
 

 

รหัสทัวร JWT1903636 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ทาคายามา 4 วัน 3 คืน (SL) 
หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ�น 
สนุกสนานกับกิจกรรมลานสกี ชมความนารักลิงแชออนเซ็น 
เต็มอ่ิมชมงานเทศกาลไฟ NABANA NO SATO 
ชมวัดพุทธแหงแรกของญี่ปุ�น "วัดเซ็นโคจ"ิ 
พักกิฟุ 1 คืน พักนากาโน 1 คืน พักนาโกยา 1 คืน 

 



 

 

บินตรงสู นาโกยา โดยสายการบิน THAI LION AIR 
บริการนํ้าหนักกระเป�า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ 

WIFI FREE ON BUS  น้ําดื่มบริการวันละ 1 ขวด 

 
 
 
 

 
 

โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 
สนามบินดอนเมือง SL310 (07.25-15.25) 
ส น า ม บิ น น า โ กย  า  –  Nabana No Sato 
Winter Illumination 

 บน  Toyoko Inn 
Gifu 

หรือเทียบเทา 

2 
หมูบานชิราคาวาโกะ – ตลาดทาคายามา - 
สะพานแดงนาคะบาชิ – เมืองมัตสึโมโตะ – 
ปราสาทมัตสึโมโต  

   Hotel Alpine 
Nagano 

หรือเทียบเทา 

3 
เพลิดเพลินลานสกี – ลิงแชออนเซ็น – วัดเซ็น
โ ค จิ  -  
นาโกยา 

   TOYOKO INN 
NAGOYA 

หรือเทียบเทา 

4 
ศ า ล เ จ  า โ อ ส ุ คั น น อ น  –  DUTY FREE- 
NAGASHIMA OUTLET – สนามบินนาโกยา 
- สนามบินดอนเมือง   SL311 (16.55-21.10) 

 บน   



 

 

หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งสายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
 
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาโกยา –  
 Nabana no sato Winter Illumination 
04.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3  อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบินไทยไลออนแอร (SL) พบเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

07.25 น. ออกเดินทางสู สนามบินชูบุเซ็นแทร เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น โดยสายบิน 
ไทยไลออนแอร เท่ียวบินที่ SL310 

 
 
 
 
 
 
 
 

นํ �าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

 

*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่น่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่น่ังได 
และทางสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 

 
15.25 น.   เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น (เวลาที่ญี่ปุ�น

เร็วกวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 
** สําคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ�นไมอนญุาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช 

ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรบัและจับ ** 
 

 
 
 
 
 
 

 
นําทานสู งานเทศกาล Nabana No Sato Winter Illumination อยูในเมือง
นางาชิมะ จังหวัดมิเอะ เปนที่รู จักไปทั่วญี่ปุ�นก็คือการประดับไฟในฤดูหนาว แต
กอนจะถึงชวงฤดูหนาวสถานท่ีแหงน้ียังมีสวนดอกไมนานาชนิดใหทานไดชมที่น่ีเต็ม
ไปดวยดอกไมและพืชพรรณหลากหลายกวา 40 ชนิด ซึ่งรวมถึงซากุระ ทิวลิป 
และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) นักทองเที่ยวจะสามารถรื่นรมยกับความงามของ
ดอกไมไดเสมอไมว าจะมาเยือนในฤดูกาลใดก็ตาม นอกจากนี ้ภายในสวน 
Nabana no Sato ยังมีออนเซ็นธรรมชาติและรานอาหารไวคอยตอนรับอีกดวย 
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

พักที่   โรงแรม TOYOKO INN GIFU  หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่ 2  หมูบานชิราคาวาโกะ – ตลาดทาคายามา – สะพานแดงนากาบาชิ –  
 เมืองมัตสโึมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต 
เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 

 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนําทานสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�น
ขนานแทดั้งเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือน
ธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดหูนาวได
ดี และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลนี้
วา “กัสโช” และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปไมตํ่า
กวา 680,000 คน เลยทีเดียว 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) เมนู หมูยางใบโฮบะ 
 
 

 
 
 
 

