
 

 

รหัสทัวร B2B1900565 
ทัวรนาโกยา ทาคายามา ดอกไม เริงระบํา 5 วัน 3 คืน (JL) 
หมูบานมรดกโลก ชิราคาวาโกะ 

เขาชมพิพิธภัณฑกุโจฮะจิมัง 

เท่ียวชม LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกา ซันมาจิซูจิ 
สะพานคัปปะบาชิ สัญลักษณของคามิโกช ิ
เยี่ยมชมความงามสวนดอกไม Bokka no Sato 

 

   



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ [JL738 00.25-08.15+1] 
21.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคานเตอร R สายการบินเจแปน

แอรไลน เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 
[สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
ญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

วันที่ 2 
สนามบินนาโกยา – รานมีด Hamono-ya Sansu – เมืองกุโจฮาจิมัง – พิพิธภัณฑ
กุโจฮะจิมัง – ระบําพื้นเมือง – Bokka no Sato – ชมดอกไมตามฤดูกาล – เมืองทา
คายามา 

00.25 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินเจแปนแอรไลน 
เท่ียวบินที่ JL738 
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

08.15 น เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร 

 
 

รานมีด Hamono-ya Sansu เปนรานที่เครื่องมีดตนตําหรับของเมืองเซกิ ซึ่งมี
ประวัติยาวนานกวา 75 ป สถานที่ที่ผลิตมีดไดคมสุด ๆ อีกทั้งยังเปนเมืองที่มีชื่อเสียง
เรื่องการตีดาบญี่ปุ�นอยางดาบเซกิ สําหรับที่รานซันชูน้ีมีเครื่องใชของมีคมตาง ๆ 
มากมายกวา 3,000 ชิ้น ไมวาจะเปนมีดหรือกรรไกรตัดแตงกิ่งและสวน กรรไกรตัด
เล็บ กรรไกรหลากขนาด หรือมีดสําหรับทําครัวหลากหลายรูปแบบที่ชวยใหการเตรียม
วัตถุดิบของคุณงายยิ่งขึ้ นอกจากน้ียังมีดาบญี่ปุ�น ขนมและเครื่องดื่มเย็น ๆ จําหนาย
อีกดวย พรอมทั้งสามารถชมสุดยอดการแสดงดาบของวิชาอิไอกิริ ไดแบบใกลๆ ดวย
การใชดาบซามูไรฟนฉับเดียวตนไผขาดเปน 2 ทอน!! 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เมืองกุโจฮาจิมัง เมืองที่หลงเหลือบรรยากาศแบบยอนยุคสมัยอดีต กุโจฮาจิมังมีราง

น้ําจํานวนมากจนถูกเรียกวาเปนเมืองแหงสายนํ้า ซึ่งจะไดยินเสียงน้ําไหลสะทอนไปทั่ว
ทั้งตัวเมือง ดวยบรรยากาศที่ทําใหหวนนึกถึงอดีตน้ัน ทําใหทั้งเมืองเสมือนกับเปนอีก
โลกหน่ึงก็วาได เพียงแคเดินในเมืองแหงน้ี ก็จะสามารถสัมผัสบรรยากาศราวกับยอน
เวลาไปอดีตไดอยางแนนอน    



 

 

 
 

