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เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่ | หมูบ่า้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
ก าแพงหิมะ | ศาลเจา้ฟชูิมอิินาร ิ| ป่าไผ่อาราชิยามา่ | ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ | แช่ออนเซ็น

อิสระทอ่งเที่ยวและชอ้ปป้ิงเมืองโอซากา้ 1วนั 
      
 

 

 

   

  

NAGOYA GO TO JAPAN ALPS 6วัน 4คืน 

เดนิทาง พฤษภาคม 2563 

ราคาแนะน าเพยีง 49,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – นาโกยา่ (สนามบินชบูเุซ็นแทร)์ (TG644 00.05 – 08.00+1) 
วนัท่ี 2. นาโกยา่ (สนามบินชบูเุซน็แทร)์ – เมืองนาโกยา่ – หมูบ่า้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ที่วา่การอ าเภอเก่าทาคายามา่ –  

 ลติเติล้เกียวโต – แช่ออนเซ็น 
วนัท่ี 3. เขื่อนคโุรเบะ – เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่ – ก าแพงหมิะ 
วนัท่ี 4. เกียวโต – ศาลเจา้ฟชิูมิอนิาร ิ– ป่าไผอ่าราชิยามา่ – โอซากา้ – ชอ้ปป้ิงโดทงโบร ิ– ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ 
วนัท่ี 5. อิสระทอ่งเที่ยวตามสถานท่ีตา่งๆ ในโอซากา้หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 
วนัท่ี 6. ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – หา้งอิออน มอลล ์– โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG673 17.35 – 21.25) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) – นาโกยา่ (สนามบนิชูบุเซ็นแทร)์ 
[TG644 00.05 – 08.00+1] 

21.00 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วันที ่2 
สนามบนิชูบุเซ็นแทร ์(นาโกย่า) – เมืองนาโกยา่ – หมู่บ้านมรดกโลกชริาคาวา
โกะ – ทาคายาม่า – ทีว่่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า – ลิตเติล้เกียวโต –  
แช่ออนเซ็น 

00.05 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินชูบุเซ็นแทร ์ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทร ์ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิน่เร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 นาโกยา่ เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตรม์ายาวนาน เป็นเมืองใหญ่ที่สดุใน ภมูิภาคจบู ุซึง่อยูต่รงกลางของประเทศญ่ีปุ่ น มีสถานท่ี

ทอ่งเที่ยวมากทาย ทัง้สถานท่ีทอ่งเที่ยวทางประวตัิศาสตร ์และสถานท่ีทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ 
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็นหมู่บา้นที่ยงัคงอนรุกัษ์บา้นสไตลญ่ี์ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดิมและไดร้บัเลือกจากองคก์ร

ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหิมะที่ตกหนกัในช่วงฤดหูนาวไดด้ีและ
รูปร่างของหลงัคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตลน์ีว้่า “กัสโซ” จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร 
ความกวา้ง 10 เมตร 

 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองทาคายาม่า น าทา่นชมดา้นนอกของ ทาคายามา่ จินยะ หรอื ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมือง
ทาคายามา่ เป็นท่ีท างานและที่อยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลู
กกุาวา ในสมยัเอโดะ ถนนสายซันมาชิ ซูจิ เป็นยา่นเมืองเก่าที่ยงัคงอนรุกัษ์บา้นเรอืนสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
ตวัเมืองลอ้มรอบดว้ยคนู า้และถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวตัิความเป็นมาอนัยาวนาน ซึ่งในช่วงที่ไม่มีหิมะตกรา้นคา้จะเปิดให้
เลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง ของที่ระลึก รวมทั้งสาเกที่ขึน้ช่ือด้วย คนที่อาศัยอยู่แถวนี  ้ดัดแปลงบ้านเป็นรา้นขายของต่างๆ 
(traditional shop) เพื่อรบันกัทอ่งเที่ยว และยงัมีการขายสนิคา้พืน้เมืองหลายอยา่ง เช่น เกีย๊ะ กระดาษญ่ีปุ่ น (washi) ของ 
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ที่ระลกึ ชาม ตุ๊กตา 
 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก หรือเทียบเท่า MATSUMOTO HOTEL 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันที ่3 เขือ่นคุโรเบะ – เส้นทางสายอัลไพนท์าเทยาม่า – ก าแพงหมิะ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เส้นทางสายอัลไพนท์าเทยาม่า – คุโรเบะ ซึ่งเป็นสว่นหนึง่ของเจแปนแอลป์ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยกัษ์กัน้น า้ที่ใหญ่
ที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น จะมีสายรุง้พาดผ่านตลอดปี ที่โอบลอ้มดว้ยภเูขานบัรอ้ยลกูและชมทศันียภาพของวงลอ้มเขาหิมะ มี
ความสงูถึง 186 เมตร และมีความกวา้งถึง 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แตเ่ริ่มบกุเบิกจนเสรจ็สิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเขื่อนใช้
เวลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดินเทา้เพื่อขา้มเขื่อน 800 เมตร  

