
 

 
 

 
 

 

 
CODE:JL801 “นาโกย่า! มาซิคะ” นาโกย่า โอซาก้า ลิงออนเซ็น มัตสึโมโต้ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 6D3N 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาโกย่า โอซาก้า ลิงออนเซ็น มัตสึโมโต้ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 6วัน 3คืน 
สุดคุ้ม!!!มีไกด์ รถ พาเที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์ พักออนเซ็น 

สุดคุ้ม!!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+เครื่องดื่ม เบี่ยร์ สาเกไม่อ้ัน บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku ชาบบูุฟ 

พักนากาโนะ ออนเซ็น 1คืน มัตสึโมโต้ 1คืน นาโกย่า 1คืน 

เดินทางโดยสายการบิน Japan Airlines (JL) บินตรงสู่นาโกย่า(สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร์)  
กลับจากโอซาก้า (สนามบินคันไซ)  น้้าหนักกระเป๋า2ช้ิน ไป-กลับ ชิ้นละ 23 KG  

JL801 นาโกย่า!มาซิคะ นาโกย่า โอซาก้า ลิงออนเซ็น มัตสึโมโต้ 

ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 



 

 
 

 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1 พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Japan Airlines 

2  เที่ยวบินที ่ BKK-NGO  JL738 00.55-08.20   สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - วัดโอสุคันนอน – มัตสึโมโต้- 
ปราสาทมัตสึโมโต้ – นากาโนะออนเซ็น   เที่ยง,เย็น (บุฟเฟต์ขาปู+ เครื่องดื่ม เบียร์ สาเก ไม่อ้ัน) 

3  นากาโนะ – ลิงออนเซ็น จิโกกุดานิ – วัดเซนโคจิ – มัตสึโมโต้ 
 เช้า,เที่ยง,เย็น (BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต์) 

4  ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ห้างAeon Mall 
 เช้า,เที่ยง 

5 โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตรี้ฟรีJTC – ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ -  
รงิกุเอ้าท์เลท - สนามบินคันไซ   เช้า,เที่ยง (ชาบู บุฟเฟ่ต์) 

6 เที่ยวบิน KIX-BKK   JL727 00.55 -04.40  สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 
วันเดินทาง 

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน) 

 พักเดี่ยวเพิ่ม / 

เดินทางท่านเดียว 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

11 – 16 ธันวาคม 62 34,888  

 

 

 

Infant 7,000 บาท 

(อายุไม่เกิน 2 ปี) 

 

 

8,500 30  

18 – 23 ธันวาคม 62 34,888 8,500 30  

8 – 13 มกราคม 63 34,888 8,500 30  

22 – 27 มกราคม 63 34,888 8,500 30  

19-24 กุมภาพันธ์ 63 34,888 8,500 30  

4-9 มีนาคม 63 34,888 8,500 30  

18-23 มีนาคม 63 34,888 8,500 30  

25-30 มีนาคม 63 34,888 8,500 30  

 



 

 
 

 

ไฟล์ทบนิ 

Departure    BKK – NGO  JL738 00.55 -08.20+1 

Return          KIX – BKK   JL727  00.55 -04.40 

 

วันที่แรก   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.30น.  พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ 

R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็ก

สัมภาระ ตรวจเช็ 

 

วันทีส่อง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - วัดโอสุคันนอน - มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – นากาโนะออนเซ็น 

                  อาหารกลางวัน ,เย็น (บุฟเฟต์ขาปู เครื่องดื่ม เบียร์ สาเก ไม่อ้ัน) 

00.55น. น าท่านเดินทางสู่ นาโกย่า สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่นโดย 

สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL738 

08.20 น. เดินทางถึง นาโกย่า สนามบินชูบุเซ็นแทรร์(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย

เวลา) ส้าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด 

จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี

โทษจับและปรับ น าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ วัด

โอสุคันนอน  (Osu Kannon Temple) ตั้ งอยู่จั งหวัดไอจิ

(Aichi) วัดแห่งนี้นับว่ามีความเก่าแก่และประวัติที่น่าสนใจ 

แรกเริ่มสร้างขึ้นในสมัยคามาคุระที่อยู่ราวๆปี ค.ศ. 1192-

1333 ในจังหวัดกิฟุ แล้วถูกย้ายมาตั้ง ณ ปัจจุบันในปี 1612 

เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากในแถบตอนกลาง

ของนาโกยา สิ่งที่ท าให้วัดนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากคือเป็นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึ้น 



 

 
 

 

 ชื่อเรื่องความเมตตา เป็นพระพุทธรูปไม้  ที่แกะสลักอย่างประณีตโดยพระสงฆ์นามว่า “Kobo Daishi” มีห้องโถง

ใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นสมบัติของ

ชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงส าเนาที่เก่าแก่ที่สุดของพงศาวดารโคจิคิที่รวบรวมประวัติศาสตร์ต้นก า

