
 

 

รหัสทัวร TTN 2000178 
ทัวรญี่ปุ�น โคมัตสึ คานาซาวะ โทยามะ PREMIUM CHARTER 1 6D 4N (TG) 
โคมตัสึ - ชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายามา – ซันมาชิซูจิ – เมืองมตัสึโมโต – ชอปปم�งถนนนาคามา
ชิ - ปราสาทมัตสึโมโต - เมืองนากาโนะ - ชมลิงแชออนเซ็น ณ สวนลิงจิโกคุดานิ – งานเทศกาลคา
มาคุระ โนะ ซาโตะ ณ เมือง อียามะ - เมืองโทยามะ - เลนสก ีณ เมืองโทยามา – เมืองทาคาโอกะ 
– องคพระใหญทากาโอกะ – วดัเซริวจิ - อิออน มอลล - เมืองคานาซาวา – สวนเคนโรคุเอ็น – 
ตลาดปลาโอมิโช - เมืองฟุคุอิ – หนาผาโทจินโบ – หมูบานโรงน้ําชา ฮิงาชิ ชายะ 

 



 

 

โดยสายการบินไทย (TG) 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว กรุปไซส อุณหภูมิ  
19-24 กมุภาพันธ 2563 
BUS1 31,888.- 10,000.- 35+1 -8°C - 

0°C 
 

 
+สภาพอากาศเปนเพยีงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีก
ครั้ง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 
10,900.-** 

 ราคานีไ้มรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 

วันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 สนามบินสุวรรณภูมิ  
 
22.00 น.   พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร C สายการบินไทย 

มีเจาหนาที่ของบริษัทคอยตอนรับทาน 
 
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 สนามบินโคมัตสึ – ชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายามา – ซันมา

ชิซูจิ – เมืองมัตสึโมโต - ชอปปم�งถนนนาคามาชิ 
01.20 น.    ออกเดินทางสูสนามบินโคมตัส ึณ ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี 

TG8050(บริการอาหารรอน พรอมเคร่ืองด่ืม บนเครื่อง) 
08.50 น. เดินทางถึง สนามบินโคมัตสึ ประเทศญีปุ่�น หลังจากผานข้ันตอนศุลกากรเรียบรอย



 

 

แลว นําทานนําทานสู ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ช่ัวโมง)  เมืองที่เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ�น เปนหมูบาน
ชาวนาที่มีรูปรางแปลกตาติดอันดบั The most beautiful village in Japan 
และเปนเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึง ไฮไลท!!! หมูบานแบบกัชโชสึคุริ เปน
บานชาวนาโบราณท่ีมอีายุมากกวา 250 ป คําวา กัชโช มคีวามหมายวา พนมมือ 
ซึ่งเปนการบงบอกถึงลกัษณะ รูปแบบของบานที่มีหลังคามงุดวยฟางขาวท่ีทํามุมชัน
ถึง 60 องศา คลายสองมือท่ีประนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร 
กวาง 10 เมตร ท้ังหลังถูกสรางข้ึนโดยไมใชตะปู ตอมาในป 1995 องคการยูเนสโก
ขึ้นทะเบียนใหชิราคาวาโกะเปนมรดกโลก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
เดินทางสู ทาคายามา (Takayama) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.10 ช่ัวโมง) เมือง
เกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวยเทือกเขาเจแปนแอลป�  ถกูขนานนามไววาเปน ลิต
เติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตนอย เปนเมืองเกาแกท่ียังคงอนุรักษไวซึ่งอารยธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญีปุ่�นไดอยางสมบูรณ บานเรือนสรางขึ้นดวย
ไมแบบโบราณ บรรยากาศเกาแก อายุเปนรอยๆป ม ีวัด ศาลเจา สะพาน ตลาดเชาท่ี
คึกคักเต็มไปดวยผูคน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดม
สมบูรณ นําทานเดินเลน ชมบรรยากาศเมืองเกาทาคายามาที ่ซันมาชิซูจิ 
(Sanmachi Suji) ยานเมืองเกาที่อนุรักษความเปนเอโดะเมื่อ 300 ปกอนไดเปน
อยางดี ผานชม อาคารทาคายามาจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทําหนาที่เปน
สํานักงานรัฐบาลทองถิน่ประจําภูมิภาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะ
ในป 1692 จนกระท่ังป 1969 จนถึงปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชม
หองเส่ีอทาทามิท่ีไดรับการบํารงุรกัษาเปนอยางดี ปจจบัุนใชเปนที่จัดแสดงขาวของ
และเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวติัศาสตรแผน
เมือง เปนตน (ไมรวมคาเขา จายเพ่ิมประมาณ 430 เยน/ทาน) เดินทางสู เมือง
มัตสึโมโตะ (Matsumoto) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เปนเมืองที่
ใหญเปนอันดับสองของจังหวัดนากาโนะ อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาคา
มาชิ (Nakamachi Street) สองขางทางของถนนเรียงรายไปดวยอาคารเกาแก
สไตลโบราณที่เก็บรกัษาไวเปนอยางดี รวมถึงอาคารคลังสินคาจํานวนหน่ึง (kura) ที่



