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     บนิตรงลงโคมตัสโึดยการบนิไทย พรเีมีย่มเซอรว์สิ 

ชริาคาวาโกะ ทาคายามา่ นาโกยา่ เกยีวโต โอซากา้ โกเบ 
 

ทอ่งเทีย่วไมเ่หมอืนใคร เสน้ทางอะมะโนะฮะชดิะเตะ 

หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ สวนเค็นโรคเุอ็น ตรอกน า้ชาฮกิาช ิซายะ 

 FREE WIFI ON BUS 



อตัราคา่บรกิาร 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // **เด็ก อายไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 12,000.-**  

 

รายการทวัร ์
วนัแรก      กรงุเทพฯ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

21.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม  ิผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้4 เคานเ์ตอรC์ สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิโคมตัส ึประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที่ ีTG….. (บรกิาร

อาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง)   

 

 

 

 

 

 

 

สายการบนิไทย ใชเ้ครือ่ง A330-300 จัดทีน่ั่งแบบ 2-4-2 น ้าหนักกระเป๋า 30 กก.ต่อท่าน สาย

การบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่

กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

พกัเดีย่ว
จา่ยเพิม่ 

28 ธนัวาคม 61 – 2 มกราคม 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 45,900.- 9,000.- 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง   โคมตัส ุ– ชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่                                               (-/L/D) 

00.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงโคมตัส ึประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TG 

07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโคมตัส ึประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง ) 

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศ

ญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมี

โทษปรบัและจบั 

09.00 น. น าท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ (Shirakawago) ทีย่งัคงอนุรกัษบ์า้น

สไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ ัง้เดมิ และยงัไดร้บัเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ใน

เดอืนธนัวาคม ค.ศ. 1995  บา้นสไตลก์ัสโชสคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 

10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของ

หลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตล ์นี้ว่า “กัสโช” และมผีูค้นจากทั่ว

ทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน 

 

  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงทาคายาม่า (Takayama) เมอืงเก่าแก่อยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ย

เทอืกเขาเจแปนแอลป์ ถกูขนานนามไวว้า่เป็ น ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แก่

ทยีังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง้อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญปีุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

บา้นเรอืนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี มวีัด ศาลเจา้ สะพาน 

ตลาดเชา้ทีคกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอุดม

สมบรูณ์ น าท่านเดนิเล่น ชมบรรยากาศเมอืงเกา่ทาคายามา่ ทีซ่ันมาชซิจู ิยา่นเมอืงเกา่ทอีนุรักษ์

ความเป็นเอโดะเมือ 300 ปีก่อนไดเ้ป็นอย่างดี ผ่านชมอาคารทาคายาม่าจนิยะ (Takayama 

Jinya) อดตีท าหนา้ทีเ่ป็นส านักงานรัฐบาล ทอ้งถิน่ประจ าภมูภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโช

กุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทัง้ปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชม

หอ้งเสอีทาทาม ิทไีดรั้บการบ ารุงรักษาเป็นอยา่งด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีจ่ัดแสดงขา้วของและเอกสาร

ทางการของขนุนางศักดนิา แผนทีภ่มูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมค่าเขา้

จา่ยเพิม่ประมาณ 430 เยน/ทา่น)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที ่ โรงแรม Enakyo Grand Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

 

 

 

 



วนัทีส่าม   ทาคายามา่ – นาโกยา่ – ศาลเจา้โอสคึนันง – วดัน า้ใส – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาซ ิ         

                                                                                                                (B/L/D) 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงนาโกยา่ (Nagoya) เป็นเมอืงทีอ่ยู่ทางตอนกลางของญีปุ่่ น ถงึจะไมไ่ด ้

เมืองอันดับตน้ๆที่นึกถึงเมื่อจะไปเที่ยว แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีอะไรน่าสนใจ เพราะนอกจากจะมี

ประวัตศิาสตร์ที่ยาวนานแลว้ ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมรถยนต์ชือ่ดังอีกดว้ย น่ันก็คือ โตโยตา้ 

