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โคมัตสึ ชิราฯ นาโกย่า 6วัน 4คืน 
บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส - เยี่ยมชม ยา่นเมืองเก่าทาคายาม่า ซนัมาชิซูจิ 

หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนผาสวย ณ ผาโทจินโบ  

และสวนเคน็โรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตืน่ตาต่ืนใจที่สดุของญี่ปุ่น 

เดินชมเมืองเก่าคานาซาว่า ณ หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ 

อิสระช้อปปิ้งจุใจเมืองนาโกย่า 1 วันเต็ม 

พิเศษ!! ทานหม้อไฟ สไตล์ญีปุ่่น ในกระท่อมหิมะ 

Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ  
 

เดนิทาง 6-11 กุมภาพนัธ ์2562 
 
 

บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส 

 

 

 

 

 

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 

น. 

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย มีเจ้าหน้าที่

ของบริษัทคอยตอนรับท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE


Day 2 : 
สนามบินโคมัตสึ – เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น - คามาคุระ มูระ กระท่อมหิมะ – 

โนซาว่า สกี – มัตสึโมโต้ 

01:20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโคมัตสึ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG... (บริการ

อาหารร้อน พร้อมเคร่ืองดื่ม บนเคร่ือง) 

08.50 

น. 

เดินทางถึง สนามบินโคมัตสึ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านข้ันตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่าน

เดินทางสู่เมืองคานาซาว่า เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจอันรุ่งเรืองและอารยะธรรมอันล้ าค่าตั้งแต่สมัย

เอโดะช่วงที่ขุนนางศักดินาช้ันสูงทั้งหลายต่างให้การสนับสนุนในเร่ืองของการท างานฝีมือและ

วัฒนธรรม น าท่านชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ได้ช่ือว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนที่น่า

ตื่นตาตื่นใจที่สุดของประเทศญี่ปุ่น พื้นที่ภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั้น ประกอบไปด้วยวิวทิวทัศน์ของ

บ่อน ้า หุบเขาอันสวยงามและบ้านหลังน้อยใหญ่ที่ใช้ในการผลิตชานั่นเอง ความหมายของค าว่า เค็นโร

คุ คือ สวนที่มีองค์ประกอบที่ดี 6 อย่างด้วยกัน ก็คือพื้นที่ที่กว้างขวาง , บรรยากาศที่เงียบสงบ, 

ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งน ้า, และทัศนียภาพล้อมรอบที่สวยงามตระการตา 

นักท่องเที่ยวสามารถดื่มด ่าและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปลี่ยนมีความ

สวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได้ จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง บริเวณหน้าสวนสาธารณะ

ตามอัธยาศัย 

 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 

 เดินทางสู่ เมืองนากาโน่ เป็นจังหวัดในภูมิภาค Chubu ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ท าให้มี

อากาศหนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาติอย่างที่สุด ได้ช่ือว่าเป็นหลังคาแห่งญี่ปุ่น 

เนื่องจากถูกรอบล้อมด้วยภูเขาน าท่านเดินทางสู่ Kamakura Mura ณ เมืองอิยาม่า ชม บ้านหิมะ หรือ 

กระท่อมหิมะ ส าหรับภาษาญี่ปุ่นเรียกกันว่า คามาคุระ ถูกสร้างข้ึนเพื่อให้กลายเป็นสถานที่ถ่ายรูป 

ประดับไฟ Illumination จัดข้ึน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 

 ไฮไลท์!!  ท่านจะได้รับประทานอาหารกลางวันในกระท่อมแสนอุ่นท่ามกลางหิมะขาวโพลนกลาง   

ธรรมชาติ ลิ้มรสชาติอาหารพื้นเมืองที่สะอาดและบริสุทธิ์ ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ าณ กระท่อมหิมะ (1) พิเศษ!! เมนูหม้อไฟ แสนอร่อย สไตล์ญี่ปุ่น 

พักที ่ Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 3 : เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

 เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถูก

ขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างข้ึนด้วยไม้แบบโบราณ 

บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆปี มี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมือง

สวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ น าท่านเดินเล่น ชมบรรยากาศเมืองเก่า

ทาคายาม่าที่ ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่าที่อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมือ่ 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี ผ่านชม 

อาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya) อดีตท าหน้าที่เป็นส านักงานรัฐบาลท้องถ่ินประจ า

ภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิด

เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมห้องเสี่อทาทามิที่ได้รับการบ ารุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใช้เป็นที่

จัดแสดงข้าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์แผน

เมือง เป็นต้น (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิ่มประมาณ 430 เยน/ท่าน) 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 



