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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) 
[TG644 00.05 – 07.30+1] 

21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
และอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

วันที่ 2 
นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) – นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –  
ทาคายาม่า – ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า – ถนนสายซันมาจิ ซูจ ิ–  
แช่น  าแร่ธรรมชาติ 

00.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทร์ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทร ์ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น า

อาหารสด จ าพวก เนื อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 นาโกย่า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคจูบุ ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศ

ญี่ปุ่น มีสถานที่ท่องเที่ยวมากทาย ทั งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั งเดิมและได้รับเลือกจาก

องค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วง
ฤดูหนาวได้ดีและรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี ว่า “กัสโซ” จะมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร 
 

เส้นทางการเดินทาง 

วันท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นาโกย่า (สนามบินชูบุเซน็แทร์) (TG644 00.05 – 07.30) 
วันท่ี 2. นาโกย่า (สนามบินชูบุเซน็แทร์) – นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอ้าเภอเก่าทาคายาม่า –  

ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – แช่น ้าแร่ธรรมชาต ิ

วันท่ี 3. ตลาดเช้าทาคายาม่า – เมืองมัตซึโมโต้ – ปราสาทมตัซึโมโต้ (ชมด้านนอก) – ถนนกบมัตซึโมโต้ – อิออน มอลล์ – นาโกย่า 
วันท่ี 4. เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ – วัดคิโยมิสึ – มิเอะ – เทศกาล Nabana no Sato Illumination – นาโกย่า 

วันท่ี 5. สวนผลไม้ (สตรอว์เบอร์รี **ขึ นอยู่กับสภาพอากาศ**) – ชมซากุระ รมิแม่น ้ายามาซากิ (ขึ นอยู่กับสภาพอากาศ) –  
วัดนิตไทจิ – ศาจเจ้าโอสุคันนอน – ย่านร้านค้าโอสุ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ 

วันท่ี 6. นาโกย่า (สนามบินชูบุเซน็แทร์) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG647 00.30 – 05.10) 
 

 



 

 
 

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองทาคายาม่า น้าท่านชมด้านนอกของ ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่า
แห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ท้างานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การ
ปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ ถนนสายซันมาชิ ซูจิ เป็นย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือน
สมัยเอโดะกว่า 300 ปี ไว้ได้เป็นอย่างดี ตัวเมืองล้อมรอบด้วยคูน ้าและถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติความเป็นมา
อันยาวนาน ซึ่งในช่วงที่ไม่มีหิมะตกร้านค้าจะเปิดให้เลือกซื อสินค้าพื นเมือง ของที่ระลึก รวมทั งสาเกที่ขึ นชื่อด้วย 
คนที่อาศัยอยู่แถวนี  ดัดแปลงบ้านเป็นร้านขายของต่างๆ (traditional shop) เพ่ือรับนักท่องเที่ยว และยังมีการ
ขายสินค้าพื นเมืองหลายอย่าง เช่น เกี๊ยะ กระดาษญี่ปุ่น (washi) ของ 
ที่ระลึก ชาม ตุ๊กตา 

 

 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแช่น  าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 
 

วันที่ 3 
ตลาดเช้าทาคายาม่า – มัตซึโมโต้ – ปราสาทมัตซึโมโต้(ชมด้านนอก) –  
ถนนกบมัตซึโมโต้ – อิออน มอลล์ – นาโกย่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 

 
 

 
 ตลาดเช้าทาคายาม่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื อเลือกชมผักสดผลไม้หลากหลายชนิดอาหารพื นเมืองที่

น้ามาปรุงสดๆสะอาด และยังมีเสื อผ้า กระเป๋า ของแกะสลัก ของเล่นของที่ระลึกของพื นเมืองต่างๆมากมาย 
 ปราสาทมัตซึโมโต้ (ชมด้านนอก) มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีด้า และปีก

ด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก สร้างขึ นในปี ค.ศ.1590 โดยอิชิคาว่า คาสุมาซะ เพ่ือใช้เป็นที่พัก
ของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต ปัจจุบันหลังจากได้รับการจัดตั งเป็นสมบัติประจ้าชาติญี่ปุ่นได้ปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์  
ส้าหรับรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ของจังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาทที่มีความ
สวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น 

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ถนนกบมัตซึโมโต้ หรือมีอีกชื่อว่า Nawate Dori เหตุผลที่ใช้ชื่อนี เพราะรูปปั้นกบอยู่ที่ปากทางเข้า ถนนเส้นนี เป็น
ถนนคนเดินสายเล็ก มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านของฝากมากมาย 

 อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 
100 yen Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเครื่องกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ร้านอาหาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – มิเอะ – เทศกาล Nabana no Sato Illumination – นาโกย่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและที่พ้านักของจักรพรรดิญี่ปุ่น ในช่วงปี 794 – 1868 และปัจจุบันนี ก็
เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศ รวมทั งมีประชากรอีกราวๆ 1.4 ล้านคน ซึ่งสภาพบ้านเมืองยังคง
อนุรักษ์เอาไว้ในสภาพอดีตซะเป็นส่วนมาก ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือเรียกกันว่าศาล
เจ้าเสาแดง ศาลเจ้าสุนัขจิ งจอก เป็นศาลเจ้าศาสนาชินโต สร้างขึ นเพ่ืออุทิศให้กับเทพเจ้าอินาริ เทพเจ้าแห่งการ
เพาะปลูก สร้างขึ นในปี ค.ศ. 711 ตั งอยู่ทางทิศใต้ของเกียวโต บริเวณเขาอินาริ ที่นี่เป็นหนึ่งในที่เที่ยวยอดฮิตของ
เกียวโต ด้วยเอกลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีเสาโทริอิสีแดงนับพันต้น ซ่ึงเสาโทริอิจ้านวนมาก มาจากการบริจาคของคน 



 

 
 

 
ที่ศรัทธา ผู้ที่บริจาคจะได้รับการจารึกชื่ออยู่ด้านหลังเสา โดยเสา 1 ต้นมีมูลค่าบริจาค 300,000 – 1,000,000 
เยน 

 

 
 วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) หรือ วัดธารน ้าใส ตั งอยู่บนเนินเขาฮิงาชิยาม่า ในปี 1994  ยูเนสโกได้บันทึก

ไว้เป็นมรดกโลก ภายในวัดนี มีสิ่งน่าสนใจอยู่หลายอย่างตั งแต่ เวทีคิโยมิสึ ลานกว้างที่ยื่นออกจากตัวอาคารหลักไป
ยังเนินเขาโดยที่ฐานของลานนี ใช้ไม้ซุงขัดกันเป็นโครงขึ นมาโดยมิได้ใช้ตะปูซักตัวเดียว และ น ้าตกโอโทวะ ที่ไหล
มาจากบนเขามาถึงข้างล่างได้แยกเป็น 3 สาย ให้ท่านได้ใช้กระบวยลองน ้าดื่ม ซึ่งแต่ล่ะสายนั น ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าจะ
ได้รับสิ่งมงคลต่างกัน เช่น อายุยืน, ส้าเร็จในหน้าที่การงานและเรื่องความรัก อีกทั งยังมีหินคู่รักที่อยู่ใน ศาลเจ้าจิชู 
(Jishu shrine) เป็นหินสองก้อนอยู่ติดกับพื นโดยให้คนที่มาได้ตั งจิตถึงคนที่เรารักแล้วออกเดินจากหินก้อนหนึ่งไป
ยังอีกก้อนทั งๆที่ปิดตา ถ้าเดินไปถึงได้ก็แสดงว่าจะได้อยู่ด้วยกัน และสุดท้าย ให้ท่านได้เดินเลือกดูเลือกซื อของ
ฝากจาก “ถนนสายกาน ้าชา” ก่อนกลับกันอีกด้วย 

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 
 

  



 

 
 

 มิเอะ ตั งอยู่ตรงเกือบศูนย์กลางของประเทศญี่ปุ่น ขึ นชื่อเรื่องใบไม้แดง, การปีนเขา, สก,ี และมีจุดชมวิวหาดทราย
ชายฝั่งแบบเว้าแหว่ง รวมทั งธรรมชาติที่สมบูรณ์ นอกจากนี ยังมีแหล่งบันเทิง เทศกาล NABANA NO SATO 
เป็นงานประดับไฟที่สุดอลังการของญี่ปุ่น โดยมีไฮไลท์คือ “อุโมงค์ไฟดาวล้านดวง”วิวดอกไม้นานาพันธุ์ ซึ่งดอกไม้
เป็นสิ่งดึงดูดใจหลักของงานประดับไฟ โดยแปลงสวนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีดอกไม้และต้นไม้หลายๆพันธุ์ ส่วน
ของสวน Begonia ขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้เพียงอย่างเดียวมากกว่า 12,000 ชนิด บานสะพรั่งตลอดปี ส่วนในอาคาร
เรือนกระจกยักษ์มีพันธุ์ไม้ที่ปลูกในกระถางทั งสวนดอกไม้ Andes และสวนดอกไม้ Begonia 

 

 
ค่ า อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย  

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 5 
นาโกย่า – สวนผลไม้ (สตรอว์เบอร์รี **ขึ นอยู่กับสภาพอากาศ**) – ชมซากุระ ริมแม่น  ายามาซากิ (ขึ นอยู่
กับสภาพอากาศ) – วัดนิตไทจิ – ศาจเจ้าโอสุคันนอน – ย่านร้านค้าโอสุ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ให้ท่านได้เพลิดเพลินการเลือกชมและซื อสตรอว์เบอร์รี ไร่สตรอว์เบอร์รี ของชาวญี่ปุ่นที่มี

การปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั นตอน ท้าให้ผลของสตรอว์เบอร์รีนั นมี
ขนาดใหญ่ สีแดงสด กว่าบ้านเราหลายเท่า ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอว์เบอร์รีและที่ส้าคัญคือท่านสามารถ
ชิมสตรอว์เบอร์รีในไร่นี ได้ และท่านยังสามารถซื อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้อีกด้วย 

