
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day1   สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ  
 

06.00 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน

แอร์ไลน์ เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

09.55 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี JL032  

(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

17.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศ

ญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษ

ปรับและจับ 

นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต 

(Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ 

(Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู ่ใจกลางเมือง มีสถานที ่ท่องเที ่ยวมากมาย เป็นจุดหมาย

ปลายทางยอดนิยมของนักท่องเท่ียวท่ัวโลก   

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) เมนู บุฟเฟ่ต์ยากินิกุ 

ท่ีพัก   Shinjuku Washington หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

 



 

Day2   เมืองอาตาม ิ- สวนบ๊วยอาตาม ิ- ปราสาทอาตาม ิ- เมืองคาวาซุ จังหวัดชิซูโอะ –  

   ชมซากุระ ณ เทศกาลคาวาซุซากุระ  
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  

08.00 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองอาตามิ (Atami) ตั ้งอยู ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรอิซุ 

บรรยากาศเหมือนเมืองตากอากาศ คนไม่พลุกพล่าน เป็นเมืองชายทะเลที่ได้รับความนิยม มี

บ่อน้ำพุร้อนและเรียวกังมากมาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2  ชั่วโมง) 

 

10.00 น.  จากนั้นนำท่านสู่ สวนบ๊วยอาตามิ (Atami Plum Garden) ชมดอกบ๊วยกว่า 59 สายพันธุ์ร่วม 

500 ต้น ดอกบ๊วยเบ่งบานไปทั้งสวน ในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้เลือกทำ ตั้งแต่ผ่อนคลายท่ี

บ่อแช่เท้าธรรมชาติ ช้อปปิ้งของที่ระลึก และเดินเลาะแวะชมอีเว้นท์ต่างๆ ของงาน ห้ามพลาด!!! 

น้ำตกอุเมะมิโนทากิ ยามท่ีดอกบ๊วยบานจะทำให้น้ำตกแห่งน้ีมีความงดงามมากท่ีสุด  

11.20 น.  นำท่านสู่ ปราสาทอาตามิ (Atami Castle)  มี 5 ชั้น อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล จัดแสดงเอกสาร

ทางประวัติศาสตร์ ชุดเกราะและโบราณวัตถุต่างๆ รวมถึงภาพและแบบจำลองของปราสาทแห่ง

อื่นๆ  ด้านบนสุดคือจุดชมชิว สามารถมองเห็นวิวเมืองอาตามิ ท้องทะเลสีคราม เกาะน้อยใหญ่ 

และเทือกเขาฮาโกเนะแบบพาโนรามา ในบริเวณปราสาทยังมีสวนท่ีจะเต็มไปด้วยซากุระบาน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ พร้อมด้วยร้านอาหารและคาเฟ่เห็นวิวทะเล และที่น่าสนใจคือ มีบ่อแช่เท้า

ให้น่ังรับลมทะเลชมวิวจากระเบียงปราสาทชั้น 1 อิสระให้ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัย 

12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) บริการท่านด้วยเมนู เจแปนนีส เซ็ท 

จากน้ันออกเดินทางสู่ เมืองคาวาซุ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2  ชั่วโมง) 

 

15.30 น.  เข้าชม เทศกาลคาวาซุซากุระ (Kawazu Cherry Blossom Festival : 1-28 กุมภาพันธ์ 2023) 

ดอกซากุระสีชมพูบานสะพรั่งทั่วทั้งเมืองและริมแม่น้ำ สำหรับดอกซากุระพันธุ์คาวาซุนั้นจะบาน

เร็วกว่าพันธุ์อื่นๆ ทำให้ทุกๆกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีการจัดงานชมซากุระที่เร็วที่สุดอีกแห่ง

หน่ึงของญี่ปุ่น ภายในงานประกอบไปด้วย ร้านค้า ร้านอาหาร เรียงรายริมทาง ในช่วงค่ำจะมี 



  การเปิดไฟประดับ ทำให้การชมซากุระดูสวยงามไปอีกแบบนึง อิสระให้ท่านรื่นรมย์กับซากุระ 

และร้านรวงต่างๆ ตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก  Shimoda Tokyu Hotel  หรือ Shimoda Prince Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (4) เมนู บุฟเฟ่ต์นานาชาติ  

