
 

 

รหัสทัวร ZET2000545 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ทาคายามา เกยีวโต 5 วัน 3 คนื [XJ] 
ชมซากุระ-ริมแมนํ้าซาไก – ทาคายามา - หมูบานชิราคาวาโกะ - ที่ทําการเกาทาคายามา - เขตเมือง
เกาซันมาชิซึจิ - อิออน-มอลล – ไรวาซาบิไดโอะ – ปราสาทมัตซึโมโต – โทยามา - สวนอาซาฮี-ฟุนะ
กาวา  - ศาลเจาเฮอัน - เกียวโต - พิธีชงชาญี่ปุ�น - ทางเดินนักปราชญ - มิตซุย-เอาทเล็ท 

 
 



 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง  

 
20.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบิน AIRASIA X 

เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอนิ 
 สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง 

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ 
(นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้าหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย) 

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

เคร่ืองดืม่บนเครื่อง 
 

วันที่สอง       นาโกยา - ชมซากุระบริเวณแมนํ้าซาไก - ทาคายามา - ที่ทําการเกาเมืองทา
คายามา -เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล 

 
07.45 น.  เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย

แลว นําทาน ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแมนํ้าซาไก เปนอันดับ 1 ในการชมซากุระ
ในเมืองกิฟุ ใหทานไดสัมผัสบรรายากาศของ ซากุระที่บานสะพรั่ง อวดโฉมตลอดสองฝم�ง
แมนํ้า จํานวนกวา  1200 ตน  แตทั้งนี้ทั้งนั้นซากุระจะบานหรือไม หรือบานมากหรือ
นอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละป โดยปกติซากุระจะเริ่มบานตั้งแตปลายเดือนมีนาคม 
– ตนเดือนเมษายนของทุกป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในปนั้นๆ  
 



 

 

 
  

** ในกรณีที่ดอกซากุระยังไมบานทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมไปยัง 
ศาลเจา Kogane Shrine ศาลเจาแหงนี้ถูกตั้งขึ้นเมื่อป 135 เปนศาลเจาชินโต 
ตั้งอยูที่เมืองกิฟุ ศาลเจาแหงนี้อยูใกลกลางใจเมอืงกิฟุ  สิ่งพิเศษสําหรับศาลเจานี้คือ
เปนสถานที่ที่รับพลังจากพระเจา ผูคนสวนใหญและชาวเมืองกิฟุจะขอพรจากที่แหง
นี้เพื่อการโชคดีและการคาขายที่รํ่ารวย **  

  
นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณไปดวย
ธรรมชาติที่สวยงาม ผูคนที่เปนมิตร  ที่ไดชื่อวา“ลิตเติ้ลเกียว
โต เปนเมืองขนาดเล็กนารักตั้งอยูในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด 
ศาลเจา แมนํ้า สะพาน ตลาดเชา และบรรยากาศแบบเมือง
เกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว  

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย เมนูเซ็ตหมูยางมิโซะ

ใบโฮบะ  
 



 

 

นําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้งที่ทํางาน 
และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครอง
ของโชกุนโตกุกาวา  ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะ
เพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในนี้ประกอบดวยบริเวณไต
สวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาที่ นําชมความงามของ
เมืองทาคายามา ซึง่ยังคงความเปนบานเมืองแบบญี่ปุ�นดั้งเดิมอยางแทจริง ไมรวมคาเขา
ชมทานละ  430 เยน   
 

 
 

จากนั้นเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ที่
ยังคงอนุรกัษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึก
พื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเปนเหลาสาเก ซุปมิโสะชิรุ 
ตุกตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเปนตุกตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอน  
 



 

 

 

 เดินทางมาถึงเขตเมืองเกาซันมาชิซึจทิั้งที ยานนี้มแีตของอรอย
อยางแนนอนเมื่อเดินตามไปถนนเรื่อยๆ 2 ขางทางนั้ นมีแต
รานอาหารนาทานไปหมดสะทุกราน อากาศหนาวๆก็ตองหาอะไร
อุนๆทานกันแกหนาวสักหนอยสิ่งแรกที่แนะนํานั่นคือ มิทาราชิดังโงะ เปนแป�งขาวเหนียว
ยางเคลือบซอสมิโซะหวาน เปนเมนูที่ใครผานมาที่นี่ก็ตองแวะชิม ไมวาเด็กหรือผูใหญก็
ตางชื่นชอ 
 

