
 
 

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

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

นาโกยา่ โอซากา้ ลงิออนเซ็น มตัสโึมโต ้ชริาคาวาโกะ ทาคายามา่ 6วนั 3คนื 
สดุคุม้!!!มไีกด ์รถ พาเทีย่วทกุวนั ไมม่วีนัอสิระฟรเีดย ์พกัออนเซ็น 

สดุคุม้!!!บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์เครือ่งดืม่ เบีย่ร ์สาเกไมอ่ ัน้ บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku ชาบบูฟุ 
พกันากาโนะ ออนเซ็น 1คนื มตัสโึมโต ้1คนื นาโกยา่ 1คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ Japan Airlines (JL) บนิตรงสูน่าโกยา่(สนามบนิสนามบนิชูบเุซ็นแทรร)์  
กลบัจากโอซากา้ (สนามบนิคนัไซ)  น า้หนกักระเป๋า2ชิน้ ไป-กลบั ชิน้ละ 23 KG  

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิ Japan Airlines 

2  เทีย่วบนิที ่ BKK-NGO  JL738 00.55-08.20   สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์- วดัโอสุคนันอน – มตัสโึมโต-้ 
ปราสาทมตัสโึมโต ้– นากาโนะออนเซ็น   เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟตข์าป+ู เครือ่งดืม่ เบยีร ์สาเก ไมอ่ ัน้) 

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

4  ทาคายามา่ – ทาคายามา่จนิยะ – ซนัมาจซูิจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – นาโกยา่ – หา้งAeon Mall 
 เชา้,เทีย่ง 

5 โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – ดวิตรีฟ้รJีTC – ถา่ยรปูป้ายกลูโิกะ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ-  

รงิกเุอา้ทเ์ลท - สนามบนิคนัไซ   เชา้,เทีย่ง (ชาบ ูบฟุเฟ่ต)์ 

6 เทีย่วบนิ KIX-BKK   JL727 00.55 -04.40  สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

 



 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวม

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่น

เดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

19-24 กมุภาพนัธ ์63 34,888 
Infant 7,000 บาท 
(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

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 

 

วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 
21.30น.  พรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศช ัน้4 ประตูหมายเลข 8 

เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร
และตดิแท็กสมัภาระ ตรวจเช ็

 

วนัทีส่อง สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์- วดัโอสคุนันอน - มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้– นากาโนะออนเซ็น 
                  อาหารกลางวนั ,เย็น (บฟุเฟตข์าป ูเครือ่งดืม่ เบยีร ์สาเก ไมอ่ ัน้) 

 
00.55น. น าท่านเดนิทางสู่ นาโกยา่ สนามบนิสนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ประเทศญีปุ่่ นโดย 

สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL738 
 
08.20 น. เดนิทางถงึ นาโกยา่ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร(์เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง 

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศ
ญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ
เดินทางสู่ วดัโอสุคนันอน  (Osu Kannon Temple) ตั ้งอยู่
จังหวัดไอจ(ิAichi) วัดแห่งนี้นับว่ามคีวามเก่าแก่และประวัตทิี่
น่าสนใจ แรกเริม่สรา้งขึ้นในสมัยคามาคุระที่อยู่ราวๆปี ค.ศ. 
1192-1333 ในจังหวัดกฟิุ แลว้ถูกยา้ยมาตัง้ ณ ปัจจุบันในปี 
1612 เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากในแถบ
ตอนกลางของนาโกยา สิง่ทีท่ าใหว้ัดนี้มชี ือ่เสยีงโด่งดังมากคอื
เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพคนันอน ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นเทพเจา้ทีข่ ึน้
ชื่อเรื่องความเมตตา เป็นพระพุทธรูปไม  ้ ที่แกะสลักอย่าง
ประณีตโดยพระสงฆน์ามว่า “Kobo Daishi” มหีอ้งโถงใหญ่ คอื
หอ้งสมุดชนิปูคุจทิีจั่ดเก็บหนังสอืภาษาญีปุ่่ นและภาษาจนี กว่า 
15,000 เล่ม หนังสอืเหล่านี้เป็นสมบัตขิองชาต ิและเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม รวมถงึส าเนาทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของพงศาวดารโคจคิิ
ทีร่วบรวมประวัตศิาสตรต์น้ก าเนนิของญีปุ่่ น  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่)  
บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทมตัสโึมโต ้(Matsumoto Castle) (ทัวรน์ าชมดา้นนอก)  เป็น 1ใน12 ปราสาท

