
 

 

รหัวทัวร GOH2000574 

ทัวรญี่ปุ�น โอซากา ทาคายามา โตเกียว 6 วัน 4 คนื (TG) 

เกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิอินาริ – วัดคนิคะคุจิ – นาโกยา – เทศกาลแสงสี Nabana 
no Sato Winter Illumination-หมูบานชริาคาวาโกะ – ทาคายามา – ที่วาการ
อําเภอเกาทาคายามา (ดานนอก) – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – เมืองโทยามา-เมืองโท
ยามา – เสนทางสายอัลไพนทาเทยามา – เข่ือนคุโรเบะ – เมืองมตัสึโมโต – แชนํ้าแร
ธรรมชาติ-ชมชิบะซากรุะ (พ้ิงคมอส-ตามสภาพอากาศ) – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – เมือง
โตเกียว – ชอปปم�งชินจกูุ-วัดอาซากุสะ – อิออน มอลล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

เสนทางการเดินทาง 

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – โอซากา (สนามบินคันไซ) (TG622 23.59-07.30) 
วันที่ 2.  โอซากา (สนามบินคันไซ) – เกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิอินาริ – วดัคินคะคุจ ิ– นาโกยา – เทศกาลแสงสี  

Nabana no Sato Winter Illumination 
วันที่ 3.  หมูบานชิราคาวาโกะ – ทาคายามา – ที่วาการอําเภอเกาทาคายามา (ดานนอก) – ถนนสายซันมาจิ ซู
จิ – เมืองโทยามา 
วันที่ 4.  เมืองโทยามา – เสนทางสายอัลไพนทาเทยามา – เขือ่นคุโรเบะ – เมืองมัตสึโมโต – แชน้ําแร
ธรรมชาต ิ
วันที่ 5.  ชมชิบะซากุระ (พิ้งคมอส-ตามสภาพอากาศ) – ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 – เมืองโตเกียว – ชอปปم�งชินจูกุ 
วันที่ 6.  วัดอาซากุสะ – อิออน มอลล – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 
(TG677 17.25-21.55) 



 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) – โอซากา (สนามบินคันไซ) 
(TG622 23.59-07.30) 

20.00 
น. 

คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

23.59 
น. 

ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG622 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

วันที ่2 
โอซากา (สนามบินคันไซ) – เกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิอินาร ิ– วัดคินคะคุจิ –  
นาโกยา – เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination 

07.30 
น. 

เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและเปนท่ีพํานักของจักรพรรดิญี่ปุ�น ในชวงป 
794 – 1868 และปจจุบันน้ีก็เปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับ 7 ของประเทศ รวมทั้งมี
ประชากรอีกราวๆ 1.4 ลานคน ซึ่งสภาพบานเมืองยังคงอนุรักษเอาไวในสภาพอดีตซะ
เปนสวนมาก ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจาจ้ิงจอกเปนศาลเจา
ชินโต (Shinto) ที่มีความสําคัญแหงหนึ่งของเมืองเกียวโต มีชื่อเสียงโดงดังจาก ประตู
โทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันขางหลังศาลเจาจํานวนหลายหมื่น
ตนจนเปนทางเดินไดท่ัวทั้งภูเขาอินาริ (Mt. Inari) ที่ผูคนเชื่อกันวาเปนภูเขาศักดิ์สิทธ 
โดย เทพอินาริ (หรือ พระแมโพสพ ตามความเชื่อของไทย) จะเปนตัวแทนของความ
อุดมสมบูรณ การเก็บเกี่ยวขาว รวมไปถึงพืชผลไรนาตางๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเปนสัตว
คูกาย (บางก็วาทานชอบแปลงรางเปนจ้ิงจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปم�นจ้ิงจอกมากมาย
ดวยเชนกัน ศาลเจาแหงนี้มีความเกาแกมากถูกสรางขึ้นตั้งแตกอนสรางเมืองเกียวโตซะ
อีก คาดกันวาจะเปนชวงประมาณปค.ศ. 794 หรือกวาพันปมาแลว อีกทั้งท่ีแหงนี้ยังได
เปนสวนหนึ่งของภาพยนตรฮอลลีวูด เรื่อง MEMOIRS OF GEISHA อีกดวย 