พิพิ ธภัณฑกุ โจฮะจิมัง ฮาคุรันคัง ที่ รวบรวมเสนหของเมืองกุ โจฮะจิมั งเอาไว  
นักทองเที่ยวสามารถเรียนรูวิธีการรายรํากุโจโอโดริ ซึ่งเปนการรายรําประจําเมืองที่ใน
ทุกชวงฤดูรอนจะมีการจัดเทศกาลการรายรําสุดยิ่งใหญ 1 ใน 3 ของญี่ปุ�นขึ้น โดยจะจัด
ตอเน่ืองกันถึง 33 คืน ตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคมถึงตนเดือนกันยายน นอกจากน้ียังมี
โซนเรียนรูประวัติศาสตรและการรายรําจากผูรูอยางใกลชิด รวมถึงจุดจําหนายขนมและ
ของฝากประจําเมืองกุโจอีกดวย พรอมโขวการสาธิตระบําพ้ืนเมือง Odori Dance คือ
การเตนรําชนิดหน่ึงของญี่ปุ�น ผูแสดงจะแตงกายสีสันสดใสมารวมเตนรํา เครื่องดนตรี
ประกอบไปดวย ชามิเซ็ง, กลองไทโกะ และขลุย ธีมหลักของงานก็คือการบาไปดวยกัน 
หรือ อาจจะมีชื่อเรียกอีกอยางวางานเตนของคนบาน้ันเอง 

 
 

Bokka no Sato สวนดอกไมที่ปลูกดอกไมไวหลากหลายสายพันธุ เชน ดอกทิวลิป , 
ลาเวนเดอร, และ Moss Phlox สลับกันออกดอกบานตามฤดูกาล (ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ) ใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมความงามไดตลอดทั้งป นอกจากสวนดอกไม
แลว ท่ีน่ียังมีโซนกิจกรรมตางๆ เชน สนามเด็กเลน ฟารม พิพิธภัณฑงานไมตางๆ ให
ทานไดอิสระเพลิดเพลินตามอัธยาศัย 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 ตลาดเชาทาคายามา – ทาคายามา จินยะ – LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ – หมูบานซิ

ราคาวาโกะ – คามิโกช ิ– สะพานคัปปะบาชิ –  เมืองมัสซึโมโต 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 ตลาดเชาทาคายามะ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมผักสดผลไม

หลากหลายชนิดอาหารพื้นเมืองที่นํามาปรุงสดๆสะอาด และยังมีเสื้อผา กระเป�า ของ
แกะสลัก ของเลนของที่ระลึกของพ้ืนเมืองตางๆมากมาย 

 ชมดานนอกของ ทาคายามา จินยะ หรือ ท่ีวาการอําเภอเกาทาคายามา ซึ่งเปนจวนผูวา
แหงเมืองทาคายามา เปนที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลา
กวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ  

 LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกา ซันมาจิซูจิ ซึ่งเปนหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 
300 ปกอน ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเปนอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยว
และชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณและรานคาตางๆและ
บริเวณใกลเคียงยังมีสะพานขามแมนําสีแดงอันเปนสัญลักษณของเมืองจุดถายรูปที่สวย
เห็นลําธารใสไหลผานกลางเมืองอันงดงาม 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
บาย หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�นขนานแทดั้งเดิม และยัง



 

 

 ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสราง
ของบานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคา
เหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโช” และมีผูคนจากทั่ว
ทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปไมต่ํากวา 680,000 คน เลยทีเดียว 

 
 

คามิโคจิ (Kamikochi) สถานที่พักผอนหยอนใจที่มีชื่อเสียงมากดวยทิวทัศนที่สวยงาม
ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) เปนหน่ึงในสถานที่ที่มีจุดชมวิว
ภูเขามากที่สุดในประเทศญี่ปุ�น มีสถานที่ที่ไดรับการกําหนดใหมีทิวทัศนทางธรรมชาติ
แสนพิเศษของญี่ปุ�น มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูในระดับตํ่าตลอดทั้งป อีกทั้งยังมีช่ือเสียงในดาน
รีสอรทฤดูรอนท่ีอุดมไปดวยธรรมชาติ  

 สะพานคัปปะบาชิ (Kappabashi) สัญลักษณของคามิโกชิที่ทอดขามแมน้ําอะซึสะเปน
สะพานแขวนที่ทําดวยไมหากยืนบนสะพานจะสามารถเห็นไดทั้งเทือกเขายะเกะตะเกะ
และเทือกเขาโฮตากะทางดานเหนือสวยงาม 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองมัสซึโมโต 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ รานอาหาร 

