
 

 

รหัสทัวร ITV1902971 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ! มาซิคะ โอซากา ลิงออนเซ็น มตัสึโมโต ชิราคาวา
โกะ ทาคายามา 6 วัน 3 คืน (JL) 
วัดโอสุคันนอน ปราสาทมัตสึโมโต อุทยานลิงจิโกกดุานิ วดัเซ็นโกจิ  
ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา หมูบาน LITTLE KYOTO หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
ปราสาทโอซากา ริงก ุพรีเม่ียม เอาทเลท 
สุดคุม ! มีไกด รถ พาเท่ียวทุกวัน ไมมีวันอิสระฟรีเดย 
สุดคุม ! บุฟเฟ�ตขาปูยกัษ+เครื่องด่ืม เบ่ียร สาเกไมอ้ัน บุฟเฟ�ต BBQ Yakiniku ชาบูบุฟ 
พักนากาโนะ ออนเซ็น 1 คืน มัตสึโมโต 1 คืน นาโกยา 1 คืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่แรก   กรงุเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ
 
21.30น.  พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น4 

ประตูหมายเลข 8 เคานเตอร R สายการบินเจแปนแอรไลน เจาหนาทีบ่ริษัทฯใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติดแท็กสัมภาระ ตรวจเช็ 

 
วันทีส่อง สนามบินชูบุเซ็นแทรร - วัดโอสุคันนอน - มัตสึโมโต – ปราสาทมัตสึโมโต – นากา

โนะออนเซ็น 
อาหารกลางวัน ,เย็น (บุฟเฟตขาปู เคร่ืองดื่ม เบียร สาเก ไมอ้ัน) 
 
00.55น. นําทานเดินทางสู นาโกยา สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร ประเทศ

ญี่ปุ�นโดย สายการบินเจแปนแอรไลน เที่ยวบินท่ี JL738 
 
08.20 น. เดินทางถึง นาโกยา สนามบินชูบุเซ็นแทรร(เวลาทองถิ่นเร็วกวา

เมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรณุาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! 
ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมี
โทษจับและปรับ นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ
เดินทางสู วัดโอสุคันนอน (Osu Kannon 
Temple) ต้ังอยูจังหวดัไอจิ(Aichi) วัดแหงน้ีนับวา
มีความเกาแกและประวัติท่ีนาสนใจ แรกเร่ิมสรางขึ้น
ในสมัยคามาคุระที่อยูราวๆป ค.ศ. 1192-1333 ใน
จังหวัดกิฟุ แลวถกูยายมาต้ัง ณ ปจจุบันในป 1612 
เปนวัดในพระพุทธศาสนาที่มีช่ือเสียงมากในแถบตอนกลางของนาโกยา สิ่งท่ีทําใหวัด
น้ีมีช่ือเสียงโดงดังมากคือเปนท่ีประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเช่ือกันวาเปนเทพเจาท่ี
ข้ึนช่ือเร่ืองความเมตตา เปนพระพุทธรูปไม  ที่แกะสลักอยางประณีตโดยพระสงฆนาม
วา “Kobo Daishi” มหีองโถงใหญ คือหองสมุดชินปูคุจิที่จัดเกบ็หนังสือภาษาญี่ปุ�น
และภาษาจีน กวา 15,000 เลม หนังสือเหลาน้ีเปนสมบัติของชาติ และเปนมรดกทาง
วัฒนธรรม รวมถึงสําเนาท่ีเกาแกที่สุดของพงศาวดารโคจิคิท่ีรวบรวมประวัติศาสตรตน
กําเนินของญี่ปุ�น  



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที่1)  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู ปราสาทมัตสึโมโต 

(Matsumoto Castle) (ทัวรนําชมดานนอก)  
เปน 1ใน12 ปราสาทด้ังเดิมท่ียังคงสภาพสมบูรณ
และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ�น (สรางข้ึนในป 1592-1614) เน่ืองจากสรางอยู
บนพ้ืนที่ราบ ปราสาทแหงน้ีมีเอกลักษณตรงที่มีหอคอยและป�อมปนเช่ือมตอกับ
โครงสรางอาคารหลัก และดวยสีโทนมืดทําใหเกิดความรูสึกที่ยิ่งใหญและสุขุม จน
ไดรับฉายาวาปราสาทอีกา ภายในตกแตงดวยไม จุดที่นาสนใจ ไดแก บันไดไมสูงชัน 
ชองเก็บหินสําหรับโจมตีศัตรู ชองสําหรับธนู และหอสังเกตการณบนชั้น6 ฤดูใบไมผลิ
ประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกป ปราสาทมัตสึโมโตะจะเปนจุดชมซากรุะยอด
นิยมแหงหน่ึง ผูคนจํานวนมากตางมาเดินเลนในสวนหยอม สมควรแกเวลานําทานเขา
ท่ีพักนากาโนะออนเซ็น 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที2่) บุฟเฟต
ขาปู เคร่ืองด่ืม เบียร สาเก ไมอ้ัน 

หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ การอาบน้ําแรธรรมชาติ เพ่ือ
สุขภาพ/ ออนเซ็น Onsen น้ําแรในสไตลญีปุ่�นใหทานไดพักผอนอยาง
เต็มอ่ิม ซึ่งชาวญีปุ่�นเช่ือวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมสีวนชวยเรื่อง โรคภัยไข
เจ็บและผิวพรรณเปลงปลั่ง 
 ท่ีพัก: Itoen Asama No Yu Hotelหรือระดับใกลเคียงกนั 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันทีส่าม นากาโนะ – ลิงออนเซ็น จิโกกุดานิ – วดัเซนโคจิ – มัตสึโมโต 
อาหารเชา,กลางวัน ,เย็น (BBQ Yakiniku บุฟเฟ�ต) 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที3่) 

นําทานเดินทางสู จังหวัดนากา
โนะ นําทานเดินทางสู อุทยาน
ลิงจิโกกดุานิ (Jigokudani 
Monkey Park) จนถงึเวลานัด
หมายนําทานสัมผัส
ประสบการณ พิเศษ ลิงแชออนเซ็น SNOW MONKEY กลางบอน้ําพุรอนธรรมชาติ
อยางใกลชิดรมิขอบสระ ช่ือชมความนารักของลิงที่อาศัยอยูกันเปนฝูงใหญและมี



 

 

ความคุนเคยกบัมนุษย (หามจับหรือใหอาหารโดยเด็ดขาด)ใหทานไดเพลิดเพลินกับ
การชมความนารักของลิงตามอัธยาศัย (การชมลิงแชออนเซ็นน้ันจะสามารถชมไดหรือ
ไมไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศและตัวของลิงเน่ืองจากลิงท่ีลงมาแชออนเซ็นเปนลิงป�า) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี4) 
บาย นําทานไปชม วัดเซ็นโกจิ เปนสถานที่เคารพบูชาของผูท่ีเล่ือมใสศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาในญี่ปุ�น มาเปนเวลากวา 1,400 ป วิหารเซ็นโกจิเปนท่ีประดิษฐาน
ของพระพุทธรูปองคแรกท่ีเขามาสูญี่ปุ�น ดึงดดูผูท่ีเล่ือมใสศรัทธา 
จากทุกนิกาย ในทุกๆ ปจะมีนักทองเที่ยวกวา6ลานคนมาเคารพ
สักการะสถาปตยกรรมชิ้นเอกทางพุทธศาสนาแหงน้ี วัดเซ็นโกจิ
เปนวัดท่ีใหญท่ีสุดในญีปุ่�นฝم�งตะวันออก สมควรแกเวลานําทาน
เดินทางสูที่พักมัตสึโมโต 

ค่ํา  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่5) เมนู บุฟเฟ�ต BBQ Yakiniku 
 ที่พัก: Premier Hotel Cabin Matsumoto หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วนักอนวันเดินทาง) 
 

วันทีส่ี่ ทาคายามา – ทาคายามาจินยะ – ซันมาจิซูจิ – หมูบานชิราคาวาโกะ – นาโกยา – 
หาง Aeon Mall 

อาหารเชา,กลางวัน  
 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (มือ้ท่ี 6) 
นําทานเดินทางสู ทาคายามา จินยะ 
หรือ ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคา
ยามา (ถายรูปดานหนา) ซึ่งเปนจวน
ผูวาแหงเมืองทาคายามา เปนท่ี
ทํางานและท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการ
จังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัย
เอโดะ จากน้ันนําทานเดิมชม หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ ยานซันมาชิซูจิ 
(Sanmachi-Suji) เปนเขตเมืองเกาที่มีการอนุรักษบานเรือนในสมยัเอโดะท่ีมีอายุ
กวา 300 ปไวไดเปนอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและช่ืนชมกับทัศนียภาพเมือง
เกาซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย เชน รานผลิตและจําหนาย
เหลาสาเก รานทํามิโสะ ฯลฯ พรอมท้ังเลอืกซื้อของที่ระลึกพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น เชน ซารุ
โบะโบะ หรือ ตุกตาทารกลิงตัวสีแดงไมมีหนาตา ซึ่งถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของเมือง



 

 

ทาคายามา และเปนสินคายอดนิยม เพราะแฝงไปดวยความเช่ือเกี่ยวกับโชคลางของ
ชาวญี่ปุ�นอีกดวย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจมากมาย ทานยังสามารถ
ลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดวย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี7)Japanese Set  
บาย นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ียังคงอนุรักษบานสไตลญีปุ่�นขนาน

แทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 
1995 บานสไตลกัสโช สึคุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวาง 10 เมตร 
โครงสรางของบานสามารถรองรับหมิะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของ
หลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา กัสโช และมีผูคน
จากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปเปนจํานวนมาก จากน้ันนําทาน
เดินทางสูนาโกยา เดินทางสูหาง Aeon Mall 

เย็น อิสระใหทานเลือกซื้อของและอิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยสมควรแกเวลานําทาน
เดินทางสูท่ีพัก 

 
 
 
 
 

 
 ที่พัก: Route Inn Grantia Komaki หรือระดับใกลเคียงกนั 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วนักอนวันเดินทาง) 

 
วันทีห่า  โอซากา – ปราสาทโอซากา – ดิวตรี้ฟรีJTC – ถายรูปป�ายกูลิโกะ – ชอปปم�งชินไซบา

ชิ – ริงกุเอาทเลท - สนามบินคันไซ   
อาหารเชา,เที่ยง (ชาบู ชาบ ูบุฟเฟ�ต) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี8) 

นําทานเดินทางสู เมืองโอซากา เดินทางสู ปราสาทโอซากา 
เปนสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา สรางขึ้นเปนคร้ัง
แรกบนบริเวณที่เคยเปนวัด Osaka Hongan-ji เมื่อปค.ศ.
1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) 
นักรบระดับไดเมียวผูพยายามรวบรวมประเทศเปนคร้ังแรก 
แตหลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปค.ศ.



 

 

1615 ตระกูล Toyotomi ถกูฆาลางโคตร Tenshukakuก็ถูกทําลายลงยอยยับ 
ตอมาไดรับการบูรณะใหมในสมัย Tokugawa แตนาเสียดายที่ในป ค.ศ.1665 ไดถกู
ฟ�าฝ�าเสียหายทั้งหมดกอนจะทําการบูรณะขึน้มาใหมอีกคร้ังและถูกประกาศใหเปน
สมบัติของชาติอีกดวย ปราสาทโอซากาปจจุบันสูง55 เมตร ม ี5 สวน 8 ช้ัน 
เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆสวนลงทองสี
อรามสวยงาม (ทัวรนําชมและถายรูปบริเวณดานนอก) จากน้ันเดินทางไปชอปปم�งท่ี 
ราน JTC Duty free อิสระเลือกซื้อสินคาราคาถูก และผลิตภัณฑตางๆของญี่ปุ�น
ตามอัธยาศัย นําทานถายรูปกบัป�ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) ที่
เปนสัญลักษณของเมืองโอซากาดวย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี9)เมนูชาบู ชาบบุูฟเฟ�ต  
บาย ใหทานไดอิสระชอปปم�งยานชินไชบาชิ มท้ัีงรานคาเกาแก และทันสมัยปะปนกัน มี

สินคามากมายทั้งถกูและ
แพง ทั้งสินคาแฟช่ัน
ลาสุด ขนมเคกแสนอรอย 
จนถึงกลองดิจิตอล 
คอมพิวเตอร และเกมส
รุนใหมลาสุดและต่ืนตา
กับลีลาชีวิตของคนหนุมสาวชาวโอซากาที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกวาทางฝم�ง
โตเกียว รวมทั้งรานอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเปนที่ระลึกกบั จุดเดนของแต
ละรานคา เชน ปูยักษ หนาภัตตาคารขาปูยักษ และสัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูป
เครื่องหมายการคาของกูลิโกะ ผลิตภณัฑขนมช่ือดังจากญี่ปุ�นน่ันเองหรือจะเปน
รานดิสนียชอปผลิตภณัฑใหมๆจากดิสนีย และยานเกาแกอยางถนนโดทงบรุิ ซึ่งทาน
สามารถลิ้มลองขนม หรืออาหารข้ึนช่ือของนครโอซากาทั้งทาโกะยาก ิโอโคโนมิยาก ิ
เปนตน ใหทานไดเพลิดเพลินกันตลอดท้ังวัน นอกจากน้ีในยานน้ียังมีหางสรรพสินคา
ใหญๆ และมีชื่อเสียงอยางหางไดมารู หางโซโก หรือจะเปนทากาชิมายา มีสินคา
มากมายใหทานไดเลือกซื้อเลือกหาอีกดวย อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย จากน้ันนําทาน
เดินทางสู ริงก ุพรีเม่ียม เอาทเลท เปนอีกหน่ึงแหลงชอปปم�งชื่อดังของโอซากา ต้ังอยูท่ี
เมืองริงกตุรงขามกับทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบใหมีลักษณะ
เหมือนกับเมืองทาของสหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอรท ซึ่งภายในแมจะไม
ใหญโตมากนักแตก็เพียบพรอมไปดวยส่ิงอํานวยความสะดวกมากมาย และรานคาแบ
รนดเนมหลากหลายท่ีมีช่ือเสียงจากตางประเทศ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  