 

 

 

บาย รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เปนวัดเกาแกของเมืองเกียวโต เปน

วัดท่ีรูจักมากที่สุดวัดหนึ่งในประเทศญี่ปุ�น สรางเมื่อป พ.ศ. 1940 ในอดีตพลับพลาห
ลังน้ีเคยถูกลอบวางเพลิงในป พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุที่บวชอยูในวัด ซึ่งศาลาสีทองที่
เห็นในปจจุบันเพ่ิงไดรับการแปะผนังทองไปเมื่อป พ.ศ.2530 ท่ีผานมา จึงมองเห็น
เหลืองอรามสะทอนในสระนํ้าอยางสวยงาม วัดคินคะคุจิ ประกอบดวย วิหารมี 3 ชั้น 
โดยชั้นแรกมีลักษณะเปนพระราชวัง ชั้นท่ีสองเปนแบบบานซามูไร สวนชั้นที่สามเปน
แบบวัดเซน มีตํานานเกี่ยวกับการตูนเรื่องอิกคิวซัง วาวัดนี้เคยเปนที่พํานักของโชกุนอาชิ
คางะ โยชิมิซึ ผูที่ชอบทายปุจฉา-วิสัชนา กับอิกคิวซังในการตูนเรื่องอิคิวซัง เณรนอย
เจาปญญา ก็จําลองเรื่องราวเหตุการณของศาลาทองในวัดนี้ใหเปนปราสาทของทานโช
กุน กอนที่จะยกใหเปนทรัพยสมบัติของวัดโรกุนนอนจิ 

 

 
 เดินทางสู เมืองนาโกยา นําทานเขาชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter 

Illumination นั้นเปนธีมปารค ขนาดใหญในเมืองนากาชิมา ซึ่งทุกปจะมีการจัดแสดง
ไฟ LEDs หลายลานดวง และบางจุดก็มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงดวย 
โดยธีมงานสวนใหญจะเกี่ยวกับธรรมชาติ สายนํ้า อุโมงคแหงแสง สวนดอกไมท่ีเนรมิต
ข้ึนจากดวงไฟเปนตน โดยงานแสดงไฟแหงน้ีถือเปนหนึ่งในงานเทศกาลท่ีใหญท่ีสุดใน
ญี่ปุ�น 



 

 

 

 
คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 
หมูบานชิราคาวาโกะ – ทาคายามา – ที่วาการอําเภอเกาทาคายามา (ดานนอก) – 
ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – เมืองโทยามา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�น

ขนานแทดั้งเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือน
ธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะแตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี 
และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลนี้วา 
“กัสโช” และมีผูคนจากท่ัวทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปไมตํ่ากวา 
680,000 คน เลยทีเดียว 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 

 เมืองทาคายามา (Takayama) ชม ทาคายามา จินยะ (Takayama Jinya)หรือ 
ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ชมดานนอก) ซึ่งเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคา
ยามา เปนที่ทํางานและท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176 ป 
ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ 



 

 

 

 
 หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกา ซันมาจิซูจิ (Sunmachi-Suji) ซึ่ง

เปนหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปกอน ท่ียังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเปน
อยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวย
บานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ รานอาหาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักโรงแรม TOYAMA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 
เมืองโทยามา – เสนทางสายอัลไพนทาเทยามา – เขื่อนคุโรเบะ –เมืองมัตสึโมโต – 
แชนํ้าแรธรรมชาต ิ

