
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 
CODE:JL801 “นาโกยา่! มาซคิะ” นาโกยา่ โอซากา้ ลงิออนเซ็น มตัสโึมโต ้ชริาคาวาโกะ ทาคายามา่ 6D3N 
   
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

นาโกยา่ โอซากา้ ลงิออนเซ็น มตัสโึมโต ้ชริาคาวาโกะ ทาคายามา่ 6วนั 3คนื 
สดุคุม้!!!มไีกด ์รถ พาเทยีวทกุวนั ไมม่วีนัอสิระฟรเีดย ์พกัออนเซ็น 
สดุคุม้!!!บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ+์เครอืงดมื เบยีร ์สาเกไมอ่นั บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku ชาบบูฟุ 

พกันากาโนะ ออนเซ็น 1คนื มตัสโึมโต ้1คนื นาโกยา่ 1คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ Japan Airlines (JL) บนิตรงสูน่าโกยา่(สนามบนิสนามบนิชูบเุซ็นแทรร)์  

กลบัจากโอซากา้ (สนามบนิคนัไซ)  นําหนกักระเป๋า2ชนิ ไป-กลบั ชนิละ 23 KG  
 

วนัท ี รายละเอยีดทอ่งเทยีว 

1 พรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภูม ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Japan Airlines 

2  เทยีวบนิท ี BKK-NGO  JL738 00.55-08.20   สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์- วดัโอสคุนันอน – มตัสโึมโต-้ 
ปราสาทมตัสโึมโต ้– นากาโนะออนเซ็น   เทยีง,เย็น (บฟุเฟตข์าป+ู เครอืงดมื เบยีร ์สาเก ไมอ่นั) 

3  นากาโนะ – ลงิออนเซ็น จโิกกดุาน ิ– วดัเซนโคจ ิ– มตัสโึมโต ้
 เชา้,เทยีง,เย็น (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์ 

4  ทาคายามา่ – ทาคายามา่จนิยะ – ซนัมาจซิูจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – นาโกยา่ – หา้งAeon Mall 
 เชา้,เทยีง 

5 โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – ดวิตรฟีรJีTC – ถา่ยรปูป้ายกลูโิกะ – ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ-  
รงิกเุอา้ทเ์ลท - สนามบนิคนัไซ   เชา้,เทยีง (ชาบู บฟุเฟ่ต)์ 

6 เทยีวบนิ KIX-BKK   JL727 00.55 -04.40  สนามบนิสวุรรณภมู ิ



 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
 พกัเดยีวเพมิ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 
ทนีงั หมายเหต ุ

11 – 16 ธนัวาคม 62 34,888  
 
 
 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

8,500 30  

18 – 23 ธนัวาคม 62 34,888 8,500 30  
8 – 13 มกราคม 63 34,888 8,500 30  
22 – 27 มกราคม 63 34,888 8,500 30  
19-24 กมุภาพนัธ ์63 34,888 8,500 30  
4-9 มนีาคม 63 34,888 8,500 30  
18-23 มนีาคม 63 34,888 8,500 30  
25-30 มนีาคม 63 34,888 8,500 30  
 
 

ไฟลท์บนิ 
Departure    BKK – NGO  JL738 00.55 -08.20+1 
Return          KIX – BKK   JL727  00.55 -04.40 

 
วนัทแีรก   กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

21.30น.  พรอ้มกันทีสนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชนั4 ประตูหมายเลข 8 
เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทบีรษัิทฯใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร
และตดิแท็กสมัภาระ ตรวจเช็ 

 
วนัทสีอง สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์- วดัโอสคุนันอน - มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้– นากาโนะออนเซ็น 
                  อาหารกลางวนั ,เย็น (บุฟเฟตข์าป ูเครอืงดมื เบยีร ์สาเก ไมอ่นั) 

 
00.55น. นําท่านเดนิทางสู ่นาโกยา่ สนามบนิสนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ ประเทศญปีุ่ นโดย 

สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีJL738 
 
08.20 น. เดนิทางถงึ นาโกยา่ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร(์เวลาทอ้งถนิเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชวัโมง 

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศ
ญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําท่านขนึรถโคช้ปรับอากาศ
เดนิทางสู ่วดัโอสุคนันอน (Osu Kannon Temple) ตังอยู่
จังหวัดไอจ(ิAichi) วัดแห่งนีนับว่ามคีวามเกา่แกแ่ละประวัตทิี
น่าสนใจ แรกเริมสรา้งขนึในสมัยคามาคุระทีอยู่ราวๆปี ค.ศ. 
1192-1333 ในจังหวัดกฟิุ แลว้ถูกยา้ยมาตัง ณ ปัจจุบันในปี 
1612 เ ป็นวัดในพระพุทธศาสนาทีมีชือเสียงมากในแถบ
ตอนกลางของนาโกยา สงิททํีาใหวั้ดนีมชีอืเสยีงโด่งดังมากคอื
เป็นทปีระดษิฐานของเทพคนันอน ซงึเชอืกันวา่เป็นเทพเจา้ทขีนึ
ชือเรืองความเมตตา เป็นพระพุทธรูปไม  ้  ทีแกะสลักอย่าง
ประณีตโดยพระสงฆน์ามว่า “Kobo Daishi” มหีอ้งโถงใหญ่ คอื
หอ้งสมุดชนิปูคุจทิจัีดเก็บหนังสอืภาษาญปีุ่ นและภาษาจีน กว่า 
15,000 เล่ม หนังสอืเหล่านีเป็นสมบัตขิองชาต ิและเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม รวมถงึสําเนาทเีกา่แกท่สีดุของพงศาวดารโคจคิิ
ทรีวบรวมประวัตศิาสตรต์น้กําเนนิของญปีุ่ น  

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มอืท1ี)  
บา่ย จากนันนําท่านเดินทางสู่ ปราสาทมตัสึโมโต ้(Matsumoto 

Castle) (ทัวร์นําชมดา้นนอก)  เป็น 1ใน12 ปราสาทดังเดมิที
ยังคงสภาพสมบรูณ์และสวยงามทสีดุของประเทศญปีุ่ น (สรา้งขนึ
ในปี 1592-1614) เนืองจากสรา้งอยูบ่นพนืทรีาบ ปราสาทแห่งนี
มีเอกลักษณ์ตรงทมีีหอคอยและป้อมปืนเชอืมต่อกับโครงสรา้ง
อาคารหลัก และดว้ยสโีทนมดืทําใหเ้กดิความรูส้กึทียงิใหญ่และ
สุขุม จนไดร้ับฉายาว่าปราสาทอกีา ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดทน่ีาสนใจ ไดแ้ก่ บันไดไมสู้งชัน ช่องเก็บหนิ



สําหรับโจมตศีัตรู ชอ่งสําหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชัน6 ฤดูใบไมผ้ลปิระมาณกลางเดอืนเมษายนของทุกปี 
ปราสาทมัตสโึมโตะจะเป็นจุดชมซากรุะยอดนยิมแห่งหนงึ ผูค้นจํานวนมากต่างมาเดนิเลน่ในสวนหย่อม สมควร
แกเ่วลานําทา่นเขา้ทพีกันากาโนะออนเซ็น 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท2ี) บฟุเฟตข์าป ู
เครอืงดมื เบยีร ์สาเก ไมอ่นั 

หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนําแร่ธรรมชาต ิ เพอืสุขภาพ/ 
ออนเซ็น Onsen นําแรใ่นสไตลญ์ปีุ่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอมิ ซงึชาวญปีุ่ น
เชอืวา่นําแรธ่รรมชาตนิมีสีว่นชว่ยเรอืง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปลงั 

ทพีกั: Itoen Asama No Yu Hotelหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชอืโรงแรมททีา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทสีาม นากาโนะ – ลงิออนเซ็น จโิกกดุาน ิ– วดัเซนโคจ ิ– มตัสโึมโต ้
                 อาหารเชา้,กลางวนั ,เย็น (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์ 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั (มอืท3ี) 

