
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ  20 กก.  และถือขึน้เคร่ืองไม่เกนิ 7 กก. ** 

ความพิเศษของทวัร ์

➢ เที่ยวชมศาลเจา้อิเสะ ศาลเจา้เทพเจา้จิ้งจอกแดง ปราสาทเกา่แก ่และทะเลสาบส าคญั 

➢ เดินชมและถ่ายรปูสวนสาธารณะที่สวยงามหลายแห่ง 

➢ พกัโรงแรมญีปุ่่น  มีออนเซน 

➢ ชืน่ชมมรดกโลก หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ และสถาปัตยกรรมโบราณวัดน า้ใสหรือวดัคิโยมซึิ 

➢ ชมวิวทิวทศันภ์เูขาไฟฟูจิ มมุเดียวกบัภาพบนธนบัตร 

➢ บริการน า้ดื่มญี่ปุ่นวนัละขวด  พรอ้ม WIFI ฟรบีนรถ 

 



 
 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ กลางวนั เยน็ โรงแรมท่ีพกั 
1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินแห่งชาติจูบุ  - - - -- 

2 
สนามบินนานาชาติจูบุ – ศาลเจา้อิเสะ – ถนนโอคาเงะโย
โกะโจ – นาราปาร์ค – ชินไซบาชิ 

-  - 
โรงแรม เวลินา โดทงโบริ 

3 
วดัคิโยมิซุ - นิเน็นซากะ/ซงัเน็นซากะ - สวนสาธารณะมา
รุยาม่า - ศาลเจา้เทพเจา้จ้ิงจอกอินาริ - ปราสาทนากาฮามะ 
- ทะเลสาบบิวะ 

   
 

โรงแรมอาวาซุ แกรนด์ 

4 
สวนคานาซาวา่ เคนโรคุเอน - หมู่บา้นชิราคาวะโกะ – 
ถนนคนเดินคามิซนัโนะมะจิ 

  
 

 
 

โรงแรมชิราคาบาโกะ วิว 

5 ทะเลสาบโมโตซุ - หา้ง Lala Port - ซากาเอะ   - 
โรงแรมโทโยโกะ เมเอะกิ มินามิ 

6 สนามบินนานาชาติจูบุ - สนามบินดอนเมือง - - - 
SAYONARA 

ก าหนดการเดินทาง   วันท่ี 11 – 16 เมษายน 2563     6 วัน 4 คืน 

วันท่ี 1     สนามบินดอนเมือง – สนามบินนานาชาติจูบุ 

20:30 คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง  ทีมงานอ านวยความสะดวก  และใหบ้ริการเก่ียวกบัเอกสาร พร้อมเช็คอิน  
 หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 45 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง 
 ดังนั้นผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 
23:55 เดินทางจากสนามบินดอนเมือง - สนามบินแห่งชาติ จูบุ เซ็นแทรร์ นาโกย่า โดยสารการบินแอร์เอเชีย  เท่ียวบินท่ี  XJ638  

(ใชเ้วลาเดินทาง 6 ชัว่โมง) ไม่มีอาหารเช้าบริการบนเคร่ือง 

วันท่ี 2     สนามบินนานาชาติจูบุ – ศาลเจ้าอเิสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ –  ชินไซบาชิ                                              (L) 

