
 

 

 

 

 

 

เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย ์สมัผสัเมืองมรดกโลก ณ หมู่บา้นชิราคาวาโกะ   

ประทบัใจไปกบัลิงแช่ออนเซ็น กลางบ่อน ้าพรุอ้นธรรมชาต ิ

เยอืนสวนเค็นโรคเุอ็น ที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น 

ขอพรศาลเจา้โอสึคนันง 1ใน 3 ของศาลบูชาเจา้แม่กวนอิมที่ใหญท่ี่สุดในญี่ปุ่น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
แช่น ้าแรอ่อนเซ็นแบบฉบบัญี่ปุ่นแท ้

เดินทาง 27 ธ.ค.-01 ม.ค. / 28 ธ.ค.- 02 ม.ค. 61 
ราคาเพียง    59,900    บาท พกัระดบั 3 ดาว 



เดินทางโดย สายการบินไทย 

 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

21.00 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคานเ์ตอร ์D 

เพ่ือเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

 

 
 

 

 
 

 

 

วนัที่สอง นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บา้นชิราคาวะโกะ -” ที่ท  าการเก่าเมืองทาคายาม่า                   

เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ  

 

00.05 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินนาโกยา่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี TG 644 

07.30 น.  เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จงัหวดั “ฮิดะ” จงัหวดัท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงาม 

ผูค้นท่ีเป็นมิตร น าท่านเท่ียวชม เมืองทาคายาม่า ท่ีไดช้ื่อว่า“ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็นเมืองขนาด

เล็กน่ารกัตั้งอยู่ในหุบเขาท่ียงัคงดูแลวดั ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบ

เมืองเกียวโตในอดีตไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั น าท่านสู่ “หมู่บา้นชิราคาวะโกะ หมู่บา้นท่ีไดร้บัเลือกจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกัสโชสึคุริ ซ่ึง

เป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าว่า กสัโช ซ่ึงแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นท่ี

หลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 

เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสรา้งของบา้นสรา้งขึ้ นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่

ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรบัหิมะท่ีตกมาอยา่งหนักในชว่งฤดูหนาวไดดี้ 

 

 
 



เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซ่ึงยงัคงคว  ามเป็นบา้นเมืองแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมอยา่งแทจ้ริง

เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารกั ๆ ท่ียงัคงอนุรกัษ์

แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกวา่ 300 ปีก่อน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้ นเมืองและเก็บเก่ียว

บรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุ๊กตา

ตามความเชื่อของคนโบราณสมยัก่อน  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาต ิ

เช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผิ้วพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน   

พกัที่  GUJYO KOGEN HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 วนัที่สาม สวนเค็นโรคุเอ็น - หมู่บา้นฮิงาชิ ชายะ - วดัเซ็นโกจ ิ
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ สวนเค็นโรคุเอ็น คือ สวนญ่ีปุ่นท่ีสวยงามท่ีสุด มีพ้ืนท่ี 11.4 เฮกตาร ์ตั้งอยู่   

บนจุดท่ีสูงทางตอนกลางของ เมืองคะนะซะวะ ใกลก้บัปราสาท คะนะซะวะ ตระกูล มาเอดะ ซ่ึง

ปกครองเขต คากะ ในยุคศกัดินา (บริเวณ อิชิกาว่า และ โตยามะ ในปัจจุบนั) ดูแลรกัษาสวน

แห่งน้ีจากรุ่นสู่รุ่น จากสดัส่วนและความงดงามท าใหส้วนแห่งน้ีไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นหน่ึงใน   

สวนของขุนนางศกัดินาท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่นแห่งหน่ึง   สวนเค็นโรคุเอ็น มีสระน ้าขนาดใหญ่และ  

เนินเขาท่ีสรา้งขึ้ น รวมทั้งบา้นเรือนหลายหลงัซ่ึงอยูใ่นสวน สามารถเขา้เยี่ยมชมไดท้ั้งหมด สระ

น ้าขนาดใหญ่เรียกว่า “คาสุมิงาอิเกะ” เปรียบไดก้บัทะเลเปิด และเกาะซ่ึงเชื่อว่ามีฤๅษีอมตะท่ีมี

พลงัพิเศษอาศยัอยู ่ถูกสรา้งขึ้ นในสระดว้ยความหวงัท่ีจะมีชีวิตยนืยาว รวมถึงมีความเจริญรุ่งเรือง

ในลาภยศ เค็นโรคุเอ็น หมายถึง “ปัจจยั 6 ประการ” สาเหตุท่ีไดช้ื่อน้ีเน่ืองจากคุณสมบัติ 6 

ประการท่ีท าใหเ้กิดทิวทศัน์ท่ีงดงามสมบูรณ์แบบของสวนแห่งน้ี ขนาดใหญ่ สงบ มีลูกเล่น ความ

