
 

 

รหัสทัวร TTN 1904011 
ทัวรญี่ปุ�น KOMATSU KANAZAWA NAGOYA PREMIUM CHARTER 3 6D4N (TG) 
ไฮไลท!! ทานหมอไฟ สไตลญี่ปุ�น ในกระทอมหิมะ 
เมืองคานาซาวา – ตลาดปลาโอมิโช - งานเทศกาลคามาคุระ โนะ ซาโตะ ณ เมือง อียามะ – มัตสึ
โมโต - เมืองทาคายามา – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกยา - อิสระชอปปم�งซาคาเอะ 
หรือ ทองเที่ยวสถานท่ีตางๆ ของเมืองนาโกยา เต็มวัน – เมืองฟุคุอิ – หนาผาโทจินโบ – เมืองคา
นาซาวา - สวนเคนโรคุเอ็น -หมูบานฮิงาชิ ชายะ 

 



 

 

Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว กรุปไซส อุณหภูมิ  

19-24 กุมภาพันธ 2563 
BUS4 29,888.- 10,000.- 34+1 -8°C - 

0°C 
 

19-24 กุมภาพันธ 2563 
BUS5 29.888.- 10,000.- 34+1 -8°C - 

0°C 
 

 
+สภาพอากาศเปนเพยีงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีก
ครั้ง+ ** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 
10,900.-**  ราคานีไ้มรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 
 
วันที1่ สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.00 น.   พรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร C สายการบินไทย 

มีเจาหนาที่ของบริษัทคอยตอนรับทาน 
 
วันที่ 2 สนามบินโคมัตสึ – เมืองคานาซาวา – ตลาดปลาโอมิโช - งานเทศกาลคามาคุระ 

โนะ ซาโตะ ณ เมือง อยีามะ – มัตสึโมโต 
01.20 น.   ออกเดินทางสูสนามบินโคมตัส ึณ ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี 

TG8050 (บริการอาหารรอน พรอมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 
08.50 น. เดินทางถึง สนามบินโคมัตสึ ประเทศญีปุ่�น หลงัจากผานข้ันตอนศุลกากรเรียบรอย

แลว นําทาน เดินทางสู เมืองคานาซาวา (Kanazawa) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
50 นาที) เปนศูนยกลางของเศรษฐกิจอันรุงเรืองและอารยะธรรมอันลํ้าคาต้ังแตสมัย
เอโดะชวงที่ขุนนางศักดินาช้ันสูงท้ังหลายตางใหการสนับสนุนในเร่ืองของการทํางาน
ฝมือและวัฒนธรรม อัธยาศัย นําทานสู ตลาดปลาโอมิโช (Omicho Market) เปน
ตลาดสดท่ีใหญและเกาแกมาต้ังแตสมัยเอโดะ เปดมากวา 280 ป ดานในตลาดโอ
มิโช จะมรีานขายอาหารทะเลสดๆ รานขายผักผลไมตามฤดูกาลของญี่ปุ�น รานขาย



 

 

เน้ือสัตวตางๆ รานขายปลา ภายในตลาดมีหลังคาโดม สวาง กันหนาว กันฝน เดิน
จับจายใชสอยไดอยางสบาย เปนตลาดที่สะอาด ไมมีกล่ินคาว ในตลาดโอมิโชมี
รานคากวา 180 รานคา หามพลาด กุงกัสซึเอบิ  เปนกุงที่มีไขเปนสฟี�าและมีเปลือก
ที่กรอบเปนกุงที่ขึ้นช่ือของเมืองคานาซาวา ปูสายพันธซูไวคานิ เปนปูอีกสายพันธที่
อรอยมากๆ ใครที่มาทองเที่ยว เมืองคานาซาวาตองมาชิมปูสายพันธน้ี ในตลาดน้ีม ี
รานขายน้ําผลไม ที่เจาะเน้ือผลไมออกแลวนําน้ําของผลไมไปใส ทําใหสามารถดูดน้ํา
ผลไมไดและมีเน้ือผลไมผสมอยูดวย  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย 
 เดินทางสู เมืองอียามะ (Iiyama) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ต้ังอยูใน