น่ันเอง ดังนัน้ทีน่ี่จงึมทีัง้ปราสาทนาโกยา่ทีส่วยงาม, พพิธิภัณฑแ์ละโรงงานโตโยตา้, แหล่งชอ้ป

ป้ิง และธรรมชาตทิีส่วยงาม น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสคึนันง (Osu Kannon) เป็นหนึง่ใน

สามของศาลเจา้บชูาเจา้แมก่วนอมิทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นวัดประจ าตระกลูโอดะ นอกจากนี้

ยังมวีัดบันโชจซิ ึง่โทกงุาวะ อเิอะยาสุเคยพักอยู่เมือ่ครัง้เป็นตัวประกัน อันเป็นประวัตศิาสตรห์นา้

หนึง่ของ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) เมอืงหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่ นซึง่มามอีายุยาวนานกว่า 

1,000 ปี เมอืงเกยีวโตในอดีตมคีวามเจรญิรุ่งเรืองทางดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และการ

ปกครอง จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชมวดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส (Kiyomizu-dera) ต ัง้อยูบ่น

เนนิเขาฮงิายามา  สาเหตุทีเ่รยีกวา่ "วดัน า้ใส" ก็เนือ่งมาจากมนี า้ศกัด ิส์ทิธิจ์ากแมน่ า้ 3

สาย ซึง่เกดิขึน้เองตามธรรมชาตไิหลมาจากเทอืกเขา สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 788 (สมัยนาระ 

ประมาณปี พ.ศ.1321)  เพือ่ถวายแด่พระโพธสิัตวก์วนอมิ 11 พักตห์รอืสรา้งขึน้มากอ่นทีเ่กยีวโต

จะเป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ น  วัดคโิยมสิถึอืเป็นเป็นมรดกโลกอนัเกา่แกก่วา่ 1500 ปี 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอซากา้ (Osaka)ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ในยา่นชนิไซ

บาช ิ(Shinsaibashi) เพลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้สนิคา้มากมาย ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า เครือ่งสาอาง ของใชข้องท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมทัง้อุปกรณ์อเิล็คทรอนคิส ์

อาท ิกลอ้งดจิติอล กลอ้งวดิโีอ MP3 WALKMAN CD-PLAYER COMPUTER NOTEBOOK 

GAMES หรอืท่านจะเลอืกสนุกกับการซือ้ของแบบสบาย ๆ กระเป๋าทีร่า้น 100 เยน ทีม่ขีองหลาย

หลายประเภท ใหท้่านไดซ้ือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอื นอกจากนี้ยังมหีา้งสรรพสนิคา้มชีือ่ของ

ญีปุ่่ น เชน่ หา้งไดมาร ู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่  โรงแรม FB Hotel South Namba  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

 

วนัทีส่ ี ่ ปราสาทโอซากา้ – โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– อะมะโนะฮะชดิะเตะ            (B/L/D) 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอ

ซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 โดย

ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้

แรกหอคอยประสาทหรอืสว่นทีเ่รยีกวา่ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีตอ่มา แตห่ลั งจากสงคราม 

Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร Tenshukaku ก็ถกูท าลาย

ลงยอ่ยยบั ตอ่มาไดรั้บการบรูณะใหมใ่นสมยั Tokugawa แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้า

ฝ่าเสยีหายทัง้หมด กอ่นจะท าการบรูณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกี

ดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคาและภาพเสอืบน

ก าแพงตัวปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีรา่มสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่าน

สามารถมองเห็นทวิทัศนโ์ดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วจาก

ทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน     

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูโ่กเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์(Kobe Harborland) ตัง้อยูท่ีบ่รเิวณ

ท่าเรอืโกเบ นับเป็นยา่นทีร่วมทัง้แหล่งช็อปป้ิงและความบันเทงิทีห่ลากหลายทีโ่ด่งดังมากๆของ

เมอืงนี ้มทีัง้รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นคา้ และสวนสนุก ไมเ่พยีงมรีา้นคา้เรยีงรายเต็มสองขา้งทาง

เท่านัน้ หากบรเิวณนี้มหีา้งใหญ่ๆ 2 หา้ง ไม่ว่าจะเป็นหา้ง Umie Mosaic ตัง้อยูร่มิน ้า ภายในมี