 

 จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

Day3   เทศกาลชมดอกซากุระและดอกนาโนะฮานะ – ฮาโกเนะ – ศาลเจ้าฮาโกเนะ –  

   หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต – แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาป ู

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 



08.40 น. นำท่านชม เทศกาลชมดอกซากุระและดอกนาโนะฮานะ (Minami Sakura & Nanohana 

Festival : 1 กุมภาพันธ์-10 มีนาคม 2023)  สถานที่จัดงาน ณ ริมแม่น้ำอาโอะโนะ ที่สองฝ่ัง

ข้างทางเรียงราย ไปด้วยดอกซากุระสีชมพูระ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มี ซากุระสายพันธุ์คาวาสึ ที่มี

จำนวนมากถึง 800 ต้น เป็นซากุระที่บานไว และมีขนาดของกลีบดอกค่อนข้างที่จะฟูใหญ่ อีกท้ัง

ยังมีสีชมพูเข้ม ซึ่งแตกต่างไปจากสายพันธุ์อื่น ๆ ที่มักจะมีสีอ่อน นอกจากนี้ยังมี ดอกนาโนะฮา

นะ หรือ ดอกคาโนลา (Canola) บานสะพรั ่งอยู ่ใน  สวน Hino no Nano hana Batake ท่ี

ชาวบ้านนั้นได้ช่วยกันเปลี่ยนพื้นที่รกร้างที่กว้าง 18.75 ไร่น้ี ให้กลายมาเป็นทุ่งดอกไม้สีหลือง

สดใสอร่าม ความน่าสนใจของเทศกาลน้ี คือ ท่านจะได้ชมดอกไม้ทั้งสองสายพันธุ์พร้อมกันใน

คราวเดียว 

 

นำท่านเดินทางถึง ฮาโกเนะ (Hakone) เป็นเมืองหนึ่งใน อำเภออาชิกะราชิโมะ จังหวัดคานากา

วะ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะด้านตะวันออก เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว โดย

สามารถเดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิจากโตเกียวและกลับได้ภายในระยะเวลาหนึ่งวัน และนอกจาก

น้ำพุร้อน พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ แล้ว ฮาโกเนะยังได้รับการกำหนดให้เป็น

อุทยานธรณีแห่งชาติญี่ปุ่นโดยเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2.30 ชั่วโมง)   

12.00 น.       รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (6) เมนู เจแปนนีส เซ็ท 

13.15 น. นำท่านชมวิวทะเลสาบ ณ ศาลเจ้าฮาโกเนะ (Hakone Shrines) ศาลเจ้าเก่าแก่ในศาสนาชินโต 

ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฮาโกเน่ และอยู่ริมทะเลสาบอะชิ จังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น ชม เสาโท

ริอิสีแดง ริมทะเลสาบท่ีเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม อิสระให้ท่านขอพรและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 



 

14.30 น.  เดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) คือ หุบเขาภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาคามิ 

ในช่วงที่ภูเขาไฟฮาโกเนะระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อน ดังนั้น ทำให้บริเวณนี้มี

แร่กำมะถันหรือซัลเฟอร์ในปริมาณมาก ชิมไข่ดำ (Kuro-Tamago) ซึ่งเป็นไข่ต้มสุกในบ่อของ

หุบเขาโอวาคุดานิแห่งน้ี ว่ากันว่ากินไข่ดำหน่ึงฟอง จะอายุยืนขึ้นไปอีกเจ็ดปี  

 

16.10 น. นำท่านสู่ โกเทมบะพรีเม่ียมเอ้าท์เลต (Gotemba Premium Outlets) เป็นเอ้าท์เลตท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในญี่ปุ่นมีสินค้าเยอะมาก ทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศ เป็นเอ้าท์เลตยอดนิยม 

เพราะตั้งอยู่ระหว่างทางไป-กลับ ภูเขาไฟฟูจิกับกรุงโตเกียว โดยในวันที่อากาศแจ่มใส ท่านจะ

ได้เห็นวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังของเอ้าท์เลตแห่งนี้อีกด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ทั้งเครื่องใช้

