
 

 

 

 

รหัสทัวร 1900055 
ทัวรญ่ีปุ�น นาโกยา ทาคายามา  5 วัน 3 คืน (JL) 
หมูบาน LITTLE KYOTO   ปราสาทมัตสึโมโต   ยอดเขาทาเทยามา   กาํแพงหิมะ   
หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – นาโกยา 
 
22.00 น.  คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 8 

เคานเตอร R  
ของสายการบิน Japan Airlines (JL) พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเคร่ือง 
 

วันที่ 2 
ทาอากาศยานชุบ ุ (นาโกยา) – ทาคายามา – ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ไม
รวมคาเขาชมดานใน) - หมูบาน LITTLE KYOTO –ปราสาทมัตสึโมโต  

00.25 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานชุบุ เมืองนาโกยา โดยเที่ยวบินที่ JL738 เดินทางดวย
เคร่ืองบินลําใหญ ที่น่ังกวางสะดวกสบาย บริการระดับ 5 ดาว บริการอาหารรอนและ
เคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง 

 (ฟรีโหลดกระเป�าใบละ 23 กิโลกรัม  2 ใบ รวม 46 กิโลกรัม / ทาน) 
08.25 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานชุบุ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น นาโกยาเปนเมืองที่ใหญที่สุด

ในภูมิภาคชุบุ ซึ่งอยูตรงกลางประเทศญี่ปุ�น หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับ
สัมภาระเรียบรอยแลว จากน้ันนําทานเดินทางสู นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา 
จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติที่สวยงาม ผูคนที่เปนมิตร  
นําทานชม ทาคายามา จินยะ หรือ ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ไมรวมคาเขาชม
ดานใน) ซึ่งเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เปนที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการ
จังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอ
โดะ จากน้ันนําทานเดิมชม หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกาซันมาจิ ซูจ ิซึ่ง
เปนหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปกอน ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเปนอยาง
ดี อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและช่ืนชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน
โบราณ และรานคาหลากหลาย เชน รานผลิตและจําหนายเหลาสาเก รานทํามิโสะ ฯลฯ 
พรอมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เชน ซารุโบะโบะ หรือ ตุกตาทารกลิงตัว
สีแดงไมมีหนาตา ซึ่งถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา และเปนสินคายอด
นิยม เพราะแฝงไปดวยความเช่ือเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ�นอีกดวย และเก็บเกี่ยว
บรรยากาศอันนาประทับใจมากมาย ทานยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานา
ชนิดอีกดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (1) 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมตัสึโมโต  เที่ยวชม ปราสาทมตัสึโมโต 1 ใน 12 
ปราสาทด้ังเดมิที่ยงัคงสภาพสมบูรณและสวยงามที่สดุของประเทศญี่ปุ�น และไดถูกขึ้น
ทะเบียนใหเปนสมบัติลํ้าคาประจาํชาต ิการตัดกันของสดํีาและสขีาวของผนังปูนดาน
นอกปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตดักับฉากหลงัของเทือกเขาแอลป�
ญี่ปุ�น ปราสาทแหงน้ีถกูสรางขึ้นจากองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่เปนเอกลกัษณ
เฉพาะตวัหลายอยาง ปราสาทมตัสึโมโตยังมศีาลาชมดวงจันทรที่งดงาม แสดงใหเห็นถึง
วิถชีีวติของขุนนางในสมัยกอน ใหทานไดอิสระถายรูปเก็บบรรยากาศไดตามอัธยาศัย 
(ไมรวมคาเขาชมดานใน) 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
ค่ํา  พักที ่ ALPICO PLAZA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา เมอืงมตัสึโมโต 

โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 
5-7 วนักอนเดินทาง 
 

วันที่ 3  สถานีโอกิซาวา – เขื่อนคโุรเบะ – ยอดเขาทาเทยามา – กาํแพงหิมะ –  
สถานีทาเทยามา – คานาซาวา 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3) 
นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ ในเสนทางสายอัลไพนโอกิซาวา 
– ทาเทยามา ซึ่งเปนสวนหน่ึงของเจแปนแอลป� เดินทางถึงสถานีโอกิซาวา จากน้ัน
เปลี่ยนพาหนะเปนรถรางไฟฟ�าลอดอุโมงคคันเค็น จากน้ันเดินทางสู เขื่อนคุโรเบะ ซึ่ง
เปนเขื่อนยักษกั้นน้ําที่ใหญมหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ�น จะมีสายรุงพาดผานตลอดป ที่
โอบลอมดวยภูเขานับรอยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 
เมตร และมีความกวางถึง 492 เมตร ซึ่งใชเวลาต้ังแตเร่ิมบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 
45 ป เฉพาะตัวเขื่อนใชเวลาในการสราง 4 ป โดยจะใชเวลาเดินเทาเพื่อขามเขื่อน 
800 เมตร นําทานโดยสารเคเบ้ิลคาร ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะ ไปยัง สถานีคุโร
เบะไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเปนเคเบ้ิลคารแหงเดียวในญี่ปุ�นที่ลอดภูเขา
ต้ังแตตนจนสุดเสนทาง ทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากน้ัน นํา
ทานโดยสารกระเชาไฟฟ�า ที่ไมมีเสากลางตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานีคุโรเบไดระ 
ตอดวยเปลี่ยนพาหนะเปนรถบัสไฟฟ�า เพื่อเดินทางผานอุโมงคที่ลอดใตภูเขาทาเทยามา
ที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเปนอุโมงคที่อยูสูงที่สุดในญี่ปุ� 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันใหทานไดอิสระเลือกซื้ออาหาร คูปองอาหาร 1,800 เยน  
จากน้ันนําทานชม ยอดเขาทาเทยามา มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเปนอันดับสองรอง



 

 

จากภูเขาไฟฟูจ ิและยังเปนหน่ึงในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเช่ือคนญี่ปุ�นต้ังแตสมัย
โบราณ ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงามนาประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา ซึ่ง
ในวันที่ทองฟ�าโปรง สามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และใหทุกทานไดเดินบน
เสนทางที่สองขางทางเปนกําแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกวาสิบเมตร สัมผัส
กับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเปนอีกทัศนียภาพที่ต่ืนตา
ต่ืนใจ เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจสมควรแกเวลา นําทานเดินทางลงจาก
เจแปนแอลป� โดยลงจากฝم�งสถานีทาเทยามา ดวยรถบัสปรับอากาศของอัลไพนรูท เพื่อ
ลงมาสูรถบัสคันเดิม เพื่อเดินทางตอไปยังเมืองคานาซาวา  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 
 ค่ํา พักที ่ MYSTAYS KANAZAWA CASTLE HOTEL  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 

เมืองคานาซาวาโรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทาง
บริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง 
 

วันที่ 4 หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ชอปปم�งมิตซุย เอาทเลท็ – ชอปปم�งถนนซาคาเอะ  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (6) 

นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�นขนาน
แทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกเมื่อเดือนธันวาคม 
1995 บานสไตลกัสโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวาง 10 เมตร 
โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของ
หลังคาเหมือนกบัสองมอืพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโช” และมีผูคน
จากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปไมต่ํากวา 680,000 คน เลย
ทีเดียว จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองนาโกยา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (7) 
นําทานเดินทางสู  MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ใหทานอิสระ
เพลิดเพลินกับการชอปปم�งรานคาแบรนดเนมช้ันนําและรานอาหารญี่ปุ�นและอาหาร
นานาชาติกวา 240 รานเลยทีเดียว ที่น่ีถือเอาทเลตที่มีขนาดใหญอีกแหงหนึ่งในญี่ปุ�นมี
ความมีความใหญประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถูกออกแบบใหมีลักษณะคลาย
กับเมืองนิวออรลีนสซ่ึงเปนเมืองทาทางตะวันตกของอเมริกาอีกดวย 
นําทานเดินทางสู ถนนซาคาเอะ  ยานชอปปم�งช่ือดงัแหงนาโกยา แหลงของรานแบรนด
เนมช่ือดังตาง ๆ ที่พากันต้ังเรียงรายอยูสองฝم�งถนน ซึ่งเปนรานขนาดใหญมีหลายช้ันให
คุณไดเลือกสรรกันอยางเพลิดเพลินจนลืมวันเวลา เชนแบรนดยอดนิยมอยาง H&M, 



 

 

Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, miu miu, GAP, ZARA, Louis 
Vuitton และ Apple อิสระอาหารเย็นเพื่อใหทานสะดวกในการชอปปم�งไดอยางเตม็ที ่

ค่ํา  พักที ่ J HOTEL NAGOYA  ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเทา ใกลสนามบินนาโกยา 
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 
5-7 วนักอนเดินทาง 
 

วันที่ 5 ทาอากาศยานชุบุ (นาโกยา) – กรงุเทพฯ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (7)  

สมควรแกเวลานําทานสู ทาอากาศยานนานาชาตชุิบุ  เพือ่เตรียมตัวกลับสู 
กรุงเทพมหานคร 

10.30 น.  ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ JL737 เดินทางดวยเคร่ืองบินลํา
ใหญ ที่น่ังกวางสะดวกสบาย บริการระดับ 5 ดาว บริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืม
ตลอดการเดินทาง 

14.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาเขา  โดยสวัสดิภาพ 
 
***กอนตัดสินใจจองทวัร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจาํ 

เพื่อประโยชนของทานเอง*** 
 

สายการบินเจแปนแอรไลน JAPAN AIRLINES (JL) 
ขาไป JL738 BKK - NGO 00.25 - 08.00 

สายการบินเจแปนแอรไลน JAPAN AIRLINES (JL) 
ขากลับ JL737 NGO - BKK 10.30 - 14.15 

 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะคอนเฟร
มกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทางหากทานตองการจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณา
สอบถามเที่ยวบินคอนเฟรมกบัเจาหนาทีก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่
สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผดิพลาดจากสายการบิน เชน 
ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลกิเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือ
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆทีอ่ยู 
เหนือความควบคุมของบริษทั ผูจดัจะไมรบัผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทกุกรณี 



 

 

อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 

พักหองละ 2 ทาน 
พักเดี่ยว 

::ราคาโปรโมช่ัน ไมมีราคาเด็ก:: 
12 – 16 พฤษภาคม 2562 35,900 8,900 
13 – 17 พฤษภาคม 2562 35,900 8,900 

18 – 22 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา) 39,900 8,900 
25 – 29 พฤษภาคม 2562 37,900 8,900 
27 – 31 พฤษภาคม 2562 35,900 8,900 

01 – 05 มิถุนายน 2562 37,900 8,900 
03 – 07 มิถุนายน 2562 35,900 8,900 
08 – 12 มิถุนายน 2562 37,900 8,900 
10 – 14 มิถุนายน 2562 35,900 8,900 
15 – 19 มิถุนายน 2562 37,900 8,900 

ราคาอ่ืนๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ป) ราคา 7,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชต๋ัวเครื่องบิน ราคา 23,900 บาท 

 
หมายเหตุ :  

1. โรงแรมที่ญี่ปุ�นหองคอนขางเล็ก และบางโรงแรมไมมหีองสําหรับนอน 3 ทาน ทานอาจจะตอง
พักเปนหองที่นอน 2 ทาน และหองที่นอน 1 ทาน (แยกเปน 2 หอง) และในกรณีที่พกั 2 ทาน 
บางโรงแรมอาจจะไมมีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจดัหองพักเปนเตียงดบัเบ้ิล
สําหรับนอน 2 ทาน 

2. รายการทองเที่ยวอาจมกีารสลับหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบ
ลวงหนาในกรณีทีม่ีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการ
ควบคุมของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษัทรถทัวรของญี่ปุ�นสามารถใชรถได 12 ช่ัวโมง / วัน หากเกิด
เหตุการณสุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทัง้น้ี บริษัทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเปนสําคัญ 

 

 



 

 

การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมผีูเดินทางจํานวน 30 ทานขึน้ไป 
ถาผูเดินทางไมครบจาํนวนดังกลาว บริษทัฯ  

ขอสงวนสิทธิ์ในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 
 

ยังไมรวมคาทปิไกด และคนขับรถทานละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ตลอดทรปิ  
กรุณาชําระมดัจาํทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง  
หากไมชําระภายในวันทีก่ําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตดัที่น่ังตามเงื่อนไข 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
  คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
  คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดบั

เดียวกัน 
  คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทกุชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
  คาใชจายมัคคุเทศก / หวัหนาทวัร ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
  คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 

1,000,000 บาท 
   

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
  คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 
  คาธรรมเนียมวีซา 
  คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซกัรีด คา

โทรศัพท มินิบารและทวีีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
  คาภาษมีูลคาเพิม่และภาษหีัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
  ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท/ ทาน / ทริป  

 
เงื่อนไขการชําระเงิน 

  ชําระคามดัจํา ทานละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
  ชําระเงินคาทวัรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมดัจําเต็มจํานวน 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของราคา

ทัวรทั้งหมด 
  กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุ เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ 

ตองมกีารการันตีมัดจาํที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter 
Flight และโรงแรมที่พกัตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามดัจํา หรอื คาทวัร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดกต็าม 

  เมื่อออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัวได 
เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 
หมายเหต ุ

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ถึง 30 คนขึ้นไป 

  ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเปนจริง 

  ต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ใน

กรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษทัฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

  บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสาย
การบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหา
จราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตวั
ทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง 

  กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสดุวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น 

  กรณีทีท่านสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ กต็ามทีร่ะบุในรายการ
ทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

  กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครอครองสิ่งผดิกฎหมาย สิ่งของตองหาม 



 

 

เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคนื
คาทวัรไมวากรณีใดกต็าม 

  กรณีทีท่านใชหนังสอืเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกบัคณะทวัร 
หากทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

  เมื่อทานตกลงชําระเงนิมดัจําหรือคาทัวรทัง้หมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 
รายละเอียดเกี่ยวกบัมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตเขาประเทศญีปุ่�น) 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีปุ่�นใหกบัคนไทยผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะอยูดวยวตัถุประสงคเพือ่การทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพือ่ยนืยันการมคุีณสมบัตรการเขาประเทศญี่ปุ�นดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักในประเทศ

ญี่ปุ�นได  
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ทีอ่ยู และหมายเลขโทรศัพททีติ่ดตอไดในระหวางพาํนักอยูในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน
รูจัก โรงแรม เปนตน) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศญีปุ่�น  

ทางบริษัทฯ ไดมกีารจดัเตรียมไวใหแลว  
ทั้งน้ีขึน้อยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมอืงที่ประเทศญี่ปุ�นดวย 

 
คุณสมบตัิการเขาประเทศญีปุ่�น 
(กรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายกุารใชงานเหลืออยูไมต่ําวา 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�น จะตองไมเปนส่ิงที่ขดัตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพือ่การพาํนักระยะสั้นเทาน้ัน 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาในการพํานักไมเกิน 15 วัน 



 

 

4. ตองเปนผูที่ไมมีประวัตกิารถกูสงตวักลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของ
การถกูปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติทีอ่าจจะถกูปฏิเสธในการเขา
ประเทศ 
 