 

 

มีผนังสีขาว ซึ่งเปนสัญลักษณของยานการคาในอดีต นอกจากน้ียังมรีานคาเล็กๆ ขาย
ของแฮนดเมด ของที่ระลึก ของสะสมตาง รานอาหาร เคร่ืองดื่ม และทีพั่กแบบเรียว
กังเปดใหบริการแกนักทองเที่ยวอีกดวย ณ ถนนแหงน้ี  

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอธัยาศัย 
พักที่ HOTEL ROUTE INN SHIOJIRI หรือเทยีบเทาระดับเดียวกัน 
 
วันที ่21 กุมภาพันธ 2563 ปราสาทมัตสึโมโต - เมืองนากาโนะ - ชมลิงแชออนเซ็น ณ 

สวนลิงจิโกคุดานิ – งานเทศกาลคามาคุระ โนะ ซาโตะ ณ เมือง อยีามะ - เมือง
มัตสึโมโต 

 
เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานเขาชม ปราสาทมัตสึโมโต (Matsumoto Castle) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาท)ี 1 ใน 12 ปราสาทด้ังเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณและสวยงามท่ีสุด
ของประเทศญี่ปุ�น  เน่ืองจากสรางอยูบนพื้นท่ีราบ ในภาษาญี่ปุ�นจงึเรียกวา ฮิราจิโระ 
(Hirajiro) ปราสาทแหงน้ีมีเอกลักษณตรงท่ีมีหอคอยและป�อมปนเช่ือมตอกับ
โครงสรางอาคารหลัก และดวยสีโทนมืดทําใหเกิดความรูสึกที่ยิ่งใหญและสุขุม จน
ไดรับฉายาวา ปราสาทอีกา (Fugashi-Jo) ภายในตกแตงดวยไม จุดท่ีนาสนใจ 
ไดแก บันไดไมสูงชัน ชองเก็บหินสําหรับโจมตีศัตร ูชองสําหรับธนู และหอ
สังเกตการณช้ันบน 
 
 



 

 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย  
 เดินทางสู เมืองนากาโนะ (Nagano) เปนจังหวัดในภูมิภาคชุบุ ภูมิประเทศสวน