นําท่านเดนิทางสู ่จงัหวดันากาโนะ นํา
ท่านเดนิทางสู่ อุทยานลงิจโิกกุดาน ิ
(Jigokudani Monkey Park) จนถงึ
เ ว ล า นั ด ห ม า ย นํ า ท่ า น สั ม ผั ส
ประสบการณ์ พิเศษ ลงิแช่ออนเซ็น 
SNOW MONKEY กลางบ่อนําพุรอ้น
ธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิรมิขอบสระ ชอื
ชมความน่ารักของลงิทอีาศัยอยูก่ันเป็น
ฝงูใหญ่และมคีวามคุน้เคยกับมนุษย ์(หา้มจับหรือใหอ้าหารโดยเด็ดขาด)ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชมความ
น่ารักของลงิตามอัธยาศัย (การชมลงิแชอ่อนเซ็นนันจะสามารถชมไดห้รือไม่ได ้
ขนึอยูก่บัสภาพอากาศและตวัของลงิเนืองจากลงิทลีงมาแชอ่อนเซ็นเป็นลงิป่า) 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มอืท4ี) 
บา่ย นําท่านไปชม วดัเซ็นโกจ ิเป็นสถานทีเคารพบูชาของผูท้ีเลือมใสศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาในญีปุ่ น มาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ว ิหารเซ็นโกจิเป็นที
ประดษิฐานของพระพุทธรูปองคแ์รกทีเขา้มาสู่ญีปุ่ น ดงึดูดผูท้ีเลือมใสศรัทธา 
จากทุกนิกาย ในทุกๆ ปีจะมีนักท่องเทียวกว่า6ลา้นคนมาเคารพสักการะ
สถาปัตยกรรมชนิเอกทางพุทธศาสนาแห่งนี วัดเซ็นโกจเิป็นวัดทใีหญ่ทสีดุใน
ญปีุ่ นฝังตะวันออก สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่พีกัมตัสโึมโต ้

คาํ  รบัประทานอาหารเย็น (มอืท5ี) เมน ูบฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku 

ทพีกั: Premier Hotel Cabin Matsumoto หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชอืโรงแรมททีา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทสี ี ทาคายามา่ – ทาคายามา่จนิยะ – ซนัมาจซูิจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – นาโกยา่ – หา้ง Aeon Mall 
                  อาหารเชา้,กลางวนั  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั (มอืท ี6) 

นําท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า จนิยะ หรอื 
ทวีา่การอาํเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรูป
ดา้นหนา้) ซงึเป็นจวนผูว้่าแหง่เมอืงทาคายามา่ 
เป็นทีทํางานและทีอยู่อาศัยของผูว้่าราชการ
จังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ 

จากนันนําท่านเดิมชม หมู่บ้าน LITTLE 
KYOTO หรอื ยา่นซนัมาชซูิจ ิ(Sanmachi-
Suji) เป็นเขตเมอืงเกา่ทมีกีารอนุรักษ์บา้นเรอืนในสมัยเอโดะทมีอีายุกว่า 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่าน
ไดเ้ดนิเทยีวและชนืชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติ
และจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทังเลอืกซอืของทรีะลกึพนืเมอืงเฉพาะถนิ เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื 
ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไม่มีหนา้ตา ซงึถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึงของเมืองทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนิยม 
เพราะแฝงไปดว้ยความเชอืเกยีวกบัโชคลางของชาวญปีุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกยีวบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย 
ทา่นยังสามารถลองลมิชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย  

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มอืท7ี)Japanese Set  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทยัีงคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ปีุ่ นขนานแทด้ังเดมิ และยังไดรั้บ

เลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโช สคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 



