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โคมัตสึ นากาโนะ PREMIUM  
6วัน 4คืน 

บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส - ชั้นบิสสิเนสคลาส 

ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็น ท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน 

เยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ 

หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนผาสวย ณ ผาโทจินโบ  

และสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดของญี่ปุ่น 

สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย 

พิเศษ!! ทานหม้อไฟ สไตล์ญี่ปุ่น ในกระท่อมหิมะ 

Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ  
 

เดนิทาง 6-11 กุมภาพนัธ ์2562 
 

 

บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเม่ียมเซอร์วิส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบิน

ไทย มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยตอนรับท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

Day 2 : 
สนามบินโคมัตสึ – ชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ เมือง

มัตสึโมโต้ 

01:20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโคมัตสึ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 

TG... (บริการอาหารร้อน พร้อมเคร่ืองดื่ม บนเคร่ือง) 

08.50 น. เดินทางถึง สนามบินโคมัตส ึประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านข้ันตอนศุลกากรเรียบร้อย

แล้ว น าท่านน าท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่ เป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ     

The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง 

ไฮไลท์!!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี ค า

ว่า “กัชโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของ

บ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ท ามุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้า

หากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างข้ึน

โดยไม่ใช้ตะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโกข้ึนทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดก

โลก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 

 

 

 

 

 เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขา

เจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมือง

เก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาว

ญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างข้ึนด้วยไม้แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ 

อายุเป็นร้อยๆปี มี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมือง

สวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ น าท่านเดินเล่น ชม

บรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่าที่อนุรักษ์ความเป็นเอโดะ

เมือ่ 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya) 

อดีตท าหน้าที่เป็นส านักงานรัฐบาลท้องถ่ินประจ าภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครอง

ของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้

ประชาชนเข้าชมห้องเสี่อทาทามิที่ได้รับการบ ารุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใช้เป็นที่

จัดแสดงข้าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และ

ประวัติศาสตร์แผนเมือง เป็นต้น (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิ่มประมาณ 430 เยน/ท่าน) 

 เดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสอง

ของจังหวัดนากาโน่ น าท่านเข้าชม ปราสาทมัตสึโมโต้ Matsumoto Castle 1 ใน 12 

ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น  

เนื่องจากสร้างอยู่บนพื้นที่ราบ ในภาษาญี่ปุ่นจึงเรียกว่า ฮิราจิโระ (Hirajiro) 

ปราสาทแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่มีหอคอยและป้อมปืนเช่ือมต่อกับโครงสร้างอาคาร

หลัก และด้วยสีโทนมืดท าให้เกิดความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และสุขุม จนได้รับ ฉายาว่า

ปราสาทอีกา (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งด้วยไม้ จุดที่น่าสนใจ ได้แก่ บันไดไม้สูงชัน 

ช่องเก็บหินส าหรับโจมตีศัตรู ช่องส าหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนช้ัน น าท่าน

อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมืองท้องถ่ิน จากนั้น

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาคามาชิ (Nakamachi Street) สองข้างทาง

ของถนนเรียงรายไปด้วยอาคารเก่าแก่สไตล์โบราณที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี รวมถึง

อาคารคลังสินค้าจ านวนหนึ่ง (kura) ที่มีผนังสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของย่าน

การค้าในอดีต นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเล็กๆ ขายของแฮนด์เมด ของที่ระลึก ของ

สะสมต่าง ร้านอาหาร เคร่ืองดื่ม และที่พักแบบเรียวกังเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

อีกด้วย ณ ถนนแห่งนี้ 



ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (2) 

พักที ่ Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

Day 3 : 
ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองนากาโน่ – สวนลิงจิโกคุดานิ – กระท่อมหิมะ 

คามาคุระ – รับประทานอาหารเย็นภายในกระท่อมหิมะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเข้าชม ปราสาทมัตสึโมโต้ Matsumoto Castle 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่

ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น  เนื่องจากสร้างอยู่บน

พื้นที่ราบ ในภาษาญี่ปุ่นจึงเรียกว่า ฮิราจิโระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนี้มีเอกลักษณ์

ตรงที่มีหอคอยและป้อมปืนเช่ือมต่อกับโครงสร้างอาคารหลัก และด้วยสีโทนมืดท าให้

เกิดความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และสุขุม จนได้รับฉายาว่าปราสาทอีกา (Fugashi-Jo) ภายใน

ตกแต่งด้วยไม้ จุดที่น่าสนใจ ได้แก่ บันไดไม้สูงชัน ช่องเก็บหินส าหรับโจมตีศัตรู ช่อง



ส าหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนช้ัน น าท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง พร้อม