ดัง้เดมิทีย่งัคงสภาพสมบรูณ์และสวยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น (สรา้งขึน้ในปี 1592-1614) เนือ่งจากสรา้งอยูบ่น
พืน้ทีร่าบ ปราสาทแหง่นีม้เีอกลักษณ์ตรงทีม่หีอคอยและป้อมปืนเชือ่มตอ่กบัโครงสรา้งอาคารหลกั และดว้ยสโีทน
มดืท าใหเ้กดิความรูส้กึทีย่ ิง่ใหญ่และสุขุม จนไดรั้บฉายาว่าปราสาทอกีา ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดทีน่่าสนใจ 
ไดแ้ก่ บันไดไมสู้งชัน ช่องเก็บหนิส าหรับโจมตีศัตรู ช่องส าหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชัน้6 ฤดูใบไมผ้ลิ
ประมาณกลางเดอืนเมษายนของทกุปี ปราสาทมตัสโึมโตะจะเป็นจดุชมซากรุะยอดนยิมแหง่หนึง่ ผูค้นจ านวนมาก
ตา่งมาเดนิเลน่ในสวนหยอ่ม สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กันากาโนะออนเซ็น 

 
 

https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/
https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/


 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่) บฟุเฟตข์าป ูเครือ่งดืม่ เบยีร ์สาเก ไมอ่ ัน้ 
หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต  ิเพือ่สุขภาพ/ ออนเซ็น Onsen น า้แรใ่น
สไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไข้
เจ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

ทีพ่กั: Itoen Asama No Yu Hotelหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

วนัทีส่าม นากาโนะ – ลงิออนเซ็น จโิกกดุาน ิ– วดัเซนโคจ ิ– มตัสโึมโต ้
                 อาหารเชา้,กลางวนั ,เย็น (BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต)์ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดันากาโนะ น า
ท่านเดนิทางสู่ อุทยานลงิจโิกกุดาน ิ
( Jigokudani Monkey Park) จ น ถึ ง
เ ว ล า นั ด ห ม า ย น า ท่ า น สั ม ผั ส
ประสบการณ์ พิเศษ ลงิแช่ออนเซ็น 
SNOW MONKEY กลางบ่อน ้ าพุ รอ้น
ธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิรมิขอบสระ ชือ่
ชมความน่ารักของลงิทีอ่าศัยอยูก่นัเป็น
ฝงูใหญ่และมคีวามคุน้เคยกับมนุษย ์(หา้มจับหรอืใหอ้าหารโดยเด็ดขาด)ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชมความ
น่ารักของลงิตามอัธยาศัย (การชมลงิแชอ่อนเซ็นนัน้จะสามารถชมไดห้รอืไมไ่ด ้
ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและตัวของลงิเนือ่งจากลงิทีล่งมาแชอ่อนเซน็เป็นลงิป่า) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 
บา่ย น าท่านไปชม วดัเซ็นโกจ ิเป็นสถานที่เคารพบูชาของผูท้ี่เลื่อมใสศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่ น  มาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี  วิหารเซ็นโกจิเป็นที่
ประดษิฐานของพระพุทธรูปองค์แรกที่เขา้มาสู่ญี่ปุ่ น ดงึดูดผูท้ี่เลื่อมใสศรัทธา 
จากทุกนิกาย ในทุกๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า6ลา้นคนมาเคารพสักการะ
สถาปัตยกรรมชิน้เอกทางพุทธศาสนาแห่งนี้ วัดเซ็นโกจเิป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดใน
ญีปุ่่ นฝ่ังตะวันออก สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัมตัสโึมโต ้

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) เมน ูบฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku 

ทีพ่กั: Premier Hotel Cabin Matsumoto หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

วนัทีส่ ี ่ ทาคายามา่ – ทาคายามา่จนิยะ – ซนัมาจซูิจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – นาโกยา่ – หา้ง Aeon Mall 

                  อาหารเชา้,กลางวนั  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่6) 

น าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า จนิยะ หรอื 
ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรปู
ดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ 
เป็นที่ท างานและที่อยู่อาศัยของผูว้่าราชการ
จังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ 
จากนั้นน าท่ านเดิมชม หมู่บ ้าน  LITTLE 
KYOTO หรอื ย่านซนัมาชซูิจ ิ(Sanmachi-
Suji) เป็นเขตเมอืงเกา่ทีม่กีารอนุรักษ์บา้นเรอืนในสมัยเอโดะทีม่อีายกุว่า 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี อสิระใหทุ้กท่าน
ไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติ
และจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื 
ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไม่มหีนา้ตา ซึง่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนิยม 
เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย 
ทา่นยงัสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที7่)Japanese Set  
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บ

เลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโช สคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 
18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที่ตกหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่าง
ของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตล์นี้ว่า กัสโช และมผีูค้นจากทั่วทุกมุมโลก
หลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีเป็นจ านวนมาก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูน่าโกยา่ เดนิทางสูห่า้ง Aeon Mall 