เนินของญี่ปุ่น  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่1)  

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ (Matsumoto Castle) (ทัวร์น าชมด้านนอก)  เป็น 1ใน12 ปราสาท

ดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น (สร้างขึ้นในปี 1592-1614) เนื่องจากสร้างอยู่บน

พ้ืนที่ราบ ปราสาทแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่มีหอคอยและป้อมปืนเชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคารหลัก และด้วยสีโทน

มืดท าให้เกิดความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และสุขุม จนได้รับฉายาว่าปราสาทอีกา ภายในตกแต่งด้วยไม้ จุดที่น่าสนใจ ได้แก่ 

บันไดไม้สูงชัน ช่องเก็บหินส าหรับโจมตีศัตรู ช่องส าหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชั้น6 ฤดูใบไม้ผลิประมาณ

กลางเดือนเมษายนของทุกปี ปราสาทมัตสึโมโตะจะเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหนึ่ง ผู้คนจ านวนมากต่างมาเดิน

เล่นในสวนหย่อม สมควรแก่เวลาน้าท่านเข้าที่พักนากาโนะออนเซ็น 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่2) บุฟเฟต์ขาปู เครื่องดื่ม เบียร์ สาเก ไม่อ้ัน 

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้้าแร่ธรรมชาติ  เพื่อ

สุขภาพ/ ออนเซ็น Onsen น้้าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่าง

เต็มอ่ิม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้

เจ็บและผิวพรรณเปล่งปล่ัง 

ที่พัก: Itoen Asama No Yu Hotelหรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันทีส่าม นากาโนะ – ลิงออนเซ็น จิโกกุดานิ – วัดเซนโคจิ – มัตสึโมโต้                     อาหารเช้า,กลางวัน ,เย็น  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือที3่) 

  น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดนากาโนะ น าท่านเดินทางสู่ อุทยานลิงจิโก

กุดานิ (Jigokudani Monkey Park) จนถึงเวลานัดหมายน าท่านสัมผัส

ประสบการณ์ พิเศษ ลิงแช่ออนเซ็น SNOW MONKEYกลางบ่อน้ าพุ 

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


 

 
 

 

 ร้อนธรรมชาติอย่างใกล้ชิดริมขอบสระชื่อชมความน่ารักของลิงที่อาศัยอยู่

กันเป็นฝูงใหญ่และมีความคุ้นเคยกับมนุษย์(ห้ามจับหรือให้อาหารโดย

เด็ดขาด)ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมความน่ารักของลิงตาม

อัธยาศัย (การชมลิงแช่ออนเซ็นนั้นจะสามารถชมได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

สภาพอากาศและตัวของลิงเนื่องจากลิงที่ลงมาแช่ออนเซ็นเป็นลิงป่า) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที4่) 

บ่าย น าท่านไปชม วัดเซ็นโกจิ เป็นสถานที่เคารพบูชาของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา

ในพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น มาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี วิหารเซ็นโกจิเป็น

ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามาสู่ญี่ปุ่น ดึงดูดผู้ที่เลื่อมใส

ศรัทธา จากทุกนิกาย ในทุกๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า6ล้านคนมาเคารพ

สักการะสถาปัตยกรรมชิ้นเอกทางพุทธศาสนาแห่งนี้ วัดเซ็นโกจิเป็นวัดที่

ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นฝั่งตะวันออก สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ที่พกัมัตสึโมโต้ 

ค่้า  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่5) เมนู บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku 

ที่พัก: Premier Hotel Cabin Matsumoto หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวัน

เดินทาง) 

 

วันทีส่ี่ ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ห้าง Aeon Mall 

                                                                                                                    อาหารเช้า,กลางวัน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือที่ 6) 

น าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า จิ

นยะ หรือ ที่ ว่าการอ้าเภอเก่า

เ มื อ ง ท า ค า ย า ม่ า  ( ถ่ า ย รู ป

ด้านหน้า) ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่ง

เมืองทาคายาม่า เป็นที่ท างานและ

ที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอ 



 

 
 

 

โดะ จากนั้นน าท่านเดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ ย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่าที่มี

การอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้ได้เป็นอย่างดี  อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับ

ทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจ าหน่ายเหล้าสาเก 

ร้านท ามิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือของที่ระลึกพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มี

หน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับ

โชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนม

ของหวานนานาชนิดอีกด้วย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที7่)Japanese Set  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือก

จากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 

เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของ

หลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า กัสโช และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไป

ชมความงามในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่นาโกย่า เดินทางสู่ห้าง Aeon Mall 

เย็น อิสระให้ท่านเลือกซื้อของและอิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก: Route Inn Grantia Komaki หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันทีห่้า  โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตรี้ฟรีJTC – ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เลท 

