
 

 

 
รหสัทวัร ZET1903624 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ทาคายามา เกียวโต 5วนั3คืน [XJ] 
ชมซากุระ-ริมแมน้ําซาไก  ทาคายามา  หมูบานชิราคาวาโกะ  ทีท่ําการเกาทาคายามา  เขตเมือง
เกาซันมาชิซึจิ  อิออน-มอลล ไรวาซาบิไดโอะ  ปราสาทมตัซึโมโต  โทยามา  สวนอาซาฮ-ีฟนุะกา
วา  ศาลเจาเฮอัน   เกียวโต  พิธชีงชาญี่ปุ�น  ทางเดินนักปราชญ  มติซุย-เอาทเล็ท 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง  
 
20.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบิน AIRASIA 

X เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 
 สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 

จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบรกิารอาหารรอนเสริฟทั้งขาไปและขากลับ 
(น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 

 
23.55 น. เหิรฟ�าสู สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ638 บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง 
 

วันทีส่อง       นาโกยา - ชมซากุระบริเวณแมน้ําซาไก - ทาคายามา - ที่ทาํการเกา
เมืองทาคายามา -เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล 

 
07.45 น.  เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

เรียบรอยแลว นําทาน ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแมน้ําซาไก เปนอันดับ 1 ใน
การชมซากุระในเมืองกิฟุ ใหทานไดสัมผัสบรรายากาศของ ซากุระที่บานสะพรั่ง 
อวดโฉมตลอดสองฝم�งแมน้ํา จํานวนกวา  1200 ตน  แตทั้งน้ีทั้งน้ันซากุระจะบาน
หรือไม หรือบานมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละป โดยปกติซากุระจะ
เร่ิมบานต้ังแตปลายเดือนมีนาคม – ตนเดือนเมษายนของทุกป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศในปน้ันๆ  
 



 

 

 
  

** ในกรณีที่ดอกซากุระยังไมบานทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรม
ไปยัง ศาลเจา Kogane Shrine ศาลเจาแหงน้ีถูกตั้งขึ้นเม่ือป 135 เปนศาลเจา
ชินโต ตั้งอยูที่เมืองกิฟุ ศาลเจาแหงน้ีอยูใกลกลางใจเมืองกิฟุ  สิ่งพิเศษสําหรับ
ศาลเจาน้ีคือเปนสถานที่ที่รับพลังจากพระเจา ผูคนสวนใหญและชาวเมืองกิฟุจะ
ขอพรจากที่แหงน้ีเพ่ือการโชคดีและการคาขายที่รํ่ารวย **  

  
นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่
อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติที่สวยงาม ผูคนที่เปนมิตร  ที่
ไดช่ือวา“ลิตเติ้ลเกียวโต เปนเมืองขนาดเล็กนารักต้ังอยูใน
หุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจา แมน้ํา สะพาน ตลาดเชา และ
บรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว  

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูเซ็ตหมูยางมิ

โซะใบโฮบะ  
 

นําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อคร้ังอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้งที่
ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใต
การปกครองของโชกุนโตกุกาวา  ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนที่ทํา



 

 

การรัฐในยคุเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในน้ี
ประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของ
เจาหนาที่ นําชมความงามของเมืองทาคายามา ซึ่งยังคงความเปนบานเมืองแบบ
ญี่ปุ�นด้ังเดิมอยางแทจริง ไมรวมคาเขาชมทานละ  430 เยน   
 

 
 

จากน้ันเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจ ิซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ 
ที่ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานไดเลือกซื้อของที่
ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเปนเหลาสาเก ซุปมิ
โสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซึ่งเปนตุกตาตามความเช่ือของคนโบราณสมัยกอน  
 

 



 

 

 เดินทางมาถึงเขตเมืองเกาซันมาชิซึจิทั้งที ยานน้ีมีแตของ
อรอยอยางแนนอนเมื่อเดินตามไปถนนเร่ือยๆ 2 ขางทางน้ันมีแต
รานอาหารนาทานไปหมดสะทุกราน อากาศหนาวๆก็ตองหาอะไร
อุนๆทานกันแกหนาวสักหนอยสิ่งแรกที่แนะนําน่ันคือ มิทาราชิ
ดังโงะ เปนแป�งขาวเหนียวยางเคลือบซอสมิโซะหวาน เปนเมนูที่ใครผานมาที่น่ีก็ตอง
แวะชิม ไมวาเด็กหรือผูใหญก็ตางช่ืนชอ 
 