 



 

 

 อีกหนึ่งเมนูยอดฮิตตลอดการที่พลาดไมไดนั่นก็คือ....ซูชิเนื้อฮิ
ดะ การันตีความอรอยดวยแถวยาวนอกราน ที่รานนี้เสิรฟเมนูซูชิเนื้อ
วากิวคุณภาพดีระดับ A4-A5 โดยซูชิชุดนี้ประกอบไปดวยขาวปم�น
หนาเนื้อโรยตนหอมและกุนคันมากิ โดยเนื้อถูกปรุงอยางดีดวยเกลือ
ทาเคะซุมิหรือเกลือจากไมไผ ขิงและโชยุ เสิรฟบนขนมเซมเบ ดังนั้นจึงทานไดทั้งหมด 
วินาทีท่ีเนื้อนุมๆละลายในปากนั้น บอกไดเลยวาสมกับที่รอคอยอยางแนนอน! 
 
นําทานอสิระชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน จัสโก  ซื้อ
ของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิ
ทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่นี่ไดเลย  **เพื่อไมเปนการเสียเวลาชอปปم�งอิสระ
อาหารคํ่าตามอัธยาศยั** 

พักที่ โรงแรม PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือระดับเดียวกัน 
 

วนัที่สาม ปราสาทมัตซึโมโต - ไรวาซาบิไดโอะ - โทยามา - สวนอาซาฮ ีฟุนะกาวา - ทาคา
ยามา - หมูบานชิราคาวะโกะ 

 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเก็บภาพประทับใจดานหนา ปราสาทมัตซึโมโต มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา 
ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดํา และปกดานตางๆ ของปราสาทแผกางออก
เหมือนปกนก สรางขึ้นในป ค.ศ.1590 โดย อิชิคาวา คาสุมาซะ เพื่อใชเปนที่พักของ
บรรดาเจาเมืองในอดีต ปจจุบันหลังจากไดรบัการจัดตั้งเปนสมบัติประจําชาติญี่ปุ�นไดปรับ
ใหเปนพิพิธภัณฑสําหรับรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรของญี่ปุ�นและประวัติศาสตรของ 
จังหวัดนากาโน และเปนปราสาททีม่คีวามสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่�น 

 



 

 

 
 

นําทานเดินทางสู ไรวาซาบิไดโอะ ตั้งอยูที่เมืองอาซุมิโนะ ไรแหงนี้ปลูกตนวาซาบิเปน
หลักซึ่งถือวาเปนไรวาซาบิที่ใหญที่สุดในประเทศญี่ปุ�น ภายในไรนําทานเยี่ยมชมตนวาซา
บิ และผลิตภัณฑจากวาซาบิ อาทิเชน วาซาบิสด วาซาบิดอง โซบะวาซาบิ แกงกะหรี่วาซา
บิ ไสกรอกวาซาบิ นํ้าสลัดรสวาซาบิ เบียรที่ทําจากวาซาบิ นํ้าวาซาบิ ไอศกรีมรสวาซาบิ 
ช็อกโกแลตรสวาซาบิ และอ่ืนๆอีกมากมาย 
 



 

 

 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทาน

ดวยเมนู ปم�งยางยากินิคสุไตลญี่ปุ�น  
 

นําทานเดินทางสู สวนอาซาฮี ฟุนะกาวา ตั้งอยูที่เมืองอาซาฮี 
เขตจังหวัดโทยามา ถือวาเปนจุดชมซากุระที่สวยอีกแหงหนึ่ง
ของญี่ปุ�นที่ไมควรพลาด ในชวงฤดูใบไมผลทิุกทานจะสามารถเห็นดอกซากุระบานสะพรั่ง
เรียงรายติดริมนํ้าฟุนะกาวา และที่ถือเปนจุดไฮไลทเลยคือฉากเบื้องหลังของตนซากุระที่
บานเรียงรายนั้นจะเปนวิวของเทือกเขาคิตะ หรือเทือกเขาแอลป� จึงทําใหที่แหงนี้เปนจุด
ซากุระทีง่ามเหมือนภาพวาด  

 



 

 

 
 

