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กาํหนดการเดินทาง 
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FIGHT DETAIL 
TG 644 BKK - NGO 00.05 - 07.30 
TG 647 NGO - BKK 00.30 - 05.10 



 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ                                 

21.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง 

วันที่สอง นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ(ชมงานประดับแสงไฟ) 

00.05 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญีปุ่่ น  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ณ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านข้ันตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

นาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาทนาโกย่า” ปราสาท ที่มีความสวยงามไม่แพป้ราสาทอ่ืนๆ ของญี่ปุ่นถูกสร้างขึ้นในปี 

ค.ศ. 1612 โดย โตกุงาวะ อิเอะยาสุ และถูกทาํลายในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 และ ได้รับการสร้างขึ้นใหม่               

ในปี ค.ศ. 1959 และภายในปราสาทแห่งน้ีไดเ้ก็บรวบรวมส่ิงลํ้ าค่าทางประวติัศาสตร์ และ ศิลปะอนังดงาม            

อนัรวมไปถึง ปลาจิโฮโกะ1 คู่ ซ่ึงลกัษณะคลา้ยปลาโลมาที่ทาํดว้ยทองคาํบนยอดปราสาทอีกดว้ย 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่  “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” หมู่บา้นที่ไดรั้บเลือกจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก เม่ือปี 

ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงคาํว่ากสัโช แปลว่า  พนมมือ โครงสร้างบา้นที่สร้างขึ้น

จะคลา้ยกบัการพนมมือ และสร้างโดยที่ไม่ไดใ้ชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแขง็แรง และสามารถรองรับ

หิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได ้*** ชมงานประดับแสงไฟ 

(Light Up) ไฮไลท์ของหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ในฤดูหนาวที่หิมะ

หนา จะเปิดไฟจัดแสงสีต่างๆ สว่างไสวไปทั่วทั้งหมู่บ้านสวยงาม

     
วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง 

อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ - - -  

2 
สนามบนินาโกยา่  – ปราสาทนาโกยา่ – หมูบ่า้นมรดกโลก 

ชริะคะวะโกะ (ชมการจดัแสดงแสงส ีประดบัไฟในฤดหูนาว) -   HIDA PLAZA HOTEL 

หรอื เทยีบเทา่ 

3 ตลาดเชา้ – ยา่นซนัมาชซูิจ ิ– ฮดิะ ฟุนะยะมะ สโนว ์รสีอรท์    HIDA PLAZA   HOTEL 

หรอื เทยีบเทา่ 

4 
ปราสาทอนิุยามะ – โอะคะช ิโนะ ชโิระ  หรอื ปราสาทขนม
หวาน - มติซุยเอา้ทเ์ล็ต – งานประดบัไฟฤดหูนาว 

Nabana no sato Winter Illumination 
  - SAKAE TOKYU HOTEL 

หรอื เทยีบเทา่ 

5 
วดันไิทจ ิ– ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ – เอออน พลาซ่า   
สนามบนินาโกยา่ – กรุงเทพฯ  - -  

6 กรุงเทพฯ - - -  



จนทําให้นักท่องเที่ยวมากมายหลั่งไหลกันมาชมเป็นประจําทุกปี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย *** 

คํา่             รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พัก  

 พักที่  HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ให้ท่านได้สัมผสักับการอาบนํ้ าแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้า              

การอาบนํ้ าแร่จะทาํใหเ้ลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเครียดอีกดว้ย                    

วันที่สาม ตลาดเช้า – ซันมาจิ – ฮิดะ ฟุนะยะมะ สโนว์ รีสอร์ท 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านชม “ตลาดสดเช้า” โดยพวกเกษตรกรไดน้าํเอาผลิตผลจาํพวกดอกไม ้พืชผกัมาจาํหน่ายเอง อีกทั้งของ   

ที่ระลึกที่ขึ้นช่ือ ของเมืองทาคายาม่าดว้ย  

จากนั้น   นาํท่านไปยงั “ซันมาชิซึจิ” ยา่นเมืองเก่าที่ยงัคงอนุรักษบ์า้นเรือนในสมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อนไดเ้ป็นอยา่งดี 

สมัผสับรรยากาศบา้นเรือน ร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก ที่ซ่อนตวัอยูใ่นบา้น แต่ละหลงัอยา่งกลมกลืน อิสระ

ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของที่ระลึก หรือหามุมถูกใจบนัทึกภาพตามอธัยาศยั 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ “ฮิดะ ฟุนะยะมะ สโนว์ รีสอร์ท” ให้ท่านได้ ต่ืนตากับ “หิมะ” อันขาวโพลน และสนุก                

กับกิจกรรมกลางแจ้ง ให้ท่านได้เ ลือกตามอัธยาศัย ว่าจะ

สนุกสนานกบักระดานเล่ือน ที่ไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ หรือจะ

สนใจลองเล่นสกีก็สามารถเช่าชุด และอุปกรณ์ได้อย่างอิสระ 

(ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์ในการเล่นทุกชนิด)   
คํา่             รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พัก  

 พักที่  HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ให้ท่านได้สัมผสักับการอาบนํ้ าแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้า              