ในครัวเรือน, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าแฟชั ่นแบรนด์ต่างๆ เช่น Abercrombie & 

Fitch ,Adidas, Alexander McQueen, Alexander Wang, Anna Sui, Balenciaga, 

Birkenstock, Burberry, Bvlgari, Cath Kidston, Celine, Columbia Sportswear, 



Diesel,G-Shock, Gucci, Issey Miyake, Kate Spade New York, Lacoste, Levi’s, 

Marc Jacobs, Nike, Oakley, Paul Smith, Ralph Lauren, Ray-Ban, Saint Laurent และ

อื่น ๆ อีกมากมาย เป็นต้น 

18.30 น.      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมขาปู 

ท่ีพัก Sun Plaza Hotel Fuji Yamanakako หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำ

ให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

 

Day4   หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองมัตสึโมโตะ –  

   ปราสาทมัตสึโมโตะ - ถนนนาวาเตะ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

08.35 น.   นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)  

เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับ

ทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทาง

ลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที ่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ 

นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆบ่อ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผัก

ดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของท่ี

ระลึกตามอัธยาศัย  



 

 

10.05 น.  จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่

การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงาม

เป็นอย่างมาก พิธีชงชาน้ี ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธี

การชงชาน้ีอีกด้วย และจากน้ันให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

12.00 น.  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (9) บริการท่านด้วยเมนู เจแปนนีส เซ็ท 

13.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากา

โนะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)15.30 น. นำท ่านเข ้าชม  ปราสาทม ัตส ึ โมโตะ 

(Matsumoto Castle) เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุด

ของประเทศญี่ปุ่น และเป็น 1 ใน 5 ปราสาทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติ เป็น

ปราสาทที ่สร้างอยู ่บนพื ้นที ่ราบ มีเอกลักษณ์ตรงที ่มีหอคอยและป้อมปืนเชื ่อมต่อกับ

โครงสร้างอาคารหลัก และเนื่องจากผนังปราสาทมีสีดำและปีกด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กาง

ออกเหมือนปีกนก เลยมีชื ่อเรียกว่า คาราซุโจ ที่แปลว่า ปราสาทอีกา สำหรับข้างในตัว

ปราสาทมีขั้นบันไดสูงชันและเพดานที่ไม่สูงมาก บริเวณทางเดินจัดแสดงวัสดุเครื่องใช้ทาง

ประวัติศาสตร ์ 



  

 

จากนั้นอิสระช้อปปิ้งหรือเดินเล่น ณ ถนนนาวาเตะ (Nawate dori) อยู่ระหว่างทางเดินเข้า

ปราสาทมัตสึโมโตะ ตรงทางเข้ามีหินแกะสลักรูปกบตั้งอยู่ ถนนเส้นนี้มีร้านค้าเล็ก ๆ ตั้งเรียง

รายตลอดเส้นทาง ทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขายของเก่า ร้านขายแคร็กเกอร์ท่ี

ทำจากข้าว (เซ็มเบะ) และร้านขายขนมไทยากิ เป็นต้น เส้นทางนี้จะมีศาลเจ้ากบและหินแกะสลัก

รูปกบตั้งเรียงรายอยู่ เนื่องมาจากในสมัยก่อนเสียงร้องของกบดังก้องกังวาลมาจากแม่น้ำจึง

ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของถนนเส้นน้ี คำว่ากบในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “คาเอะรุ” ซึ่งพ้องเสียง

กับคำว่า “คาเอะรุ” ที่แปลว่ากลับบ้าน กบจึงสื่อความหมายถึงการเดินทางกลับบ้านอย่าง

ปลอดภัย อิสระตามอัธยาศัย 

ค่ำ       อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก  Alpico Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Day5    เมืองนาราอ ิ– เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – 

    เมืองคานาซาวะ 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10) 

 

09.30 น. นำท่านสู่เมือง เมืองนาราอิ (Narai Juku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในแถบ

หุบเขาคิโซะ จังหวัดนากาโน่ เป็นย่านเมืองเก่าสมัยเอโดะ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่กลางทางระหว่าง