ใหญเปนภูเขาสูง ทําใหมีอากาศหนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาติอยาง
ที่สุด ไดช่ือวาเปนหลังคาแหงญี่ปุ�น เน่ืองจากถูกรอบลอมดวยภูเขาสูง จากน้ันนําทาน
เดินทางสู สวนลิงจิโกคุดานิ (Jigokudani Monkey Park) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.40 ช่ัวโมง) ต้ังอยูทามกลาง หุบเขาจิโกคุดานิ (Jigokudani valley) 
ในยามาโนะอูจิ เปนน้ําพุรอนธรรมชาติท่ีลิงป�าลงมาอาบน้ํา และเปนที่อยูอาศัยของลิง
หิมะชนิดน้ีอีกดวย ภายในพ้ืนที่สวนสาธารณะ มีสระวายน้ําที่สรางขึ้นสําหรับเจาลิง
ทั้งหลาย ซึ่งจากประตูทางเขาสวนเดินเขาไปเพียง 5 นาที ไฮไลท!! ทานจะพบเห็นลิง
ตลอดสองขางเสนทางระหวางที่ไปยังสระน้ํา โดยพวกมันจะจับกลุมกันเปนกลุม
ใหญๆ มีความคุนเคยกับมนุษย อิสระใหทานชมความนารกัของลิงแชออนเซนใน
อิริยาบถตางๆ ตามอัธยาศัย ขอควรระมัดระวังหามเขาไปจับหรือใหอาหารโดย
เด็ดขาด เดินทางสู เมืองอียามะ (Iiyama) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาท)ี 
ต้ังอยูในภูมิภาคชบุุ  จากน้ันนําทานเขารวม งานเทศกาลคามาคุระ โนะ ซาโตะ 
(Kamakura no Sato) ที่ภายในงานเรียงรายไปดวยกระทอมหมิะ ประมาณ 15-
20 หลัง บานหิมะ หรอื กระทอมหิมะ สําหรับภาษาญี่ปุ�นเรียกกนัวา คามาคุระ ซึง่
ปกติเทศกาลบานหิมะ จะถูกจัดขึ้นในชวงเดือนกุมภาพันธ ท่ีวากันวาเปนเดือนทีห่นาว
ที่สุดของญี่ปุ�น ในตอนกลางคืนจะมกีารประดับไฟ สรางบรรยากาศทีสุ่ดแสนโรมนติก 
และ ไฮไลท!!  ทานจะไดรับประทานอาหารค่ําภายในกระทอมแสนอุนทามกลางหิมะ
ขาวโพลนกลางธรรมชาติ ลิ้มรสชาติอาหารพ้ืนเมืองที่สะอาดและบริสุทธ์ิ ทั้งอรอย
และดีตอสุขภาพ เดินทางกลับสู เมืองมัตสึโมโต  

17.00 น.   รับประทานอาหารค่ํา ณ กระทอมหิมะ (3) พิเศษ!! เมนูหมอไฟ Noroshi 
Nabe หมอไฟแสนอรอย สไตลญี่ปุ�น ปรุงรสดวยซอสมิโซะ และอัดแนนดวย
ผักกาด เน้ือหมู และเห็ดจํานวนมาก 

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



 

 

 
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2563 เมืองโทยามะ - เลนสกี ณ เมืองโทยามา – เมืองทาคาโอกะ 

– องคพระใหญทากาโอกะ – วัดเซริวจ ิ- อิออน มอลล 
  
เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

เดินทางสู เมืองโทยามะ (Toyama) จังหวัดโทยามะ หรือช่ือเดิมคือ เอทชู  

เปนจังหวัดเล็ก ๆ อยูหางไกลจากเมืองหลวง และยังคงไวซึ่งความสงบตามแบบ
ชนบทไดเปนอยางดี ประชากรสวนใหญอาศัยอยูนอกเมือง โดยรวมแลวโทยามะอุดม
ไปดวยความงดงามของธรรมชาติ ความลกึลับ และประเพณีท่ียังคงหยัง่รากฝงลึก 



 

 