เย็น อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของและอสิระทานอาหารเย็นตามอธัยาศัยสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ทีพ่กั: Route Inn Grantia Komaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีห่า้  โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – ดวิตรีฟ้รJีTC – ถา่ยรปูป้ายกลูโิกะ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ– รงิกเุอา้ทเ์ลท 
                   - สนามบนิคนัไซ  อาหารเชา้,เทีย่ง (ชาบ ูชาบ ูบฟุเฟ่ต)์ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์
อันโดดเด่นของเมืองโอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณที่เคยเป็นวัด 
Osaka Hongan-ji เมื่ อ ปี ค .ศ .1583โดยToyotomiHideyoshi (ค .ศ .1537-
1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรก แต่หลังจาก
สงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าลา้ง
โคตร Tenshukakuก็ถูกท าลายลงย่อยยับ ต่อมาไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมัย 
Tokugawa แต่น่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมดก่อน
จะท าการบูรณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิีกดว้ย 
ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้ เครือ่งประดับหลังคาและ
ภาพเสอืบนก าแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสอีร่ามสวยงาม (ทัวรน์ าชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก) 
จากนัน้เดนิทางไปชอ้ปป้ิงที ่รา้น JTC Duty free อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูก และผลติภัณฑต์่างๆของญี่ปุ่ น
ตามอธัยาศัย น าท่านถ่ายรปูกับป้ายนักวิง่กลูโิกะ (Glico Running Man sign) ทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้
ดว้ย 

 



 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที9่)เมนชูาบ ูชาบบูฟุเฟ่ต ์ 
 
 
 

บา่ย ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงย่านชินไชบาชิ มีทั ้งรา้นคา้เก่าแก่ และ
ทันสมัยปะปนกัน มีสนิคา้มากมายทัง้ถูกและแพง ทัง้สนิคา้แฟชั่น
ล่าสุด ขนมเคก้แสนอร่อย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพิวเตอร์ และ
เกมส์รุ่นใหม่ล่าสุดและตื่นตากับลีลาชีวติของคนหนุ่มสาวชาวโอ
ซากา้ที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝ่ังโตเกียว รวมทั ้ง
รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกบั จุดเด่นของแต่
ละรา้นคา้ เช่น ปูยักษ์ หนา้ภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่น
ของยา่นนีค้อื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของกลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่
ดังจากญี่ปุ่ นน่ันเองหรือจะเป็นรา้นดิสนีย์ชอ้ปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
จากดสินยี ์และยา่นเกา่แกอ่ยา่งถนนโดทงบุร ิซ ึง่ทา่นสามารถลิม้ลองขนม หรอือาหารขึน้ชือ่ของนครโอซากา้ทัง้
ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกันตลอดทัง้วัน 
นอกจากนีใ้นยา่นนีย้งัมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ  และมชีือ่เสยีงอยา่งหา้งไดมา
รู หา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิาย่า มสีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้
เลอืกหาอกีดว้ย อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รงิ
ก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท เป็นอกีหนึง่แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังของโอซากา้ ตัง้อยู่
ที่เมอืงรงิกุตรงขา้มกับท่าอากาศยานนานาชาตคิันไซ โดยออกแบบใหม้ี
ลักษณะเหมอืนกับเมอืงท่าของสหรัฐอเมรกิา และมบีรรยากาศแบบรสีอร์ท 
ซึง่ภายในแมจ้ะไม่ใหญ่โตมากนักแต่ก็เพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความ
สะดวกมากมาย และรา้นคา้แบรนด์เนมหลากหลายที่มีชื่อเสียงจาก
ตา่งประเทศ (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั)  

20.00น.   น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

วนัทีห่ก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ
                   

 
00.55น. เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูโิดย สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL727 

04.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 
 

******************************** 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั
น าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่
ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
 
 
 



 
 

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ยา้ยโปรแกรมหรอื
ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออก
เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ ตั๋วกรุ๊ปราคาพเิศษไมส่ามารถ Up Business/First Class ได ้สามารถสะสมไมลไ์ด ้
ส าหรับผูโ้ดยสารทีเ่ป็นกลุม่ One World ประมาณ30-50 % เมือ่ออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถขอเปลีย่นชือ่ แกไ้ขชือ่หรอืเปลีย่นคน
เดนิทางไดต้อ้งซือ้ตัว๋ใหมเ่ทา่นัน้ 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  ค่าน า้หนกักระเป๋า สมัภาระสายการบนิJapan Airlines กระเป๋าโหลดได  ้2ชิน้ ก าหนดชิ้นละไม่เกนิ 23 
กโิลกรมั (รวมน า้หนกักระเป๋า2ใบ 46 กโิลกรมั) หากน ้าหนักเกนิตอ้งช าระค่าปรับหนา้เคาน์เตอรต์ามเงือ่นไขของแต่ละ
สายการบนิ ทีม่กีารเรยีกเก็บ และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ  
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 
6. คา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยนตอ่ทรปิ หรอื 1,500 บาท ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม
ประทบัใจในบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
 
 
 



 
 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 

 

 

 