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ ในเสนทางสายอัลไพนทาเท

ยามา-คุโรเบะ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเจแปนแอลป� โดยการนําทานเดินทางสู สถานีทา
เทยามา จากนั้นนําทานโดยสารเคเบิ้ลคาร ลอดภูเขาสู สถานีบีโจดัยระ ระยะทาง
ประมาณ 1.3 ก.ม. นําทานเดินทางสู สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหวางทาง
ใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนของเทือกเขาแอลป�ญี่ปุ�น ใหทานไดเก็บเกี่ยวความ
ประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานชม ยอดเขาทาเทยามา มีความสูง 3,015 
เมตร ซึ่งสูงเปนอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเปนหน่ึงในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตาม
ความเชื่อคนญี่ปุ�นตั้งแตสมัยโบราณ ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงามนาประทับใจ
จากยอดเขาทาเทยามา ซึ่งในวันท่ีทองฟ�าโปรง สามารถมอง เห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ 
และใหทุกทานไดเดินบนเสนทางท่ีสองขางทางเปนกําแพงหิมะสูงชัน (SNOW 
WALL) สูงกวาสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะท่ีสวยงามและอากาศอันหนาวเย็น 
นับเปนอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ  



 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 

 
 นําทานเดินทางผานอุโมงคที่ลอดใตภูเขาทาเทยามาที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร 

นับเปนอุโมงคที่อยูสูงท่ีสุดในญี่ปุ�น จากนั้นนําทานโดยสารกระเชาไฟฟ�า ที่ไมมีเสา
กลางตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานีคุโรเบไดระ จากนั้นนําทานน่ังเคเบิ้ลคาร ลอด
ภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่ง
เปนเคเบิ้ลคารแหงเดียวในญี่ปุ�นที่ลอดภูเขาตั้งแตตนจนสุดเสนทาง ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยง
หิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเปนเข่ือนยักษกั้นนํ้าที่
ใหญมหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ�น จะมีสายรุงพาดผานตลอดป ที่โอบลอมดวยภูเขานับ
รอยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความ
กวางถึง 492 เมตร ซึ่งใชเวลาตั้งแตเริ่มบุกเบิกจนเสร็จส้ินประมาณ 45 ป เฉพาะตัว
เข่ือนใชเวลาในการสราง 4 ป โดยจะใชเวลาเดินเทาเพ่ือขามเข่ือน 800 เมตร 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SUWA LAKE HOTEL หรือเทียบเทา  

ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 



 

 

วันที่ 5 
ชมชิบะซากุระ (พิ้งคมอส-ตามสภาพอากาศ) – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – เมืองโตเกียว 
– ชอปปم�งชินจกู ุ

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมดอกชิบะซากุระหรือดอกพิ้งคมอส (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) มีตนกําเนิด

มาจากทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียง เหนือ ดอกไมชนิดนี้มีหลายพันธุ ทั้งสีชมพูและสี
ขาว ดอกจะบานที่พ้ืนดิน ญี่ปุ�นนํามาปลูกตามรั้วบาน หรือตามที่ลาดเอียง ดุจดังพรม
ผืนยักษ ในชวงฤดูใบไมผลิดอกไมจะบานและหนาตาดูคลายกับดอกซากุระ 

 

 ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ท่ีตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวยความสูง 3,776 เมตร 
จากระดับนํ้าทะเล นําทานข้ึนชมความงามกันแบบใกลชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขา
ไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถ
มองเห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอด
เขาฟูจิ ถายภาพท่ีระลึกกับภูเขาไฟท่ีไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขา
ไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�น 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไมสามารถขึ้นไดเนื่องจากสภาพอากาศ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน Fuji Visitor Center ซึ่งทาน
สามารถศึกษาความเปนมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิ
ได และยังเปนจุดถายรูปกับภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามในชวงฤดูหนาว 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เมืองโตเกียว (Tokyo) นําทานชอปปم�งที่ ยานชินจูกุ (Shinjuku) แหลงบันเทิงและ

แหลงชอปปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเปนเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซึ่งเปน
หน่ึงในสถานีที่คึกคักท่ีสุดในญี่ปุ�น ในแตละวันมีผูคนจํานวนมากถึง 2.5 ลานคนที่ใช
บริการสถานีแหงนี้ ทางดานตะวันตกยานนี้ท่ีเต็มไปดวยตึกระฟ�าหลายอาคาร มีทั้ง
โรงแรมชั้นนํา และในสวนทางดานตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เปนยานที่
เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟ�าขนาดใหญอยาง Bic Camera และ
ยานบันเทิงยามราตรีท่ีมีรานอาหารเยอะแยะมากมาย เชนรานอิซากายะ (Izakaya) 

 

 
ค่ํา อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 วัดอาซากุสะ – อิออน มอลล – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบิน

สุวรรณภูมิ) (TG677 17.25-21.55) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วัดเซนโซจิ วัดที่เกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว ขอพรจาก
พระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา ทานยังจะไดเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่
มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อ
เครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปปم�งที่
มี ชื่อเสียงของวัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของ
เลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ปุ�นชื่นชอบ แมกระท่ังองคจักรพรรดิ์
องคปจจุบันยังเคยเสด็จอีกดวย 



 

 

 

 ชอปปم�งตอท่ี อิออน มอลล (Aeon Narita Mall) หางสรรพสินคาที่มีสาขาอยูทั่ว
ประเทศญี่ปุ�น มีรานค าที่หลากหลายมากกวา 150 ราน เชน MUJI, 100 yen shop, 
Sanrio store, Capcom games arcade , รานขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรมาร
เก็ตขนาดใหญ ใหทานไดเก็บจัดการลิสตของฝากมาจากคนที่บานไดอยางครบครัน
เต็มที ่

กลางวัน อิสระรบัประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 

17.25 
น. 

ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 677 
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

21.55 
น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

** หากทานท่ีตองออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนา ** 

 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 
บาท /ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและ

ฤดูกาล 
 

ราคาแนะนําเร่ิมตนเพียง : OSAKA TAKAYAMA JAPAN ALPS TOKYO 6วัน 4คืน 
 โดยสายการบินไทย  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 17 – 22 เม.ย.63 56,900.- 56,900.- 53,900.- 8,900.- 37,900.- 
วันที่ 21 – 26 เม.ย.63 59,900.- 59,900.- 56,900.- 8,900.- 37,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน  

 ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

 
 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสาร

ไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือ
ยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัท
จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 
15,000 บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บ
คาใชจายท้ังหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต 
เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีนั่งกับสายการบินและคามัดจําท่ีพัก 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดิน
ทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขา

 



 

 

เมือง ทั้งไทยและญี่ปุ�น ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุก
ทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตาม

รายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัด

เปนชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน 
ณ วันเดินทาง เทานั้น  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลว
ทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมี
การจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวร
ขางตน 

4.  เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินหการบินไทย 30 กิโล  คาประกันวินาศ

ภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตั้งแตวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2562 เปนตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดนํ้าหนักสัมภาระ
โหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทานั้น  

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 
1,000,000 บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไข
ของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  



 

 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศ

ยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไม
เกิน 15  **ถากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทาง
จะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามท่ีสถานทูตกําหนด) 

2.  ค าใช จ าย อ่ืนๆ  ที่ น อก เห นือที่ ระบุ  อาทิ เช น  ค าอาห าร - เค รื่ อ งดื่ ม 
นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีนํ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋ว
เครื่องบิน 

4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหต ุ
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมี

การปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน

เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของ
ผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจาก
ความประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาท
ของนักทองเที่ยวเอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ัน
ในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เยี่ยม
ญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง 
เพ่ือเปนการยืนยันวามคีุณสมบัติในการเขา ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบนิ
และเอกสารเร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งนี้ข้ึนอยูกับการ
พิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักใน

ประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บตัรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น 

(เชน คน รูจกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นตาม
มาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ 