18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทตีกหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่าง
ของหลังคาเหมือนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรียกหมู่บา้นสไตลนี์ว่า กัสโช และมผีูค้นจากทัวทุกมุมโลก
หลังไหลไปชมความงามในแตล่ะปีเป็นจํานวนมาก จากนันนําทา่นเดนิทางสูน่าโกยา่ เดนิทางสูห่า้ง Aeon Mall 

 
 
เย็น อสิระใหท้า่นเลอืกซอืของและอสิระทานอาหารเย็นตามอธัยาศยัสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่พีกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ทพีกั: Route Inn Grantia Komaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชอืโรงแรมททีา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
วนัทหีา้  โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – ดวิตรฟีรJีTC – ถา่ยรปูป้ายกลูโิกะ – ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ– รงิกเุอา้ทเ์ลท 
                   - สนามบนิคนัไซ  อาหารเชา้,เทยีง (ชาบู ชาบู บฟุเฟ่ต)์ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท8ี) 

นําท่านเดินทางสู่ เมอืงโอซากา้ เดินทางสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็น
สัญลักษณ์อันโดดเดน่ของเมอืงโอซากา้ สรา้งขนึเป็นครังแรกบนบรเิวณที
เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมือปีค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi 
(ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง
แรก แตห่ลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกลู 
Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกทําลายลงย่อยยับ ต่อมา
ไดรั้บการบูรณะใหมใ่นสมัย Tokugawa แต่น่าเสยีดายทใีนปี ค.ศ.1665 
ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทังหมดกอ่นจะทําการบูรณะขนึมาใหมอ่กีครังและถูก
ประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู55 เมตร 
ม ี5 ส่วน 8 ชนั เครอืงประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาท
และหลายๆส่วนลงทองสอีร่ามสวยงาม (ทัวร์นําชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก) 
จากนันเดนิทางไปชอ้ปปิงท ีรา้น JTC Duty free อสิระเลอืกซอืสนิคา้ราคาถูก 
และผลติภัณฑต์่างๆของญีปุ่ นตามอัธยาศัย นําท่านถ่ายรูปกับป้ายนักวงิกูลโิกะ 
(Glico Running Man sign) ทเีป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มอืท9ี)เมนูชาบู ชาบบูุฟเฟ่ต ์ 
บา่ย ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปปิงยา่นชนิไชบาช ิมทีังรา้นคา้เกา่แก ่และทันสมัยปะปนกัน มี

สนิคา้มากมายทังถูกและแพง ทังสนิคา้แฟชันล่าสุด ขนมเคก้แสนอร่อย จนถงึ
กลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร์ และเกมสรุ่์นใหม่ล่าสุดและตนืตากับลีลาชวีติของคน
หนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีดูจะ
สนุกสนานและมีสีสันมากกว่า
ท า ง ฝั ง โ ต เ กี ย ว  ร ว ม ทั ง
รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไป
เก็บภาพเป็นทรีะลกึกบั จุดเด่น
ของแต่ละรา้นคา้ เช่น ปูยักษ์ 
หนา้ภัตตาคารขาปูยักษ์ และ
สัญลักษณ์เด่นของย่านนีคือ 
ตกึรูปเครอืงหมายการคา้ของกลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชอืดังจากญีปุ่ นนันเองหรือจะเป็นรา้นดสินียช์อ้ปผลติภัณฑ์
ใหม่ๆจากดสินีย ์และย่านเกา่แกอ่ย่างถนนโดทงบุร ิซงึท่านสามารถลมิลองขนม หรอือาหารขนึชอืของนครโอ
ซากา้ทังทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกันตลอดทังวัน นอกจากนีในย่านนียังมี
หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีอืเสยีงอยา่งหา้งไดมารู หา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิาย่า มสีนิคา้มากมายใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซอืเลอืกหาอกีดว้ย อสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศัย จากนนันําทา่นเดนิทางสู ่รงิกุ พรเีมยีม เอา้ทเ์ลท เป็น
อกีหนงึแหลง่ชอ้ปปิงชอืดังของโอซากา้ ตังอยูท่เีมอืงรงิกตุรงขา้มกับท่าอากาศยานนานาชาตคัินไซ โดยออกแบบ
ใหม้ลีกัษณะเหมอืนกบัเมอืงทา่ของสหรัฐอเมรกิา และมบีรรยากาศแบบรสีอรท์ ซงึภายในแมจ้ะไมใ่หญ่โตมากนัก
แต่ก็เพียบพรอ้มไปดว้ยสงิอํานวยความสะดวกมากมาย และรา้นคา้แบรนด์เนมหลากหลายทีมีชอืเสยีงจาก
ต่างประเทศ (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั)  