เมืองแหงหิมะอยางโทยามะน้ัน มีสนามสกีมากมาย นําทาน อิสระเลนสกี เมืองโท
ยามะ อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาว บนลานสกีหิมะขาวโพลน
กวางสุดลูกหูลูกตา ทานสามารถเชาชุดอุปกรณสกีสําหรับถายรูปหรือเลนสกีทั้ง 
Sled Snow board หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย (ราคาไมรวมคากิจกรรม - 
คาเชาอุปกรณตางๆ) 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย  
นําทานสูสักการะ องคพระใหญทากาโอกะ (Takaoka Daibutsu) ในป ค.ศ. 
1933 กวีหญิงชาวญี่ปุ�นช่ือ Yosano Akiko เดินทางมาสักการะท่ีวัด เมื่อเห็นองค
พระอันวจิิตร ออนโยน กวจีึงกลาววาน่ีคือหนุมท่ีหลอที่สุดในญี่ปุ�น อันท่ีจริงตัวองค
พระสรางมากวา 800 ปแลวโดยทําดวยไม แตเกิดเหตุไฟไหม รวมท้ังฟ�าผาหลาย
คร้ังจงึทําการบรูณะขึน้ใหม องคปจจุบันท่ีเห็นในรูปทําจากบรอนซพระใหญทากาโอ
กะ ประดษิฐานอยูที่วัดทากาโอกะไดบุทสึ มคีวามสูง 15.85 เมตร และ หนัก 65 ตัน 
สรางข้ึนโดยเทคนิคการใชทองแดงแบบด้ังเดิม ที่เปนงานฝมือ (ภมูปิญญาทาง
วัฒนธรรม) นําทาน วดัเซริวจิ (Takaoka Zuiryu-ji Temple) เปน วัดเซน
นิกายโซโต ที่เปนสิ่งกอสรางตนแบบของวัดเซน ในชวงยุคแรกเร่ิมของสมัยเอโดะ ใน
ปค.ศ.1645 ไดรบัแรงบันดาลใจมาจากสถาปตยกรรมของจีน ในสมยัทีศ่าสนาพุทธ 
นิกายเซนไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ใชหินทั้งสิ้น 1,200,000 กอน เปนวัด
ประจําตระกูลของผูกอต้ังเมืองทากาโอกะ แสดงถึงความย่ิงใหญของตระกูลคางะ ท่ี
ปกครองแควนน้ีมาเปนระยะเวลานาน และไดรับการข้ึนทะเบียนเปนสมบัตแิหงชาติ 
ในปค.ศ.1997 จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�ง ทาคาโอกะ อิออน มอลล (Takaoka 
Aeon Mall) ซูเปอรมาเก็ตชื่อดัง อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาที่มีต้ังแตเส้ือผา 
รองเทา เคร่ืองสําอางค ของใชตางๆ ตลอดจนรานอาหารมากมาย 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก   ROUTE INN TOYAMA  หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
 



 

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2563 เมืองคานาซาวา – สวนเคนโรคุเอ็น – ตลาดปลาโอมิโช - 
เมืองฟุคุอิ - หนาผาโทจินโบ - เมืองคานาซาวา – หมูบานโรงนํา้ชา ฮิงาชิ ชายะ 

 
เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
 นําทาน เดินทางสู เมืองคานาซาวา (Kanazawa) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ช่ัวโมง) เปนศูนยกลางของเศรษฐกิจอันรุงเรืองและอารยะธรรมอันลํ้าคาตั้งแตสมัยเอ
โดะชวงที่ขุนนางศักดินาชั้นสูงทั้งหลายตางใหการสนับสนุนในเร่ืองของการทํางาน
ฝมือและวัฒนธรรม อัธยาศัย นําทานชมสวน สวนเคนโรคุเอ็น (Kenrokuen 
Garden) ไดช่ือวาเปน 1 ใน 3 ของสวนที่นาต่ืนตาต่ืนใจที่สุดของประเทศญี่ปุ�น 
พ้ืนท่ีภายในสวนเค็นโรคุเอ็นน้ัน ประกอบไปดวยวิวทิวทัศนของบอน้ํา หุบเขาอัน
สวยงามและบานหลงันอยใหญท่ีใชในการผลิตชาน่ันเอง ความหมายของคําวา เค็นโร
คุ คือ สวนที่มีองคประกอบท่ีดี 6 อยางดวยกนั ก็คือพ้ืนที่ที่กวางขวาง, บรรยากาศท่ี
เงียบสงบ, ความลงตัว, ความเปนมาอันยาวนาน, แหลงน้ํา, และทัศนียภาพลอมรอบ
ท่ีสวยงามตระการตา นักทองเที่ยวสามารถดืม่ด่ําและผอนคลายไปกับบรรยากาศของ
สวนเค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปลี่ยนมีความสวยงามแตกตางกนัไปตามแตละฤดูกาลได นํา
ทานสู ตลาดปลาโอมิโช (Omicho Market) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาท)ี  
เปนตลาดสดที่ใหญและเกาแกมาต้ังแตสมัยเอโดะ เปดมากวา 280 ป ดานในตลาด
โอมิโช จะมีรานขายอาหารทะเลสดๆ รานขายผักผลไมตามฤดูกาลของญี่ปุ�น รานขาย
เน้ือสัตวตางๆ รานขายปลา ภายในตลาดมีหลังคาโดม สวาง กันหนาว กันฝน เดิน



