
 
 
 
 
 
 
 
CODE: JL69 So Cool  Nagoya Takayama Snow Wall Shirakawago 5D 3N  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  So Cool   นาโกยา่ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ  
ก าแพงหมิะ Snow Wall คามโิกจ ิ5วนั 3คนื 

จ.นากาโน่ คามโิคจ ิมัตสโึมโต ้ปราสาทมัตสโึมโต ้เจแปนแอลป์เสน้ทางทาเทยามะ คโุรเบะ ชมก าแพงหมิะ เขือ่นคุ
โรเบะ เมอืงโทยามา่ หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ทาคายามา่ จนิยะ ลติเติล้เกยีวโต ซนัมาชซิจู ินาโกยา่ ซาคาเอะ ออนเซ็น  

เดนิทางโดยสายการบนิ Japan Airlines (JL) บนิตรงสูน่าโกยา่ 

ราคาสดุคุม้เร ิม่เพยีง 35,900 บาท มตัสโึมโต ้1คนื โทยามา่ 1คนื และนาโกยา่ 1คนื 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีงพกักบัรวมกบัผูใ้หญส่องทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(SGL ROOM) 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

19-23 พ.ค.61 36,900  
 
 
 

*Infant 9,000บาท 
(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 
 

8,500 30  

20-24 พ.ค.61 36,900 8,500 30  

21-25 พ.ค.61 36,900 8,500 30  

1-5 ม.ิย.61 39,900 8,500 30  

2-6 ม.ิย.61 36,900 8,500 30  

3-7 ม.ิย.61 36,900 8,500 30  

4-8 ม.ิย.61 35,900 8,500 30  

9-13 ม.ิย.61 36,900 8,500 30  

10-14 ม.ิย. 36,900 8,500 30  

11-15 ม.ิย.61 36,900 8,500 30  

16-20 ม.ิย.61 36,900 8,500 30  



18-22 ม.ิย.61 35,900 8,500 30  

19-23 ม.ิย.61 37,900 8,500 30  

 
ไฟลท์บนิสายการบนิ  
 

Departure  JL738  BKK-NGO 00.55-08.15 
Return JL727   NGO-BKK 10.20-14.50 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินาโกยา่ 

  

 

21.30น.  พรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช ัน้4 ประตูหมายเลข 8 
เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร
และตดิแท็กสมัภาระ ตรวจเช ็

 

วนัทีส่อง  สนามบนินาโกยา่ – คามโิคจ ิ- มตัสโึมโต ้- ปราสาทมตัสโึมโต ้ 
   อาหารเทีย่ง, เย็น (BBQ Buffet Yakiniku) 

 

00.55น. น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ  

เจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 738 
08.15น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด 
จ าพวก เนื้อสตัว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ 
(เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา)  รับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสูจ่.นากาโน่ ทาง
ตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ (Japan Alps) เพื่อน าท่านไปชมธรรมชาติความงดงามของญี่ปุ่ นที่คามโิกจ ิ
(ระยะเวลาเดนิทางประมาณ4ช.ม.) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เซตญีปุ่่ น 
บา่ย น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ค า มิ โ ค จ ิ

(Kamikochi) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่มทีวิทัศน์ภูเขาทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึง่
ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของ
เทือกเขาแอลป์(Japan Alps) จังหวัดนากา
โน่ ซึง่เปิดใหบ้รกิารเฉพาะช่วงกลาง/ปลาย
เดือนเมษายนจนถงึกลางเดือนพฤศจกิายน
ของทกุปี กอ่นจะปิดใหบ้รกิารในชว่งฤดหูนาว 
คามโิคจมิลีักษณะเป็นที่ราบสูงยาวไปตามแม่น ้าอาซุสะ (Azusa River Valley) มรีะยะทางยาว 15 กโิลเมตร มี
ความสูงเฉลี่ยประมาณ 1,500 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ลอ้ มรอบดว้ยภูเขาสูงมากมาย ไดรั้บการก าหนดใหม้ี
ทวิทัศน์ทางธรรมชาตแิสนพเิศษของญี่ปุ่ น มอีณุหภูมเิฉลีย่อยูใ่นระดับต ่าตลอดทัง้ปี อกีทัง้ยังมชีือ่เสยีงในดา้นรี
สอรท์ฤดูรอ้นทีอ่ดุมไปดว้ยธรรมชาต ิจากสะพานคัปปะ (Kappabashi) บนระดับ ความสงู 1,500 เมตร ท่านจะได ้
พบกบัทัศนยีภาพอนังดงามของเทอืกเขาโฮทะกะ (Hotaka) และยอดเขายะเคะ (Yakedake) ทีช่มไดจ้ากตาเปลา่ 
ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเดนิเล่นสบายๆ ไปกับธรรมชาตทิีส่วยงาม อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจ
ตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทมตัสโึมโต ้(Matsumoto Castle) (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน 
610 เยน)  เป็น 1ใน12 ปราสาทดัง้เดมิทีย่งัคง
สภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศ
ญี่ปุ่ น (สรา้งขึ้นในปี 1592-1614) เนื่องจาก
ส รา้ งอยู่ บ นพื้ นที่ ราบ  ป ราส าท แห่ งนี้ มี
เอกลั กษ ณ์ ตรงที่ มีห อคอยและป้อมปืน
เชือ่มต่อกับโครงสรา้งอาคารหลัก และดว้ยสี