 
จากนั้นนําทานเดินชม ตลาดทาคายามา (Morning Markets) เรียกไดวาเปน
สิ่งที่พลาดไมไดเมื่อมายังเมืองทาคายามา เพราะบรรยากาศการคาขายของที่นี่จะ
แตกตางจากเมืองใหญๆมากทีเดียว ดวยความเปนเมืองที่ยังคงความเปนชนบทอยู
มาก ทําใหแลดูเปนกันเองมากกวา แถมราคายังกันเองกวาไปซื้อในหางใหญๆ โดย



 

 

ต ล า ด เ ช า ข อ ง เ ม ื อ ง น ี ้ จ ะ ม ี ด  ว ย กั น  2  แ ห  ง  ค ื อ  ต ล า ด 
จินยะเมะ (Jinya-mae Market) ตั ้งอยู หนาอาคารทาคายามาจินยะ และ 
ตลาดมิยางาวะ (Miyagawa Market) ตั้งอยูริมแมนํ้ามิยางาวะในเขตเมืองเกา
ทาคายามาสินคาที่จําหนายในตลาดสวนใหญเปนงานฝมือทองถิ่น ขนมขบเคี้ยว 
สินคาทางการเกษตร เชน ผักสด ผักดอง และดอกไม เปนตน ตลาดเชาของที่น่ีเปด
ทุกวันตั้งแต 6:30-12:00 น. ยกเวนในชวงฤดูหนาวที่เคาจะเลื่อนเวลาเปดใหชา
ลงซักนิดเปน 7:00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานชม สะพานแดงนากาบาชิ (Nakabashi Bridge) เชื่อมไปยังยานเมือง
เกาในฮิดะ ทาคายามะ เมืองที่เต็มไปดวยกลิ่นอายของประวัติศาสตรอันยาวนาน
และอารยธรรมโบราณของญี่ปุ�น ในฤดูใบไมผลิตนซากุระจะออกดอกเปนสีขาวและ
ชมพูตัดกับสีสะพานอยางสวยงาม ในฤดูรอนตนไมจะมีสีสันสดใส หรือในฤดูหนาว
ซึ่งจะมีบางชวงที่ตกกลางคืนแตทองฟ�าเปดก็สามารถเห็นแสงจันทรที่ทอดผานยัง
สะพานนากาบาชิใหความสวยงามไปอีกแบบ 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมัตสึโมโต (Matsumoto) (ชมดานนอก) เปนเมือง
ที่ใหญเปนอันดับสองของจังหวัดนากาโน มีจุดทองเที่ยวที่สําคัญที่สุด คือ ปราสาท
มัตสึโมโตะ 1 ในปราสาทดั้งเดิมที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ�น ปราสาทมัตสึโมโตะ 
เปนปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ปุ�นและไดถูกขึ้นทะเบียนให
เปนสมบัติลํ ้าคาประจําชาติ การตัดกันของสีดํา
และสีขาวของผนังปูนดานนอกปราสาท ทําให
ปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของ
เทือกเขาแอลป�ญี่ปุ�น ปราสาทแหงนี้ถูกสรางขึ้น
จากองค ประกอบทางสถาป ตยกรรมท ี ่ เปน
เอกลักษณเฉพาะตัวหลายอยาง ปราสาทมัตสึโม
โตยังมีศาลาชมดวงจนัทรที่งดงาม แสดงใหเห็นถึง
วิถีชีวิตของขุนนางในสมัยกอนระหวางปราสาทกับ
สถานีมัตสึโมโต มีถนนชอปปم�งสองสายที่คุณไมควรพลาด คือ ถนนนาวาเตะ-โดริ 
(หรือ “ถนนสายหมอก”) ที ่ เต ็มไปดวยร านขายของพิเศษในทองถิ ่นและ
รานอาหารเกๆ อีกสายหนึ่งคือถนน นากะมาจิ ซึ่งเรียงรายไปดวยอาคารแบบคุระ 
(คลังเก็บสินคาที่ผนังทําดวยดิน) สวยงามแปลกตา      

