
 

 

รหัสทัวร B2B1900567 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ทาคายามา สโนว่ี 6 วัน 3 คืน (TG) 
ชมดอกชิบะซากุระหรือดอกพิ้งคมอส สวน KUNITA GARDEN  
ชมธรรมชาติ และกําแพงหิมะสูง เสนทางสายอัลไพนทาเทยามา 
เยี่ยมชม หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ  
ชมดานนอกปราสาทมัตสึโมโต 
อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย กับยานชอปปم�งในเมืองนาโกยา 
 

 
 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ [TG644 00.05-08.00] 
21.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการ

บินไทย 
เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 
[สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม 
เขาประเทศญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

วันที่ 2 
สนามบินนาโกยา – เมืองนาโกยา – รานมีด Hamono-ya Sansu – 
Kunita Garden – ชมดอกชิบะซากุระหรือดอกพิ้งคมอส – เมืองโทยา
มะ [-/L/D] 

00.05 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย 
เท่ียวบินที่ TG644 
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร และเมื่อรับสัมภาระเรียบรอย ไกดจะพาทุกทาน
ไปขึ้นรถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของทาน
ใหตรงตามเวลาของญี่ปุ�น ซ่ึงเร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง เพ่ือความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา  

 
 

รานมีด Hamono-ya Sansu เปนรานที่เครื่องมีดตนตําหรับของเมืองเซ
กิ ซึ่งมีประวัติยาวนานกวา 75 ป สถานที่ที่ผลิตมีดไดคมสุด ๆ อีกทั้งยัง
เปนเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญี่ปุ�นอยางดาบเซกิ สําหรับที่รานซันชู
น้ีมีเครื่องใชของมีคมตาง ๆ มากมายกวา 3,000 ช้ิน ไมวาจะเปนมีดหรือ
กรรไกรตัดแตงกิ่งและสวน กรรไกรตัดเล็บ กรรไกรหลากขนาด หรือมีด
สําหรับทําครัวหลากหลายรูปแบบที่ชวยใหการเตรียมวัตถุดิบของคุณงาย
ยิ่งขึ้ นอกจากน้ียังมีดาบญี่ปุ�น ขนมและเครื่องดื่มเย็น ๆ จําหนายอีกดวย 
พรอมทั้งสามารถชมสุดยอดการแสดงดาบของวิชาอิไอกิริ ไดแบบใกลๆ 
ดวยการใชดาบซามูไรฟนฉับเดียวตนไผขาดเปน 2 ทอน!! 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 



 

 

บาย 
 

สวน KUNITA GARDEN นําทานชมดอกชิบะซากุระหรือดอกพิ้งคมอส 
(ขึ้ น อ ยู กั บ ส ภ า พ อ าก าศ ) มี ต น กํ า เ นิ ด ม าจ า ก ท วี ป อ เม ริ ก า
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดอกไมชนิดน้ีมีหลายพันธุ ท้ังสีชมพูและสีขาว ดอก
จะบานที่พื้นดิน คนญี่ปุ�นนิยมนํามาปลูกตามรั้วบาน หรือตามที่ลาดเอียง 
ดุจดังพรมผืนยักษ ในชวงฤดูใบไมผลิดอกไมจะบานและหนาตาดูคลายกับ
ดอกซากุระ 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ รานอาหาร 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOYAMA HOTEL หรือเทียบเทา  

 

วันที่ 3 เมืองโทยามา – เสนทางสายอัลไพนทาเทยามา – กําแพงหิมะเขื่อนคุโร
เบะ – เมืองมัตสึโมโต [B/L/D] 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 
 

นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติในเสนทางสายอัล
ไพนทาเทยามา-คุโรเบะ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของเจแปนแอลป� โดยการนําทาน
เดินทางสู สถานีทาเทยามา จากน้ันนําทานโดยสารเคเบ้ิลคาร ลอดภูเขาสู 
สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. นําทานเดินทางสู สถานีมูโร
โดะ โดยรถปรับอากาศ ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนของ
เทือกเขาแอลป�ญี่ปุ�น ใหทานไดเก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานชม ยอดเขาทาเทยามา มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเปน
อันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเปนหน่ึงในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตาม
ความเชื่อคนญี่ปุ�นตั้งแตสมัยโบราณ ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอัน
สวยงามนาประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา ซึ่งในวันที่ทองฟ�าโปรง 
สามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และใหทุกทานไดเดินบนเสนทางที่
สองขางทางเปนกําแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกวาสิบเมตร 
สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเปนอีก
ทัศนียภาพที่ต่ืนตาต่ืนใจ เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
บาย 
 
