
27รหสัโปรแกรม : 146    (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มีน ้ำด่ืมบรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

กำรนัตีขัน้ต ่ำ 24-29 ท่ำนข้ึนไป รำคำ ณ วนัท่ี 5 กค 62 

 

** ปล. ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกดท่์านละ 750 บาท/ทริป** 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนำมบินสวุรณภมิู– สนำมบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น  

20.00 พรอ้มกันท่ีสนามบินสวุรรณภมู ิ ชัน้ระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ 

เคานเ์ตอร ์ D(ใกลก้บัประตทูางเขา้หมายเลข 2)  พบกับเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวก*** หมำยเหต ุ : เคำนเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบรกิำรกอ่น

เวลำเครือ่งออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผ ูโ้ดยสำรข้ึนเครือ่งดงันัน้

ผ ูโ้ดยสำร จ ำเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตข้ึูนเครือ่งกอ่นเวลำเครือ่งออกอยำ่ง

นอ้ย 45 นำที *** 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัเดินทำง 
รำคำ

ผ ูใ้หญ่ 
พกัเด่ียว 

กร ุป๊ไซส ์

06-11 ธนัวำคม 2562 บินTG 50,900. 8,000.- 30+1TL 

06-11 ธนัวำคม 2562 บินTG 52,500. 8,000.- 24-29+1TL 

http://bit.ly/2NMk5YE


    23.15 ออกเดินทำงจำก กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 622 

               (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง ... เวลำทอ้งถ่ินเรว็กว่ำประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

06.25      ถึงประเทศญ่ีปุ่ น ผำ่นด่ำนตรวจคนเขำ้เมือง 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง   เกียวโต-ศำลเจำ้เฮยอ์นั-พิธีชงชำ-วดัคินคำคจิู-นำกำยำ่-ชอ้ปป้ิงซำคำเอะ 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านส ู่ ศำลเจำ้เฮอนั (Heian Shrine) ศาลเจา้แห่งน้ีนั้นถกูสรา้งขึ้นเพ่ือใหร้ะลึกถึง

จักรพรรดิคามมแุละจักรพรรด์ิโคเมอิ ผูท่ี้มีความส าคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก 

เ น่ืองจากเ ป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์ส ุดท้ายของเ กียวโต โดดเด่นด้วย

สถาปัตยกรรมในยคุเฮอนั โดยเฉพาะเสาและประคโูทริอิยักษส์ีแดงท่ีตั้งอยู่ดา้นหนา้ของ

วัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ไฮไลท!์!! จากนัน้สมัผสัวัฒนธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่น นัน่ก็คือ กำรเรียนพิธีชงชำ

ญ่ีปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่นนั้น มีขัน้ตอนมากมาย เร่ิมตั้งแต่การชงชา 

การรบัชา และการด่ืมชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็น

อยา่งมาก พิธีชงชาน้ี ไมใ่ชแ่ค่รบัชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้ีส่วนร่วมในพิธี

การชงชาน้ีอีกดว้ย เดินทางส ู ่วดัคินคะคจิุ (Kinkakuji) เดิมสรา้งขึ้นเพ่ือใชเ้ป็นบา้นพัก

ของทา่นโชกนุอาชิกากา้ โยชิมิสแุละทา่นมีความตัง้ใจยกบา้นพักแห่งน้ีใหเ้ป็นวัดนิกายเซน

ภายหลงัจากท่ีทา่นเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เน่ืองจากท่ีวัดน้ีจะมีอาคาร

หลกัเป็นสีทองเกือบทัง้หลงัตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน า้ ท าใหเ้กิดเป็นเงาสะทอ้นกับพ้ืนน า้ 

เบ้ืองหนา้ จนเกิดเป็นภาพท่ีสวยงามเป็นอีกสญัลกัษณห์นึ่งของเมืองเกียวโต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  Japaness Set 