เชา้ ถึงสนามบินนานาชาติ จูบุ เซ็นแทร์นาโกย่า (เวลาเร็วกว่าไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง ตรวจสอบสัมภาระ
พร้อมออกเดินทางชม ศาลเจ้าอิเสะ – จิงงู นบัว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิและลึกลบัท่ีสุดแห่งหน่ึงของจงัหวดัน้ีเลย ถือ
เป็นศาลเจ้าชินโตท่ีมีความเก่าแก่มากๆ เพราะรวมๆแล้วมีอายุราวๆ 2,000 ปีทีเดียว มักจะเป็นท่ีท่ีชาวญ่ีปุ่ นมักจะมา
สักการะบูชาเทพเจ้าอะมะเทะระซึ โอมิคามิ เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตยท่ี์ประดิษฐานอยู่ภายในศาลเจ้าแห่งน้ี ซ่ึงเช่ือกันว่า
ราชวงศญ่ี์ปุ่ นสืบเช้ือสายมาโดยตรง ในทุกๆ 20 ปีจะมีการบูรณะศาลเจา้โดยให้ทุกอย่างยงัคงแบบเดิมไวม้ากท่ีสุด ถือเป็น
การถ่ายทอดทั้งความรู้และทกัษะของช่างฝีมือรุ่นเดิมให้กบัช่างฝีมือรุ่นใหม่ ถนนโอคาเงะโยโกะโจ หรือมีอีกช่ือวา่ ถนนยอ้น
ยุคโอคาเกะโยโคะโจ บรรยากาศโบราณๆน่ีตอ้งมาจดัให้ได ้เพราะท่ีน่ีอยู่บริเวณแถบดา้นหนา้ของศาลเจา้แบบเดินมาแป๊บ
เดียวก็ถึงโดยตลองสองฝ่ังทางจะเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนสไตล์ยุคเอโดะไปจนถึงเมจิ แมจ้ะไม่ไดเ้ป็นของเก่าแก่แต่ก็มี
การจ าลองไดเ้ป๊ะมาก สายช็อป สายกิน ยิง่หา้มพลาด นัน่ก็เพราะมีร้านคา้ทั้งอาหาร ของฝากของฝากทอ้งถ่ินใหเ้ลือกแวะกนั
มากกวา่ 50 ร้าน  



 
 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านสู่ สวนกวางนารา  บอกเลยว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดงัมากๆของ
เมืองนารา ภายในสวนเป็นท่ีอยู่ของกวางจ านวนมาก เมืองนารานั้นมีกวางเกือบ 1200 ตัว ซ่ึงท าให้กลายเป็นสัญลักษณ์
ประจ าเมืองนารา โดยจากเหล่าน้องกวางสุดน่ารักท่ีจะได้เห็นกันในระยะประชิดภายในบริเวณสวนแห่งน้ีจะเป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่มากๆในตวัเมืองนารา กวางท่ีน่ีจะค่อนขา้งคุน้เคยกนัคนมากๆ บางตวัเช่ืองและแสนรู้ ขนาดมีการ
โคง้ประหน่ึงท าการค านบัเพื่อของอาหารจากเราเพียงดว้ย จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิง ย่านชินไซบาชิ เป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดในโอซากา้ เป็นถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเส้นทางจะมีร้านคา้อยู่ประมาณ 180 ร้าน ทางฝ่ัง
ทิศใต ้ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมีป้ายทางเขา้แถวป้ายกูลิโกะ อาหารเยน็ ณ แหล่งช้อปป้ิงตามอัธยาศัย จากนั้นเขา้สู่
ท่ีพกั  WELINA DOTONBORI HOTEL 3*/เทียบเท่า 

 
 
 
 
 

วันท่ี 3  วัดคิโยมิซุ – นิเน็นซากะ/ซังเน็นซากะ – สวนสาธารณะมารุยาม่า – ศาลเจ้าเทพเจ้าจิง้จอกอนิาริ – ปราสาทนากาฮามะ 
ทะเลสาบบิวะ               (B/L/D) 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม จากนั้นเดินทางไป วัดคิโยมิซุ (วัดน ้าใส) เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั
ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ตวัวดัมีสถาปัตยกรรมโบราณท่ีงดงามชวนตะลึงท่ีเป็นอาคารไมใ้นการก่อสร้างโดยท่ีไม่ใช้ตะปูแมแ้ต่ตวั
เดียว จนยูเนสโกไดบ้นัทึกให้วดัแห่งน้ีขึ้นเป็นมรดกโลก บริเวณหน้าวดัคิโยมิซุจะมีนิเน็นซากะ/ซังเน็นซากะเนินยาวท่ี
เรียงรายไปดว้ยบา้นเรือนท่ีหลงเหลือจากสมยัเอโดะและมีร้านคา้มากมาย พาชมและชิมอาหารอร่อย ๆ ในจุดฮานามิยอด
นิยมของเกียวโตท่ี สวนมารุยาม่า เป็นอีกจุดชมซากุระท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงในเกียวโต ซ่ึงตั้งอยู่ดา้นหลงัของศาลเจา้ยา
ซากะ สวนน้ีเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเกียวโต ไม่เสียค่าเขา้ชม อีกทั้งยงัเปิดบริการ 24 ชัว่โมง 

