
 

 

รหัสโปรแกรม : 15278 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

OSAKA SHIRAKAWA 5D4N  BY TG 

 7-11 ธนัวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มีน ้าด่ืมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ฟร ีWIFI ON BUS  

การนัตีขัน้ต ่า 30 ท่านขึ้นไป  

 

 

** ปล. ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกดท่์านละ 750 บาท/ทริป** หรือ2500 YEN 

**ค่าทิปหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจท่ีจะให ้

เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา15,000 บาท/ท่าน 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบินสวุรณภมิู– สนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น -นากายา่ 

                    ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

วนัเดินทาง 
ราคา

ผ ูใ้หญ่ 
พกัเด่ียว 

กร ุป๊ไซส ์

07-11 ธนัวาคม 2562 บินTG 52,500. 8,000.- 30+1TL 



06.00 พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ 

เคานเ์ตอร ์ D(ใกลก้บัประตทูางเขา้หมายเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวก*** หมายเหต ุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบรกิารก่อน

เวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผ ูโ้ดยสารข้ึนเครือ่งดงันัน้

ผ ูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตข้ึูนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่ง

นอ้ย 45 นาที *** 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

    08.15 ออกเดินทางจาก กรงุเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 672 

         (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถ่ินเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

15.45 ถึงประเทศญ่ีปุ่ น ผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

น าท่านสู่ นาโกย่า (Nagoya) เป็นตวัเมืองของจงัหวดัไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่

มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมืองศนูย์รวมการคา้และการคมนาคมท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของ

ญ่ีปุ่นน าท่านสู่ ย่านซาคาเอะ (Sakae Shopping) เป็นย่านธรุกิจการคา้ มี

หา้งสรรพสินคา้มตัสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิ้น (central park) ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นตา่งๆ 

เช่น รา้นเสื้อผา้แฟชัน่, รา้นของใชก้ระจกุกระจิก, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ท่ีนี่กิน

บริเวณตัง้แตส่ถานซีาคาเอะไปจนถึงสถานฮิีซายะโอโดริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า         รบัประทานอาหารเยน็แบบ ป้ิงยา่ง Yakiniku   

 

 

 

 

 

 

 



พกัท่ี  Nagoya City Castle Plaza  Hotel เทียบเท่าระดบัเดียวกนั  ฟรอีพัเกรดเป็น4ดาว**** 

https://www.castle.co.jp/plaza/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง   ลานสกี ไม่รวมค่าอปุกรณ-์หมู่บา้นชิราคาวาโกะ-คานาซาว่า  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ลานสกีทาคายาม่า อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมฤดู

หนาว บนลานสกีหิมะขาวโพลนกว้างสดุลกูหลูกูตา ท่านสามารถเช่าชดุอปุกรณ์สกี

ส าหรับถ่ายรปูหรือเล่นสกีทั้ง Sled Snow board หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย (ราคา

ไม่รวมค่ากิจกรรม – ค่าเช่าอปุกรณต่์างๆ) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.castle.co.jp/plaza/index.html


เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   JAPANESS SET 

น าท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองท่ีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ

ประเทศญ่ีปุ่น เป็นหมู่บา้นชาวนาท่ีมีรปูร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful 

village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! หมู่บา้น

แบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณท่ีมีอายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า “กัชโช” มี

ความหมายว่า “พนมมือ” ซ่ึงเป็นการบ่งบอกถึงลกัษณะ รปูแบบของบา้นท่ีมีหลงัคามงุ

ดว้ยฟางขา้วท่ีท ามมุชันถึง 60 องศา คลา้ยสองมือท่ีประนมเขา้หากัน ตวับา้นมีความ

ยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั้งหลังถกูสรา้งขึ้นโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 

1995 องคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบียนใหช้ิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสูค่านาซาว่าคานาซาวะ (Kanazawa) เมืองขนาดคอมแพ็คท่ีมีสถานท่ี

ท่องเท่ียวตดิท็อปของประเทศจนเราอดแวะไมไ่ด ้ตัง้แตส่วนญ่ีปุ่นท่ีสวยตดิอนัท็อปสาม

ของประเทศ อารทม์ิวเซียมโคตรเกท่ี๋มีจดุถ่ายรปูใตส้ระน า้ปังๆ รวมถึงมีตลาดสดที่คน

เคา้บอกกนัว่าเร่ิดไมแ่พท่ี้โตเกียวนาจา เออ้ออออ เกร่ินมาเว่อรข์นาดนี ้ก็ตอ้งแวะมัย้ละ่ 