น าทา่นส ู ่นำโกยำ่ (Nagoya) เป็นตวัเมืองของจงัหวดัไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่

มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมืองศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของ

ญ่ีปุ่นน าท่านส ู่ ย่ำนซำคำเอะ (Sakae Shopping) เป็นย่านธ ุรกิจการค้า มี

หา้งสรรพสินคา้มตัสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิ้น (central park) ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ 



เช่น รา้นเสื้อผา้แฟชัน่, รา้นของใชก้ระจกุกระจิก, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ท่ีน่ีกิน

บริเวณตัง้แตส่ถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ         รบัประทำนอำหำรเย็น พิเศษ ชำบ ูชำบ ู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พกัท่ี Nagoya Route Hotel เทียบเท่ำระดบัเดียวกนั  3*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสำม   ลำนสกี ไม่รวมค่ำอปุกรณ-์หมู่บำ้นชิรำคำวำโกะ-คำนำซำว่ำ  

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ลำนสกีทำคำยำม่ำ อิสระใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกับกิจกรรมฤดู

หนาว บนลานสกีหิมะขาวโพลนกวา้งสดุลกูหลูกูตา ท่านสามารถเช่าชดุอปุกรณ์สกี

ส าหรบัถ่ายรปูหรือเลน่สกีทัง้ Sled Snow board หรือ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย (รำคำ

ไม่รวมค่ำกิจกรรม – ค่ำเช่ำอปุกรณต์่ำงๆ) **กรณีลำนสกีปิดสำมำรถไปถ่ำยรปู

ไดค้่ะ ดใูกลว้นัเดินทำงอีกทีเรือ่งวนัเปิดสกี 

 

 

 

 

 

 

 



เท่ียง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   JAPAN Set Menu 

น าท่านส ู่ ชิรำคำวำโกะ (Shirakawago) เมืองท่ีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ

ประเทศญ่ีปุ่น เป็นหมู่บา้นชาวนาท่ีมีรปูร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful 

village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึง HILIGHT!!! หมู่บา้น

แบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณท่ีมีอายมุากกว่า 250 ปี ค าว่า “กัชโช” มี

ความหมายว่า “พนมมือ” ซ่ึงเป็นการบ่งบอกถึงลกัษณะ รปูแบบของบา้นท่ีมีหลงัคามงุ

ดว้ยฟางขา้วท่ีท ามมุชันถึง 60 องศา คลา้ยสองมือท่ีประนมเขา้หากัน ตัวบา้นมีความ

ยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั้งหลังถกูสรา้งขึ้นโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 

1995 องคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบียนใหช้ิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดินทางสูค่านาซาว่าคำนำซำวะ (Kanazawa) เมืองขนาดคอมแพ็คท่ีมีสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวติดท็อปของประเทศจนเราอดแวะไมไ่ด ้ตัง้แตส่วนญ่ีปุ่นท่ีสวยติดอนัท็อปสาม

ของประเทศ อารทม์ิวเซียมโคตรเก๋ท่ีมีจดุถ่ายรปูใตส้ระน า้ปังๆ รวมถึงมีตลาดสดท่ีคน

เคา้บอกกันว่าเร่ิดไมแ่พท่ี้โตเกียวนาจา เออ้ออออ เกร่ินมาเว่อรข์นาดน้ี ก็ตอ้งแวะมัย้ละ่ 

แลว้มาดกูันว่าดียจ์ริงมัย้ จะแวะไมแ่วะ ตอ้งลองอา่นรีวิวน้ีด ูเอา้ เร่ิมมม! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ         อิสระรบัประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั  

พกัท่ี Kanazawa Apa Hotel เทียบเท่ำระดบัเดียวกนั 3*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัท่ีสี่  สวนเคนโระคเุอ็น- ท่ีท ำกำรเกำ่เมืองทำคำยำม่ำ-ซนัมำชิซจิู-โทจิเอำ้เลท ์