การอาบนํ้ าแร่จะทาํใหเ้ลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเครียดอีกดว้ย                  

วันที่ส่ี  ปราสาทอินุยะมะ – SWEET CASTLE (OKASHI NO SHIRO) – มิตซุยเอ้าท์เล็ต  

   – งาน Nabana no sato Winter Illumination   

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาทอินุยะมะ” ปราสาทที่ไดรั้บการขึ้นเป็นสมบติัแห่งชาติ หอคอยปราสาทแห่งน้ีถือวา่

เป็นหอคอยเก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น ท่านสามารถชมววิสวยงามไดทุ้กทิศทาง หากวนัไหนที่อากาศแจ่มใส

จะสามารถมองเห็นภูเขาออนตาเกะไดอี้กดว้ย อิสระใหท่้านเดินชมกนัตามอธัยาศยั 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ “SWEET CASTLE หรือ OKASHI NO SHIRO” 

ตวัอาคารสีขาวภายนอกนั้นไดต้น้แบบมาจาก อาคารรัฐบาลสีแดงท่ีฮอก



ไกโด ภายในมีการจดัแสดงผลงานที่สร้างจากนํ้ าตาลกวา่ 200 ช้ิน ** ใหท้่านไดท้านขนมหวานบุฟเฟ่ต ์แบบ

โฮมเมดที่มีใหเ้ลือกมากมายหลายชนิดกนัอยา่งจุใจ  

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “มิตซุยเอ้าท์เล็ต” ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบั สินคา้แบรนด์เนมมากมาย อิสระให้ท่านได้

เพลินเพลินกบัการ “เลือกชม และซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 

 

 

จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ “นะบะนะ โนะ ซะโตะ (nabana no sato)” นําท่านชมงานประดับไฟในช่วงฤดูหนาว 

“Nabana no sato Winter Illumination” งานประดบัไฟที่ยิง่ใหญ่ขึ้นช่ือเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศ อิสระให้

ท่านเดินชม กนัตามอธัยาศยั  

                

 

 

 

 

 
 

คํา่             รับประทานอาหารคํา่ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารคํา่) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 

 พักที่  NAGASHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า                     
 

วันที่ห้า  วัดนิไทจิ – ช้อปป้ิงย่านซาคาเอะ – เอออน พลาซ่า – สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ “วัดนิไทจิ” วดัไทยประจาํญี่ปุ่นท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1984 ณ บริเวณเชิงเขาคาคุโอะซนั นาํท่านกราบนมสัการขอพร “องคพ์ระ

ศากยมุนี” และ “ป้ายฝีพระหัตถ์” พระที่องค์พระบาทสมเด็จ                     

พระเจา้อยู่หัวองค์ปัจจุบนั (รัชกาลท่ี 9) ได้ทรงพระราชทานไวส้ําหรับ

นําไปประดิษฐานเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพนัธไมตรีอันดีงาม

ระหว่างไทยและญี่ปุ่ น พร้อมบนัทึกภาพคู่กับ “อนุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว” ที่

ประดิษฐานอยูบ่ริเวณหนา้พระวหิาร 

จากนั้น นําท่านไปยงัย่าน “ซาคาเอะ” แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังของนาโกย่า ให้ท่านได้เพลินเพลินกับการซ้ือสินค้า

หลากหลาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เส้ือผา้แฟชัน่ และสินคา้แบรนดเ์ นมอยา่งจุใจ  



จากนั้น          นาํท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูน ยร์วมแห่งสินคา้ชั้นนาํนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ และ             

ยงัมี “ร้าน 100 เยน” เพื่อให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง และเลือกซ้ือของฝากอยา่งเต็มที่ก่อนเดินทางกลบั อิสระให้ท่าน                

ไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้กนัต่อตามอธัยาศยั  

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 

คํา่             รับประทานอาหารคํา่ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารคํา่) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 

จนสมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน ทาํการเช็คอินเพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบั 

 

วันที่หก  สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ 

00.30 น.     เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที่  TG647 

04.30 น.     เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 
 

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

หมายเหตุ  :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อตัราค่าบริการ  (ราคาต่อ 1 ท่าน) 
 

วันเดินทาง 
ราคา 

บาท / ท่าน 
ผู้ใหญ่ 

เด็ก 1 ท่าน พัก
กับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน พัก
กับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 
(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 1 ท่าน พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

22 – 27 ม.ค. 60  

23 – 28 ม.ค. 60 

29 ม.ค. –  03 ก.พ. 60 

30 ม.ค.  – 04 ก.พ. 60 

05 – 10 ก.พ. 60 

06 – 11 ก.พ. 60 

 

รวมตั๋ว 

 

47,900.- 44,900.- 44,900.- 41,900.- 
7,000.-  

ไม่รวมตั๋ว 29,900.- 29,900.- 29,900.- 26,900.- 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึจํานวนตามทีก่ําหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอื เลือ่นการเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

2. กรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศ หรอื ระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวันเดนิทางทีท่า่นไดทํ้าการจองไว ้

กบัทางบรษัิทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ กอ่นการชาํระเงนิคา่ตัว๋ดงักลา่ว หากเกดิขอ้ผดิพลาด  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการงดความดแูลรบัผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ดงักลา่วทกุกรณี 

3. การชําระคา่บรกิาร  

3.1 กรุณาสาํรองทีน่ั่ง พรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ทวัร ์ทา่นละ 10,000 บาท  



3.2 กรุณาชาํระคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามกาํหนดการในใบแจง้การชาํระเงนิ 

3.3 กรุณาชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมด 15 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามกาํหนดการในใบแจง้การชาํระเงนิ 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืมดัจําทัง้หมด 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันข ึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 - 30 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 10,000 บาท 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 25 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.5 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.6 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่งกบั

สายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.7 กรณีวซีา่ไม่ผ่าน (ทา่นไดใ้หค้วามร่วมมอืในการเตรยีมเอกสารอย่างถกูตอ้ง และตรงตามกาํหนดเวลา)  

ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืคา่ทวัรใ์ห ้โดยหักคา่บรกิาร 2,000 บาท ตอ่ ทา่น  

 

4.8 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่และฟังผลวซีา่หลงัจากวันทีท่างบรษัิทฯ ไดด้ําเนนิการออกตัว๋  

เครือ่งบนิแลว้ หากวซีา่ของทา่นไม่ผา่น ทางบรษัิทฯ ขอเรยีกเก็บคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจ่ะ

ขึน้อยู่กบัราคาตัว๋เครือ่งบนิในแตล่ะกรุป๊)  

4.9 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิาร รายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง  

พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่เขา้สถานที ่และคา่ใชจ้่ายนัน้ๆคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1.คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิ (ต ัว๋กรุ๊ป บนิไป – กลบั พรอ้มคณะ) ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ

ทวัรข์า้งตน้ การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้ 50% 

โดยขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนิ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดนัน้ ออกโดยสายการ

บนิ ทางบรษัิทไม่อาจกาํหนดเองได ้อนงึการเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลงั หากมคีา่ใชจ่่ายใดๆ ทเีพิม่ข ึน้ ถอืเป็น

คา่ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ ตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 

2.คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

หมายเหต ุหอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมีความ

แตกต่างกัน ซึง่อาจจะทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งตดิกันตามที่ตอ้งการ ดังนัน้ท่านควรที่จะส่งเรื่องแจง้ขอหอ้งพักดังกล่าว

ลว่งหนา้เป็นเวลา อย่างนอ้ย 30 วัน 

3.คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  



การจัดโปรแกรมทวัรเ์ป็นการกําหนดโปรแกรมลว่งหนา้ หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทําการ 

หรือ ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ หากมีการล่าชา้ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไม่

สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษัิทฯไม่สามารถ คนืเงนิใดใหแ้กท่า่นได ้  

4.เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  

5.คา่นํา้หนกัสมัภาระไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั / 1 ใบ และ สมัภาระไม่เกนิ 7 กโิล สามารถตดิตวัข ึน้เครือ่งไดท้า่นละ1 ใบ 

   คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

 

6.คา่ประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 - กรณีผูเ้ดนิทางอายุ 6 เดอืน - 75 ปี จะมสีทิธริับ 100% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
 - กรณีผูเ้ดนิทางอายุ 76 ปี ข ึน้ไป  จะมสีทิธริับเพยีง 50% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
หมายเหต ุในกรณีเกดิอุบัตเิหตใุนระยะเวลาการเดนิทาง จํากดัจํานวนเงนิความรบัผดิชดใช ้ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
กรณีดงัตอ่ไปนี ้ทางบรษิทัประกนัภยัไมคุ่ม้ครองตอ้งทําเป็น แผนแบบเดีย่วเทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
1. กรณีผุเ้ดนิทาง ไม่เดนิทางไป - กลบัพรอ้มคณะ  
2. กรณีเดนิทางคนละสายการบนิกบัคณะ 
3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดเ้ดนิทางเริม่ตน้จากประเทศไทย  
*** กรณีดงักลา่วขา้งตน้ ทางประกนัภยัการเดนิทางจะไม่รบัผดิชอบไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ *** 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึจํานวนตามทีก่ําหนด  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ ทีจํ่าเป็น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ และ การนําส ิง่ของที ่ผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน  

 

 



รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 

15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 

เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

3. (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

5. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สาํหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้าน เหลอืมากกว่า 6 เดอืน ข ึน้ไป นับจากวันทีผู่โ้ดยสารเดนิทาง 

กรณีหนังสอืเดนิทาง (พาสพอรต์) หมดอายุไมส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯไม่ขอรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายไม่วา่

กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2.  กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะ

สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
หมายเหต ุโปรแกรมจัดทําขึน้สาํหรับผูท้ีป่ระสงคเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ เนื่องจากบรษัิททวัร ์ไม่สามารถรับผดิชอบ กรณี

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ – ออก เมอืง ปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ คา่ใชจ้่ายทัง้หมดเป็นการชาํระขาดลว่งหนา้กอ่นออก

เดนิทางทัง้ส ิน้ ไม่สามารถคนืไดไ้ม่ว่ากรณีใด   
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