แลว้มาดกูนัว่าดียจ์ริงมัย้ จะแวะไมแ่วะ ตอ้งลองอ่านรีวิวนีด้ ูเอา้ เร่ิมมม! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า         อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั  

พกัท่ี KANASAWA THE SQUARE  Hotel เทียบเท่าระดบัเดียวกนั  4**** 

https://www.thesquarehotel.com/tw/skz/specialprice/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thesquarehotel.com/tw/skz/specialprice/


วนัท่ีสาม  สวนเคนโระคเุอ็น- ท่ีท าการเก่าเมืองทาคายาม่า-ซนัมาชิซจิู-โทจิเอา้เลท ์

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สวนเค็นโรคเุอ็น(Kenrokuen Garden) นบัเป็นแลนมารก์ท่ีโดดเดน่มากๆของเมืองคานา

ซาวะ(Kanazawa)ท่ีสายธรรมชาติอยากเห็นสวนงามๆตอ้งมาใหไ้ดเ้ลยล่ะค่ะ เพราะท่ีนี่นัน้

ไดช้ื่อว่าติด1 ใน 3 ของสวนท่ีนา่ตื่นตาตื่นใจท่ีสดุของประเทศญ่ีปุ่น ท่ีบอกเลยว่ามาแลว้

ตอ้งฟินอินไปกับทัศนียภาพความงดงามภายในสวนท่ีสวยไม่ซ ้าในทกุๆฤดแูน่ๆ โดยชื่อ

“เค็นโรค”ุ นั้นหมายความถึง สวนท่ีมีองคป์ระกอบท่ีดี 6 อย่างดว้ยกัน ก็คือพ้ืนท่ีท่ี

กวา้งขวาง, บรรยากาศท่ีเงียบสงบ, ความลงตวั, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งน า้, 

และทัศนียภาพลอ้มรอบท่ีสวยงามตระการตา บอกเลยว่าสวนแห่งนี้มีอย่าครบไม่มีขาด

ไปซักขอ้ แบบว่าพอเขา้มาปุ๊บจะไดเ้ห็นทั้งวิวทิวทัศนข์องบ่อน า้ หบุเขาอันสวยงามและ

บา้นหลังนอ้ยใหญ่ท่ีใชใ้นการผลิตชาท่ีมีชื่อเสียงนัน่เองล่ะค่ะ ไม่ ว่าจะมาช่วงฤดไูหนก็

รับรองว่าสวยไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน โดยเฉพาะถา้ชอบซากรุะแลว้ล่ะก็มาท่ีนี่รับประกัน

ความฟินมีรอ้ยใหร้อ้ยเลยนะคะ เพราะว่าสวยตระการตาอลังการงานสรา้งมาก ย่ิงช่วง

ไหนท่ีมีการเปิดไฟกลางคืนนีบ่อกไดค้ าเดียวว่าเด็ด เรียกไดว่้าเป็นสวนสไตลญ่ี์ปุ่นดัง้เดิม

แท้ๆ ที่งดงามประหนึง่อยู่สรวงสวรรคก็์ไมป่านเลยละ่คะ่ 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   JAPANESS SET 

น าท่านเดินเล่นชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าท่ี ซนัมาชิซจิู (Sanmashi Suji) ย่าน

เมืองเก่าท่ีอนรุักษค์วามเป็นเอโดะเมื่อ 300 ปีก่อนไดเ้ป็นอย่างดี ผ่านชม  อาคารทาคา

ยาม่าจินยะ (Takayama Jinya) อดีตท าหนา้ท่ีเป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถ่ินประจ า

ภมูิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกนุโทคงุาวะในปี 1692 จนกระทัง่ปี 1969 

จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข ้าชมห้องเสี่อทาทามิท่ี ได ้รับการ

บ ารงุรกัษาเป็นอย่างดี ปัจจบุันใชเ้ป็นท่ีจัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนาง

ศักดินา แผนท่ีภมูิภาคฮิดะ และประวัติศาสตรแ์ผนเมือง เป็นตน้  (ไม่รวมค่าเขา้ จ่าย

เพ่ิมประมาณ 430 เยน/ท่าน) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางส ู่โทคิ พรเีม่ียม เอา้ทเ์ล็ต / Toki Premium Outlet / ชอ้ปป้ิงเพลิน 

ๆ ท่ีเอา้ทเ์ล็ตกอ่นกลบัไทยกนัคะ่ โทคิ พรีเมี่ยม เอา้ทเ์ล็ต รวบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัทัง้

ระดบัโลกและระดบัทอ้งถ่ินมากมายไวก้ว่า 180 รา้นคา้ นอกจากจะไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่าง