 
 อีกหน่ึงเมนูยอดฮิตตลอดการที่พลาดไมไดน่ันก็คือ....ซูชิเน้ือฮิ
ดะ การันตีความอรอยดวยแถวยาวนอกราน ที่รานน้ีเสิรฟเมนูซูชิ
เน้ือวากิวคุณภาพดีระดับ A4-A5 โดยซูชิชุดน้ีประกอบไปดวยขาว
ปم�นหนาเน้ือโรยตนหอมและกุนคันมากิ โดยเน้ือถูกปรุงอยางดีดวย
เกลือทาเคะซุมิหรือเกลือจากไมไผ ขิงและโชยุ เสิรฟบนขนมเซมเบ ดังน้ันจึงทานได
ทั้งหมด วินาทีที่เน้ือนุมๆละลายในปากน้ัน บอกไดเลยวาสมกับที่รอคอยอยาง
แนนอน! 
 
นําทานอิสระชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน จสัโก  
ซื้อของฝากกอนกลับ อาท ิขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลใน
รสชาดของคิทแคทชาเขยีวสามารถหาซื้อไดทีน่ี่ไดเลย  **เพ่ือไมเปนการเสียเวลาช
อปปم�งอสิระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย** 

พักที ่ โรงแรม PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือระดบัเดียวกัน 



 

 

 
วันทีส่าม ปราสาทมัตซโึมโต - ไรวาซาบิไดโอะ - โทยามา - สวนอาซาฮ ีฟุนะกาวา - ทา

คายามา - หมูบานชิราคาวะโกะ 
 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเก็บภาพประทับใจดานหนา ปราสาทมัตซึโมโต มีช่ือเรียกอีกอยาง
หน่ึงวา ปราสาทอีกา เน่ืองจากผนังปราสาทมีสีดํา และปกดานตางๆ ของปราสาทแผ
กางออกเหมอืนปกนก สรางขึ้นในป ค.ศ.1590 โดย อิชิคาวา คาสุมาซะ เพื่อใชเปนที่
พักของบรรดาเจาเมืองในอดีต ปจจุบันหลังจากไดรับการจัดตั้งเปนสมบัติประจําชาติ
ญี่ปุ�นไดปรับใหเปนพิพิธภัณฑสําหรับรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรของญี่ปุ�นและ
ประวัติศาสตรของ จังหวัดนากาโน และเปนปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 
ของประเทศญี่ปุ�น 

 

 
 

นําทานเดินทางสู ไรวาซาบิไดโอะ ต้ังอยูที่เมืองอาซุมโินะ ไรแหงน้ีปลกูตนวาซาบิเปน
หลกัซึ่งถือวาเปนไรวาซาบิทีใ่หญทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ�น ภายในไรนําทานเย่ียมชมตนวา
ซาบิ และผลิตภัณฑจากวาซาบิ อาทิเชน วาซาบิสด วาซาบิดอง โซบะวาซาบิ แกง
กะหร่ีวาซาบิ ไสกรอกวาซาบิ น้ําสลัดรสวาซาบิ เบียรที่ทําจากวาซาบิ น้ําวาซาบิ 
ไอศกรีมรสวาซาบิ ช็อกโกแลตรสวาซาบิ และอ่ืนๆอีกมากมาย 



 

 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทาน

ดวยเมนู ปم�งยางยากินิคุสไตลญี่ปุ�น  
 

นําทานเดินทางสู สวนอาซาฮี ฟุนะกาวา ต้ังอยูที่เมืองอาซาฮี 
เขตจังหวัดโทยามา ถือวาเปนจุดชมซากุระที่สวยอีกแหงหน่ึง
ของญี่ปุ�นที่ไมควรพลาด ในชวงฤดูใบไมผลิทุกทานจะสามารถเห็นดอกซากุระบาน
สะพร่ังเรียงรายติดริมน้ําฟุนะกาวา และทีถ่ือเปนจุดไฮไลทเลยคือฉากเบ้ืองหลังของ
ตนซากุระที่บานเรียงรายน้ันจะเปนวิวของเทือกเขาคิตะ หรือเทอืกเขาแอลป� จึงทําให
ที่แหงน้ีเปนจุดซากุระที่งามเหมือนภาพวาด  

 



 

 

 
 