 
  



 

 
 

 
ชมซากุระ ริมแม่น  ายามาซากิ เป็นหนึ่งในจุดชมซากุระท่ีมีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ซึ่งสามารถชมซากุระได้ตลอดสองฝั่ง
ข้างทาง ซึ่งมีต้นซากุระเรียงรายเป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตรอีกทั งยังสามารถเดินลงบันไดไปบริเวณริมน ้าได้ 

 

 
 วัดนิตไทจ ิวัดที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น สร้างขึ นเมื่อปี คศ.1904 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไว้

เพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทางจากพระมหากษัตริย์ไทย ภายในจะมีรูป
ปั้นขององค์รัชกาลที่ 5 อยู่ในวัดอีกด้วยและปัจจุบันมีคนไทยนิยมไปสักการะกันอย่างมากมาย 

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ศาลเจ้าโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) สร้างขึ นเมื่อเกือบ 700 กว่าปีมาแล้วตั งแต่ปี 1333 เป็นวัดใน
พระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากๆของนาโกย่า เพราะวัดแห่งนี เป็นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็น
เทพเจ้าที่ขึ นชื่อเรื่องความเมตตา แกะสลักอย่างประณีตโดยพระสงฆ์นามว่า “Kobo Daishi” แถมภายใต้ห้องโถง
ใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิ ที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนกว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านี เป็นสมบัติ
ของชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงส้าเนาที่เก่าแก่ที่สุดของพงศาวดารโคจิคิ  ที่รวบรวมประวัติศาสตร์
ต้นก้าเนดิของญี่ปุ่น 



 

 
 

 
 

 
 ช้อปปิ้งโอสุ (Osu Shopping Arcade) ถนนช้อปปิ้งที่อยู่เยื องกับบริเวณวัดโอสุคันนอน เป็นถนนการค้าที่มี

ชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากด้วยมนต์เสน่ห์ของบรรยากาศแบบดั งเดิม มีร้านค้า
และร้านอาหารกว่า 400 ร้านค้า เรียงรายอยู่สองข้างทางของขึ นชื่อของโอสุก็คือไก่ทอดยอดนิยมอย่างร้าน 
GABURI CHICKEN 

 น้าท่านช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ แหล่งรวมความบันเทิงและห้างสรรพสินค้า รวมทั งสวนสวยใจกลางเมืองแหล่ง
พักผ่อนกหย่อนใจและจับจ่ายใช้สอยได้อย่างเต็มที่ เช่นร้านดงกี โฮเต ห้างสรรพสินค้าใหญ่ Parco, Matsuzakaya, 
LACHIC และ Mitsukoshi เป็นต้น อีกทั งสัญลักษณ์ใจกลางเมืองอาคารสวยสง่าอย่างนาโกย่าเทเลบิทาวเวอร์ จุด
เช็คอินที่ต้องไป 

 

 
ค่ า อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย  
 จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทร์ เพ่ือเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

วันที่ 6 นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG647 00.30 – 05.10) 
 ท้าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชูบุเซ็นแทร์ 

00.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG647  
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

05.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 



 

 
 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั งก่อนท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

  

ราคาแนะน าเริ่มต้นเพียง :  NAGOYA NAGANO KYOTO ซากุระ โปรยปราย 6วัน 3คืน 
 โดยสายการบินไทย   

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 17 - 22 มี.ค. 63 48,900.- 48,900.- 46,900.- 7,900.- 28,900 

วันที่ 24 – 29 มี.ค. 63 49,900.- 49,900.- 47,900.- 7,900.- 29,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานี รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน  
 ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 

 



 

 
 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 10 ท่านขึ นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีกา รคอนเฟิร์ม

เดินทางก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 
3.  การช้าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั งหมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจ้าที่
นั่งกับสายการบินและค่ามัดจ้าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์
ทั งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 

 **ส้าคัญ!! บริษัทท้าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและใน
ขั นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั งไทยและญี่ปุ่น ขึ นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั น ลูกค้าทุกท่านต้อง
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั งสิ น** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 

อัตราค่าบริการนี รวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั นที่นั่งจากชั นประหยัดเป็นชั นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสม

ไมล์ จะต้องด้าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช้าระเงินเพ่ืออัพเกรดต้องกระท้าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ 
วันเดินทาง เท่านั น  

2.  ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัด
ห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 



 

 
 

 
3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการ

บินที่มีการเรียกเก็บ **ตั งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน ้าหนักสัมภาระโหลด
ใต้ท้องเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านั น  

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทาง
บริษัทได้ **  

- เบี ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
1.  ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะ

พ านักระยะสั นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  
3.  ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 
หมายเหตุ 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 

 
 

 
5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6.  เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการ

บิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็น
การยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียม
ให้กับลูกทัวร์ แต่ทั งนี ขึ นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ นระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น  
     (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท้าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพ้านักระยะสั น 
3. ในขั นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ้านักไม่เกิน 15 วัน 
 เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ

ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 