สนกุสนานแลว้ยงัไดช้มวิวทิวทศันแ์ละตกึอาคารท่ีสวยงามเรียบงา่ยของที่นีด่ว้ย โดย

เอา้ทเ์ล็ตแห่งนีไ้ดม้ีการออกแบบมาใหค้ลา้ยกบัรัฐโคโลราโดในสหรัฐอเมริกา 

 

 

 

 

 

 

 

 



น าท่านเดินทางสูน่าโกย่า 

ค ่า         อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั  

พกัท่ี Nagoya City Castle Plaza  Hotel เทียบเท่าระดบัเดียวกนั  4**** 

https://www.castle.co.jp/plaza/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสี่ วดัโทไดจิ- ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางส ู่วดัโทไดจิ(Todaiji) มีชื่อเรียกหลายๆชื่อท่ีคนทัว่ไปมกัจะเรียกขานกนั

ทัง้ วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบตุสึ(Daibutsu of Nara) ไม่ไดเ้ป็นแค่วัดดงัของ

จงัหวัดนาราเท่านัน้นะคะ บอกไดเ้ลยว่าวัดนีน้ัน้ชื่อเสียงความโด่งดงันี่ระดบัประเทศญ่ีปุ่น

เลยละ่คะ่ นบัเป็นหนึง่ในวัดท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสดุและมีความส าคญัทางประวัติศาสตรข์อง

ประเทศญ่ีปุ่นอย่างมากก็ว่าไดค้่ะ จดุท่ีมาแลว้ตอ้งมาชมใหไ้ดน้ัน่ก็เป็น อาคารหลักของ

วัดแห่งนี้นัน่เองล่ะค่ะ บอกเลยว่าอาคารไมห้ลังนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าไดร้ับการ

ยอมรบัว่าเป็นอาคารไมท่ี้ใหญ่ท่ีสดุในโลกทีเดียวเชียว ซ่ึงท่ีเห็นๆในปัจจบุันท่ีว่าใหญ่แลว้

หากจริงๆแลว้อาคารหลงันี้มีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของอาคารดัง้เดิมเท่านัน้เองนะเออ 

นีน่กึภาพตามว่าถา้มีขนาดเท่าของเดิมจะย่ิงใหญ่อลงัการงานสรา้งขนาดไหน สิ่งสิ่งหนึ่ง

ท่ีส าคญัมากๆไม่แพก้นัและยังเป็นท่ีเคารพอย่างมากส าหรับชาวญ่ีปุ่นนัน่ก็คือ หลวงพ่อ

โตหรือ ไดบตุสึเดนท่ีประดิษฐานดา้นในอาคารหลกันี่แหล่ะ ซ่ึงก็เรียกไดว่้ามีขนาดท่ีใหญ่

มากท่ีสดุของญ่ีปุ่นเลยนะคะ มีความสงูมากถึง 15 เมตรรบัรองว่าเห็นของจริงนี่ตอ้งตก

ตะลึงในความใหญ่โตของหลวงพ่อโต 

 

https://www.castle.co.jp/plaza/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   JAPANESS SET 

เดินทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคญั

ของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ ตวัปราสาทถกูลอ้มรอบ

ดว้ยก าแพงหินคอนกรีต, คนู า้ และสวนนิชิโนมารซ่ึุงอยู่ทางป้อมตะวักตก มีตน้ซากรุะ

กว่า 600 ตน้จากนัน้น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง หา้งอิออน (Aeon Mall Rinkusennan) อยู่ไม่

ไกลจากสนามบินคันไซ จากจดุนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวโอซากา้ ภายใน

ประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นสินคา้แบรนเนมด์ต่างๆ อีกกว่า 86 รา้น 

อิสระใหท้่านเลือกซ้ือของฝาก ของที่ระลึกตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางส ุ่ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ตั ้งอยู่ใกลก้ ับน ัมบะและโดทงโบริ จดุ

ท ่อง เ ที ่ยวยอดน ิยมใน โอซาก า้  ที ่นี ่ม ี ย ่านรา้นคา้  ชินไซบาชิซจุ ิ (Shinsaibashsuji 

Shotengai) แหล่งชอ้ปป้ิงชื ่อด ังของโอซากา้ดว้ยค่ะย่านรา้นคา้ ชินไซบาชิซจุิมีระยะทาง

ทั้งหมด 600 เมตร หากรวมย่านรา้นคา้อื่นๆ ที่อยู่หัวและท ้ายดว้ยก็จะกลายเป็นย่าน

รา้นคา้ที่มีความยาวราว 2 กิโลเมตร เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายยา รา้นขาย