กับสัมผัสบรรยากาศชาวเมืองท้องถ่ิน 

 เดินทางสู่ เมืองนากาโน่ เป็นจังหวัดในภูมิภาค Chubu ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา

สูง ท าให้มีอากาศหนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาติอย่างที่สุด ได้ช่ือว่า

เป็นหลังคาแห่งญี่ปุ่น เนื่องจากถูกรอบล้อมด้วยภูเขาสูง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

สวนลิงจิโกคุดานิ (Jigokudani Monkey Park) ตั้งอยู่ท่ามกลาง หุบเขาจิโกคุดานิ 

(Jigokudani valley) ในยามาโนะอูจิ เป็นน้ าพุร้อนธรรมชาติที่ลิงป่าลงมาอาบน้ า และ

เป็นที่อยู่อาศัยของลิงหิมะชนิดนี้อีกด้วย ภายในพื้นที่สวนสาธารณะ มีสระว่ายน้ าที่

สร้างข้ึนส าหรับเจ้าลิงทั้งหลาย ซึ่งจากประตูทางเข้าสวนเดินเข้าไปเพียง 5 นาที 

ไฮไลท์!! ท่านจะพบเห็นลิงตลอดสองข้างเส้นทางระหว่างที่ไปยังสระน้ า โดยพวกมัน

จะจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มีความคุ้นเคยกับมนุษย์ อิสระให้ท่านชมความน่ารัก

ของลิงแช่ออนเซนในอิริยาบถต่างๆ ตามอัธยาศัย ข้อควรระมัดระวังห้ามเข้าไปจับ

หรือให้อาหารโดยเด็ดขาด 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 น าท่านเดินทางสู่ Kamakura Mura ณ เมืองอิยาม่า ชม บ้านหิมะ หรือ กระท่อมหิมะ 

ส าหรับภาษาญี่ปุ่นเรียกกันว่า คามาคุระ ถูกสร้างข้ึนเพื่อให้กลายเป็นสถานที่

ถ่ายรูป ประดับไฟ Illumination จัดข้ึน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 

 ไฮไลท์!!  ท่านจะได้รับประทานอาหารกลางวันในกระท่อมแสนอุ่นท่ามกลาง

หิมะขาวโพลนกลาง   ธรรมชาติ ลิ้มรสชาติอาหารพื้นเมืองที่สะอาดและบริสุทธิ์ ทั้ง

อร่อยและดีต่อสุขภาพ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ กระท่อมหิมะ (5) พิเศษ!! เมนูหม้อไฟ แสนอร่อย สไตล์

ญี่ปุ่น 

พักที ่ Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Day 4 : 
เมืองโทยามะ - เล่นสกี ณ เมืองโทยาม่า – เมืองทาคาโอกะ – องค์พระ

ใหญ่ทากาโอกะ – วัดเซริวจิ - อิออน มอลล์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 เดินทางสู่ เมืองโทยามะ (Toyama) จังหวัดโทยามะ หรือช่ือเดิมคือ เอทชู เป็นจังหวัด

เล็ก ๆ อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวง และยังคงไว้ซึ่งความสงบตามแบบชนบทได้เป็น

อย่างดี ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกเมือง โดยรวมแล้วโทยามะอุดมไปด้วยความ

งดงามของธรรมชาติ ความลึกลับ และประเพณีที่ยังคงหยั่งรากฝังลึก  เมืองแห่ง

หิมะอย่างโทยามะนั้น มีสนามสกีมากมาย น าท่าน อิสระเล่นสกี เมืองโทยามะ อิสระ

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบักจิกรรมฤดูหนาว บนลานสกีหิมะขาวโพลนกวา้งสุดลูกหูลูก

ตา ท่านสามารถเช่าชุดอุปกรณ์สกีส าหรับถ่ายรูปหรือเล่นสกีทั้ง Sled Snow board 

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรม – ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

 น าท่านสู่สักการะ องค์พระใหญ่ทากาโอกะ (Takaoka Daibutsu) ในปี ค.ศ. 1933 

กวีหญิงชาวญี่ปุ่นช่ือ Yosano Akiko เดินทางมาสักการะที่วัด เมื่อเห็นองค์พระอัน

วิจิตร อ่อนโยน กวีจึงกล่าวว่านี่คือหนุ่มที่หล่อที่สุดในญี่ปุ่น อันที่จริงตัวองค์พระ

สร้างมากว่า 800 ปีแล้วโดยท าด้วยไม้ แต่เกิดเหตุไฟไหม้ รวมทั้งฟ้าผ่าหลายคร้ังจึง

ท าการบูรณะข้ึนใหม่ องค์ปัจจุบันที่เห็นในรูปท าจากบรอนซ์พระใหญ่ทากาโอกะ 

ประดิษฐานอยู่ที่วัดทากาโอกะไดบุทสึ มีความสูง 15.85 เมตร และ หนัก 65 ตัน 

สร้างข้ึนโดยเทคนิคการใช้ทองแดงแบบดั้งเดิม ที่เป็นงานฝีมือ (ภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม) น าท่าน วัดเซริวจิ (Takaoka Zuiryu-ji Temple) เป็น วัดเซนนิกายโซโต 