โทนมดืท าใหเ้กดิความรูส้กึทีย่ ิง่ใหญ่และสขุมุ 
จนไดรั้บฉายาว่าปราสาทอกีา ภายในตกแต่ง
ดว้ยไม ้จุดทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่บันไดไมส้งูชัน ชอ่ งเก็บหนิส าหรับโจมตศีัตรู ชอ่ง
ส าหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชัน้6 ฤดูใบไมผ้ลปิระมาณกลางเดอืนเมษายน
ของทกุปี ปราสาทมัตสโึมโตะจะเป็นจดุชมซากรุะยอดนยิมแหง่หนึง่ ผูค้นจ านวน
มากต่างมาเดนิเล่นในสวนหยอ่ม และรอบๆปราสาท ซึง่คูเมอืงดา้นนอกปลูกตน้
ซากุระสายพันธุโ์ซเมโยชโินะ(somei yoshino) ไวห้ลายรอ้ยตน้ จนถงึเวลานัด
หมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที ่2 ) เมน ูBBQ Buffet Yakiniku  

    ทีพ่กั: PREMIER HOTEL CABIN  MATSUMOTO หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/


 
วนัทีส่าม   เจแปนแอลป์เสน้ทางทาเทยามะ คโุรเบะ ชมก าแพงหมิะ เขือ่นคโุรเบะ- เมอืงโทยามา่  
                 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

น าท่านสัมผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิเสน้ทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คโุรเบะซึง่เป็นสว่นหนึง่
ของเจแปนแอลป์ น าทา่นเดนิทางสู ่สถานโีองซิาวะ จากนัน้น าท่านเดนิทางผา่นอโุมงคท์ีล่อดใตภ้เูขาทาเทยามา่
ทีม่คีวามยาว 3.6 กโิลเมตร โดยน ัง่รถบสัรางไฟฟ้าอุโมงคค์นัเต็น นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยูส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ นเดนิทาง
น าท่านชมเขือ่นคุโรเบะซึง่เปนเขือ่นกัน้น ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น โอบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ยลูกและชม
ทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แตเ่ริม่บกุเบกิ
จนเสร็จสิน้ประมาณ45 ปี เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพิอ่ขา้มเขือ่น800 เมตร 
เดนิทางบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็นก าแพงหมิะสูง
ชนั (SNOW WALL)สูงกว่าสบิเมตร ยามเปิดเสน้ทาง
นับเป็นอีกทัศนียภาพที่สวยงาม จากนั้นน าท่านน ั่ง
เค เบิ้ลคาร์ลอด
ภูเขาจาก สถานีคุ
โ ร เบ ะโก ะไป ยั ง
สถานีคโุรเบะ-ไดระ 
ระยะทางประมาณ 
800 เมตร ซึง่เป็น
เค เบิ้ ล ค า ร์แ ห่ ง
เดี ย ว ใ นญี่ ปุ่ น ที่
ลอดภเูขาตัง้แต่ตน้
จนสดุเสน้ทาง ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรนุแรงมากในฤดหูนาว จากนัน้น า
ทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าทีไ่มม่เีสากลางตลอดชว่ง1,710 เมตรสูส่ถานไีด
คันโบ น าท่านเดนิทางผ่านอุโมงคท์ี่ลอดใตภู้เขาทาเทยาม่าที่มคีวาม ยาว 
3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยูส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ นสสถานมีโูรโดะ 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) เซตญีปุ่่ น 
บา่ย น าท่านชม ยอดเขาทาเทยามา่ ทีม่คีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอันดับ

สองรองจากภูเขาไฟฟจูแิละยังป็นหนึง่ในสามภูเขาศักดส์ทิธต์ามความเชือ่
คนญี่ปุนตั ้งแต่สมัยโบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่า
ประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็น
ไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟูจ ิจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่สถานบีโีจดยัระ โดยรถ
ปรับอากาศระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์องเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้ก็บเกีย่วความประทบ
ใจตามอธัยาศยั น าทา่นโดยสารเคเบิล้คารล์อดภเูขาสูส่ถานทีาเทยามา่ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม.จากนัน้จากนัน้
น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัเมอืงโทยามา่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณหอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่5 ) บฟุเฟ่ต ์
 

 ทีพ่กั:  APA TOYAMA HOTEL  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่       หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ จนิยะ - ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ– นาโกยา่ - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ –  
                 ออนเซ็น        อาหารเชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่6 )  

น าทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรักษ์บา้น
สไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยงัไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็น
มรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช สคึรุ ิ จะมคีวามยาว
ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับ
หมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกบัสองมอื



พนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีว้า่ กสัโช และมผีูค้นจากทัว่ทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปี
เป็นจ านวนมาก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) เซตญีปุ่่ น 
บา่ย เดนิทางสูท่าคายามา่ น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ ทาคายาม่า จนิยะ หรอื 

ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ 
เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 
ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ จากนัน้น าทา่น
เดิมชม หมู่บ ้าน LITTLE KYOTO หรือ ย่านซนัมาชิซูจ ิ(Sanmachi-
Suji) เป็นเขตเมอืงเก่าที่มกีารอนุรักษ์บา้นเรือนในสมัยเอโดะที่มอีายุกว่า 
300 ปีไวไ้ด เ้ป็นอย่างดี อ ิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเที่ยวและชื่นชมกับ
ทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 
เชน่ รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้
ของที่ระลกึพื้นเมอืงเฉพาะถิน่ เช่น ซารุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสี

แดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็น
สนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญี่ปุ่ น
อกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถ
ลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่

เมอืงนาโกย่า น าท่านชอ้ปป้ิงย่านซาคาเอะ ใจกลางเมอืงนาโกย่า ถือ
เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงในอุดมคติ สนุกสนานไปกับการซื้อสนิคา้แบรนด์เนม
หรูหราหรอืสนิคา้ทอ้งถิน่ ในหา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ เชน่ หา้งมัตสซึากายะทีเ่ก่าแกท่ีสุ่ดของโลก หา้งมติสโึคชอิัน
หรูหรา หา้งมารุเอ อีกทั ้งไม่ควรพลาดชมแฟชั่นที่ทันสมัย ในหา้งสรรสนิคา้ เช่น ลาชคิ ปาร์โก ้และนาเดีย 
นอกจากนี้ทีช่อ้ปป้ิงมอลลใ์ตด้นิขนาดใหญ่ มสีนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกซือ้ดังนัน้ไม่ว่าจะตอ้งการสนิคา้แบบใดก็
สามารถหาซือ้ไดท้ีย่า่นซาคาเอะแหง่นี้ 
อาหารอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: NAGOYA CROWN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สุขภาพ/ ออน
เซ็น (Onsen) น า้แร่ในไสตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ น
เชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัทีห่า้       สนามบนินาโกยา่ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                 

                   อาหาร เชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8) 
            สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลบั 
 
10.20 น. เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 727  
 

14.50น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

********************************* 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 



- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทาง
บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  ช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  

 
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้ กรุณาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ าหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทัวรแ์ละช าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้สามารถยกเลกิได4้5วันก่อนเดนิทางเท่านัน้ แต่กรณีพีเรยีดที่
เดนิทางนัน้ๆเต็มแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลีย่นผูเ้ดนิทางแทน  
และพเีรยีดราคาโปรโมชัน่เมือ่จองทัวรแ์ละช าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
 
กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคา่ทัวร์
คนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ ตั๋วกรุ๊ปราคาพเิศษไมส่ามารถUp Business ได ้
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิJapan Airlines ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั หากน ้าหนักเกนิตอ้ง
ช าระคา่ปรับหนา้เคานเ์ตอรต์ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ ทีม่กีารเรยีกเก็บ และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ  
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ที่ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 



คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีท่ าทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจ านวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 