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

    น ำท่ำนเดินทำงส ู่สวนเค็นโรคเุอ็น(Kenrokuen Garden) นับเป็นแลนมารก์ท่ีโดด

เดน่มากๆของเมืองคานาซาวะ(Kanazawa)ท่ีสายธรรมชาติอยากเห็นสวนงามๆตอ้งมาให้

ไดเ้ลยล่ะค่ะ เพราะท่ีน่ีนั้นไดช้ื่อว่าติด1 ใน 3 ของสวนท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสดุของประเทศ

ญ่ีปุ่น ท่ีบอกเลยว่ามาแลว้ตอ้งฟินอินไปกับทัศนียภาพความงดงามภายในสวนท่ีสวยไม่

ซ า้ในทกุๆฤดแูน่ๆ  โดยชื่อ“เค็นโรค”ุ นัน้หมายความถึง สวนท่ีมีองคป์ระกอบท่ีดี 6 อย่าง

ดว้ยกัน ก็คือพ้ืนท่ีท่ีกวา้งขวาง, บรรยากาศท่ีเงียบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอัน

ยาวนาน, แหลง่น า้, และทศันียภาพลอ้มรอบท่ีสวยงามตระการตา บอกเลยว่าสวนแห่งน้ี

มีอยา่ครบไมม่ีขาดไปซักขอ้ แบบว่าพอเขา้มาปุ๊บจะไดเ้ห็นทัง้วิวทิวทัศนข์องบ่อน ้า หบุเขา

อนัสวยงามและบา้นหลังนอ้ยใหญ่ท่ีใชใ้นการผลิตชาท่ีมีชื่อเสียงนัน่เองล่ะค่ะ ไม่ว่าจะมา

ชว่งฤดไูหนก็รบัรองว่าสวยไมย่ิ่งหยอ่นไปกว่ากัน โดยเฉพาะถา้ชอบซากรุะแลว้ล่ะก็มาท่ีน่ี

รับประกันความฟินมีรอ้ยใหร้อ้ยเลยนะคะ เพราะว่าสวยตระการตาอลังการงานสรา้ง

มาก ย่ิงชว่งไหนท่ีมีการเปิดไฟกลางคืนน่ีบอกไดค้ าเดียวว่าเด็ด เรียกไดว้่าเป็นสวนสไตล์

ญ่ีปุ่นดัง้เดิมแท้ๆ ท่ีงดงามประหนึ่งอยูส่รวงสวรรคก็์ไมป่านเลยละ่ค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เท่ียง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Japaness Set    

น าทา่นเดินเล่นชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าท่ี ซนัมำชิซจิู (Sanmashi Suji) ย่าน

เมืองเก่าท่ีอนรุกัษค์วามเป็นเอโดะเมื่อ 300 ปีก่อนไดเ้ป็นอย่างดี ผ่านชม อำคำรทำคำ

ยำม่ำจินยะ (Takayama Jinya) อดีตท าหนา้ท่ีเป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถ่ินประจ า

ภมูิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกนุโทคงุาวะในปี 1692 จนกระทัง่ปี 1969 

จนถึงปัจจ ุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเขา้ชมห้องเสี่อทาทามิ ท่ีได ้รับการ

บ ารงุรกัษาเป็นอยา่งดี ปัจจบุันใชเ้ป็นท่ีจดัแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนาง

ศักดินา แผนท่ีภมูิภาคฮิดะ และประวัติศาสตรแ์ผนเมือง เป็นตน้  (ไม่รวมค่าเขา้ จ่าย

เพ่ิมประมาณ 430 เยน/ท่าน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทคิ พรีเมี่ยม เอา้ทเ์ล็ต / Toki Premium Outlet / ชอ้ปป้ิงเพลิน ๆ ท่ีเอา้ทเ์ล็ตก่อนกลบั

ไทยกันค่ะ โทคิ พรีเมี่ยม เอา้ทเ์ล็ต รวบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัทัง้ระดบัโลกและระดบั