ภายในสวนแหงน้ีประกอบไปดวยตนซากุระสายพันธุโยชิโนะประมาณ 250 ตน เรียง
ยาวตลอด 800 เมตร ซึ่งในจุดน้ีหากบานสะพร่ังพรอมกันน้ันจะเสมือนอุโมงคซากุระ
สวยงามสุดๆ โดยปกติซากรุะจะเร่ิมประมาณตนๆเดือนจนถงึปลายเดือนเมษายนของ
ทุกป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศในปน้ันๆ 

 

 
 
** ในกรณีที่ดอกซากุระยังไมบานทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรม
ไปยัง ริมแมน้ํามัตสึคาวะ โดยที่แหงน้ีเปนหนึ่งใน 100 สถานที่สวยงามที่



 

 

สามารถชมดอกซากุระไดอีกหนึ่งแหง โดยมีตนซากุระราวๆ 460 ตนบนริมฝم�ง
แมน้ํา ** 

 
นําทานเดินทางสู นําทานสู หมูบานชิราคาวะโกะ หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการ
ยเูนสโกใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1995 ทานจะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่ง
เปนแบบญี่ปุ�นด้ังเดิม ช่ือน้ีไดมาจากคําวา กัสโช ซึ่งแปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของ
บานที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสองมือที่พนมเขาหากัน ตัวบานมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 เมตร ซึ่งโครงสรางของบานสราง
ขึ้นโดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมา
อยางหนักในชวงฤดูหนาวไดดี 
 

 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
พักที ่ โรงแรม GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรือระดบัเดียวกัน 
 
 



 

 

วันที่สี่ เกียวโต - ศาลเจาเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ�น - ทางเดินนักปราชญ - นาโกยา - มิต
ซุยเอาทเล็ท 

 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาของญี่ปุ�นมานานกวา 1,000 
ป  จากน้ันเดินทางสู ศาลเจาเฮอัน หรือศาลเจาเฮอันจิงงุ ศาลเจาเฮอันสรางในป 
1895 เน่ืองในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ป โดยอุทิศถวายแดจักรพรรดิ
องคแรกและองคสุดทายของเกียวโต ตัวศาลเจาถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงที่
สรางขึ้นเมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในป 1227 เปนสถาปตยกรรม
แบบเฮอันซ่ึงไดรับอิทธิพลจากจีน ศาลเจาในลัทธิชินโตก็เปลี่ยนมาสรางตามแบบวัด
ในพุทธศาสนา จากที่เคยทิ้งเน้ือไมไวใหมสีีตามธรรมชาติก็หนัมาทาสีเปนคร้ังแรกเมือ่
กาวผานประตศูาลเจาเขาไป จะพบภาพจําลองของพระราชวังโบราณที่ยอสวนลงมา
เหลอืสองในสาม มีลานหินกรวดสีขาวอันกวางขวางทอดตรงไปยังวิหารใหญไดโงะคุ
เด็ง (ถาเปนวังจริงๆ น่ีก็คือที่วาราชการทั้งหลายทั้งปวง) ซึ่งมีเจดียพยัคฆขาวขนาบ
อยูทางตะวันออกและตะวันตก ประตูดานซายของวิหารจะเปดออกสูสวนแบบเฮอันที่
ออกแบบมาใหใชลองเรือและเดินเลนไดดวยสะพานแบบจีน บึงน้ําใสและบันไดมังกร 
ไมรวมคาเขาชมสวน 600 เยน 

 

 
 



 

 

นําทานเปดประสบการณใหมกับ พิธีชงชาญี่ปุ�น ซึ่งเปนเอกลกัษณของประเทศญี่ปุ�น
วาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวยการด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ 
นับต้ังแตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และ
ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเร่ืองราวเกี่ยว
การพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการด่ืมและชงชาที่ได
แพรหลายในบรรดาชนช้ันสูงในประเทศญี่ปุ�น จากน้ันอิสระ
ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย  
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู บุฟเฟ�ตชาบู
สูตรตนตําหรับ 

 
นําทานเดินทางสู ทางเดินนักปราชญ ซึ่งถือวาเปนอีกหน่ึงจุดชมซากุระที่สวยที่สุดใน
เมืองเกียวโต ถนนแหงน้ีในอดีตมีนักปราชญที่มีช่ือเสียงในชวงศตวรรษที่ 20 ไดมา
เดินสงบจิตใจที่ถนนสายน้ีเพื่อทําใหเกิดสมาธิ จึงทําใหเปนที่มาของช่ือทางเดิน
นักปราชญ ถนนแหงน้ีมีตนซากุระมากถึง 500 ตนตลอดริมคลอง ยามเมื่อดอก
ซากุระบานพรอมกันทุกทานสามารถชมอุโมงคซากุระที่บานสะพร่ัง โดยปกติแลวจะ
บานในชวงเดือนเมษายนของทุกป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 