 

 
 ก าแพงหิมะ “ยคูิโนะโอทานิ”สงูกวา่ 10 เมตร (หลงัเปิดเสน้ทางปลายเดือนเม.ย.-พ.ค. เป็นก าแพงหิมะมีขนาดใหญ่ที่สดุ หลงั

เดือนมิ.ย. ก าแพงหิมะจะลดระดบัความสงูเรือ่ย ๆ) จากนัน้น าทา่นนั่งเคเบิล้คาร ์ลอดภเูขาจาก สถานีคโุรเบะโกะ ไปยงัสถานีคุ
โรเบะ – ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์หง่เดียวในญ่ีปุ่ นท่ีลอดภเูขาตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทาง 
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 กระเช้าไฟฟ้า ที่ไมม่ีเสากลางตลอดช่วง 1,710 มตร สูส่ถานีไดคนัโบะ น าทา่นเดินทางผา่นอโุมงคท์ี่ลอดใตภ้เูขาทาเทยาม่าที่

มีความยาว 3.6 กิโลเมตร นบัเป็นอโุมงคท์ี่อยูส่งูที่สดุในญ่ีปุ่ น สูส่ถานีมโูรโดะ 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอนัดบัสองรองจากภเูขาไฟฟจิู และยงัเป็นหนึง่ในสามภเูขาศกัดิส์ทิธ์ิ
ตามความเช่ือของคนญ่ีปุ่ นตัง้แตส่มยัโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทิวทศันอ์นัสวยงามนา่ประทบัใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซึง่ใน
วนัท่ีทอ้งฟา้โปรง่สามารถมองเหน็ไดไ้กลถึงภเูขาไฟฟจิู 

 

 
 สถานีบีโจดัยระ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันข์องเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่ น ใหท้่านไดเ้ก็บ

เก่ียวความประทบัใจตามอธัยาศยั น าทา่นโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภเูขาสู ่สถานีทาเทยามา่ ระยะทางประมาณ 1.3 กม. 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 
เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชมิิอนิาริ – ป่าไผ่อาราชยิาม่า – โอซาก้า – ช้อปป้ิงโดทงโบริ 
– ช้อปป้ิงชนิไซบาช ิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและที่พ านกัของจกัรพรรดิญ่ีปุ่ น ในช่วงปี 794 – 1868 และปัจจุบนันีก็้เป็นเมืองที่ใหญ่

เป็นอนัดบั 7 ของประเทศ รวมทัง้มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ลา้นคน ซึ่งสภาพบา้นเมืองยงัคงอนรุกัษ์เอาไวใ้นสภาพอดีตซะเป็น
สว่นมาก 
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 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือเรียกกนัว่าศาลเจา้เสาแดง ศาลเจา้สนุขัจิง้จอก เป็นศาลเจา้ศาสนาชินโต 
สรา้งขึน้เพื่ออทุิศใหก้ับเทพเจา้อินาริ เทพเจา้แห่งการเพาะปลกู สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 711 ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องเกียวโต บริเวณ
เขาอินาร ิที่น่ีเป็นหนึง่ในท่ีเที่ยวยอดฮิตของเกียวโต ดว้ยเอกลกัษณข์องศาลเจา้ที่มีเสาโทรอิิสแีดงนบัพนัตน้ ซึง่เสาโทรอิิจ านวน
มาก มาจากการบรจิาคของคนที่ศรทัธา ผูท้ี่บรจิาคจะไดร้บัการจารกึช่ืออยูด่า้นหลงัเสา โดยเสา 1 ตน้มีมลูคา่บรจิาค 300,000 
– 1,000,000 เยน 

