถวที่ ราคา ต่อเที่ยว ต่อท่าน 



 

 
 

โซนเงียบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 

Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือ

ขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ  

**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านั้นพร้อมชำระค่าน้ำหนัก** 

- ซื้อนำหนักเพ่ิม 5 กก. ชำระเพ่ิม 600  บาท /เพิ่ม10กก. ชำระเพ่ิม 1,000 บาท/เพ่ิม20กก. ชำระเพ่ิม 2,000 บาท 
(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย 

บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม

ได้จากบริษัท ประกันทั่วไป 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 

5. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  



 

 
 

 

6. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 1,700 บาทต่อทริป ชำระค่าทิปที่สนามบินดอนเมืองขาไป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์

แล้วแต่ความประทับใจในบริการ 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่า

จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็น

ต้น) 

3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4.กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

 1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น 

 3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน 

 4.เป็นผู้ที ่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่  

    เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 



 

 
 

 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง (ไม่
นับรวมวันหยุดและ ส-อา) มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
ห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจำนวน 4ขวด 
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ 



 

 
 

 
ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว 
ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯ
ได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ใน
ระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น  
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 

 

 