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
พักที่   โรงแรม HOTEL ALPINE  หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 3 เพลิดเพลินลานสก ี– ลิงแชออนเซ็น – วัดเซ็นโคจิ - นาโกยา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 จากนั้นนําทานอิสระ ณ ลานสกี  ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนกระดานเลื่อน
กับลานหิมะขาว โพลนและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงใหทานไดถายรูปเก็บ
ภาพประทับใจตามอัธยาศัย 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีลานสกีหิมะยังไมพรอมใหบริการตามสภาพ
อากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลง หรืออากาศไมเอ้ืออํานวย หรือลานสกีปด หิมะละลาย
หรือมีปริมาณนอยอยู สภาพอากาศ ปรากฎการณทางธรรมชาติทางบริษัทไม
สามารถคาดการณได (คาทัวรไมรวมคาอุปกรณสกี อุปกรณเลนตางๆ หรือ
กิจกรรมตางๆ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทาน เพลิดเพลินไปกับความนารักของนองลิงกังญี่ปุ�นหนาแดงที่ลงมา
แชบอนํ้ารอนคลายความหนาว สถานที่ดังกลาวคือ Jigokudani Yaen-Koen 
หรือที ่เร ียกกันเปนภาษาอังกฤษวา Snow Monkey Park ตั ้งอยู ในจังหวัด 
Nagano ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ�น ลิงหิมะญี่ปุ�น คือลิงกัง เปนลิงพื้นเมือง
ของหมูเกาะญี่ปุ �น ลักษณะเดนคือใบหนาแดงกํ ่า สามารถพบไดตามอุทยาน
แหงชาติ ลิงที่นี่เปนลิงป�า ที่ลงจากเขามาแชนํ้ารอนเพื่อบรรเทาความหนาว เทาที่
สังเกตทุกตัวไมกลัวนํ้าและมีทักษะในดานการวายนํ้าไดเปนอยางดีเพราะเมื่อลงไป
แชนํ ้าแลวทุกตัวจะมีสีหนาเคลิบเคลิ ้มและดูสบายกายสบายใจเปนอยางมาก 
นักทองเที่ยวสามารถถายรูปลิงอยางไกลชิดได แตหามสัมผัสตัวลิงเน่ืองจากจะเปน
การรบกวนสัตว 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 



 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดเซนโคจิ เปนวัด
คูบานคูเมืองของนากาโนที ่มีความสําคัญใน 
ประวัติศาสตรศาสนาพุทธในประเทศญี่ปุ�น ใน
ฐานะที่เปนวัดพุทธเกาแกที่สรางขึ้นตั้งแตราว
ศตวรรษที่ 7 (หรือราว1,400ปกอน) และเปน
ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองคแรกที่เขามาใน
ประเทศญี่ปุ�น วัดเซนโคจิจึงเปนสถานที่ท่ีดึงดดู
สาธุชนผูเล่ือมใสจากทั่วสารทิศในประเทศญี่ปุ�น จนมีคํากลาวโบราณของญี่ปุ�นที่วา 
เปนวัดที่“ ตองไปใหไดครั้งหนึ่งในชีวิต” นอกจากวัดเซนโคจิจะมีความสําคัญ
อยางยิ ่งยวดในประวัติศาสตรญี่ป ุ �นแลว วัดเซนโคจิยังม ีบทบาทสําคัญใน
ความสัมพันธไทยญี ่ปุ �นดวย เนื ่องจากในป ค.ศ.1937 ประเทศไทยไดมอบ
พระพุทธรูปปางมารวิชัยใหแกประเทศญี ่ป ุ �นเนื ่องในโอกาสครบรอบ50ป 
ความสัมพันธทางการทูตไทยญี่ปุ�น โดยไดนํามาประดิษฐานที่วัดเซนโคจิแหงน้ี และ
ไดกลายมาเปนศูนยรวมทางจิตใจของคนไทยในนากาโนมาจนถึงปจจุบัน  
จากน่ันนําทานเดินทางสู นาโกยา 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ จุดพักรถ 
พักที่       โรงแรม TOYOKO INN NAGOYA หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 4 ศ า ล เ จ  า โ อ ส ุ คั น น อ น  -  DUTY FREE -  NAGASHIMA OUTLET-  

สนามบินนาโกยา  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 



 

 