ภายในสวนแหงนี้ประกอบไปดวยตนซากุระสายพันธุโยชิโนะประมาณ 250 ตน เรียงยาว
ตลอด 800 เมตร ซึ่งในจุดนี้หากบานสะพรั่งพรอมกันนั้นจะเสมือนอุโมงคซากุระสวยงาม
สุดๆ โดยปกติซากุระจะเริ่มประมาณตนๆเดือนจนถึงปลายเดือนเมษายนของทุกป ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในปนั้นๆ 

 

 
 



 

 

** ในกรณีที่ดอกซากรุะยังไมบานทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมไปยัง 
ริมแมนํ้ามัตสึคาวะ โดยที่แหงนี้เปนหนึ่งใน 100 สถานที่สวยงามที่สามารถชมดอก
ซากุระไดอีกหนึ่งแหง โดยมีตนซากุระราวๆ 460 ตนบนริมฝم�งแมนํ้า ** 

 
นําทานเดินทางสู นําทานสู หมูบานชิราคาวะโกะ หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1995 ทานจะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเปน
แบบญี่ปุ�นดั้งเดิม ชื่อนี้ไดมาจากคําวา กัสโช ซึ่งแปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของบานที่
หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสองมือที่พนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาว
ประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 เมตร ซึ่งโครงสรางของบานสรางขึ้นโดยไมใช
ตะปูแมแตตัวเดียว แตยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยางหนักในชวงฤดู
หนาวไดด ี
 

 
 
คํ่า  บรกิารอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
พักที่ โรงแรม GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที่สี่ เกียวโต - ศาลเจาเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ�น - ทางเดินนักปราชญ - นาโกยา - มิตซุย
เอาทเล็ท 

 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาของญี่ปุ�นมานานกวา 1,000 ป  
จากนั้นเดินทางสู ศาลเจาเฮอัน หรือศาลเจาเฮอันจิงงุ ศาลเจาเฮอันสรางในป 1895 
เนื่องในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ป โดยอุทิศถวายแดจักรพรรดิองคแรก
และองคสุดทายของเกียวโต ตัวศาลเจาถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงที่สรางขึ้นเมื่อ 
ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในป 1227 เปนสถาปตยกรรมแบบเฮอันซึ่งไดรับ
อิทธิพลจากจีน ศาลเจาในลัทธิชินโตก็เปลี่ยนมาสรางตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากที่
เคยทิ้งเนื้อไมไวใหมีสีตามธรรมชาติก็หันมาทาสีเปนครั้งแรกเมื่อกาวผานประตูศาลเจา
เขาไป จะพบภาพจําลองของพระราชวังโบราณที่ยอสวนลงมาเหลือสองในสาม มีลานหิน
กรวดสีขาวอันกวางขวางทอดตรงไปยังวิหารใหญไดโงะคุเด็ง (ถาเปนวังจริงๆ นี่ก็คือที่วา
ราชการทั้งหลายทั้งปวง) ซึ่งมีเจดียพยัคฆขาวขนาบอยูทางตะวันออกและตะวันตก ประตู
ดานซายของวิหารจะเปดออกสูสวนแบบเฮอันที่ออกแบบมาใหใชลองเรือและเดินเลนได
ดวยสะพานแบบจีน บึงนํ้าใสและบันไดมังกร ไมรวมคาเขาชมสวน 600 เยน 

 

 
 



 

 

นําทานเปดประสบการณใหมกับ พิธีชงชาญี่ปุ�น ซึ่งเปนเอกลักษณของประเทศญี่ปุ�นวา
ดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ นับตั้งแต
ประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และใหทานได
สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะ
กันในวงสังคมเกี่ยวกับการดื่มและชงชาที่ไดแพรหลายใน
บรรดาชนชัน้สูงในประเทศญี่ปุ�น จากนั้นอิสระใหทานไดเลือก
ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย  
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู บุฟเฟ�ตชาบูสูตร
ตนตําหรับ 