ภูมิภาคชุบ ุ จากน้ันนําทานเขารวม งานเทศกาลคามาคุระ โนะ ซาโตะ 
(Kamakura no Sato) ที่ภายในงานเรียงรายไปดวยกระทอมหมิะ ประมาณ 15-
20 หลัง บานหิมะ หรือ กระทอมหิมะ สําหรับภาษาญี่ปุ�นเรียกกนัวา คามาคุระ ซึง่
ปกติเทศกาลบานหิมะ จะถูกจัดขึ้นในชวงเดือนกุมภาพันธ ท่ีวากันวาเปนเดือนที่หนาว
ทีสุ่ดของญี่ปุ�น ในตอนกลางคืนจะมกีารประดบัไฟ สรางบรรยากาศที่สุดแสนโรมนติก 
และ ไฮไลท!!  ทานจะไดรับประทานอาหารค่ําภายในกระทอมแสนอุนทามกลางหิมะ
ขาวโพลนกลางธรรมชาติ ลิ้มรสชาติอาหารพื้นเมืองท่ีสะอาดและบริสุทธ์ิ ทั้งอรอย
และดีตอสุขภาพ 

17.00 น.   รับประทานอาหารค่ํา ณ กระทอมหิมะ (1) พิเศษ!! เมนูหมอไฟ Noroshi Nabe 
หมอไฟแสนอรอย สไตลญี่ปุ�น ปรุงรสดวยซอสมิโซะ และอัดแนนดวยผักกาด 
เน้ือหมู และเห็ดจํานวนมาก 

  



 

 

               จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
พักที่ HOTEL ROUTE INN SHIOJIRI หรือเทยีบเทาระดับเดียวกัน 

 
วันที ่3 เมืองทาคายามา – ซนัมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกยา  
 เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
                เดินทางสู ทาคายามา (Takayama) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.10 ช่ัวโมง) เมอืง

เกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวยเทือกเขาเจแปนแอลป�  ถกูขนานนามไววาเปน ลติ
เต้ิลเกียวโต หรือ เกียวโตนอย เปนเมืองเกาแกที่ยังคงอนุรักษไวซึ่งอารยธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญีปุ่�นไดอยางสมบูรณ บานเรือนสรางขึ้นดวย
ไมแบบโบราณ บรรยากาศเกาแก อายเุปนรอยๆป ม ีวัด ศาลเจา สะพาน ตลาดเชาท่ี
คึกคักเต็มไปดวยผูคน ตัวเมืองสวยสะอาด ทนัสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดม
สมบูรณ นําทานเดินเลน ชมบรรยากาศเมืองเกาทาคายามาที ่ซันมาชิซูจิ 
(Sanmachi Suji) ยานเมืองเกาท่ีอนุรักษความเปนเอโดะเมื่อ 300 ปกอนไดเปน
อยางดี ผานชม อาคารทาคายามาจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทําหนาที่เปน
สํานักงานรัฐบาลทองถิน่ประจําภูมิภาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะ
ในป 1692 จนกระท่ังป 1969 จนถึงปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชม
หองเส่ีอทาทามิท่ีไดรับการบํารงุรกัษาเปนอยางดี ปจจบัุนใชเปนทีจั่ดแสดงขาวของ
และเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวติัศาสตรแผน
เมือง เปนตน (ไมรวมคาเขา มีคาใชจายเพ่ิมประมาณ 430 เยนตอทาน) 



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
                นําทานสู ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.10 ช่ัวโมง)  