เกียวโตกับเอโดะ บนเส้นทางนากะเซนโดะ ผู้คนผ่านไปมาสองเมืองน้ี ก็จะต้องผ่านเมืองนาราอิ 

จนทำให้กลายเป็นเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในหุบเขาคิโซะ เสน่ห์ของที่นี่คือ บ้านเมืองเก่าสีดำตั้งเรียง



รายสองข้างทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร โดยมีวิวฉากหลังเป็นหุบขคิโซะ ไฮไลท์!!! สะพานคิโซะโอ

ฮาชิ เป็นสะพานที่อยู่เหนือแม่น้ำนาราอิ ซึ่งอยู่คู่ขนานกับถนนสายหลักในเมือง ที่นี่นับว่าเป็น

สะพานไม้ท่ียาวท่ีสุดของประเทศญี่ปุ่นท่ีสร้างในช่วงปี 1990 เป็นสะพานท่ีสวยงาม 

 

10.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทาคายามะ (Takayama) จังหวัดกิฟุ เมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา

และธารน้ำใสจำนวนมาก อบอวลไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (11) บริการท่านด้วยเมนู เจแปนนีส เซ็ท  

 



14.00 น. หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินเล่น ถนนซันมาจิซูจิ (Sanmachi-Suji Street) ซึ่งถูกขนานนามว่า

เป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นย่านเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือน, ร้านค้า, คาเฟ่และ

โรงสาเก สร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว้ นอกจากนี้ยังมี วัด, 

ศาลเจ้า, สะพานและตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมี

สภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 น. จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1.30 ชั่วโมง) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มี

รูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มี

ชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ไฮไลท์!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 



ปี คำว่า กัชโช  มีความหมายว่า พนมมือ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มี

หลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมี

ความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมา ในปีค.ศ. 

1995 องค์กรยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก   

19.00 น. ออกเดินทางถึง เมืองคานาซาวะ (Kanazawa) เป็นเมืองใหญ่ของจังหวัดอิชิกาวะ ตั้งอยู่บริเวณ

ตอนกลางของเกาะฮอนชู เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อันยาวนาน อาคารบ้านเรือน

ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิม ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลและเหมาะกับการมา

พักผ่อนหย่อนใจอีกเมืองหน่ึงของประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

ค่ำ      อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก Toyoko INN Kanazawa Kenrokuen หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

 

Day6   สวนเค็นโรคุเอ็น – ตลาดโอมิโจ - ย่านโรงน้ำชาฮิกาชิ ชายะ – เมืองยูซาวะ – แช่ออนเซ็น 

 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12) 

08.20-09.30 น. นำท่านเข้าชม สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) นับเป็นแลนมาร์กของเมืองคานาซาวะท่ี 

เพราะที ่นี ่นั ้นได้ชื ่อว่า 1 ใน 3 ของสวนที่น่าตื ่นตาตื่นใจที ่สุดของประเทศญี่ปุ ่น โดยคำว่า 

Kenroku  (兼六)  หมายถึง “คุณสมบัต ิ6 ประการ” ที่ประกอบกันอยู่ในสวนน้ี อันได้แก ่พื้นท่ี

กว้างขวาง, บรรยากาศเงียบสงบ, เทคนิคสรรสร้าง, ความเก่าแก่, แหล่งน้ำ, และทัศนียภาพท่ี

งดงาม ซึ่งรวมกันเป็นคุณสมบัติท่ีทำให้สวนน้ีมีความสวยงามเป็นอย่างมาก 



09.45-11.00 น. นำท่านสู่ ย่านโรงน้ำชาฮิกาชิ ชายะ (Higashi Chaya) ถนนโรงน้ำชาและถิ่นของเกอิชาแห่งเมือง

คานะซาวะ ตลอดสองข้างของถนนเส้นน้ี ก็จะมีบ้านลักษณะหน้าตาคล้ายๆ กันตั้งเรียงติดกันยาว 

ๆ ซึ่งบ้านเรือนแต่ละหลังของที่นี่เป็นสถาปัตยกรรมตั้งแต่ยุคเอโดะ นอกจากนี้ยังมีอาคารเก่า

