
 

 

รหัสทัวร 1900709 

ทัวรโอซากา แฮปปم� กําแพงหิมะ ดีงาม 5 วัน 3 คืน (XW) 
เมืองนาโกยา - หมูบานชิราคาวาโกะ – ทาคายามาจิยะ - ลิตเต้ิล เกียวโต 

เสนทางสายอัลไพน ทาเตยามะ คุโรเบะ – กําแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองกุโจ 
– ออนเซ็น 

เกียวโต - ป�าไผ - ศาลเจาฟูชิม ิอินาริ – โอซากา - ปราสาทโอซากา 

 

 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

เดินทาง 
ราคาทัวร หมายเหต ุ

ผูใหญ เด็กมี
เตียง พักเด่ียว  

15 – 19 พ.ค.  62 27,876 27,876 10,900  
18 – 22 พ.ค.  62 28,876 28,876 10,900  
20 – 24 พ.ค.  62 25,876 25,876 10,900  
22– 26 พ.ค.  62 27,876 27,876 10,900  
25– 29 พ.ค.  62 27,876 27,876 10,900  
27– 31 พ.ค.  62 25,876 25,876 10,900  

29 พ.ค. - 2 มิ.ย.  62 27,876 27,876 10,900  
1 – 5 มิ.ย.  62 27,876 27,876 10,900  
3 – 7 มิ.ย.  62 23,876 23,876 10,900  
5 – 9 มิ.ย.  62 27,876 27,876 10,900  
8 – 12 มิ.ย.  62 27,876 27,876 10,900  
10 – 15 มิ.ย.  62 23,876 23,876 10,900  
12– 16 มิ.ย.  62 27,876 27,876 10,900  
15– 19 มิ.ย.  62 27,876 27,876 10,900  
17– 21 มิ.ย.  62 24,876 24,876 10,900  
19– 23 มิ.ย.  62 27,876 27,876 10,900  
22 -26 มิ.ย.  62 27,876 27,876 10,900  
24 – 28 มิ.ย.  62 24,876 24,876 10,900  
26 – 30 มิ.ย.  62 27,876 27,876 10,900  

29 มิ.ย.- 3 ก.ค.  62 24,876 24,876 10,900  
***ไมมีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

จอยแลนด หักคาต๋ัวออก 7,000 บาท 
***ราคาคาทัวรดังกลาวหากมีการเปลี่ยนแปลงคาต๋ัวเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ํามันของสายการ

บิน*** 
***บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาขึ้นตามสายการบิน*** 

 



 

 

วันแรก สนามบินดอนเมือง           
  ( - / - / - ) 
20.00 น.  พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชั้น 3 ประตู 5 

เคานเตอร 6 สายการบิน NOKSCOOT เจาหนาที่ใหการตอนรับ และอํานวยความ
สะดวกดานเอกสารกอนขึ้นเครื่อง 

23.40 น. นําทานเดินทางสูประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน Scoot เท่ียวบินที่ XW 112  
วันที่สอง เมืองนาโกยา - หมูบานชิราคาวาโกะ – ทาคายามาจิยะ - ลิตเต้ิล เกียวโต   
  ( -/L/D ) 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซากา (เวลาเร็วกวา

เมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน เพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมาย) ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร รับกระเป�าเรียบรอยและทําภารกิจ
สวนตัว จากนั้นนําทานขึน้รถปรับอากาศ เดินทางสูเมือง
กิฟุ  (ประเทศญี่ ปุ�นไมอนุญาตให นําอาหารสด เชน 
เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ) นําทานเดินทางสู 
หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบาน สไตลญี่ปุ�นขนานแทดั้งเดิม และยัง
ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโก ใหเปนมรดกโลกในเดือนธันวาคม ป ค.ศ. 1995 บาน
สไตลกัสโชสึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวาง 10 เมตร โครงสรางของ 
บานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของ หลังคาเหมือนกับ
สองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา  “กัสโช” และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลก
หลั่งไหลไปชมความงามใน แตละปไมต่ํากวา 680,000 คน  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  แบบ Japanese Set (ม้ือที่ 1) 
บาย นําทานเดินทางสูเมือทาคายามา นําทานถายรูปดานนอก 

ทาคายามา จินยะ หรือ ที่วาการอําเภอเกา เมืองทาค
ยามา ซึ่งเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เปนที่ทํางาน
และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 
176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ใน
สมัยเอโดะ จากน้ันนําทานเดินชม หมูบาน Little Kyoto 
หรือเขตเมืองเกาซันมาจิซูจิ ซึ่งเปน  หมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปกอน ที่ยัง
อนุรักษและคงสภาพเดิมไดเปนอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับ
ทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย เชน ราน
ผลิตและจําหนายเหลาสาเก รานทํามิโสะ ฯลฯ พรอมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง



 

 

เฉพาะถิ่น เชน ซารุโบโบะ หรือ ตุกตาทารกลิงตัวสีแดง ไมมีหนาตา ซึ่งถือวาเปน
สัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา และเปนสินคายอดนิยมเพราะแฝงไปดวยความเชื่อ
เกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ�นอีก  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า  (ม้ือท่ี 2)  
หลังอาหารเดินทางเขาสูท่ีพัก เชิญพักผอนตามอัธยาศัย 