 น าท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็น

หมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมือง

มรดกโลกที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุ

มากกว่า 250 ปี ค าว่า “กัชโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบ

ของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ท ามุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้าน

มีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างข้ึนโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมาในปี 1995 

องค์การยูเนสโกข้ึนทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก  

น าท่านสู่ นาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้าน

คน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น น าท่านสู่ ย่านซาคาเอะ 

เป็นย่านธุรกิจการค้า มีห้างสรรพสินค้า        มัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (central park) ที่เต็มไป

ด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสื้อผ้าแฟช่ัน, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น ที่นี่กิน

บริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 

ค่ า    อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย 

ที่พัก Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั 

Day 4 : อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ หรือ เทีย่วสถานที่ต่างๆของเมืองนาโกย่า เต็มวัน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

 หลังอาหารให้ท่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองนาโกย่า โดยมีไกด์ให้ค าแนะน าการ

เดินทาง (ไม่มีรถบัสบริการ) 

 แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวเมืองนาโกย่าและเมืองรอบๆ 

 

  ปราสาทนาโงย่า (Nagoya Castle) สร้างข้ึนในยุคเร่ิมต้นสมัยเอโดะ ภายในมีพิพิธภัณฑ์ที่ จัดแสดง

นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท สวนหย่อมรอบปราสาทแบ่งเป็น 2 ช้ัน คือคูเมือง 

และก าแพงป้อมปราการ ซึ่งเป็นจุดชมดอกซากุระบานในช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน 

 พิพิธภัณฑ์การรถไฟญี่ปุ่น SCMAGLEV and Railway Park เป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟของบริษัท 

Central Japan Railways(JR Central) ให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของรถไฟความเร็วสูงใน

ประเทศญี่ปุ่น และจัดแสดงรถไฟต่างๆ เช่น รถไฟหัวรถจักรไอน้ า 



 ท่าเรือนาโงย่า พิพิธภัณท์สัตว์น้ า และทวีปแอนตาร์ติก Nagoya Port Aquarium Antarctic เป็น

หนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า ห้างสรรพสินค้า สวนสนุก 

และพิพิธภัณฑ์อื่นๆ เช่น Antarctic Meseum และ Maritime Meseum ที่มีจุดชมวิวที่ช้ัน 63 ด้วย 

 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นาโงย่า Nagoya City Science Museum มีตัวอาคารที่เป็นรูปโลกยักษ์สี

เงิน ซึ่งเป็นหนึ่่งในท้องฟ้าจ าลองขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก ซึ่งโปรแกรมท้องฟ้าจ าลองจะเปลี่ยนแปลง

เป็นรายเดือนรวมถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ในปัจจุบันอีกด้วย ถึงแม้ว่าการบรรยายมี

เพียงภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น 

 ศาลเจ้าอะสึตะ Atsuta Shrine ตั้งอยู่ในป่าทางทิศใต้ของเมืองนาโงย่า เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่ส าคัญ

ที่สุดของศาสนาชินโต สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ญี่ปุ่นชินเมซูคุริ(Shinmei-zukuri) เป็นที่

ประดิษฐานของเทพแห่งพระอาทิตย์ Amaterasu และห้องเก็บดาบศักดิ์สิทธิ์ Kusanagi ซึ่งเป็น

หนึ่งในสามของเคร่ืองราชกกุธภัณฑ์ของจักพรรดิ (แต่ไม่จัดแสดงให้แก่สายตาผู้เข้าชม) 

 รีสอร์ทนางาชิมะ Nagashima Resort เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนอกเมืองนาโงย่า 

 แนะน าแหล่งช้อปปิ้ง 

  ย่านช้อปปิ้งโอสุ  (Osu Shopping Arcade) ของเมืองนาโงย่า มีอายุประมาณ 400 กว่าปี มี

ร้านค้าน้อยใหญ่มากมายกว่า 1,200 ร้านค้าเรียงรายตลอดสองข้างทาง ประกอบด้วยอาหารและ

สินค้าทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน้ าหอม, เสื้อผ้า, เคร่ืองส าอาง และร้องเท้าจากสารพัดยี่ห้อดังและที่

ส าคัญคือราคาถูกมาก นอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , ชุดคอสเพลย์, 

การ์ตูนอะนิเมะและสินค้าอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 เจอาร์เซ็นทรัลทาวเวอร์ JR Central Towers เป็นอาคารเพิ่มเติมจากสถานีรถไฟนาโงย่า 

ประกอบด้วยอาคารส านักงาน 30 ช้ัน สูง 245 เมตร  ช้ันล่างของอาคารเช่ือมต่อระหว่าง

ห้างสรรพสินค้าทาคาชิมาย่า(Takashimaya department store) ทาวเวอร์พลาซ่าช้อปปิ้งมอลล์