ทอ้งถ่ินมากมายไวก้ว่า 180 รา้นคา้ นอกจากจะไดช้อ้ปป้ิงกันอยา่งสนกุสนานแลว้ยงัได้

ชมวิวทิวทศันแ์ละตึกอาคารท่ีสวยงามเรียบงา่ยของท่ีน่ีดว้ย โดยเอา้ทเ์ล็ตแห่งน้ีไดม้ีการ

ออกแบบมาใหค้ลา้ยกับรฐัโคโลราโดในสหรฐัอเมริกา 

 

 



 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดินทางสูน่าโกยา่ 

ค ่ำ         อิสระรบัประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั  

พกัท่ี Grantia Komaki  Hotel เทียบเท่ำระดบัเดียวกนั  3*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหำ้ วดัโทไดจิ- ปรำสำทโอซำกำ้ (ดำ้นนอก) - ชอ้ปป้ิงชินไซบำชิ  

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

วดัโทไดจิ(Todaiji) มีชื่อเรียกหลายๆชื่อท่ีคนทัว่ไปมกัจะเรียกขานกันทั้ง วัดหลวงพ่อโต

แห่งเมืองนารา หรือ ไดบตุสึ(Daibutsu of Nara) ไมไ่ดเ้ป็นแค่วัดดงัของจงัหวัดนาราเทา่นัน้

นะคะ บอกไดเ้ลยว่าวัดน้ีนั้นชื่อเสียงความโด่งดังน่ีระดับประเทศญ่ีปุ่นเลยล่ะค่ะ นับเป็น

หน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสดุและมีความส าคัญทางประวัติศาสตรข์องประเทศญ่ีปุ่น

อยา่งมากก็ว่าไดค้่ะ จดุท่ีมาแลว้ตอ้งมาชมใหไ้ดน้ัน่ก็เป็น อาคารหลกัของวัดแห่งน้ีนัน่เอง



ละ่ค่ะ บอกเลยว่าอาคารไมห้ลงัน้ีไมธ่รรมดานะคะเพราะว่าไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นอาคาร

ไมท่ี้ใหญท่ี่สดุในโลกทีเดียวเชียว ซ่ึงท่ีเห็นๆในปัจจบุันท่ีว่าใหญแ่ลว้หากจริงๆแลว้อาคาร

หลงัน้ีมีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของอาคารดั้งเดิมเท่านั้นเองนะเออ น่ีนึกภาพตามว่าถา้มี

ขนาดเทา่ของเดิมจะย่ิงใหญอ่ลงัการงานสรา้งขนาดไหน สิ่งสิ่งหน่ึงท่ีส าคัญมากๆไม่แพ้

กันและยงัเป็นท่ีเคารพอยา่งมากส าหรบัชาวญ่ีปุ่นนัน่ก็คือ หลวงพ่อโตหรือ ไดบตุสึเดนท่ี

ประดิษฐานดา้นในอาคารหลักน่ีแหล่ะ ซ่ึงก็เรียกไดว้่ามีขนาดท่ีใหญ่มากท่ีสดุของญ่ีปุ่น

เลยนะคะ มีความสงูมากถึง 15 เมตรรับรองว่าเห็นของจริงน่ีตอ้งตกตะลึงในความ

ใหญโ่ตของหลวงพ่อโต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Japaness Set    

เดินทางส ู ่ปรำสำทโอซำกำ้ (Osaka Castle) (ดำ้นนอก) เป็นหนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคัญ

ของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยูด่ว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตวัปราสาทถกูลอ้มรอบ

ดว้ยก าแพงหินคอนกรีต, คนู า้ และสวนนิชิโนมารซ่ึุงอยู่ทางป้อมตะวักตก มีตน้ซากรุะ

กว่า 600 ตน้จากนัน้น าทา่นอิสระชอ้ปป้ิง หำ้งอิออน (Aeon Mall Rinkusennan) อยู่ไม่