 

 
** ในกรณีที่ดอกซากุระยังไมบานทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรม
ไปยัง ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแมโพสภ เทพเจาที่เปนที่นับถือย่ิงของ
ประชาชนที่มาสักการะขอพร ใหมีความเปนอยูอุดมสมบูรณของเรื่องพืชพรรณ
ธัญญาหาร นําทานสักการะ พระแมโพสภ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ�นช่ือวาเปน 



 

 

ทูตสวรรค ผูคอยนําขาวสารจากสรวงสวรรคลงมายังโลกมนุษย ทานจะไดตื่นตา
กับรูปปم�นของเทพจิ้งจอก ที่มีจํานวนมากมาย **  

 
จากน้ันนําทานเดินทางสูนาโกยา เพือ่นําทานชอปปم�งสนิคาแบรนดเนมเอาทเล็ท ณ 
มิตซุยเอาทเล็ท ซึ่งเอาทเล็ทน้ีเปนสวนหน่ึงของสวนสนุกนางาชิมะสปาแลนด มี
อาณาเขตบริเวฝรกวางขวางมาก  เรียงรายไปดวยรานคากวา 302 ราน อาทิเชน 
Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , 
Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทกุคนต้ังแต
สนิคาแฟช่ันหญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณกีฬา และสินคาทัว่ไป ซึ่งมีสวนลด
มากมายสูงสดุถึง 80% นอกจากน้ีภายในหาง ยังมศูีนยอาหารขนาดใหญไวคอย
บริการนักทองเที่ยวอีกดวย **เพ่ือไมเปนการเสียเวลาชอปปم�งอสิระอาหารคํ่าตาม
อธัยาศยั** 
 

 
 
พักที ่ โรงแรม HOTEL KOYO หรือระดบัเดียวกนั 
 
วันทีห่า สนามบนินาโกยา - กรุงเทพฯ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
09.00 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ639 บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 



 

 

13.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ัง 
กอนทาํการ ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง 
ใหทราบลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบรกิาร ** 
 

 
อัตราคาบริการ 

 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

 
ผูใหญหองละ  

2-3 ทาน 
พักเดี่ยวเพ่ิม ราคาทัวรไมรวมตั๋ว 

01 – 05 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 
03 – 07 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 
05 – 09 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 
08 – 12 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 
10 – 14 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต) 35,999 8,000 25,999 

12 – 16 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 35,999 8,000 25,999 

15 – 19 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 
 

 บรกิารน้ําดื่มวนัละ 1 ขวดในวนัที่มีรายการทองเที่ยว** 
** ราคาเดก็อายุไมถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทปิคนขับรถ  

และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอทาน*** 
 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัท
จะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการ
สายการบนิเรยีบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชน
แกตัวทานเอง  



 

 

 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์
ในการคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการ
บินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันทียั่งมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วัน
กอนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 

 



 

 

 
** สั่งซื้อซิมกบัเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 

 
สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย 
ไมวาจะเปน ญี่ปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี 
DATA ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเน่ืองสูงสุด 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม 
สามารถสั่งซื้อไดกับทางเจาหนาที่ และชําระเงินพรอมมัดจําคาทัวร หรือคาทัวรสวนที่เหลือ 
 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรอื
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบตัิการเขา
ประเทศญีปุ่�น* ดังตอไปน้ี 
 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทวัรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ
ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจกั โรงแรม 
และอื่นๆ) ทางทัวรจดัเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเที่ยวตาม
รายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   ค า เข าชมสถานที่ ต า งๆ  ตาม
รายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     ค าจางมั ค คุ เทศกคอยบ ริการ
ตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท** 



 

 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมดัจําเปนเงนิจํานวน 10,000 บาทตอทานเพือ่สํารอง

ที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถกูปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิ
การเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลกัษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคาบริการตางๆ และหนาสมดุ
บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการ

ที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 30 วัน 



 

 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการ
จดัการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษทั 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทวัรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเทีย่วรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสอืเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด
จํา 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ่ให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเทีย่วบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษทั  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
 
ขอแนะนํากอนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภณัฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึง่มีซปิล็อค
ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบ
ใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
2. สิง่ของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑทีท่ํามาจากพืช และเน้ือสตัวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หาก
เจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 

 
 
 
 
 

 