(Tower Plaza shopping mall) และ JR Nagoya Station 

 **อิสระรับประทานอาหารกลางวนัและค่ าตามอัธยาศัย** 

ที่พัก Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

Day 5 : เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ – เมืองคานาซาว่า - หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 เดินทางสู่ เมืองฟุคุอิ น าท่านเที่ยวชมความสวยงามของ หน้าผาโทจินโบ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว

ยอดนิยมของจังหวัดฟุคุอิและยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่ส าคัญของ

ประเทศ จุดเด่นของผานี้คือมีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและสูงถึง 25 เมตรด้วยกัน เป็นหน้าผาหิน

ลาวาที่ถูกน้ าทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาติและเนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่สวยงามท าให้มี

นักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดินทางสู่เมืองคานาซาว่า เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจอันรุ่งเรืองและอารยะธรรมอันล้ าค่าตั้งแต่สมัย

เอโดะช่วงที่ขุนนางศักดินาช้ันสูงทั้งหลายต่างให้การสนับสนุนในเร่ืองของการท างานฝีมือและ

วัฒนธรรม  

น าท่านชม หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ (Higashi Chaya District) เป็นหนึ่งในหมู่บ้านโรงน้ าชา และแหล่งผลิต

ชาชายะ ในสมัยเอโดะเป็นสถานบันเทิงให้แขกผู้มาเยือนได้เพลิดเพลินไปกับการร้องเพลงและเต้นร า

ของเกอิชา นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านอีก 2 แห่งที่คล้ายคลึงกับที่นี่ ได้แก่  นิชิ ชายะ (Nishi Chaya) และ

คาซุเอะ มาชิ ชายะ (Kazuemachi Chaya) โดยหมู่บ้านฮิงาชิ ชายะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุด และน่าสนใจ

ที่สุด ภายในหมู่บ้านเปิดบริการโรงน้ าชา 2 แห่ง คือ โรงน้ าชาชิมะ (Shima Teahouse) และโรงน้ าชา

คาอิคาโระ (Kaikaro Teahouse)  

พร้อมกับร้านทองค าเปลวฮาคุซะ(Hakuza) จ าหน่ายทองค าเปลวสินค้าประจ าเมืองคานาซาว่า (ราคา



ไม่รวมค่าเข้าใช้บริการร้านน้ าชาโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 400-750 เยน) 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก KANAZAWA HOTEL หรือ FUKUI HOTEL หรือเทียบเท่า 

Day 6 : สนามบินโคมัตสึ – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

10.50  

น. 
เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG…. 

15.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม 

 

Let us be your Travel Companion 
 

UnithaiTrip 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการ 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว จ านวน 

06-11 กุมภาพันธ์ 2562 BUS1 

39,999.- 

ลดเหลือ 

35,555 

10,000.- 35+1 

06-11 กุมภาพันธ์ 2562 BUS2 39,999.- 10,000.- 35+1 

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพิเศษ // เด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท 

// ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป 
 

ส าหรับลูกค้าท่านทีไ่ม่เอาตั๋วเครื่องบิน   หักค่าตั๋วออก ………….บาท 
 

ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 

ชม. เดินทางควรกะเวลาให้ดี และถ้าเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นต้องระวัง แว่นควรจะต้องมี เมื่อแสงแดด

กระทบหิมะจะสว่างจ้าสะท้อนเข้าตาได้ 
 

* ท่านใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเที่ยวบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุน่ ตามกฎหมาย

ของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ

ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการ

ย่ืนวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ย่ืนวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการย่ืนร้องขอวี

ซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว 



× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

เดินทางข้ึนต่ า 34 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน

ทราบล่วงหน้า  
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 

20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้

ทั้งหมดน้ีแล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์  

 ส่งรายชื่อส ารองที่น่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้

ในการจองตั๋วเคร่ืองบินทั้งสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษ

อย่างต่ า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

 



เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการ

รายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งสิ้น 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่าย

ส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่

สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ด าเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้

เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 

(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 

ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

(ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+

สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

 กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ

ข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ าหนักเกิน (ท่านต้อง

ช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

 ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่า

จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 

อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 



3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืน

ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังน้ี 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมือง

ห้ามเดินทาง 

 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ใน

ประเทศไทย 
 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง 

เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต 

เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 
 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและ

ความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  



6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ

จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาใน

การท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะ

ขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร้ังที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าด่ืมท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจ

เพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทาง

น้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 