ที่เป็นสิ่งก่อสร้างต้นแบบของวัดเซน ในช่วงยุคแรกเร่ิมของสมัยเอโดะ ในปีค.ศ.1645 

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมของจีน ในสมัยที่ศาสนาพุทธ นิกายเซน

ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ใช้หินทั้งสิ้น 1,200,000 ก้อน เป็นวัดประจ าตระกูล

ของผู้ก่อตั้งเมืองทากาโอกะ แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของตระกูลคางะ ที่ปกครอง



แคว้นนี้มาเป็นระยะเวลานาน และได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติ ในปีค.ศ.

1997 น าท่านอิสระช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ Aeon Mall ซูเปอร์มาเก็ตช่ือดัง อิสระให้

ท่านเลือกซื้อสินค้าที่มีตั้งแต่เสื้อผ้า รองเท้า เคร่ืองส าอางค์ ของใช้ต่างๆ ตลอดจน

ร้านอาหารมากมาย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (8) 

ที่พัก Toyama Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

Day 5 : 
เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ – เมืองคานาซาว่า –  สวนเค็นโรคุเอ็น - ช้

อปปิ้งคานาซาว่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดินทางสู่ เมืองฟุคุอิ น าท่านเที่ยวชมความสวยงามของ หน้าผาโทจินโบ เป็นหนึ่ง

ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดฟุคุอิและยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็น

สถานที่ทางธรรมชาติที่ส าคัญของประเทศ จุดเด่นของผานี้คือมีความยาวถึง 1 

กิโลเมตรและสูงถึง 25 เมตรด้วยกัน เป็นหน้าผาหินลาวาที่ถูกน้ าทะเลและคลื่นลม

กัดเซาะโดยธรรมชาติและเนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่สวยงามท าให้มีนักท่องเที่ยวแวะมา

เยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสาย 

เดินทางสู่ เมืองคานาซาว่า เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจอันรุ่งเรืองและอารยะธรรม

อันล้ าค่าต้ังแต่สมัยเอโดะช่วงที่ขุนนางศักดนิาช้ันสูงทัง้หลายต่างให้การสนับสนุนใน

เร่ืองของการท างานฝีมือและวัฒนธรรม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 

 น าท่านชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ได้ช่ือว่าเป็น 1 ใน 3 ของ

สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของประเทศญี่ปุ่น พื้นที่ภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั้น 

ประกอบไปด้วยวิวทิวทัศน์ของบ่อน ้า หุบเขาอันสวยงามและบ้านหลังน้อยใหญ่ที่ใช้ใน

การผลิตชานั่นเอง ความหมายของค าว่า เค็นโรคุ คือ สวนที่มีองค์ประกอบที่ดี 6 

อย่างด้วยกัน ก็คือพื้นที่ที่กว้างขวาง, บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลงตัว, ความ

เป็นมาอันยาวนาน, แหล่งน ้า, และทัศนียภาพล้อมรอบที่สวยงามตระการตา 



นักท่องเที่ยวสามารถดื่มด ่าและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่

ผลัดเปลี่ยนมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได้ จากนั้น อิสระให้

ท่านช้อปปิ้ง บริเวณหน้าสวนสาธารณะตามอัธยาศัย จากนั้น อิสระให้ท่านเดินช้อป

ปิ้ง ณ เมืองคานาซาว่าตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (11) 

ที่พัก KANAZAWA HOTEL หรือ FUKUI HOTEL หรือเทียบเท่า 

Day 6 : สนามบินโคมัตสึ – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12) 

 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 

63,999.- 

ลดเหลือ  

59,555 

12,000.- 30+1 

 

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

// ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

ส าหรับลูกค้าท่านทีไ่ม่เอาตั๋วเครื่องบิน   หักค่าตั๋วออก ………….บาท 
 

ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 

ชม. เดินทางควรกะเวลาให้ดี และถ้าเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นต้องระวัง แว่นควรจะต้องมี เมื่อแสงแดด

กระทบหิมะจะสว่างจ้าสะท้อนเข้าตาได้ 
 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดเที่ยวบิน 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์  

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถ

ให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้

ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 

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 ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครือ่งบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

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

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

 

เดินทางขึ้นต่ า 30 ท่าน  

หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะ

เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน : 

 มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 24 ชั่วโมง  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 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 จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 