เมืองท่ีเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ�น เปนหมูบานชาวนาท่ีมีรูปราง
แปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเปนเมือง
มรดกโลกทีม่ช่ืีอเสียงแหงหน่ึง ไฮไลท!!! หมูบานแบบกัชโชสึคุริ เปนบานชาวนา
โบราณท่ีมีอายุมากกวา 250 ป คําวา กัชโช มีความหมายวา พนมมือ ซึ่งเปนการบง
บอกถึงลักษณะ รูปแบบของบานที่มีหลังคามงุดวยฟางขาวท่ีทํามุมชันถึง 60 องศา 
คลายสองมือที่ประนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวาง 10 
เมตร ทั้งหลังถูกสรางขึน้โดยไมใชตะป ูตอมาในป 1995 องคการยูเนสโกขึ้นทะเบียน
ใหชิราคาวาโกะเปนมรดกโลก นําทานสู เมืองนาโกยา (Nagoya) เปนตัวเมืองของ
จังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยูมากกวา 2 ลานคน เปนเมืองศูนยรวม
การคาและการคมนาคมทีสํ่าคัญแหงหน่ึงของญี่ปุ�น (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง)  นําทานเขาสูท่ีพัก 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก   TOYOKO INN NAGOYA MINAMI EKIMAE  หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 

วันที ่4        อิสระชอปปم�งซาคาเอะ หรอื ทองเทีย่วสถานทีต่างๆ ของเมืองนาโกยา เตม็วัน 

 เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
หลังอาหารใหทานอิสระทองเท่ียวตามสถานที่ตางๆ ภายในเมืองนาโกยา โดยมีไกด
ใหคําแนะนาํการเดินทาง (ไมมีรถบัสบริการ) 
แนะนําสถานทีท่องเท่ียวเมืองนาโกยาและเมืองรอบๆ 



 

 

 ปราสาทนาโงยา (Nagoya Castle) สรางข้ึนในยุคเร่ิมตนสมัยเอโดะ 
ภายในมพีิพิธภัณฑท่ี จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวติัศาสตรของปราสาท 
สวนหยอมรอบปราสาทแบงเปน 2 ช้ัน คือคูเมือง และกําแพงป�อมปราการ ซึง่
เปนจุดชมดอกซากรุะบานในชวงปลายเดือนมีนาคม-ตนเดือนเมษายน 

 พิพิธภณัฑการรถไฟญี่ปุ�น (SCMAGLEV and Railway Park) เปน
พิพิธภัณฑรถไฟของบริษัท Central Japan Railways(JR Central) ให
ความรูเกี่ยวกบัความกาวหนาของรถไฟความเร็วสูงในประเทศญีปุ่�น และจัด
แสดงรถไฟตางๆ เชน รถไฟหัวรถจกัรไอน้ํา 

 ทาเรือนาโงยา พิพิธภณัทสัตวนํ้า และทวีปแอนตารติก (Nagoya Port 
Aquarium) Antarctic เปนหน่ึงในทาเรือที่ใหญทีสุ่ดของญี่ปุ�น 
ประกอบดวย พิพิธภัณฑสัตวน้ํา หางสรรพสินคา สวนสนุก และพิพิธภัณฑ
อ่ืนๆ เชน Antarctic Meseum และ Maritime Meseum ที่มีจุดชมวิวท่ี
ช้ัน 63 ดวย 

 พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรนาโงยา (Nagoya City Science Museum) มี
ตัวอาคารทีเ่ปนรปูโลกยักษสีเงิน ซึ่งเปนหน่่ึงในทองฟ�าจําลองขนาดใหญที่สุด
ในโลก ซึ่งโปรแกรมทองฟ�าจําลองจะเปลี่ยนแปลงเปนรายเดือนรวมถึง
ปรากฏการณทางดาราศาสตรในปจจบุันอีกดวย ถงึแมวาการบรรยายมีเพียง
ภาษาญี่ปุ�นเทาน้ัน 

 ศาลเจาอะสึตะ (Atsuta Shrine) ต้ังอยูในป�าทางทิศใตของเมืองนาโงยา 
เปนหน่ึงในศาลเจาที่สําคัญท่ีสุดของศาสนาชินโต สรางแบบสถาปตยกรรม
สไตลญ่ีปุ�นชินเมซคุูริ(Shinmei-zukuri) เปนที่ประดิษฐานของเทพแหงพระ
อาทิตย Amaterasu และหองเก็บดาบศักด์ิสิทธิ์ Kusanagi ซึ่งเปนหน่ึงใน
สามของเครื่องราชกกธุภัณฑของจักพรรดิ (แตไมจัดแสดงใหแกสายตาผูเขา
ชม) 