20.00น.   นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 



 

 

วันทีห่ก  สนามบินสุวรรณภูม ิ
                   
 
00.55น. เดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมโิดย สายการบินเจแปนแอรไลน เที่ยวบิน

ท่ี JL727 
04.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ  

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

 
 
อัตราคาบรกิาร 

วันเดินทาง 
 

ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 0-2 ป  
(ไมเสริมเตียงพักรวมกบั
ผูใหญ 2 ทาน) 

 พักเด่ียวเพ่ิม 
/ 
เดินทางทาน
เดียว 

ที่น่ัง หมาย
เหตุ 

11 – 16 ธันวาคม 
62 34,888  

 
 
 
Infant 7,000 บาท 
(อายุไมเกิน 2 ป) 
 
 

8,500 30  
18 – 23 ธันวาคม 
62 34,888 8,500 30  
8 – 13 มกราคม 63 34,888 8,500 30  
22 – 27 มกราคม 
63 34,888 8,500 30  
19-24 กมุภาพันธ 
63 34,888 8,500 30  
4-9 มีนาคม 63 34,888 8,500 30  
18-23 มีนาคม 63 34,888 8,500 30  
25-30 มีนาคม 63 34,888 8,500 30  

 
หมายเหตุ 
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยดุของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะ
เปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบรกิารขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน 



 

 

เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรษััทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตรา
คาบริการเพ่ิมข้ึน 
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปน
การชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาด
เชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ�น)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเคร่ืองบินใหแก
ทาน  
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอน
ลวงหนา 
- หรือสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกครั้ง มฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น  
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมอีายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ยายโปรแกรมหรือขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้ง
กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออก
เดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 



 

 

อัตราคาบรกิารน้ี  รวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตน 
ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรรของสายการบิน ต๋ัวกรุปราคาพิเศษไมสามารถ Up 
Business/First Class ได สามารถสะสมไมลได สําหรับผูโดยสารท่ีเปนกลุม One World 
ประมาณ30-50 % เมือ่ออกตั๋วแลวไมสามารถขอเปลี่ยนช่ือ แกไขชือ่หรือเปลี่ยนคนเดินทางได
ตองซื้อต๋ัวใหมเทาน้ัน 
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักกระเป�า สัมภาระสายการบินJapan Airlines กระเป�าโหลดได 2ช้ิน กาํหนด
ช้ินละไมเกิน 23 กิโลกรัม (รวมน้ําหนักกระเป�า2ใบ 46 กิโลกรัม) หากน้ําหนักเกินตองชําระ
คาปรับหนาเคานเตอรตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน ท่ีมกีารเรียกเก็บ และคาประกนัวินาศ
ภัยเครื่องบิน  
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มได 
 
อัตราคาบรกิารน้ี  ไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดืม่คาซักรีด คา
โทรศัพทเปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามกีารเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม 
6. คาประกันกระเป�าเดินทาง  
7. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 5,000 เยนตอทริป หรือ 1,500 บาท สําหรับกรุปท่ีมี
หัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น



 

 

เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมคุีณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น
ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3.ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัตกิารพํานักระยะส้ัน 
 3.ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 4.เปนผูท่ีไมมีประวัติการถกูสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบัติทีจ่ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ
ไมถึง 25ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนัเร่ิมในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการ
เดินทางรวมจํานวน 4 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-12ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนั
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ การทองเท่ียว เทาน้ัน  ไมไดครอบคลมุถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษิัทฯได และทางบริษัทฯถือ



 

 

วาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนั
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 