รา้นคา้เล็กๆขายเสือ้ผา้ และรา้นอาหารทีส่ามารถเห็นท่าเรอืโกเบไดอ้ยา่งชัดเจน นอกจากนี้ยังมี

สวนสนุกเล็กๆสามารถขึน้ไปชมววิบนชงิชา้สวรรคท์ีต่ัง้อยู่หลังอาคารหา้งโมเสค และหา้ง Canal 

Garden ภายในจะแบง่ออกเป็นหา้งรา้นต่างๆ เชน่ Hankyu, รา้นอเิลคทรอนกิส ์Sofmap, รา้น

อปุกรณ์กฬีาและเอา้ทเ์ลตจ าหน่ายเสือ้ผา้เครือ่งใชใ้นครัวเรอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูว่วิแลนดอ์ะมะโนะฮะชดิะเตะ (Amanohashidate View Land) เป็นจุดชม

ววิทีต่ัง้อยูบ่นจุดสงูสดุของภูเขามนจุ (Mt. Monju) และถอืเป็นจุดชมววิทีต่ดิ 1 ใน 3 ของววิ

ชายทะเลทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น โดยเปิดโอกาสใหช้มววิผ่านกจิกรรมต่าง ๆ มากมาย เชน่ เดนิชมววิ

สวยๆ บนสะพานลอย ขึน้กระเชา้ลอยฟ้า หรอืจะเลอืกป่ันจักรยานลอยฟ้าเพือ่ชมบรยากาศของทีน่ี่

ก็ไดเ้ชน่กนั ดว้ยภมูศิาสตรข์องอะมะโนะฮะชดิะเตะทีม่ลีักษณะคลา้ยกับรูปทรงยาวทอดสูภ่เูขาจงึ

ท าใหม้ชี ือ่เรยีกอกีหนึง่ชือ่วา่ “Hiryukan” ซึง่แปลวา่มงักรทีก่ าลังบนิขึน้สูส่รวงสวรรค ์

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่  โรงแรม Hotel Sekumiya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

วนัทีห่า้  เมอืงอเินะ – สวนเค็นโรคเุอ็น – ยา่นฮกิาช ิชายะ – เสน้ทางเรยีบชายทะเล 

                        (B/L/D) 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอเินะ (Ine-cho) เป็นเมอืงเล็กตัง้อยู่เลยีบแนวเสน้โคง้ทีท่อดยาวของ

อา่วอเินะ (Ine Bay) ซึง่เรยีงรายไปดว้ยบา้นลักษณะแปลกตาทีเ่รยีกว่า “ฟนุายะ” (Funaya) โดย

ชัน้ล่างเป็นท่าจอดเรอื ส่วนชัน้บนเป็นทีอ่ยู่อาศัย เป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิใน

ทอ้งถิน่ เพือ่ใหส้ามารถออกเรอืจากบา้นไปหาปลาไดส้ะดวกรวดเร็ว เพราะเมอืงนี้มอีตุสาหกรรม

การประมงที่เฟ่ืองฟู ที่เมืองอเินะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถที่จะพักแรมในฟุนายะนี้ พรอ้ม

เพลดิเพลนิกบัอาหารทะเลสดๆ ทีจ่ับไดใ้นอา่วอเินะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงคานาซาวา่ (Kanazawa) เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกจิอันรุ่งเรอืงและอารยะ

ธรรมอนัล ้าคา่ตัง้แตส่มยัเอโดะชว่งทีข่นุนางศักดนิาชัน้สงูทัง้หลายตา่งใหก้ารสนับสนุนในเรือ่งของ

การท างานฝีมอืและวัฒนธรรม น าทา่นชมสวนเค็นโรคเุอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช้ือ่ว่า

เป็น 1 ใน 3 ของสวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น พื้นที่ภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนัน้ 

ประกอบไปดว้ยววิทวิทัศนข์องบอ่น ้า หบุเขาอนัสวยงามและบา้นหลังนอ้ยใหญ่ทีใ่ชใ้นการผลติชา