เก่าแก่ ทางน ้าไหล และทศันียภาพจากในสวน  และยงัมีโคมไฟหิน ออกแบบในลกัษณะของ koto 

(พิณญ่ีปุ่น) ซ่ึงอยู่ขา้งๆสระน ้า ซ่ึงกลายเป็นสัญลกัษณ์สวน เค็นโรคุเอ็น มีน ้าพุซ่ึงใชแ้รงดัน

ธรรมชาติจากการไหลของน ้าจากสระท่ีอยูสู่งกวา่อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



บ่าย น าท่านชม หมู่บา้นฮิงาชิ ชายะ เป็นหน่ึงใน

หมู่บา้นโรงน ้ าชา และแหล่งผลิตชาชายะ ใน

สมยัเอโดะเป็นสถานบนัเทิงใหแ้ขกผูม้าเยือนได้

เพลิดเพลินไปกับการรอ้งเพลงและเตน้ร าของ

เกอิชา นอกจากน้ียังมีหมู่บ้านอีก 2 แห่งท่ี

คล้ายคลึงกับ ท่ี น่ี  ได้แก่   นิชิ  ชายะ(Nishi 

Chaya) และคาซุเอะ  มาชิ ชายะ(Kazuemachi Chaya) โดยหมู่บา้นฮิงาชิ ชายะเป็นหมู่บา้นท่ี

ใหญ่ท่ีสุด และน่าสนใจท่ีสุด  ภายในหมู่บา้นเปิดบริการโรงน ้ าชา 2 แห่ง คือ โรงน ้ าชาชิมะ

(Shima Teahouse) และโรงน ้าชาคาอิคาโระ(Kaikaro Teahouse) พรอ้มกบัรา้นทองค าเปลวฮา

คุซะ(Hakuza) จ าหน่ายทองค าเปลวสินคา้ประจ าเมืองคานาซาว่า  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัด

เซ็นโกจิ ซ่ึงเป็นท่ีเล่ือมใสศรทัธาในพระพุทธศาสนาในญ่ีปุ่น มาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี วิหาร

เซ็นโกจิ ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์แรกท่ีเขา้มาสู่ประเทศญ่ีปุ่น ดึงดูดผูเ้ล่ือมใส

ศรัทธาจากทึกนิกาย ในทุกๆปีจะมีนักท่องเท่ียวมากกว่า6ล้านคน มาเคารพสักการะ

สถาปัตยกรรมชิ้ นเอกทางพุทธศาสนาแห่งน้ี จึงท าใหว้ดัเซ็นโกจิเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นฝั่ง

ตะวนัออก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที่  โรงแรม  NAGANO TOKYO REI HOTEL   หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที่สี ่ UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – ฮากุบะ สกี – ปราสาทมตัสโึมโต ้

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ JIGOKUDANI MONKEY PARK น าท่านผ่านประสบการณ ์พิเศษ ลิงแช่ออน

เซ็น กลางบ่อน ้าพุรอ้นธรรมชาติอยางใกลช้ิดริมขอบสระ ชื่อชมความน่ารกัของลิงท่ีอาศยัอยูก่นั

เป็นฝูงใหญ่และมีความคุน้เคยกับมนุษย์ (หา้มจับหรือใหอ้าหารโดยเด็ดขาด) ใหท่้านได้

เพลิดเพลินกบัการชมความน่ารกัของลิงตามอธัยาศยั (การชมลิงแช่ออนเซ็นนั้นจะสามารถชม

ไดห้รอืไม่ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศและตวัของลิงเน่ืองจากลิงท่ีลงมาแช่ออนเซ็นเป็นลิงป่า)  

 

 

 

 

 

 

 



 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ฮากุบะสกี ใหท่้านไดอิ้สระกบักิจกรรมหิมะและสกีต่างๆใหเ้ล่น เช่น 

สโนวโ์มบิล สกี สโนวบ์อรด์ หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตลท่์านเอง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบั

การเล่นสกีในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น ประมาณ 

5,000-15,000 เยน) ** ทั้งน้ีการเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น ข้ึนกบัสภาพภูมิอากาศ และ

ปรมิาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น**  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเก็บภาพประทับใจดา้นหนา้ ปราสาทมัตซึโมโต  ้มีชื่อเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 

ปราสาทอีกา เน่ืองจากผนังปราสาทมีสีด า และปีก

ดา้นต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก 

สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ 

เ พ่ือใช้เ ป็น ท่ีพักของบรรดาเจ ้า เ มืองในอดีต 

ปัจจุบันหลงัจากไดร้บัการจดัตั้งเป็นสมบัติประจ า

ชาติญ่ีปุ่นไดป้รบัใหเ้ป็นพิพิธภณัฑส์ าหรบัรวบรวม

ขอ้มูลประวติัศาสตรข์องญ่ีปุ่นและประวติัศาสตรข์อง จงัหวดันากาโน่ และเป็นปราสาทท่ีมีความ

สวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญ่ีปุ่น  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ี่ปุ่นยากินิคุ

บริการเมนูเน้ือและหม ูคลุกเคา้กบัน ้าซอสสไตลญ่ี์ปุ่น พรอ้มทั้งของหวานแบบท่านไม่อั้น   

พกัที ่  PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัหา้         มตัซึโมโต ้–  ทะเลสาบซสุวะ -ศาลเจา้โอสคึนันง - อิออน จสัโก ้- สนามบินนาโกยา่  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านแวะเก็บภาพประทับใจกบั

ชม ทะเลสาบซสุวะ เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่

ท่ีสุดในชินชู ตั้งอยู่ทางตอนกลางของลุ่ม  



น ้าซสุวะ ทางตอนกลางของจงัหวดันากาโนะ ท่ีน่ีเป็นตน้น ้าของแม่น ้าเทนยุ ซ่ึงไหลผ่านเมืองโอ

คายะไปยงัพื้ นท่ีต่าง ๆ ท่ีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามและสุดทา้ยไหลไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ในอดีตผิวน ้า

ในทะเลสาบจะแข็งเป็นน ้าแข็งในช่วงฤดูหนาว ท าใหส้ามารถสนุกกบัการเจาะรูน ้าแข็งเพ่ือตกปลา 

หรือการเล่นสเก็ตน ้าแข็งในทะเลสาบ อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัอากาศในหน้าหนาวท่ีอุ่นขึ้ นท าให  ้

พ้ืนผิวน ้าไม่เป็นน ้าแข็งทั้งหมด ระหว่างช่วงท่ีพ้ืนผิวของทะเลสาบเป็นน ้าแข็งทั้งหมด คุณจะได้

สมัผสักบัประสบการณก์ารแตกของพ้ืนผิวน ้าแข็งเสียงดงัและการแตกของพ้ืนผิวก็จะเพ่ิมขึ้ นอยา่ง

ชา้ ๆ กลไกของปรากฎการณ์น้ีคือ น ้าแข็งเกิดการละลายเน่ืองจากอุณหภูมิท่ีสูงในตอนกลางวนั

และในตอนกลางคืนอุณหภูมิลดต า่ลงท าใหน้ ้ าแข็งเกิดการหดตัว ท าใหเ้กิดปรากฎการณ์ ท่ี

เรียกว่า โมมิวาตาริ พิธีกรรมของศาสนาชินโตท่ีเรียกว่า โมิวาตาริชินจิ จะใชป้รากฎการณ์

ดงักล่าวในการท านายสภาพอากาศ การเกษตรกรรมหรือแมแ้ต่การเปล่ียนแปลงของโลกโดยใช้

ลกัษณะของรอยแตกภายในทะเลสาบ กีฬาท่ีนิยมเล่นในทะเลสาบไดแ้ก่ การแล่นเรือส าราญและ

การเล่นวินดเ์สิรฟ์ เป็นตน้  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านสู่นาโกยา่ น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้โอสึคนันง เป็นหน่ึงในสามของศาลเจา้บูชา

เจา้แม่กวนอิมท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น และเป็นวดัประจ าตระกูลโอดะ นอกจากน้ียงัมีวดับนัโชจิซ่ึงโทกุ

งาวะ อิเอะยาสุเคยพกัอยูเ่ม่ือครั้งเป็นตวัประกนั อนัเป็นประวติัศาสตรห์นา้หน่ึงของยา่นโอสึ OSU 

เป็นเมืองท่ีผสมผสานระหวา่งประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมสมยัใหม่ และยงัเป็นจุดท่องเท่ียวยอด

ฮิตท่ีสุดของนาโกย่า ซ่ึงนอกจากคนญ่ีปุ่นแลว้ นักท่องเท่ียวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน 

ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอ่ิมท่ีย่าน

รา้นคา้  จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ อิออน จสัโก ้ซ้ือของฝาก

ก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียว

สามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย **เพ่ือไม่เป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอิสระค า่ตามอธัยาศยั** 

 

 

 

 

 

 

 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู ่สนามบินนาโกยา่ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 

 



วนัหก         สนามบินนาโกยา่ – กรุงเทพฯ 

00.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647 

05.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

**************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 
อตัราค่าบริการ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า 8 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า 8 ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

27 ธ.ค.60 – 01 ม.ค.61  59,900 57,900 56,900 10,000 36,900 

28 ธ.ค.60 – 02 ม.ค.61  59,900 57,900 56,900 10,000 36,900 
 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง

บริษทัจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้  าการจา่ยค่าตัว๋

ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัร์

ทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง 



 
หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า      

ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ



มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 



6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด  ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 

 