ที่พัก  Richmond Hotel Matsumoto , Smile Hotel Nagano หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม เสนทางสายอัลไพน ทาเตยามะ คุโรเบะ – กําแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองกุโจ  

– ออนเซ็น       
   ( B/L/D ) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (ม้ือที่ 3) 

นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติใน เสนทางสายอัลไพนทาเตยา
มะ-คุโรเบะ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของแจแปนแอลป� นําทานเดินทางสู สถานีทาเตยามะ หรือ
สถานีโองิชาวะ จากน้ันนําทานโดยสารเคเบ้ิลคาร ลอดภูเขาสู สถานีบีโจดัยระ ระยะทาง
ประมาณ 1.3 ก.ม. จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหวาง
ทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนของเทือกเขาแอลป�ญี่ปุ�น ใหทานไดเก็บเกี่ยวความ



 

 

ประทับใจตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานชม ยอดเขาทาเตยามะ มีความสูง 3,015 เมตร 
ซึ่งสูงเปนอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเปนหน่ึงในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความ
เช่ือคนญี่ปุ�นตั้งแตสมัยโบราณ ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงามนาประทับใจจาก
ยอดเขาทาเทยามา ซึ่งในวันที่ทองฟ�าโปรง สามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และ
ใหทุกทานไดเดินบนเสนทางท่ีสองขางทางเปน กําแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูง
กวาสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเปนอีก
ทัศนียภาพที่ต่ืนตาต่ืนใจ เพลิดเพลินกับการบนัทึกภาพที่ประทับใจ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  แบบ Japanese Set (ม้ือที่ 4) 
บาย            นําทานเดินทางผานอุโมงคที่ลอดใตภูเขาทาเทยามาที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร 

นับเปนอุโมงคที่อยูสูงที่สุดในญี่ปุ�น จากน้ัน นําทานโดยสารกระเชาไฟฟ�า ที่ไมมีเสากลาง
ตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานีคุโรเบไดระ  นําทานน่ังเคเบ้ิลคารลอดภูเขาจาก สถานี
คุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเปนเคเบ้ิลคารแหง
เดียวในญี่ปุ�นที่ลอดภูเขาต้ังแตตนจนสุดเสนทาง ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมาก
ในฤดูหนาว จากน้ันชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเปนเขื่อนยักษกั้นน้ําที่ใหญมหึมาที่สุดของ
ประเทศญี่ปุ�น จะมีสายรุงพาดผานตลอดป ที่โอบลอมดวยภูเขานับรอยลูกและชม
ทัศนียภาพของวงลอมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวางถึง 492 
เมตร ซึ่งใชเวลาตั้งแตเร่ิมบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ป เฉพาะตัวเขื่อนใชเวลาใน
การสราง 4 ป โดยจะใชเวลาเดินเทาเพื่อขามเขื่อน 800 เมตร จนสมควรแกเวลานํา
ทานเดินทางสู เมืองกุโจ เพื่อเขาที่พัก  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า  (เมนู YAKINIKU BUFFET (BBQ ) (ม้ือท่ี 5)  
ที่พัก  GUJO KOGEN HOTEL หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี ่ เกียวโต - ป�าไผ - ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ - โอซากา  (B / L / อิสระ) 
เชา  บริการอาหารเชา  (มื้อที่ 6)  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต นําทุกทานเดินทาง ชมป�าไผ ไผที่ขึ้นอยูสองขาง
ทางเสมือนหน่ึงเปนอุโมงคใหเดินผานถูกปลูกขึ้นตั้งแตสมัยเฮอันหรือกวาพันปมาแลว 
เพื่อใชในการประดับสวนและชื่นชมความสวยงามและใชในการบําบัดจิตใจมาแตครั้ง
โบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผานไปไผเหลาน้ีก็ยังไดรับการดูแลเปนอยางดี เมื่อเขาสูป�า
ไผแลว จะไดสัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ ความเขียวขจีและความสด
ชื่นตลอดเสนทาง  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี4) เมนูบุฟเฟ�ตชาบูเกียวโตไมอ้ัน!!! 
นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิ ซุมประตูสีแดงที่เปนสัญลักษณของ
ศาลเจาที่มีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลั่นกันบนเสนทาง
ยาวถึง 4 กิโลเมตร และเปนฉากของภาพยนตรเร่ือง MEMORIES OF GEISHAที่ซา
ยูริ นางเอกของเร่ืองวิ่งลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา  

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา ปราสาทโอซากา - DUTY FREE - ชอปปم�งชนิไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ         

(B /อิสระ /-) 
เชา  บริการอาหารเชา (ม้ือที่ 10) ณ  หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท)ซึ่งถือ
ไดวาเปนสัญลักษณของเมืองสัมผัสความยิ่งใหญและชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยูภายใน 
ซึ่งเลาถึงความเปนมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและขาวของเครื่องใชตางๆของโชกุน 
ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมีคําสั่งใหกอสรางปราสาทแหงน้ี นําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี 
JTC DUTY FREEเลือกซื้อสินคาที่ระลึกปลอดภาษี นานาชนิด จากน้ันทานชอปปم�งยาน
ชินไซบาชิยานชอปปم�งชื่อดังของนคร โอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับ
รานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซ่ึงยานน้ีถือ
วาเปนยานแสงสี และบันเทิงชั้นนําแหงหน่ึงของนครโอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเล
ขึ้นชื่อมากมายซึ่งเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟ
นีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะ
ถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกราน



 

 

ของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ 
ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมช่ือดังจากญี่ปุ�นน่ันเอง 

**อิสระอาหารกลางวันเพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา** 
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

18.05 น. เหินฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เท่ียวบินที่ TR867 
21.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรบัเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขหองพัก 
1. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัท
ทัวรจะแจงใหทราบพรอมกับใบนัดหมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอนการเดินทาง โดยจะจัด
โรงแรมใหอยูในระดับเดียวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญี่ปุ�น หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพักแบบ 
3 ทาน (TRIPLE) ดังน้ันทางบริษัททัวรจะจดัหองพักใหทานแยกเปน 2 หองพักแทน คือ 1 หองนอน
คู (พัก 2 ทาน) และ 1 หองพักเด่ียว (พัก 1 ทาน) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี่ปุ�น ไมมีบริการหองพักแบบเตียงคู (TWIN) หรือกรณีที่หองพักแบบเตียง
คูโรงแรมน้ันเต็ม (TWIN) ทางบริษัททัวรจะจดัหองพักแบบ 1 เตียงใหญ (DOUBLE) ใหทานแทน 
4. กรณีโรงแรมท่ีเขาพัก ไมมีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวรจะนําคณะเขาใชบรกิาร
ออนเซ็นท่ีอยูบริเวณใกลเคียงแทน (เฉพาะรายการทัวรที่ระบุโปรแกรมอาบนํ้าแรธรรมชาติเทาน้ัน) 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรบัเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 
 

* ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ที่สนามบินดอนเมือง กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด 
หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมา

สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ีเพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรม
การเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองพาหนะ* 

 
* ตั๋วสายการบินไมสามารถระบุที่น่ัง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่น่ังบนเครื่องบนิ เปนไปโดยสายการบนิเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

แตจะทําการ Request ใหไดเทาน้ัน งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง  
ทางสายการบินไมมีระบบคนืเงินบางสวน 

 
หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญี่ปุ�น 

จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
ที่ประเทศญี่ปุ�นทางผูจดัและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณี 

ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศญี่ปุ�นเรียกเกบ็ 
ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปที่มีท่ีน่ังวางหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน 

ทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
 



 

 

ราคาทัวรรวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ตามรายการ   2.คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ   4.คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตาม

รายการ 
5. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 
7. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.  8.หัวหนาทัวรนําเท่ียวตลอด

รายการ 
9. คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 
ราคาทัวรไมรวม  

1.   ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรดี มินิบารในหอง 

อาหารและเครื่องด่ืมทีส่ั่งเพ่ิม 
3. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 

ก.ก.) 
4. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาต ิ
5. ทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 7,000 เยน หรือ 2,000 บาท ตอทริป (ชําระที่สนามบิน

ดอนเมือง ในวันเช็คอิน) 
6. ทิปหัวหนาทัวร ตามความพึงพอใจ 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  หรือทานละ 20,000 กรณีเดินทางตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย คาทัวรสวน
ที่เหลือ กรุณาชําระ 30 วันกอนการเดินทาง  

 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทาง
หรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปลี่ยน
ไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไมสามารถ
เดินทางได 
2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทาง
หรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไมนอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปลี่ยนได
เพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไมสามารถ
เดินทางได 
3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถเปลี่ยน
วันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 
4. กรณีแจงเปลี่ยนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคาตั๋ว
โดยสารเพ่ิมดวยตนเองจากคาทัวรที่ชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ตามขอกําหนด
ของทางบริษัทและสายการบิน  
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียว
หรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับ
ยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใด
อยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคามัดจํา
ทั้งหมดของคาบริการที่ชําระมาแลว 
2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคาบริการ 
100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  



 

 

เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวลวงหนา เชน การสํารองที่
น่ังตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เปนตน 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเที่ยวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   
4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี  

วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยว จอง
เดินทางนอยกวา 30 ทาน  
 
ขอควรทราบ 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วันไมวาจะดวยวัตถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอง
ยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
- สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได  
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

- ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
(เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 

- กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรยีมให 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทาน
ละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว    ไสกรอก ฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หาก
เจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 
หมายเหตุ 
1. ทวัรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายการทัวร 

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ 
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมดใหแกทาน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 30 

ทาน โดยจะแจงใหกับ 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  

และอยางนอย 15 วันกอนการ 
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการ

ที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง 
นอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา

นําหนาช่ือ เลขที่หนังสือ 
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา

หนังสือเดินทางใหกับทางบริษัท 
พรอมการชําระเงินมัดจํา 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิด 

ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย 
ความสูญหายหรือเสียหายของ 

สัมภาระ ความลาชาของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุ
สุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 

ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษี 

เช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 

โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด  
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกคร้ัง 

 