น่ันเอง ความหมายของค าว่า เค็นโรคุ คอื สวนทีม่อีงคป์ระกอบทีด่ี 6 อย่างดว้ยกัน ก็คอืพืน้ทีท่ี่

กวา้งขวาง, บรรยากาศทีเ่งยีบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งน ้า, และ

ทัศนียภาพลอ้มรอบที่สวยงามตระการตา นักท่องเที่ยวสามารถดื่มด ่าและผ่อนคลายไปกับ

บรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นทีผ่ลัดเปลีย่นมคีวามสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได ้

จากนัน้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง บรเิวณหนา้สวนสาธารณะตามอธัยาศัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านชม Higashi Chaya District (ยา่นฮกิาช ิชายะ) เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีเ่รยีงรายไป

ดว้ยโรงน ้าชา บรรยากาศเกา่แกม่ากมาย นอกจากนีย้งัมรีา้นจ าหน่ายของฝากสนิคา้ศลิปหัตถกรรม

ซึง่เกดิจากการดดัแปลง บา้นและรา้นน ้าชาบางหลัง นอกจากนีส้ถานทีแ่หง่นี ้ยงัไดรั้บเลอืกใหเ้ป็น

เขตอนุรักษ์กลุม่สถาปัตยกรรมดัง้เดมิอนัล ้าคา่ของชาตเิมือ่ปีเฮเซที ่13 โดยไดรั้บการดแูลในฐานะ

ทีเ่ป็น “สมบตัทิางวัฒนธรรมของเมอืง” ควบคูไ่ปกบัยา่นกอิอน แหง่กรงุเกยีวโต ในบรรยากาศของ

เมอืงเก่า แห่งนี้ยามเมือ่ยา่งเขา้สู่ชว่งเย็น ทั่วทัง้ถนนก็จะมเีสยีง “ชามเิซ็น” ซึง่เป็นเครือ่งดนตรี

สามสายและกลองไทโกะ  กอ้งกงัวานไปดงัออกมาจากโรงน ้าชา สรา้งความเพลดิเพลนิใหก้บัผูม้า

เยีย่มชม  

 

 

 

 

      

 

         

    

 

 

น าท่านชมเสน้ทางเรยีบรมิทะเล Senrihama Nagisa Driveway พรอ้มจอดรถใหท้่านเก็บ

ภาพความประทับใจสดุทา้ย รมิทะเล เพือ่เก็บไวใ้นความทรงจ าทีส่วยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ โรงแรม Comfort Hotel Komatsu หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
 

 

 

 

 

วนัทีห่ก  สนามบนิโคมตัส ุ– สนามบนิสวุรรณภมู ิ        (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม (10) 
  เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโคมตัส ุ

10.00 น.     ออกเดนิทางจากสนามบนิโคมตัส ุโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG... 

15.30 น.     เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  
 

+++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+++ 

 
***หมายเหต*ุ** ดอกไมช้นดิตา่งๆมกีารบานและรว่ง ไมต่รงกนัในทกุปี หากเกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ 

ดอกไมย้งัไมบ่าน หรอื รว่งโรยตามสภาพอากาศกอ่นเวลา และท าใหด้อกไมไ้มส่วยงามดงัภาพ ทาง

บรษิทัฯ ขออนญุาตด าเนนิรายการทวัรต์ามรายละเอยีดเบือ้งตน้  เพือ่ใหร้ายการทวัรส์ามารถด าเนนิตอ่ไป

ได ้โดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

มหีวัหนา้ทวัรบ์รกิารจากเมอืงไทย เมือ่มผีูร้ว่มเดนิทางต ัง้แต ่35 ทา่นขึน้ไป กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 35 

ทา่น มไีกดใ์หบ้รกิารทา่นเดยีว เดนิทางพรอ้มทา่นจากเมอืงไทย 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวรเ์มือ่มผีูร้ว่มทาง 30ทา่น) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรีด ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ หรอืมากกวา่ 2,000 บาท ตามทีส่ถานทตูก าหนด และมคีา่บรกิารวซีา่ตา่งหาก 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 



× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 35 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท าการจอง กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช ือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

 

 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป



กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ
เขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะ
สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความ

เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 35 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท
ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี่ / 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