 รีสอรทนางาชิมะ (Nagashima Resort) เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจนอก
เมืองนาโงยา 

 แนะนําแหลงชอปปم�ง 



 

 

 ชอปปم�ง ยานซาคาเอะ (Sakae) เปนยานธุรกิจการคา มหีางสรรพสินคามัตสึ
ซาคายะ หรือ เมืองใตดิน ท่ีเต็มไปดวยรานตางๆ เชน รานเส้ือผาแฟช่ัน, ราน
ของใชกระจกุกระจกิ, รานซาลอนความงาม เปนตน ท่ีน่ีกินบริเวณต้ังแตสถานี
ซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 

 ยานชอปปم�งโอสุ  (Osu Shopping Arcade) ของเมืองนาโงยา มีอายุ
ประมาณ 400 กวาป มรีานคานอยใหญมากมายกวา 1,200 รานคาเรียงราย
ตลอดสองขางทาง ประกอบดวยอาหารและสินคาทันสมัยไมวาจะเปนน้ําหอม, 
เส้ือผา, เครื่องสําอาง และรองเทาจากสารพัดยี่หอดังและท่ีสําคัญคือราคาถูก
มาก นอกจากน้ีแลวยังเปนแหลงรวมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส, ชุดคอสเพลย, 
การตูนอะนิเมะและสินคาอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 เจอารเซน็ทรัลทาวเวอร (JR Central Towers) เปนอาคารเพิ่มเติมจาก
สถานีรถไฟนาโงยา ประกอบดวยอาคารสํานักงาน 30 ช้ัน สูง 245 เมตร  ช้ัน
ลางของอาคารเช่ือมตอระหวางหางสรรพสินคาทาคาชิมายา, ทาวเวอร
พลาซาชอปปم�งมอลล และ JR Nagoya Station 

**อิสระรับประทานอาหารกลางวนัและคํ่าตามอัธยาศัย** 
ที่พัก   TOYOKO INN NAGOYA MINAMI EKIMAE  หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
วันที ่5       เมืองฟุคุอิ – หนาผาโทจินโบ – เมืองคานาซาวา - สวนเคนโรคุเอ็น – 
                หมูบานฮิงาชิ ชายะ  

 



 

 

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
 เดินทางสู เมืองฟุคุอิ (Fukui) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) นําทานเที่ยวชม
ความสวยงามของ หนาผาโทจินโบ (Tojinbo Cliff) เปนหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยว
ยอดนิยมของจังหวัดฟคุุอิและยังไดรับการจดทะเบียนใหเปนสถานที่ทางธรรมชาติที่
สําคัญของประเทศ จุดเดนของผาน้ีคือมีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและสูงถึง 25 เมตร
ดวยกัน เปนหนาผาหินลาวาที่ถูกน้ําทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาติและ
เน่ืองจากเปนจุดชมวิวท่ีสวยงามทําใหมีนักทองเท่ียวแวะมาเยี่ยมเยือนอยางไมขาด
สาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
 เดินทางสู เมืองคานาซาวา นําทานชมสวน สวนเคนโรคุเอ็น (Kenrokuen 