ปรับปรุงใหม่ให้เป็นร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านจำหน่ายของที่ะลึก จากย่านนี้เดินเท้าไปเพียง 3 

นาที จะถึงริมแม่น้ำอะซาโนะกาวะ เป็นพื้นที่เหมาะมากกับการเดินเที่ยว อีกหนึ่งกิจกรรมยอดนิยม

คือ การแต่งชุดยูกาตะเดินเล่นถ่ายรูปเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเมือง ที่นี่ยังถูกกำหนดให้เป็น

สมบัติทางวัฒนธรรม เช่นเดียวกับย่านกิออนท่ีเกียวโตอีกด้วย 



 

11.30 น. นำท่านสู่ ตลาดโอมิโจ (Omicho Market) เป็นตลาดสดขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กว่า 200 

ปี ตั้งอยู่ใจกลางเมือง รวมร้านค้าไว้มากมายกว่า 100 ร้าน ทั้งร้านขายอาหารสด อาหารแห้ง 

ผักและผลไม้ รวมถึงร้านอาหารที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาลิ้มลองความสดอร่อยของอาหาร

ทะเล 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย ณ ตลาดโอมิโจ 

13.00 น. หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองยูซาวะ (Yuzawa) จังหวัดนีงาตะ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงของ

น้ำพุร้อน มีสกีรีสอร์ทจำนวนมากในพื้นที่ เป็นเมืองสกีที่อยู่ไม่ไกลจากโตเกียวสามารถเดินทาง

ไปกลับได้ และเศรษฐกิจของเมืองขึ้นอยู่กับการเล่นสกีและสโนว์บอร์ดเป็นหลัก (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4.30 ชั่วโมง) 

18.00 น.      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (13)  

ท่ีพัก  NASPA New Otani หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้

ผิวพรรณหำสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

Day7   ลานสกีกาล่า ยูซาว่า – เก็บสตรอเบอรี่ ณ หมู่บ้านยูซาว่าฟาร์มสตรอเบอรี่  

   กรุงโตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ - ท่าอากาศยานานาชาติฮาเนดะ 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

08.30-12.00 น. นำท่านสู่ ลานสกีกาล่า ยูซาว่า (GALA Yuzawa Snow Resort) อยู่ในเมืองยูซาว่า จังหวัดนี

งาตะ เป็นจังหวัดที่มีหิมะตกเยอะมากและมีลานสกีกระจายตัวอยู่ทั่วจังหวัดหลายแห่ง แค่ใน

เมืองยูซาว่าเมืองเดียวก็มีลานสกีมากถึง 13 ลาน สำหรับ GALA Yuzawa ว่ากันว่าคุณภาพ

ของหิมะดี เป็นหิมะที่เนื้อละเอียด ที่นี่มีเส้นทางสำหรับการเล่นสกีที่แตกต่างกันถึง 16 เส้นทาง 

เหมาะสำหรับนักสกีทุกระดับ ทั้งระดับเริ่มต้น และระดับมือโปร และมีของให้เช่าตั้งแต่สกี สโนว์

บอร์ด ไปจนถึงกระดานเล่ือนหิมะ ทำให้สะดวกสบาย หากใครไม่มีอุปกรณ ์สามารถมาเช่าท่ีน่ี 

ได้เลย นอกจากนี้ยังมีกิจกกรรมอื่น เช่น Snowmobile sled tour , Moon Bike หรือ สโนว์

โมบิลที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากฝรั่งเศส และ Snowshoe tour หรือ เส้นทางทัวร์บน

หิมะ นั่นเอง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาวบนลานสกีตามอัธยาศัย (ราคาไม่

รวมค่าลิฟท์, ไม่รวมค่าเข้าและอุปกรณ์สกีและค่าเช่าชุดต่างๆ ลูกค้าจ่ายเพิ่มหน้างาน) 

กลางวัน   อิสระรับประทานอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย ณ ลานสกี 

 

   

12.30-13.30 น. จากนั ้นนำท่านสู่ หมู ่บ้านยูซาว่าฟาร์มสตรอเบอรี่ (Yukiguni Agripark Yuzawa Ichigo-

mura) (รวมค่าเข้า) โดยทางสวนจะเตรียมกรรไกรและกล่องพลาสติกใส ให้ท่านใช้เป็นอุปกรณ์ใน