20.00น.   นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพอืเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
 
วนัทหีก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ
                   
 
00.55น. เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูโิดย สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีJL727 
04.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 
 

******************************** 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญปีุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลยีน
โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพอืใหท้า่นท่องเทยีวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั
นําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีน
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลยีน 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลยีนปรบัสงูขนึ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพมิขนึ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั คา่ทวัรท์จีา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทตีา่งๆ แบบชําระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนนัหาก
ท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญปีุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทงัค่า
ตวัเครอืงบนิใหแ้กท่า่น  
เงอืนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางครงันจีะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 25 ทา่นขนึไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยน์ทัวรกั์บบรษัิททมีโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลอืน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนนัทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทเีหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนืองจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชัน เมอืจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ยา้ยโปรแกรมหรอื
ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศทีระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ  รวมถงึ เมอืท่านออก
เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจ
เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 
 5.อตัราคา่บรกิารน ี รวม 
1.  คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับชนัประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทนัีงเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ ตัวกรุป๊ราคาพเิศษไมส่ามารถ Up Business/First Class ได ้สามารถสะสมไมลไ์ด ้
สําหรับผูโ้ดยสารทเีป็นกลุม่ One World ประมาณ30-50 % เมอืออกตวัแลว้ไมส่ามารถขอเปลยีนชอื แกไ้ขชอืหรอืเปลยีนคน
เดนิทางไดต้อ้งซอืตวัใหม่เทา่นัน 
2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารค่าเขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทบีรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นําหนกักระเป๋า สมัภาระสายการบนิJapan Airlines กระเป๋าโหลดได ้ 2ชนิ กําหนดชนิละไม่เกนิ 23 
กโิลกรมั (รวมนําหนกักระเป๋า2ใบ 46 กโิลกรมั) หากนําหนักเกนิตอ้งชําระค่าปรับหนา้เคาน์เตอรต์ามเงอืนไขของแต่ละ
สายการบนิ ทมีกีารเรยีกเก็บ และคา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิ  
6. ค่าประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสงัซอืประกนัสขุภาพ
เพมิได ้
7. อตัราคา่บรกิารนีไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอนืๆทนีอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครอืงดมืคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํามนัทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 



6. คา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยนตอ่ทรปิ หรอื 1,500 บาท สําหรบักรุ๊ปทมีหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม
ประทบัใจในบรกิาร 
 
รายละเอยีดเกยีวกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหกั้บคนไทย 
(เอกสารทจีะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี
1.ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขีัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพํานักระยะสัน 
 3.ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทงัหมดก่อนทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมอืทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์งัหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง  
6. เมอืทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทังหมด  
7. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพีักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบหุรี
ได ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน  
11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทผีูเ้ดนิทาง
ไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ่้ายเพมิ  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะ
ขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ1ขวดต่อคนตอ่วันเรมิในวันท2ีของการเดนิทางถงึวันท4ีของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัวโมง อาทเิชน่ เรมิงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทบีรษัิทฯไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบัุตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทยีว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทยีว เทา่นัน  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงอืนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมอืท่านชําระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซอืประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทัวไป และควรศึกษาเงือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 



17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน  
18. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทผีูเ้ดนิทาง
ไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  
 
 

 
 

 