ไกลจากสนามบินคันไซ จากจดุน้ีสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวโอซาก้า ภายใน

ประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นสินคา้แบรนเนมดต์่างๆ อีกกว่า 86 รา้น 

อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกตามอธัยาศัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางส ุ่ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ตั้งอยู่ใกลก้ับนัมบะและโดทงโบริ จดุ

ท่องเท่ียวยอดนิยมในโอซากา้ ท่ีน่ีมี ย่ำนรำ้นคำ้ ชินไซบำชิซจุิ (Shinsaibashsuji 

Shotengai) แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดังของโอซากา้ดว้ยค่ะย่านรา้นคา้ชินไซบาชิซจุิมี

ระยะทางทั้งหมด 600 เมตร หากรวมย่านรา้นคา้อื่นๆ ที่อย ู่หัวและทา้ยดว้ยก็จะ

กลายเป็นย่านรา้นคา้ที่มีความยาวรำว 2 กิโลเมตรเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นรา้นขาย

ยา รา้นขายเคร่ืองส าอาง รา้นปลอดภาษี (Duty Free) รา้น 100 เยน รา้น

คาแรคเตอรต์่างๆ ไปจนถึงรา้นอาหารและคาเฟ่มากมายก็รวมตัวกันอยู่ที่น่ี เรียกได ้

ว่ามีทกุอย่างที่อยากไดจ้ริงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://matcha-jp.com/th/6260
https://matcha-jp.com/th/5840
https://matcha-jp.com/th/list/?region=33&category=all
https://matcha-jp.com/th/1901
https://matcha-jp.com/th/1901
https://matcha-jp.com/th/4175


ค ่ำ         อิสระรบัประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั  

พกัท่ี Kansai Washington OSAKA  Hotel3*** เทียบเท่ำระดบัเดียวกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหก  ฟรเีดย-์ สนำมบินสวุรรณภมิู 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

เท่ียง อิสระอำหำรเท่ียง 

อิสระใหท้่ำนไดมี้เวลำชอ้ปป้ิง สำมำรถไปชอ้ปป้ิงได ้ ท่ำนสำมำรถนัง่Shuttle Bus 

ไป Ringu outlet ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.00 น. จำกนัน้ ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงส ู ่สนำมบินคนัไซ 

17.25 น.   ออกเดินทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG673 

**บรกิำรอำหำรและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง** 

22.00 น.     เดินทางถึง สนำมบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

* ท่ำนใดมีไฟลท์บินภำยในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง ** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำก

สภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ กำรบริกำรของ

รถบสัน ำเท่ียวญ่ีปุ่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญ่ีปุ่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ชัว่โมง มิอำจ

เพ่ิมเวลำได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผ ูบ้ริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีข้ึนอย ู่กบั

สภำพกำรจรำจรในวันเดินทำงนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรบัเปลี่ยนเวลำ

ท่องเท่ียวตำมสถำนท่ีในโปรแกรมกำรเดินทำง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัรำค่ำบรกิำรรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

***หอ้งพกัท่ีญ่ีปุ่ นมีขนำดเล็กและมีจ ำนวนหอ้งจ ำกดัในแต่ละโรงแรม สงวนสิทธิกรณีลูกค้า 

Request ประเภทหอ้งพกั สำมำรถ Request ได ้แต่อำจไม่ไดต้ำมท่ีตอ้งกำร (On Request)*** 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  



 ค่าเบ้ียประกันอบุัติเหตใุนการเดินทางทอ่งเท่ียว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรรมธรรม)์ 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่า

ซักรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมาย่ืนรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เน่ืองจากทาง

ญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้การย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงค์พ านักระยะ

สัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศใหย่ื้นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพ่ิม 2,000 

บาท ส าหรบัการย่ืนรอ้งขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือ

สมัภาระใหญเ่กินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก,์ คนขบัรถ, 750 บาท/ท่าน/ทริป, ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึง

พอใจของท่ำน 

× ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 

เดินทำงขัน้ต ่ำ 24 ท่ำน หากต า่กว่าก าหนด กร ุป๊จะไมส่ามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีท่ี

จะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้

ทา่นตอ่ไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทาง

บริษทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง่ือนไขกำรจอง และ กำรช ำระเงิน  : 

 มดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ภายหลงัจากท่ีทา่นสง่เอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลกูคา้ท าการ

จองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นท่ีเหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มี

เงื่ อนไข 



 เมื่ อทา่นช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่ อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ ไดร้ะบไุวทั้ง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ ์

 ส่งรายช่ือส ารองท่ีนั่ง ผู ้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตช่ื์อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วนัท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, 

เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-

นามสกลุ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง่ือนไขยกเลิกกำรจอง : 

 ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำง 45 วนั ไดเ้งินคืนทัง้หมด 

 ยกเลิกหลงั 30 วนั ไม่ไดค้่ำทวัรคื์น  

 กร ุป๊ท่ีเดินทำงช่วงวนัหยดุหรอืเทศกำลท่ีตอ้งกำรนัตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือกร ุป๊ท่ีมี

กำรกำรนัตีค่ำมดัจ ำท่ีพกัโดยตรง หรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ

และไม่อำจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 

FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่มีกำรคืนเงินทกุกรณี ทัง้มดัจ ำ หรือค่ำทวัรท์ัง้หมด เน่ืองจำก

ค่ำตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเท่ียวบินนัน้ๆ 

หมำยเหต ุกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ 

เขา้ประเทศท่ีระบไุว  ้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่

เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าทา่นสละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจาคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

จำกมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผ ูท่ี้ประสงคจ์ะพ ำนกัระยะสัน้ในประเทศ

ญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่ำจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรท่องเท่ียว เยี่ยมญำติ หรือธรุกิจ จะตอ้ง



ยื่นเอกสำรในขัน้ตอนกำรตรวจเขำ้เมือง เพ่ือยืนยนักำรมีคณุสมบัติกำรเขำ้ประเทศญ่ีปุ่ น* 

ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึน้ในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้

(เชน่ เงนิสด บัตรเครดิต เป็นตน้) 

3. ชื่อ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คณุสมบติักำรเขำ้ประเทศญ่ีปุ่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญ่ีปุ่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำ) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไมต่ า่กว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัติ

การพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วัน 

4. เป็นผูท่ี้ไมม่ีประวัติการถกูส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ย ู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัติท่ีจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมำยเหต ุ: กรณุำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพ่ือควำมถกูตอ้งและควำม

เขำ้ใจตรงกนัระหว่ำงท่ำนลกูคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนกำรเดินทำงหรือปรบัรำคำค่ำบริกำรข้ึนในกรณีท่ีมีผ ูร้ว่ม

คณะไม่ถึง 24 ท่ำน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน

เดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ  

4. บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ

ทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุัติเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง  

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารอง

โรงแรมท่ีพักในตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยน

ตามท่ีระบใุนโปรแกรม  



8. การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกร ุ๊ปท่ีเขา้พัก   โดยมีหอ้งพัก

ส าหรบัผูส้บูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท่ี้พัก ทั้งน้ี

ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร ์กรณุำแจง้บริษทัฯ อย่ำง

นอ้ย 7 วนักอ่นกำรเดินทำง มิฉะนัน้บริษทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกอง

ตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ี

สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธ

ในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่

เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเด่ียว 

โดยไมค่่าใชจ้า่ยเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย ์รถ

อาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของ

มัคคเุทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ี

ตอ้งเรง่รีบ เพ่ือใหไ้ดท้อ่งเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ด่ืมทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15.  การบริการของรถบัสน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวันละ 10 

ชัว่โมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมัคคเุทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรบัเปลี่ยนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 