 
  
 
 
 
เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู ชม ศาลเทพเจ้าจิ้งจอกแดง มีช่ือเสียงโด่งดงัจากประตูโทริอิ หรือเสาประตูสี

แดงท่ีเรียงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จ านวนหลายหม่ืนตน้จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริและสามารถพบเห็นรูปป้ันจ้ิงจอก
ไดท้ัว่ทั้งบริเวณ น าท่านชม ทะเลสาบบิวะ ทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ นอยู่ในจงัหวดัชิงะ ในอดีตเคยเป็นชุมทาง
ส าคญัระหว่างเกียวโตและโตเกียว ปัจจุบนัเป็นเมืองศูนยก์ลางท่องเท่ียวของจงัหวดัชิงะ (Shiga) นอกจากนั้นยงัเป็นหน่ึง
ในทะเลสาบท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก จากนั้นชม ปราสาทนากาฮามะ ปัจจุบนับริเวณโดยรอบปราสาทกลายเป็นพิพิธภณัฑ์



 
 

 

เมืองนากาฮาม่า ท่ีภายในสามารถชมเร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของปราสาทในสมยัก่อนไดด้ว้ย และยงัไดรั้บเลือกให้
เป็นจุดชมดอกซากุระท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 100 แห่งของญ่ีปุ่ น ส าหรับท่ีน่ีเปิดใหเ้ขา้ชมฟรีไม่เสียค่าใชจ่้าย 

เย็น  รับประทานอาหารค ่า บุฟเฟ่ห์ปูยักษ์ (KING CRAB) จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกั AWAZU  GRAND  HOTEL 3*/เทียบเท่า อิสระ
แช่ออนเซน ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ตามอธัยาศยั 

 
 
 

 
 