 
นําทานเดินทางสู ทางเดินนักปราชญ ซึ่งถือวาเปนอีกหนึ่งจุดชมซากุระที่สวยที่สุดใน
เมืองเกียวโต ถนนแหงนี้ในอดีตมีนักปราชญที่มีชื่อเสียงในชวงศตวรรษที่ 20 ไดมาเดิน
สงบจิตใจที่ถนนสายนี้เพื่อทําใหเกิดสมาธิ จึงทําใหเปนที่มาของชื่อทางเดินนักปราชญ 
ถนนแหงนี้มีตนซากุระมากถึง 500 ตนตลอดริมคลอง ยามเมื่อดอกซากุระบานพรอมกัน
ทุกทานสามารถชมอุโมงคซากุระที่บานสะพรั่ง โดยปกติแลวจะบานในชวงเดือนเมษายน
ของทุกป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 

 

 
** ในกรณีที่ดอกซากุระยังไมบานทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมไปยัง 
ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแมโพสภ เทพเจาที่เปนที่นับถือยิ่งของประชาชน



 

 

ที่มาสักการะขอพร ใหมีความเปนอยูอุดมสมบูรณของเรือ่งพืชพรรณธัญญาหาร นํา
ทานสักการะ พระแมโพสภ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ�นชื่อวาเปน ทูตสวรรค ผูคอย
นําขาวสารจากสรวงสวรรคลงมายังโลกมนุษย ทานจะไดตื่นตากับรูปปم�นของเทพ
จิ้งจอก ที่มีจํานวนมากมาย **  

 
จากนั้นนําทานเดินทางสูนาโกยา เพ่ือนําทานชอปปم�งสนิคาแบรนดเนมเอาทเล็ท ณ มิตซุย
เอาทเล็ท ซึ่งเอาทเล็ทนี้เปนสวนหนึ่งของสวนสนุกนางาชิมะสปาแลนด มีอาณาเขตบริ
เวฝรกวางขวางมาก  เรียงรายไปดวยรานคากวา 302 ราน อาทิเชน Coach Armani, 
Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , Balenciaga , Michael Kors 
ฯลฯ เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทกุคนตั้งแตสนิคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึง
อุปกรณกฬีา และสินคาท่ัวไป ซ่ึงมีสวนลดมากมายสูงสุดถึง 80% นอกจากนี้ภายในหาง 
ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญไวคอยบรกิารนักทองเท่ียวอกีดวย **เพื่อไมเปนการ
เสียเวลาชอปปم�งอสิระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั** 
 

 
 
พักที่ โรงแรม HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา สนามบินนาโกยา - กรุงเทพฯ 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
09.00 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ639 บริการอาหาร

และเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 
13.00 น. ถึงสนามบนิดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาที่ทุกครัง้กอนทํา

การ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

** 
** ขอขอบพระคุณทีเ่ลือกใชบริการ ** 

 
 
 
 
 

 
 

อัตราคาบริการ 
 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

 
ผูใหญหองละ  

2-3 ทาน 
พักเด่ียวเพิ่ม 

ราคาทัวรไม
รวมตั๋ว 

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 35,999 8,000 25,999 



 

 

(วันสงกรานต) 
15 – 19 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 

 
 บริการนํ้าดืม่วนัละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ

ทาน*** 
 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดงักลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไม
คืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการ
บินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทาน
เอง  
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การคนืมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบนิเปนที่
เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ
เดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. คาทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น 
 



 

 

 
 

** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
 

สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไมวา
จะเปน ญี่ปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี DATA ใหใช
งาน 4GB สามารถใชงานไดตอเนื่องสูงสุด 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม สามารถสั่งซื้อไดกับ
ทางเจาหนาที่ และชําระเงินพรอมมัดจําคาทัวร หรือคาทัวรสวนที่เหลือ 



 

 

 
 
 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยืน่
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี้ 
 
1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายทีอ่าจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักในประเทศญี่ปุ�น
ได (เชน เงินสด บตัรเครดิต) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจกั โรงแรม และ
อื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานกัในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรบั-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอด
การเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 



 

 

 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่

นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 
21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลกัษณอักษร ทางบรษิัทไมรบัยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท
อยางใดอยางหนึง่เพือ่ทําเรื่องขอรับเงนิคาบริการคนื โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่

ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทาง
ไมนอยกวา 30 วนั 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้หมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 



 

 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงนิมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบรษิัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทวัรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา
บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน
คาบรกิารไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 
15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพือ่ใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยว
หรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสอืเดนิทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 

7. อตัราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน 
การเปลีย่นแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 
 
ขอแนะนํากอนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 
1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝาก
เจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก 
ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่
ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