Garden) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)  ไดชื่อวาเปน 1 ใน 3 ของสวนที่
นาต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดของประเทศญี่ปุ�น พ้ืนท่ีภายในสวนเค็นโรคุเอ็นน้ัน ประกอบไป
ดวยวิวทิวทัศนของบอน้ํา หุบเขาอันสวยงามและบานหลงันอยใหญท่ีใชในการผลิตชา
น่ันเอง ความหมายของคําวา เค็นโรคุ คือ สวนที่มอีงคประกอบที่ดี 6 อยางดวยกัน ก็
คือพ้ืนท่ีที่กวางขวาง, บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลงตวั, ความเปนมาอันยาวนาน, 
แหลงน้ํา, และทัศนียภาพลอมรอบท่ีสวยงามตระการตา นักทองเท่ียวสามารถด่ืมด่ํา
และผอนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปลี่ยนมีความสวยงาม
แตกตางกนัไปตามแตละฤดูกาลได จากน้ัน อิสระใหทานชอปปم�ง บริเวณหนา
สวนสาธารณะตามอธัยาศัย นําทานชม หมูบานฮิงาชิ ชายะ (Higashi Chaya 
District) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เปนหน่ึงในหมูบานโรงน้ําชา และ
แหลงผลิตชาชายะ ในสมัยเอโดะเปนสถานบนัเทิงใหแขกผูมาเยอืนไดเพลิดเพลินไป
กับการรองเพลงและเตนรําของเกอิชา นอกจากน้ียังมีหมูบานอีก 2 แหงที่คลายคลึง
กับที่น่ี ไดแก  นิชิ ชายะ และคาซุเอะ มาช ิชายะ โดยหมูบานฮิงาชิ ชายะเปนหมูบาน
ท่ีใหญทีสุ่ด และนาสนใจทีสุ่ด ภายในหมูบานเปดบรกิารโรงน้ําชา 2 แหง คือ โรงน้ํา
ชาชิมะ (Shima Teahouse) และ โรงนํ้าชาคาอิคาโระ (Kaikaro 
Teahouse) พรอมกบั รานทองคําเปลวฮาคุซะ (Hakuza) จําหนายทองคําเปลว
สินคาประจําเมืองคานาซาวา (ราคาไมรวมคาเขาใชบริการรานน้ําชาโดยมี
คาใชจายเพ่ิมเติม ทานละ 400-750 เยน) 



 

 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
ที่พัก   TOYOKO INN KANAZAWA KENROKUEN หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
วันที่ 6 สนามบินโคมัตสึ – กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน 
10.50 น.    เหินฟ�าสู เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG8053  
15.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปم�ยม 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
**ไมรับจอยแลนด** 

 

ฤดูหนาวในญี่ปุ�นมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเย็นกม็ืดแลว สถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะเวลาใหดี และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตอง
ระวัง แวนควรจะตองม ีเมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวางจาสะทอนเขาตาได 
 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินไทยหรือไทยสมายด
เทาน้ัน*  
** ทั้งนีห้ากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศท่ีเปนสายการบินเครือเดียวกันกับไฟลทอินเตอร 
และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกคร้ัง  เพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง ** 
 
 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :   
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เปนตน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมาย
ของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปน
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม :   

 คาต๋ัวเคร่ืองบนิไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจาก

ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงค
พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 
× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 



 

 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ
พึงพอใจของทาน 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 25 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 20,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ัง ใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทาง E-Mail 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน้ไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 



 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศท่ีระบไุว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัด
ที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีต๋ัว REFUND 
ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพักแบบ
หองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง 
(Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 



 

 

 กรณีมงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรอืยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทกุใตทองเคร่ืองบิน คือ 30 
กิโลกรมั (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา
ระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระในสวนที่
โดนเรียกเกบ็เพ่ิม) 

 สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 
กิโลกรมั และมคีวามกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) 
x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 กรณีท่ีตองมบีินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหตํ่า
กวามาตรฐานได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเกบ็
เพ่ิม) 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสารทุกกรณี 

 
หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ  กอนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ 
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปน
เหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในสวนของการบรกิารทาง
ประเทศท่ีทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบรกิารอยูเปนปกต ิทางบรษิัทฯ 
 ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ
คาใชจายไปลวงหนาแลว 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคนืคาทัวรทัง้หมด หรือบางสวน
ใหกับทาน ในกรณีดังน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

ส่ิงของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ กต็ามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ 

หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 
 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษัิทฯ จัดการให) 



 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัตท่ีิจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู
รวมคณะไมถึง 25 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปท่ีเขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี/ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผู
ท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคเุทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ิน
แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดย
เปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครัง้ท่ีตองเรงรบี เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวันเริม่ในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันที ่4 
ของการเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่�น สามารถ
ใหบริการวันละ 8 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
(..............................................................) 

ลําดั
บ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
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