วันท่ี 4     สวนคานาซาว่า เคนโรคุเอน – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ถนนคนเดินคามิซันโนะมะจิ                                           (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหาร  จากนั้นชม สวนเค็นโรคุเอน็ นบัเป็นแลนมาร์กท่ีโดดเด่นมากๆของเมืองคานาซา
วะ ท่ีสายธรรมชาติอยากเห็นสวนงามๆ  เพราะท่ีน่ีนั้นไดช่ื้อว่าติด1 ใน 3 ของสวนท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดของประเทศ
ญ่ีปุ่ น ทศันียภาพความงดงามภายในสวนท่ีสวยไม่ซ ้ าในทุกๆฤดู โดยเฉพาะถา้ชอบซากุระแลว้ล่ะก็มาท่ีน่ีรับประกนัความ
สวย มีร้อยใหร้้อยเลย เพราะว่าสวยตระการตาอลงัการงานสร้างมาก ยิ่งช่วงไหนท่ีมีการเปิดไฟกลางคืนน่ีบอกไดค้  าเดียว
วา่เด็ด เรียกไดว้่าเป็นสวนสไตลญ่ี์ปุ่ นดั้งเดิมแท้ๆ ท่ีงดงามประหน่ึงอยู่สรวงสวรรคก์็ไม่ปาน จากนั้นน าท่านชม หมู่บ้านชิ
ราคาวะโกะ และบริเวณโกคายาม่า ท่ีอยู่ใกลก้ันเป็นหมู่บา้นชาวนาท่ีตั้งอยู่ในหุบเขาตามล าน ้ าโชโกว่า ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี 1995 มีบา้นแบบกสัโชสึคุริ เป็นบา้นชาวนาโบราณท่ีมีอายมุากกวา่ 250 
ปี บา้นในแบบกสัโชสึคุริ บา้นแบบญ่ีปุ่ นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าว่า “กสัโช” ซ่ึงแปลว่า “พนมมือ” ตามรูปแบบของบา้ 
นท่ีหลงัคาบา้นลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างขึ้นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียวอีกทั้ง
วสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ ลว้นแต่มาจากวสัดุจากธรรมชาติทั้งส้ิน อย่างตน้หญา้ท่ีปลูกไวเ้พื่อน ามาใช้มุงเป็น
หลงัคาขนาดหนาแต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวไดเ้ป็นอย่างดี  หมู่บา้น
ท่ามกลางหุบเขา และธรรมชาติของใบไมท่ี้ผลิใบสีเขียวสดใสในฤดูใบไมผ้ลิ เปล่ียนเป็นสีน ้ าตาลแดงในฤดูใบไมร่้วง 
และฤดูหนาวท่ีหมู่บา้นถูกปกคลุมไปดว้ยสีขาวหมดจดของหิมะ หมู่บา้นมีความเป็นมาและคงความเป็นอยู่ดงัมนตข์ลงั
แห่งเทพนิยาย อิสระให้ท่านไดเ้ดินชมพร้อมเก็บภาพความประทบัใจ หรือจะเลือกชมเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองต่างๆ อาทิ 
ตุ๊กตาซารุโบโบะ ท่ีคนพื้นเมืองเปรียบเสมือนส่ิงน าโชค โปรแกรมน้ี เราจดัเต็มให้ท่าน 2 หมู่บา้นมรดกโลก เต็มอ่ิมกบั
สถานท่ีฝันใฝ่ท่ีไดม้าสักคร้ัง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางไปยงั ถนนคนเดินทาคายาม่า คามิซันโนะมาจิ เป็นเขตเมืองเก่าท่ีมี
การอนุรักษบ์า้นเรือนในสมยัเอโดะท่ีมีอายุกวา่ 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  ตวัเมืองลอ้มรอบดว้ยคูน ้าและถนน 3 สายเลก็ๆ ท่ี
มีประวติั  ความเป็นมาอย่างยาวนาน บา้นเรือนแต่ละหลงัของท่ีน่ีมองไปมุมไหนก็จะพบแต่บา้นเรือนเก่าโทนสีน ้ าตาล
และสีด าเหมือนกนัไปหมด  โดยในปัจจุบนับา้นเรือนเหล่าน้ีไดถู้กดดัแปลงเป็นร้านคา้และร้านอาหาร ยา่นซันมาชิซูจิ น้ี
มีสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีขึ้นช่ือมากมาย ไม่วา่จะเป็นงานฝีมือท่ีท ามาจากผา้ ไม่วา่จะเป็นชุดยคูาตะ ตุ๊กตาผา้ และ



 
 

 

ของท่ีระลึกต่างๆงานฝีมือท่ีท ามาจากไมแ้ละงานภาชนะกระเบ้ือง ไม่ว่าจะเป็นถาดรอง จาน ชามไม ้และถว้ยกระเบ้ือง
เขียนลาย, สาเก หรือ เหลา้ขาวญ่ีปุ่ น ทุกซอกซอยของย่านน้ีจะมีร้านขายสาเกให้ท่านเลือกมากมายซ่ึงเป็นสาเกทอ้งถ่ิน
คุณภาพดีและราคาไม่แพง และสุดทา้ยท่ีขึ้นช่ือของท่ีน่ีก็เป็นเมนูผกัดองและเน้ือตากแห้ง   อิสระให้ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือ
สินคา้ และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 เย็น รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SHIRAKABAKO VIEW HOTEL 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 5  ทะเลสาบโมโตซุ - ห้าง Lala Port – ซากาเอะ               (B/L) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรม ชมทะเลสาบโมโตซุ ตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัตกของภูเขาไฟฟูจิ วิวภูเขาไฟฟูจิท่ีมองเห็นจากมุมน้ีเป็นภาพเดียวกนักบัภาพบน
ธนบตัรใบละ 1,000 เยน และ 5,000 เยน(ฉบบัเก่า) บริเวณรอบริมทะเลสาบไม่ไดรั้บการ
พฒันามากนกั แต่ยงัคงเป็นแหล่งท ากิจกรรมกลางแจง้ท่ีนิยม เช่น ตั้งแคมป์ เดินป่า ตกปลา 
พายเรือ และกีฬาทางน ้าอ่ืนๆ ทะเลสาบโมโตซูโกะเกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิ
ในช่วงศตวรรษท่ี 9 ลาวาท่ีไหลลงมาท าใหท้ะเลสาบถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน (รวมกบัทะเลสาบโชจิโกะและทะเลสาบไซ
โกะ) แต่ดูเหมือนวา่ยงัคงมีทางน ้าใตดิ้นเช่ือมต่อกนัอยูเ่น่ืองจากมีระดบัน ้าท่ี 900 เมตรเท่าๆกนั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นแวะ ห้าง Lala Port มีสินคา้และของท่ีระลึกมากมายเดินเท่ียวชมตาม
อธัยาศยัท่ี ย่านซากาเอะ เป็นหน่ึงในยา่นท่องเท่ียวและแหล่งชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองนาโกยา่ อิสระอาหารเยน็ ณ ย่านช้อปป้ิง
ตามอัธยาศัย จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกั TOYOKOINN MEIEKI MINAMI HOTEL 3*/เทียบเท่า 