  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 เขตเมืองเกาซึมาโกะ-เมืองนาโกยา-ชอปปم�งซาคาเอะ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 
 

เขตเมืองเกาซึมาโกะ (Tsumago) เปนหมูบานในหุบเขาคิโซ ที่เคยเปนเมืองพักแรม
ลําดับที่ 42 ใน 69 เมืองที่พักแรมในสมัยขุนนาง ตามเสนทางนากะเซ็นโด โตเกียวสู
เกียวโต หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผูคนในเมืองตางปรับปรุงบานใหเขากับยุคสมัย 
หมูบานเกาแกไดหายไป ซึมาโกะ จุกุ เปนหน่ึงในโครงการแรกๆ ของประเทศที่อนุรักษ
และคงรูปแบบของสิ่งปลูกสรางสมัยเอโดะ และยังเปนหมูบานเอโดะที่สวยติดอันดับ 1 
ใน 50 ของประเทศ เม่ือเดินเขาไปในถนนที่ซึมาโกะ จุกุ คุณจะรูสึกเหมือนกับไดยอน
เวลากลับเขาไปในสมัยเอโดะอีกครั้ง 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย กับยานชอปปم�งในเมืองนาโกยา เชน สถานีเจอารนาโกยา 

สถานีรถไฟหลักของเมืองนาโกยา ซึ่งมีหางสรรพสินคาใหญๆ อยูมากมาย รวมถึง
แหลงสินคาแบรนดเนม ยี่หอตางๆ ถนนอุมายมอน ถนนสายอาหารที่มีชื่อเสียงของ
เมืองนาโกยา ของขึ้นชื่อ เชน ขาวหนาปลาไหล ปกไกทอด ราเมน ชอปปم�ง ชอปปم�ง
ยานซาคาเอะ ถือเปนหน่ึงในยานทองเที่ยวและแหลงชอปปم�งสําคัญของเมืองนาโกยา 



 

 

ซึ่งประกอบไปดวยแลนดมารคที่สําคัญของเมือง ไดแก หอคอยนาโกยาทีวีทาวเวอร 
(Nagoya TV Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารที่มีรูปทรงเหมือนยาน
อวกาศ นอกจากน้ันแลว ในยานซากาเอะยังมีศูนยการคา รานขายสินคาแฟช่ันแบรนด
เนม และรานอาหารหลากหลายราน รวมถึงรานขายสินคาลดราคายอดนิยม 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 สนามบินนาโกยา – สนามบินสุวรรณภูมิ [JL737 10.25-14.15] 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินนาโกยา เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 
10.25 น.  นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เจแปนแอรไลน เท่ียวบินที่ JL 737 

สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
14.15 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป  

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป 
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

17 – 21 พ.ค.62 40,900 40,900 40,900 39,900 30,900 7,900 
06 – 10 มิ.ย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 30,900 7,900 
13 – 17 ก.ค. 62 44,900 44,900 44,900 43,900 30,900 7,900 
09 – 13 ส.ค. 62  44,900 44,900 44,900 43,900 30,900 7,900 

 **เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 9,900 บาท  

ราคาน้ีรวมรายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุป
มกีาร 
 คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบรษิัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
3. การชําระคาบริการ 
    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4.การยกเลิการเดินทาง 
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจําท่ีน่ังกบัสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช

คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงนิเพ่ือ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  



 

 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถ
จัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโล / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโล / การบินไทย 

30 กิโล / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโล] คาประกันวนิาศภัยเครื่องบิน
ตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวซีาใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน15 **ถากรณีทางรัฐบาลญีปุ่�นประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 
 2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซัก
รีด คาโทรศัพท  
 3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
 4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน  

 
 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�น
ไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูก
ตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศ
ญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเร่ืองที่
พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
    (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก โรงแรม 
และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 

 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติ
เพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 



 

 

หมายเหตุ  
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 
การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 