เคร่ืองส าอาง รา้นปลอดภาษี (Duty Free) รา้น 100 เยน รา้นคาแรคเตอร์ต่างๆ ไปจนถึง

รา้นอาหารและคาเฟ่มากมายก็รวมตัวกันอยู่ ท่ีนี่ เรียกไดว่้ามีทกุอย่างท่ีอยากไดจ้ริงๆ 

 

 

 

 

 

 

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
https://matcha-jp.com/th/4175


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า         อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั  

พกัท่ี The B Osaka midosuji    Hotel เทียบเท่าระดบัเดียวกนั 4**** 

https://www.ishinhotels.com/en/theb/osaka-midosuji/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ishinhotels.com/en/theb/osaka-midosuji/


วนัท่ีหา้ ฟรเีดย-์ สนามบินสวุรรณภมิู 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 อิสระใหท่้านไดมี้เวลาชอ้ปป้ิง สามารถไปชอ้ปป้ิงได ้

เด๋ียวไกดแ์นะน าสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น ยนิูเวอรแ์ซลญ่ีปุ่ นหรือสามารถไปชอ้ปป้ิง

ดองกี ญ่ีปุ่ นท่ีมีของใช ้ทกุอยา่ง ขนม เครือ่งส าอาง เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งครวั 

เท่ียง อิสระอาหารเท่ียง 

 จากนัน้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางส ู ่สนามบินคนัไซ 

17.25 น.   ออกเดินทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG673 

**บรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง** 

22.00 น.     เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

 

* ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจาก

สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของ

รถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจ

เพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผ ูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอย ู่กบั

สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลา

ท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 





 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบ ุรวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั  

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

***หอ้งพกัท่ีญ่ีปุ่ นมีขนาดเล็กและมีจ านวนหอ้งจ ากดัในแต่ละโรงแรม สงวนสิทธิกรณีลูกค้า 

Request ประเภทหอ้งพกั สามารถ Request ได ้แต่อาจไม่ไดต้ามท่ีตอ้งการ (On Request)*** 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการที่ระบ ุ  

 คา่เบี้ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % แยก3ใบเสร็จ 



อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่า

ซักรีด คา่มินบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมาย่ืนรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทาง

ญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้การย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงคพ์ านกัระยะ

สัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศใหย่ื้นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพ่ิม 2,000 

บาท ส าหรบัการย่ืนรอ้งขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือ

สมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

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

พอใจของท่าน 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % แยก3ใบเสร็จ 

 

เดินทางขัน้ต ่า 30 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีท่ี

จะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์ห้

ท่านตอ่ไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอ่ไป โดยทาง

บริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลกูคา้ท า

การจองกอ่นวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นที่เหลือ ช าระกอ่นวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มี

เง่ือนไข 

 เมื่ อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวทั้ง้หมดน้ีแลว้ 



 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส ารองท่ีนั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัว่าตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วนัท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, 

เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-

นามสกลุ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบินทัง้สิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป  และเหลือ

หนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ไดเ้งินคืนทัง้หมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนั ไดเ้งินคืน 70 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัรท์ัง้หมด 

 ยกเลิกหลงั 14 วนั ไม่ไดค่้าทวัรคื์น  

 กร ุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกร ุป๊ท่ีมี

การการนัตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรง หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 

FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่มีการคืนเงินทกุกรณี ทัง้มดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมด เน่ืองจาก

ค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

หมายเหต ุกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ 

เขา้ประเทศท่ีระบไุว ้ ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่

เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจาคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ

หนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

 

 

 



จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผ ูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศ

ญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธรุกิจ จะตอ้ง

ยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคณุสมบัติการเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น* 

ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2. สิ่งท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คณุสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไมต่ า่กว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัติ

การพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วัน 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวัติการถกูส่งตวักลับจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัท่ีิจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความ

เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้และบรษิทั 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผ ูร้่วม

คณะไม่ถึง 24 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน

เดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ

ตา่งๆ  

4. บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การ

ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่

นอกเหนอืความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ

ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารอง

โรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยน

ตามที่ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกร ุ๊ปท่ีเขา้พัก   โดยมีหอ้งพัก

ส าหรับผูส้บูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พัก ทั้งนี้

ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร ์กรณุาแจง้บริษทัฯ อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้บริษทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกอง

ตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเนือ่งมาจากการกระท าท่ี

สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธ

ในกรณีอ่ืน ๆ  

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

เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว 

โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถ

อาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของ

มัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ี

ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ดื่มท่านวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15.  การบริการของรถบัสน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวันละ 10 

ชัว่โมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมัคคเุทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 



 