 

 

จับจายใชสอยไดอยางสบาย เปนตลาดท่ีสะอาด ไมมีกลิ่นคาว ในตลาดโอมิโชมี
รานคากวา 180 รานคา หามพลาด กุงกสัซึเอบ ิ เปนกุงที่มีไขเปนสฟี�าและมีเปลือก
ท่ีกรอบเปนกุงท่ีข้ึนช่ือของเมืองคานาซาวา ปูสายพันธซูไวคานิ เปนปูอีกสายพันธท่ี
อรอยมากๆ ใครที่มาทองเท่ียว เมืองคานาซาวาตองมาชิมปูสายพันธน้ี ในตลาดนี้ม ี
รานขายนํ้าผลไม ที่เจาะเน้ือผลไมออกแลวนําน้ําของผลไมไปใส ทําใหสามารถดูดน้ํา
ผลไมไดและมีเน้ือผลไมผสมอยูดวย จากนัน้ อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
 เดินทางสู เมืองฟุคอุิ (Fukui) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) นําทานเที่ยว

ชมความสวยงามของ หนาผาโทจินโบ (Tojinbo Cliff) เปนหน่ึงในสถานท่ี
ทองเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดฟุคุอิและยังไดรับการจดทะเบียนใหเปนสถานที่ทาง
ธรรมชาติท่ีสําคัญของประเทศ จุดเดนของผาน้ีคือมีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและสูง
ถึง 25 เมตรดวยกัน เปนหนาผาหินลาวาท่ีถูกน้ําทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดย
ธรรมชาติและเน่ืองจากเปนจุดชมววิท่ีสวยงามทําใหมีนักทองเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยอืน
อยางไมขาดสาย จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองคานาซาวา นําทานชม 
หมูบานฮิงาชิ ชายะ (Higashi Chaya District) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชั่วโมง) เปนหน่ึงในหมูบานโรงน้ําชา และแหลงผลิตชาชายะ ในสมัยเอโดะเปน
สถานบันเทงิใหแขกผูมาเยอืนไดเพลิดเพลนิไปกับการรองเพลงและเตนรําของเกอิชา 
นอกจากน้ียังมีหมูบานอีก 2 แหงท่ีคลายคลึงกับที่น่ี ไดแก  นิชิ ชายะ และคาซุเอะ 
มาชิ ชายะ โดยหมูบานฮิงาชิ ชายะเปนหมูบานทีใ่หญที่สุด และนาสนใจทีสุ่ด ภายใน
หมูบานเปดบรกิารโรงน้ําชา 2 แหง คือ โรงน้ําชาชิมะ (Shima Teahouse) และ 
โรงนํ้าชาคาอิคาโระ (Kaikaro Teahouse) พรอมกบั รานทองคําเปลวฮาคุซะ 
(Hakuza) จําหนายทองคําเปลวสินคาประจําเมืองคานาซาวา (ราคาไมรวมคาเขา
ใชบริการรานน้ําชาโดยมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานละ 400-750 เยน)  

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก   TOYOKO INN KANAZAWA  หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน  
 
 



 

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 สนามบินโคมัตสึ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินโคมตัส ึประเทศญีปุ่�น 
10.50 น.    เหริฟ�าสู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG8053 
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย พรอมกับความประทับใจ

เต็มเปم�ยม 
 

**ไมรับจอยแลนด** 
 

ฤดูหนาวในญี่ปุ�นมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเยน็ก็มืดแลว สถานที่ทองเทีย่ว
ตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะเวลาใหดี และถาเทีย่วกลางแจง 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 :   
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-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
ยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

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

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ัง ใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทาง E-Mail 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซน็ตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, 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 เม่ือทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว 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 ยงัคงใหบริการอยูเปนปกต ิทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกบัทาน 



 

 

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
ปฏเิสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู
รวมคณะไมถึง 25 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม 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
ปรับเปลี่ยนตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

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 ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
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) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


