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โดยสายการบินไทย (TG) 
บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส 

ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน 
เยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ 

หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนผาสวย ณ ผาโทจินโบ  
และสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น 

สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย 
Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
29 ธันวาคม 62 - 03 มกราคม 63 

BUS1 
45,888.- 15,000.- -5°C - 0°C  

29 ธันวาคม 62 - 03 มกราคม 63 
BUS2 

45,888.- 15,000.- -5°C - 0°C  

29 ธันวาคม 62 - 03 มกราคม 63 
BUS3 

45,888.- 15,000.- -5°C - 0°C  

29 ธันวาคม 62 - 03 มกราคม 63 
BUS4 

45,888.- 15,000.- -5°C - 0°C  

29 ธันวาคม 62 - 03 มกราคม 63 
BUS5 

45,888.- 15,000.- -5°C - 0°C  

 
+สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+ 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่่ากว่า 2 ปี ราคา 10,900.-** 

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกดท์่านละ 1,500 บาท/ทริป** 
 
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 สนามบินสุวรรณภูมิ  
23.00 น.       พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย มี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยตอนรับท่าน 
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วันที่ 30 ธันวาคม 2562 สนามบินโคมัตสึ – เมืองคานาซาว่า – สวนเค็นโรคุเอ็น – เมืองนากาโน่ – 
สวนลิงจิโกคุดานิ – เมืองมัตสึโมโต้ 

01.00 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินโคมัตสึ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG… 
 (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง) 
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินโคมัตสึ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่าน 

 เดินทางสู่ เมืองคานาซาว่า (Kanazawa) เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจอันรุ่งเรืองและอารยะ
ธรรมอันล้ าค่าตั้งแต่สมัยเอโดะช่วงท่ีขุนนางศักดินาชั้นสูงท้ังหลายต่างให้การสนับสนุนในเรื่อง
ของการท างานฝีมือและวัฒนธรรม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) น าท่านชมสวน 
สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนท่ีน่าตื่นตาตื่นใจท่ีสุด
ของประเทศญี่ปุ่น พ้ืนท่ีภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั้น ประกอบไปด้วยวิวทิวทัศน์ของบ่อน ้า หุบเขา
อันสวยงามและบ้านหลังน้อยใหญ่ท่ีใช้ในการผลิตชานั่นเอง ความหมายของค าว่า เค็นโรคุ คือ 
สวนท่ีมีองค์ประกอบท่ีดี 6 อย่างด้วยกัน ก็คือพื้นท่ีท่ีกว้างขวาง, บรรยากาศท่ีเงียบสงบ, ความ
ลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน , แหล่งน ้า, และทัศนียภาพล้อมรอบท่ีสวยงามตระการตา 
นักท่องเท่ียวสามารถดื่มด ่าและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นท่ีผลัดเปลี่ยนมี
ความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได้ จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง บริเวณหน้า
สวนสาธารณะตามอัธยาศัย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
 เดินทางสู่ เมืองนากาโน่ (Nagano) เป็นจังหวัดในภูมิภาคชูบุ (Chubu) ภูมิประเทศส่วนใหญ่
เป็นภูเขาสูง ท าให้มีอากาศหนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาติอย่างท่ีสุด ได้ชื่อว่าเป็น
หลังคาแห่งญี่ปุ่น เนื่องจากถูกรอบล้อมด้วยภูเขาสูง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนลิงจิโกคุดานิ 
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(Jigokudani Monkey Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ท่ามกลาง หุบเขาจิ
โกคุดานิ (Jigokudani valley) ในยามาโนะอูจิ เป็นน้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีลิงป่าลงมาอาบน้ า 
และเป็นท่ีอยู่อาศัยของลิงหิมะชนิดนี้อีกด้วย ภายในพื้นท่ีสวนสาธารณะ มีสระว่ายน้ าท่ีสร้างขึ้น
ส าหรับเจ้าลิงท้ังหลาย ซึ่งจากประตูทางเข้าสวนเดินเข้าไปเพียง 5 นาที ไฮไลท์!! ท่านจะพบ
เห็นลิงตลอดสองข้างเส้นทางระหว่างที่ไปยังสระน้ า โดยพวกมันจะจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มี
ความคุ้นเคยกับมนุษย์ อิสระให้ท่านชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซนในอิริยาบถต่างๆ ตาม
อัธยาศัย ข้อควรระมัดระวังห้ามเข้าไปจับหรือให้อาหารโดยเด็ดขาด เดินทางสู่ เมืองมัตสึโม
โตะ (Matsumoto) เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่  (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก 

ค่่า         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 
ที่พัก Hotel Route-Inn Court Matsumoto Inter หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซา

คาเอะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบ
เขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโต
น้อย เป็นเมืองเก่าแก่ท่ียังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาว
ญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆปี 
มีวัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าท่ีคึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมี
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สภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ น าท่านเดินเล่น ชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าท่ี ซันมาชิซู
จิ (Sanmachi Suji) ย่านเมืองเก่าท่ีอนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื่อ 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี 
ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya) อดีตท าหน้าท่ีเป็นส านักงานรัฐบาล
ท้องถิ่นประจ าภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระท่ังปี 
1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมห้องเสี่อทาทามิ ท่ี ได้รับการ
บ ารุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใช้เป็นท่ีจัดแสดงข้าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา 
แผนท่ีภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์แผนเมือง เป็นต้น (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิ่มประมาณ 
430 เยน/ท่าน) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
น าท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองท่ีเป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาท่ีมีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The 
most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ไฮไลท์!!! 
หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณท่ีมีอายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า กัชโช มี
ความหมายว่า พนมมือ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านท่ีมีหลังคามุงด้วยฟาง
ข้าวท่ีท ามุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือท่ีประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 
เมตร กว้าง 10 เมตร ท้ังหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโกขึ้น
ทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก น าท่านสู่ นาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจังหวัด
ไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการ
คมนาคมท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชั่วโมง)  น าท่านสู่ ย่านซา
คาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกิจการค้า มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน 
(central park) ท่ีเต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้าน
ซาลอนความงาม เป็นต้น ท่ีนี่กินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 

ค่่า         อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก   Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
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วันที่ 01 มกราคม 2563  อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆของเมืองนาโกย่า เต็ม
วัน 

 เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
หลังอาหารให้ท่านอิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ ภายในเมืองนาโกย่า โดยมีไกด์ให้
ค่าแนะน่าการเดินทาง (ไม่มีรถบัสบริการ) 
แนะน่าสถานที่ท่องเที่ยวเมืองนาโกย่าและเมืองรอบๆ 

 ปราสาทนาโงย่า (Nagoya Castle) สร้างขึ้นในยุคเริ่มต้นสมัยเอโดะ ภายในมี
พิพิธภัณฑ์ท่ี จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท สวนหย่อมรอบ
ปราสาทแบ่งเป็น 2 ชั้น คือคูเมือง และก าแพงป้อมปราการ ซึ่งเป็นจุดชมดอกซากุระ
บานในช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน 

 พิพิธภัณฑ์การรถไฟญี่ปุ่น (SCMAGLEV and Railway Park) เป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟ
ของบริษัท Central Japan Railways (JR Central) ให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้า
ของรถไฟความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่น และจัดแสดงรถไฟต่างๆ เช่น รถไฟหัวรถจักรไอ
น้ า 

 ท่าเรือนาโงย่า พิพิธภัณท์สัตว์น ่า และทวีปแอนตาร์ติก (Nagoya Port Aquarium 
Antarctic) เป็นหนึ่งในท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดของญี่ปุ่น ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า 
ห้ างสรรพสินค้า สวนสนุก และพิพิธภัณฑ์อื่นๆ เช่น Antarctic Museum และ 
Maritime Museum ท่ีมีจุดชมวิวท่ีชั้น 63 ด้วย 
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 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นาโงย่า (Nagoya City Science Museum) มีตัวอาคารท่ี
เป็นรูปโลกยักษ์สีเงิน ซึ่งเป็นหนึ่่งในท้องฟ้าจ าลองขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ซึ่งโปรแกรม
ท้องฟ้าจ าลองจะเปลี่ยนแปลงเป็นรายเดือนรวมถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ใน
ปัจจุบันอีกด้วย ถึงแม้ว่าการบรรยายมีเพียงภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น 

 ศาลเจ้าอะสึตะ (Atsuta Shrine) ตั้งอยู่ในป่าทางทิศใต้ของเมืองนาโงย่า เป็นหนึ่งใน
ศาลเจ้าท่ีส าคัญท่ีสุดของศาสนาชินโต สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ญี่ปุ่นชินเมซูคุริ 
(Shinmei-zukuri) เป็นท่ีประดิษฐานของเทพแห่งพระอาทิตย์ Amaterasu และห้อง
เก็บดาบศักดิ์สิทธิ์ Kusanagi ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของจักพรรดิ 
(แต่ไม่จัดแสดงให้แก่สายตาผู้เข้าชม) 

 รีสอร์ทนางาชิมะ (Nagashima Resort) เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจนอกเมืองนาโง
ย่า 

 แนะน่าแหล่งช้อปปิ้ง 

 ย่านช้อปปิ้งโอสุ  (Osu Shopping Arcade) ของเมืองนาโงย่า มีอายุประมาณ 400 
กว่าปี มีร้านค้าน้อยใหญ่มากมายกว่า 1,200 ร้านค้าเรียงรายตลอดสองข้างทาง 
ประกอบด้วยอาหารและสินค้าทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน้ าหอม , เสื้อผ้า, เครื่องส าอาง และ
ร้องเท้าจากสารพัดยี่ห้อดังและท่ีส าคัญคือราคาถูกมาก นอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งรวม
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ชุดคอสเพลย,์ การ์ตูนอะนิเมะและสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย 