 

นําทานเดินทางผานอุโมงคที่ลอดใตภูเขาทาเทยามาที่มีความ ยาว 3.6 
กิโลเมตร นับเปนอุโมงคที่อยูสูงที่สุดในญี่ปุ�น จากน้ันนําทานโดยสาร
กระเชาไฟฟ�า ที่ไมมีเสากลางตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานีคุโรเบไดระ 
จากน้ันนําทานน่ังเคเบิ้ลคารลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุ
โรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเปนเคเบิ้ลคารแหงเดียวใน



 

 

ญี่ปุ�นที่ลอดภูเขาตั้งแตตนจนสุดเสนทาง ทั้งน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตก
รุนแรงมากในฤดูหนาว จากน้ันชม เขื่อนคุโรเบะ ซ่ึงเปนเขื่อนยักษกั้นน้ําที่
ใหญมหึมาท่ีสุดของประเทศญี่ปุ�น จะมีสายรุงพาดผานตลอดป ที่โอบลอม
ดวยภูเขานับรอยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอมเขาหิมะ มีความสูงถึง 
186 เมตร และมีความกวางถึง 492 เมตร ซ่ึงใชเวลาตั้งแตเร่ิมบุกเบิกจน
เสร็จสิ้นประมาณ 45 ป เฉพาะตัวเขื่อนใชเวลาในการสราง 4 ป โดยจะใช
เวลาเดินเทาเพ่ือขามเขื่อน 800 เมตร 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ รานอาหาร 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 เมืองมตัสโึมโต – ปราสาทมตัสโึมโต (ดานนอก) – ถนนกบมัตสึโมโต – 
เมืองทาคายามา – หมูบานชิราคาวาโกะ – เมืองกุโจฮาจิมัง [B/L/D] 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 เดินทางสู เมืองมัตสึโมโต นําทานชม ดานนอกของ ปราสาทมัตสึโมโต มี

ชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา ปราสาทอีกา เน่ืองจากผนังปราสาทมีสีดํา และ
ปกดานตางๆ ของปราสาทแผกางออกเหมือนปกนก สรางขึ้นในป ค.ศ.
1590 โดย อิชิคาวา คาสุมาซะ เพื่อใชเปนที่พักของบรรดาเจาเมืองใน
อดีต ปจจุบันหลังจากไดรับการจัดตั้งเปนสมบัติประจําชาติญี่ปุ�นไดปรับให
เปนพิพิธภัณฑสําหรับรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรของญี่ ปุ�นและ
ประวัตศิาสตร 

 ถนนกบมัตสึโมโต หรือมีอีกชื่อวา Nawate Dori เหตุผลที่ใชชื่อน้ีเพราะ
รูปปم�นกบอยูที่ปากทางเขา ถนนเสนน้ี เปนถนนคนเดินสายเล็ก มีรานคา 
รานอาหาร รานขนมรานของฝากมากมาย หลังจากน้ันเดินทางสู  
Nakamachi Street ถนนชอปปم�งที่ตลอดสองขางทางเปนรานคาตางๆ 
ที่ยังคงสภาพตึกในสมัยเกาเอาไวบางสวน มีทั้งรานขายของจุกจิก คาเฟ� 
บารเล็กๆ เปนถนนเดินเลนชอปปم�งเพลินๆ 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�นขนานแท

ดั้งเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือน
ธันวาคม 1995 บานสไตลกัสโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร 
ความกวาง 10 เมตร โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนัก
ในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระ



 

 

เจา จึงเรียกหมูบานสไตล น้ีวา “กัสโช” และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลก
หลั่งไหลไปชมความงามในแตละปไมต่ํากวา 680,000 คน เลยทีเดียว 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GUCHO HACHIMAN ONSEN หรือ