วันท่ี 6 สนามบินนานาชาติจูบุ - สนามบินดอนเมือง 

05.30    เช็คเอาท์ออกจากที่พัก เดินทางสู่สนามบินนานาชาติ จูบุ เซ็นแทรร์นาโกย่า (ไม่มีอาหารเช้า และ เท่ียงบริการ) 
09.00  ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี XJ639 ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง 
15:35 เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 

https://www.talonjapan.com/lake-shojiko/
https://www.talonjapan.com/lake-saiko/
https://www.talonjapan.com/lake-saiko/


 
 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึน้ไป 
พกั 2 – 3 ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน อายุ 5–12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 – 2 ท่าน 
( เด็กใช้เตียง ) 

เด็ก1ท่าน อายุ 2 - 4ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( เด็กไม่ใช้เตียง ) 

พกัเดี่ยว 

11 - 16 เม.ย. 63 39,900 39,900 37,900 +6000 

**ซ้ือตั๋วเคร่ืองบินเองลดค่าตั๋วท่านละ 11,000 บาท** 

** ราคาเด็ก ใช้ส าหรับเด็กท่ีมีอายุต ่ากว่า 12 ปี บริบูรณ์เท่าน้ัน** 

ค่าทิปส าหรับมัคคุเทศก์  และคนขับรถรวม  4,000  เยน ( เงินไทย 1,200 บาท ) / ทริป 
( ยกเว้นการช าระทิปส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี ) 

อตัราค่าบริการรวม 

• ค่าตัว๋โดยสาร XJ ( Economy Class) (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ ลูกคา้จะตอ้งซ้ือตัว๋ขากลบัเพิ่มเติมดว้ยตวัท่านเอง) 
• ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
• ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน)  
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
• ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง 
• ค่าเขา้ชมทุกแห่งตามท่ีรายการระบุ   
• ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่ีคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
• น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่ นท่านละ 1 ขวดต่อวนั ยกเวน้วนัอิสระ 
• Wifi Free ตลอดการท่องเท่ียว มีเฉพาะบริการบนรถบสั ตอ้งการส่วนตวัมีใหเ้ช่าในราคา 120 บาทต่อวนั 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท/อาหารเป็นพิษ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไข

และขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวิต *** เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ70 ปีขึ้นไป จะตอ้งช าระค่าประกนัเพิ่มเติม 500 บาท 
***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ่ากว่า 6 เดือน และผูใ้หญ่อาย ุ86 ปีขึ้นไป/ไม่คุม้ครองลูกคา้จอยทวัร์ท่ีเดินทางไปก่อนกรุ๊ปทวัร์*** 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

• ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษนอกเหนือรายการ 
• ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทุกชนิด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ฯลฯ นอกเหนือจากท่ีรายระบุ 
• ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น (ในกรณีท่ีมีการยกเลิก วีซ่าฟรีส าหรับหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
• ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
• ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ ส าหรับผูท่ี้ไป และ/หรือ กลบั ไม่พร้อมคณะ 