นําทานเดินทางสู ศาลเจาโอสุคันนอน ตั้งอยู
ภายในเมืองนาโกยา (Nagoya) จังหวัดไอจิ
(Aichi) นับวาเปนวัดในพระพุทธศาสนาที่มี
ชื่อเสียงมากๆ ในแถบตอนกลาง สิ่งที่ทําใหวัด
นี้มีชื่อเสียงโดงดังมากๆ ก็คงเพราะวัดแหงน้ี
น้ันเปนที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเช่ือกัน
ว าเป นเทพเจ าท ี ่ข ึ ้นช ื ่อเร ื ่องความเมตตา
จากน้ันนําทานเดินทางสู DUTY FREE  
ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีตางๆ ตามอัธยาศัย
และน ํ า ท  า นป  ดท  า ยล ะล าย เ งิ น เ ยนที่  
NAGASHIMA OUTLET เพื ่อใหทานเลือก
ซื้อสินคาตามอัธยาศัย สินคาที่นี่จําหนายในราคาที่ลด 40 – 70% จากราคาปกติ
ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�งอยางจุใจ 

เที่ยง         อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเมืองนาโกยา 
16.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลออนแอร เท่ียวบนิที่ SL 311  

*** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง *** 
21.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 



 

 

 

 
อัตราคาบริการทัวร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาทัวรไมรวมคา
ตั๋ว 

เดินทางทาน
เดียว/ 

พักเด่ียวจายเพ่ิม 
2 - 5 ธ.ค. 2562 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
6 - 9 ธ.ค. 2562 29,999.- 23,999.- 7,900.- 
9 - 12 ธ.ค. 2562 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
13 - 16 ธ.ค. 2562 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
16 - 19 ธ.ค. 2562 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
20 - 23 ธ.ค. 2562 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
23 - 26 ธ.ค. 2562 25,999.- 19,999.- 10,900.- 
26 - 29 ธ.ค. 2562  

BUS 1 25,999.- 19,999.- 10,900.- 

26 - 29 ธ.ค. 2562  
BUS 2 

25,999.- 19,999.- 10,900.- 



 

 

27 - 30 ธ.ค. 2562  
BUS 1 29,999.- 23,999.- 10,900.- 

27 - 30 ธ.ค. 2562  
BUS 2 29,999.- 23,999.- 10,900.- 

29 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63  
BUS 1 30,999.- 24,999.- 10,900.- 

29 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63  
BUS 2 30,999.- 24,999.- 10,900.- 

30 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63  
BUS 1 

30,999.- 24,999.- 10,900.- 

30 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63  
BUS 2 30,999.- 24,999.- 10,900.- 

3 - 6 ม.ค. 2563  BUS 
1 

25,999.- 19,999.- 10,900.- 

3 - 6 ม.ค. 2563  BUS 
2 25,999.- 19,999.- 10,900.- 

5 - 8 ม.ค. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
6 - 9 ม.ค. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 

10 - 13 ม.ค. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
13 - 16 ม.ค. 2563 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
17 - 20 ม.ค. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
20 - 23 ม.ค. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
24 - 27 ม.ค. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
27 - 30 ม.ค. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 

31 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
3 - 6 ก.พ. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 



 

 

7 - 10 ก.พ. 2563 29,999.- 23,999.- 7,900.- 
10 - 13 ก.พ. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
14 - 17 ก.พ. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
17 - 20 ก.พ. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
21 - 24 ก.พ. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
24 - 27 ก.พ. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 

28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
2 - 5 มี.ค. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
6 - 9 มี.ค. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
9 - 12 มี.ค. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
13 - 16 มี.ค. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
16 - 19 มี.ค. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
20 - 23 มี.ค. 2563 24,999.- 18,999.- 7,900.- 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) 

ทานละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระที่สนามบนิดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง (Infant) ทานละ 10,000 บาท  
(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 



 

 

 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 
20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระที่สนามบิน
ในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษ)ี 

 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 
15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 



 

 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื ่องจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผู ตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู สูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 

หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิด
เหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย 
หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  



 

 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลอืเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื ่องมาจากการกระทําที ่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ �นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผู เดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม



 

 

หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
สวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรบัเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 

 
 

 
 
 
 
  