เทียบเทา 
 ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

วันที่ 5 เมืองนาโกยา – ศาลเจาอะสึตะ – ชอปปم�ง MITSUI OUTLET JAZZ 
DREAM – ชอปปم�งซาคาเอะ – สนามบินนาโกยา [B/-/-] 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 ศาลเจาอะสึตะ (Atsuta Shrine) เปนศาลเจาเกาแกที่อยูคูเมืองนาโกยา

มาตั้งแตสมัยองคพระจักรพรรดิ์ที่ 12 ของประเทศญี่ปุ�น หรือราวๆ ป 
ค.ศ.71-103 แตเมื่อป 1955 ศาลเจาแหงน้ีถูกบูรณะซอมแซมใหม 
เน่ืองจากภัยสงครามโลกครั้งที่  2 และศาลเจาแหงน้ียังเปนที่ เก็บ
โบราณวัตถุอันสําคัญๆ ทางประวัติศาสตรไวมากมายหลายพันชิ้น รวมไป
ถึงโบราณวัตถุอันสําคัญที่ถูกเก็บไวในศาลเจาแหงน้ีคือ ดาบคุซานางิ ซึ่ง
ถือไดวาเปน 1 ใน 3 เครื่องราชกกุธภัณฑแหงองคพระจักรพรรดิ์ญี่ปุ�นอีก
ดวย 

 MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ใ ห ท า น อิ ส ร ะ
เพลิดเพลินกับการชอปปم�งรานคาแบรนดเนมชั้นนําและรานอาหารญี่ปุ�น
และอาหารนานาชาติกวา 240 รานเลยทีเดียว ที่น่ีถือเอาทเลตที่มีขนาด
ใหญอีกแหงหน่ึงในญี่ปุ�นมีความมีความใหญประมาณ 39,000 ตาราง
เมตร และถูกออกแบบใหมีลักษณะคลายกับเมืองนิวออรลีนสซึ่งเปนเมือง
ทาทางตะวันตกของอเมริกาอีกดวย 

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
บาย 
 

อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย กับยานชอปปم�งในเมืองนาโกยา เชน สถานีเจ
อารนาโกยา สถานีรถไฟหลักของเมืองนาโกยา ซึ่งมีหางสรรพสินคาใหญๆ 
อยูมากมาย รวมถึงแหลงสินคาแบรนดเนม ยี่หอตางๆ อีกดวย จากน้ันนํา
ทานชอปปم�ง ถนนอุมายมอน ถนนสายอาหารที่มีชื่อเสียงของเมืองนาโกยา 
ของขึ้นชื่อ เชน ขาวหนาปลาไหล ปกไกทอด ราเมน ชอปปم�ง ชอปปم�งยาน
ซาคาเอะ ถือเปนหน่ึงในยานทองเที่ยวและแหลงชอปปم�งสําคัญของเมือง
นาโกยา ซึ่งประกอบไปดวยแลนดมารคที่สําคัญของเมือง ไดแก หอคอย
นาโกยาทีวีทาวเวอร (Nagoya TV Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 



 

 

21) อาคารที่มีรูปทรงเหมือนยานอวกาศ นอกจากน้ันแลว ในยานซา
กาเอะยังมีศูนยการคา รานขายสินคาแฟชั่นแบรนดเนม และรานอาหาร
หลากหลายราน รวมถึงรานขายสินคาลดราคายอดนิยม 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
 สมควรแกเวลาเดินทางนําทานเดินทางสู สนามบินนาโกยา เพื่อเดินทาง

กลับสู กรุงเทพฯ 
วันที่ 6 สนามบินสุวรรณภูมิ  
00.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG647 

สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
04.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทับใจ 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป  

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ7ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป 
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน 
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ทานละ 

17 – 22 พ.ค. 62 44,900 44,900 44,900 43,900 35,200 7,900 
 **เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 10,500 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 วนัลวงหนา 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 [แอรเอเซียเอกซ 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปน

แอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโล] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงือ่นไขของ
แตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

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 หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธ
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 อุบัติเหตจุากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 