 
 

 

• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 
• ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ท่ีเดินทางไปจากประเทศไทย ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่านในการบริการ 

เง่ือนไขการจองและการส ารองท่ีนั่ง 

• ช าระมัดจ าค่าทวัร์คร้ังแรก มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วัน  ตามก าหนดในใบจอง พร้อมแจ้งช่ือภาษาองักฤษตามหน้า
หนังสือเดินทาง เพื่อยืนยนัการเดินทางและรักษาสิทธ์ิตัว๋โดยสาร หากเกินก าหนดภายใน 3 วนั บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก
การจองโดยอตัโนมติั  

• ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง ไม่นอ้ยกว่า 45 วนัท าการ (ไม่นบัรวม เสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) มิฉะนั้นทางบริษัท
ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณี (ไม่คืนเงินมัดจ า) และบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองโดยอตัโนมติั 

• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วนั หกัค่ามดัจ าส าหรับสายการบิน 5,000 บาท คืนมดัจ า 10,000 บาท 
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 1 - 44 วนั คืนค่าทวัร์เป็นบางส่วน ( หกัค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีช าระแลว้ ) 
• คณะผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึ้นไป พร้อมมคัคุเทศกเ์ดินทางพร้อมคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีผูเ้ดินทาง

ไม่ถึง 15 ท่าน ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของบริษทั และเพื่อประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
**  หลงัจากช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายการเดินทาง พร้อมใบเตรียมตัวการเดินทาง
ให้อย่างน้อย 3 – 7 วันก่อนการเดินทาง  ** 

เง่ือนไขการเดินทาง 

- หนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต ตอ้งมีอายกุารใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั 
- บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณา
แลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน 

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีอาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน 
เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเท่ียวบินจากสายการบิน, อุบติัเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน, 
ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม และส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเหตุอนัเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของ
บริษทั 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงรายการทัวร์, ก าหนดวนัเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความ
เหมาะสม และความจ าเป็นท่ีเกิดขึ้น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- คณะผูจ้ดัการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้–ออกเมือง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ี
ตรวจคนเขา้ออกเมืองเป็นส าคญั  

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 



 
 

 

++  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั หรือเปล่ียนแปลงวนั
เดินทาง ในทุกกรณี  ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดย
สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ ออกตัว๋
เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
++  กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน ตัว๋รถทวัร์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อ
ยนืยนักบัเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาได ้เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมี
การปรับเปล่ียนไฟลทบิ์น หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และ ตารางบินของท่า
อากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ี
หากเกิดความเสียหายใด ๆ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นใด ๆ ทั้งส้ิน   

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองการท่องเท่ียว 

++  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
++  เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวน
สิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ  หากระหว่างเดินทาง 
สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

++ เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว ( Single) และห้อง
คู่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัห้องตามความ
เหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกคา้เป็นส าคญั  
++  กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair) เด็ก 
และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 -5 ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและครอบครัวตอ้งให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 



 
 

 

▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติด
ตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 
โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ [ICAO] 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย 
       จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็น
การยนืยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษทัจะจดัเตรียม
ใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น ** 

• ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 
• ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น เงินสด บตัรเครดิต 
• ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืน ๆ ) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

• หนงัสือเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่พร้อมเอกสารระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
• กิจกรรมใด ๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านกัระยะสั้น 
• เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย

คุณสมบติัท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
หมายเหต:ุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ มีประกันภัยทุกท่ีน่ัง ท่ีน่ังละ 1,000,000 บาท 
ยกเว้นทารกแรกเกดิ – สองขวบ  และลูกค้าท่ีมีอายุเกินกว่า  70  ปีช าระประกนัเพิม่เติม 500 บาท 

**  เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯ แล้ว 

ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงท้ังหมดนีแ้ล้ว  ** 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมอบความไว้วางใจใช้บริการเรา 
 
 



 
 

 

  