 เจอาร์เซ็นทรัลทาวเวอร์ JR Central Towers เป็นอาคารเพิ่มเติมจากสถานีรถไฟนา
โงย่า ประกอบด้วยอาคารส านักงาน 30 ชั้น สูง 245 เมตร  ชั้นล่างของอาคารเช่ือมต่อ
ระหว่างห้างสรรพสินค้าทาคาชิมาย่า (Takashimaya department store) ทาวเวอร์
พลาซ่าช้อปป้ิงมอลล์ (Tower Plaza shopping mall) และ JR Nagoya Station 

**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย** 
ที่พัก   Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
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วันที่ 02 มกราคม 2563 ลานสกีเมืองกิฟุ – เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ – เมืองคานาซาว่า – ช้อป
ปิ้งคานาซาว่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ลานสกีเมืองทาคายาม่า (Washigatake Ski area) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง)   อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาว บนลานสกีหิมะขาวโพลน
กว้างสุดลูกหูลูกตา ท่านสามารถเช่าชุดอุปกรณ์สกีส าหรับถ่ายรูปหรือเล่นสกีท้ัง Sled Snow 
board หรือ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรม – ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 
เดินทางสู่ เมืองฟุคุอิ (Fukui) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชั่วโมง) น าท่านเท่ียวชมความ
สวยงามของ หน้าผาโทจินโบ (Tojinbo) เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของจังหวัดฟุ
คุอิและยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสถานท่ีทางธรรมชาติท่ีส าคัญของประเทศ จุดเด่นของผา
นี้คือมีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและสูงถึง 25 เมตรด้วยกัน เป็นหน้าผาหินลาวาท่ีถูกน้ าทะเล
และคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาติและเนื่องจากเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามท าให้มีนักท่องเท่ียวแวะ
มาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสาย เดินทางสู่ เมืองคานาซาว่า (Kanazawa) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจอันรุ่งเรืองและอารยะธรรมอันล้ าค่าตั้งแต่
สมัยเอโดะช่วงท่ีขุนนางศักดินาชั้นสูงท้ังหลายต่างให้การสนับสนุนในเรื่องของการท างานฝีมือ
และวัฒนธรรม อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ณ เมืองคานาซาว่าตามอัธยาศัย 

ค่่า  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
ที่พัก   Hotel Route Inn Kanazawa Ekimae หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
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วันที่ 03 มกราคม 2563 สนามบินโคมัตสึ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินโคมัตสึ ประเทศญี่ปุ่น 
10.00 น.     เหิรฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG... 
14.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ไม่รับจอยแลนด์ 
 
ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะปิดเร็ว 
1 ชม. เดินทางควรกะเวลาให้ดี และถ้าเท่ียวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นต้องระวัง แว่นควรจะต้องมี เมื่อ
แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างจ้าสะท้อนเข้าตาได้ 
 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินไทยหรือไทยสมายด์เท่านั น*  
** ทั งนี หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะ
สายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขาย

ล่วงหน้าก่อนท่าการซื อตัว๋ภายในประเทศทุกครั ง  เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :   
รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็น
ต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 
สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา
ท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราค่าบริการรวม :   

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
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 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม
ธรรม์) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด 
ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้
ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยส าหรับผู้ท่ีประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 
ส าหรับการยื่นร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของ
ท่าน 

 
เดินทางขึ นต่่า 25 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า  
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เงื่อนไขการจอง และ การช่าระเงิน  : 

 มัดจ่าท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อน
วันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่ง ให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

 หากช่าระไม่ครบตามจ่านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากช่าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส่าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง E-
Mail 

 ส่งรายชื่อส่ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส่าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อม
ยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด , วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่ง
ส่าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอัน
เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน
ทั้งสิ้น 

 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ
หน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
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เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอ
คืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ  และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก 
หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง 
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อ
ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย
การบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้
ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านัน้  
 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 
 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ติดกัน 

 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 
 ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน  คือ 30 กิโลกรัม 

(ส าหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้  ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  

 กรณีท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่า
มาตรฐานได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วน
ของค่าใช้จ่ายท่ีสัมภาระน้ าหนักเกิน (ท่านต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุก
กรณี 

หมายเหตุ.. (ส่าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท่ี

พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการ
ควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ท้ังๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทาง
ท่องเท่ียว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด หรือ
บางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ใน
กรณีดังนี้ 
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 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้าม
น าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียด้วยเหตุผลใดๆ 
ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ่านักระยะสั นในประเทศญี่ปุ่นไม่
เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั นตอน
การตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี  

1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให)้ 
2. สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น 

เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให)้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส่าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการ

พ านักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท่าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่
ถึง 25 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม  หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง  
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3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การ

ประท้วง, การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ี
พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้
สูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 
วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 
ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้า
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด 
อาจท าให้เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และ
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คนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งท่ีต้องเร่งรีบ เพื่ อให้ได้
ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวันเร่ิมในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 4 ของการเดินทาง 
รวมจ่านวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง 
ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียว
ตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 