                   - สนามบินคันไซ  อาหารเช้า,เที่ยง (ชาบู ชาบู บุฟเฟ่ต์) 



 

 
 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่8) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็น

สัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบน

บริ เวณที่ เคย เป็นวัด  Osaka Hongan- ji เมื่ อปีค .ศ .1583โดย

ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู้

พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรก แต่หลังจากสงคราม Osaka 

Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าล้างโคตร 

Tenshukakuก็ถูกท าลายลงย่อยยับ ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่ใน

สมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปี ค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสียหายทั้งหมดก่อนจะท าการบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

และถูกประกาศให้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น เครื่องประดับ

หลังคาและภาพเสือบนก าแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ทัวร์น าชมและถ่ายรูปบริเวณด้าน

นอก) จากนั้นเดินทางไปช้อปปิ้งที่ ร้าน JTC Duty free อิสระเลือกซื้อสินค้าราคาถูก และผลิตภัณฑ์ต่างๆของ

ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย น าท่านถ่ายรูปกับป้ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอ

ซาก้าด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่9)เมนูชาบู ชาบูบุฟเฟ่ต์  

บ่าย ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้ ง

ย่ า น ชิ น ไ ชบ า ชิ  มี ทั้ ง

ร้ า น ค้ า เ ก่ า แ ก่  แ ล ะ

ทันสมัยปะปนกัน มีสินค้า

มากมายทั้งถูกและแพง 

ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย จนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุดและตื่นตากับลีลา

ชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย 

เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับ จุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของ

ย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเองหรือจะเป็นร้านดิสนีย์ช้อป

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากดิสนีย์ และย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทงบุริ ซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนม หรืออาหารขึ้นชื่อของ

นครโอซาก้าทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ในย่านนี้ยังมี

ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชื่อเสียงอย่างห้างไดมารู ห้างโซโก้ หรือจะเป็นทากาชิมาย่า มีสินค้ามากมายให้ท่านได้ 



 

 
 

 

เลือกซื้อเลือกหาอีกด้วย อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ ริงกุ พรีเม่ียม เอ้าท์เลท เป็นอีกหนึ่ง

แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ตั้งอยู่ที่เมืองริงกุตรงข้ามกับท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบให้มี

ลักษณะเหมือนกับเมืองท่าของสหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท ซึ่งภายในแม้จะไม่ใหญ่โตมากนักแต่ก็

เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย และร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ 

(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  

20.00น.   น าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 

 

วันทีห่ก  สนามบินสุวรรณภูมิ   

00.55น. เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 

JL727 

04.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

 

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน 

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดย

ค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน้าเที่ยวญี่ปุ่น 

ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น

ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการข้างต้นค้านวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯ

ขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น 

ประกาศส้าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช้าระแบบจ่ายช้าระขาด 
และผู้จัดได้ช้าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช้าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน  
เงื่อนไขการให้บริการ  



 

 
 

 

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง  

- ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง  

    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

3.การช้าระค่าบริการช าระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง 20วัน  

**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)  

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ

เข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**  

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ย้ายโปรแกรมหรือขอ

คืนเงิน ได้ทุกกรณ ี และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ

ที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ

คณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง

ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 5.อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน ตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษไม่สามารถ Up Business/First Class ได ้สามารถสะสมไมล์ได้ 

ส าหรับผู้โดยสารที่เป็นกลุ่ม One World ประมาณ30-50 % เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถขอเปลี่ยนชื่อ แก้ไขชื่อหรือเปลี่ยนคน

เดินทางได้ต้องซื้อตั๋วใหม่เท่านั้น 

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้้าหนักกระเป๋า สัมภาระสายการบินJapan Airlines กระเป๋าโหลดได้ 2ชิ้น ก้าหนดชิ้นละไม่เกิน 23 กิโลกรัม (รวม

น้้าหนักกระเป๋า2ใบ 46 กิโลกรัม) หากน้ าหนักเกินต้องช าระค่าปรับหน้าเคาน์เตอร์ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน ที่มีการ

เรียกเก็บ และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน  

 



 

 
 

 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม

ได้ 

 

7. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 

5. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 

6. ค่าประกันกระเป๋าเดินทาง  

7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยนต่อทริป หรือ 1,500 บาท ส้าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

ในบริการ 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่า

จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็น

ต้น) 

3.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4.ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

 1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 

 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะสั้น 

 3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 



 

 
 

 

 4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่  

    เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
ห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  



 

 
 

 
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจ านวน 4 ขวด 
15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว 
ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น  ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัท
ฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ใน
ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ด้  จ า ก บ ริ ษั ท  ป ร ะ กั น ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ ค ว ร ศึ ก ษ า เ งื่ อ น ไ ข ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ใ ห้ ล ะ เ อี ย ด )  
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
 

 

 

 

 
 