การเก็บผลสตรอเบอร์รี่ จากนั้นให้ท่านเลือกเก็บตามความต้องการโดยทางสวนจะคิดค่าใช้จ่าย

ตามน้ำหนักที่ท่านเก็บ (ไม่รวมในราคาทัวร์) อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและชิมผลสต

รอเบอร์รี่สดๆ จากต้น ตามอัธยาศัย 

  เดินทางกลับถึง กรุงโตเกียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

16.30 น. นำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจุกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า

มากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจ

คุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอาง



ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ห้าม

พลาด!!! จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชี่ยล น่ันก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ ท่ีโผล่บนจอแอลอีดีมีขนาด

มหึมา จอมีความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที ่ออกจากลำโพง

คุณภาพเกรดดี  ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให้ภาพเสมือนจริง

ปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แล้ว ท่านยัง

สามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทให้เป็นภาพ 3 มิติผ่านจอแอลอีดีน้ี ไม่ว่าจะเป็น 

แพนด้า, รองเท้าไนก้ี, น้องหมา Pompompurin, จานบิน UFO แม้แต่ หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น  

ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย  

 

ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ชินจูกุ 

20.30 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 40 นาที) 

21.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ 

 

Day8   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15) 

00.05 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL033 

05.00 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 



 

อัตราค่าบริการ 

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี โปรดสอบถาม** 

ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปท่านละ 1,900 บาท** 

 

สำหรับลูกค้าท่านท่ีไม่เอาต๋ัวเครื่องบิน  (JOINLAND)  

โปรดสอบถาม 

 

** ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อต๋ัวภายในประเทศทุกครั้ง  เพื่อ

ประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :   
รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 

10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการ

เดินทาง 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พักเดี่ยว 

15-22 ก.พ. 65,999.- 

10,000.- 22 ก.พ.-01 มี.ค. 65,999.- 

8-15 มี.ค. 65,999.- 



 

อัตราค่าบริการรวม :   
• ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

• โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

• ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

• ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล

เน่ืองจากอุบัติเหตุ คุ้มครองไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญี่ปุ่นได้

ประกาศยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ท่ีประสงค์พำนักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่

เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ย่ืนวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการ

ย่ืนร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ำหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,900 บาท/ท่าน/ทริป ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

เดินทางขึ้นต่ำ 15 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชำระค่าบริการ

เพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 



เง่ือนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 
Ø มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวัน

เดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

Ø ส่วนท่ีเหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

v หากไม่ชำระมัดจำตามท่ีกำหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ัง ให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

v หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

v เม่ือท่านชำระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

ต่างๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดน้ีแล้ว 

v หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง E-Mail 

v ส่งรายชื่อสำรองท่ีน่ัง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยัน

ว่าต้องการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบินท้ังส้ิน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 

2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 

 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน 

ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออก

เดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ

ไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกับ

คณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 

 



 

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง

ชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้

กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบิน

ไปแล้ว (กรณีต๋ัว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) 

และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

2. กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 
Ø สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 23 กิโลกรัม จำนวน 2 ชิ้น 

(กระเป๋า) (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็น

สิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

Ø สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนติเมตร (18 น้ิว)  

Ø กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระ

น้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

Ø ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

 

หมายเหตุ.. (สำคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื ่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ 



วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท

ทัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ 

วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคง

ให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังน้ี 

• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้า

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทาง

กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 

• กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

ท่ีพำนักอยู่ในประเทศไทย 

 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 

15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้า

เมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปน้ี 

 1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงิน

สด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

 3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

 4.กำหนดการเดินทางระหว่างท่ีพำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  

 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนัก

ระยะส้ัน 

 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน 

 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 



 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบ

บุหรี่/ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน

การเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี

ที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด 

อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการ

บริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งท่ีต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 



14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดินทาง รวม

จำนวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง ในวัน

นั ้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู ้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี ้ขึ ้นอยู ่กับสภาพ

การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดินทาง 



 
 

 