 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ป่าไผ่อาราชิยาม่า ตัง้อยู่ที่อาราชิยาม่าในเกียวโต ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีช่ือเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่งใน
ประเทศญ่ีปุ่ น และมีนกัทอ่งเที่ยวจ านวนมากที่มาเที่ยวที่แหง่นี ้เนื่องจากวา่บรรยากาศรม่รืน่และสงบ เหมาะแก่การถ่ายรูปและ
เดินชมธรรมชาติ ป่าไผ่แห่งนีม้ีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือ ป่าไผ่แห่งนีจ้ะมีเสน้ทางเล็กๆที่รายลอ้มไปดว้ยป่าไผ่ที่สุดสุด 
นอกจากนีย้งัจะมีรา้นขายของที่ระลกึที่เนน้สนิคา้ที่ท าจากตน้ไผแ่ละของทอ้งถ่ินเป็นหลกัไมว่า่จะเป็น ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กลอ่ง
ใสข่อง หรอืเสือ้เสือ้สานจากไผ ่สามารถน ากลบัไปฝากญาติพี่นอ้งไดอ้ีกดว้ย 

 

 
 โอซาก้า เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น 
 ช้อปป้ิงย่านโดทงโบริ หนึ่งในย่ายบนัเทิงยามค ่าคืนที่โด่งดงัของโอซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายที่เปิดใหบ้รกิาร 

24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยงัมีทัง้รา้นคา้ และแหลง่บนัเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็จะเปิดไฟ
ประดบัตามปา้ยรา้นคา้ตา่งๆ รวมไปถึง ปา้ยนกัวิ่งกลูโิกะ และปคูานิโดราค ุท่ีเป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอซากา้ 

 ช้อปป้ิงชินไซบาชิ มีระยะทางทัง้หมด 600 เมตร หากรวมยา่นรา้นคา้อื่นๆ ที่อยูห่วัและทา้ยดว้ยก็จะกลายเป็นยา่นรา้นคา้ที่มี
ความยาวราว 2 กิโลเมตรเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายยา รา้นขายเครื่องส าอางค ์รา้นปลอดภาษี (Duty Free) รา้น 100  
เยน  
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงชินไซบาชิ 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 
อสิระท่องเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ในโอซาก้าหรือซือ้ทัวรเ์สริม UNIVERSAL 
STUDIOS JAPAN 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ใหท้่านไดเ้ลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกดค์่อยใหค้  าแนะน าต่างๆกบัท่านในการเดินทาง 

เช่น ยา่นชินไซบาชิ เต็มไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้และแบรนดด์งัมากมายตัง้อยูป่ะปนไปกบัรา้นคา้แบบดัง้เดิมของ
ญ่ีปุ่ น ไดแ้ก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่นๆ เรียกไดว้า่เป็นศนูยร์วมแทบจะทกุ
ยี่หอ้ดงัทั่วโลกเลยก็ว่าได ้นอกจากนีแ้ลว้ยงัมีสินคา้จ าพวกอาหารและเครื่องดื่มหรือตุ๊กตาน่ารกัๆ ก็มีใหเ้ลือกซือ้เช่นกนั และ
นอกเหนือไปจากรา้นคา้ทนัสมยัจากแบรนดต์า่งๆ แลว้ที่ชินไซบาชิยงัมี Shopping Arcade ที่เอารา้นคา้เลก็ๆ มารวมไวภ้ายใต้
หลังคาเดียวกันมีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดั้งเดิม ,อัญมณี
เครื่องประดบัและรา้นหนงัสือ เป็นแหลง่ที่ตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ และยงัมี
สถานท่ีทอ่งเที่ยวส าคญัๆตา่งๆมากมาย เช่น 
วัดชเิทนโนจ ิ พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้าไคยกูัง ศาลเจ้าเฮอนั 
ชิงช้าสวรรคเ์ท็มโปซาน อะเมะริคามูระ เลโก้แลนด ์
หุ่นยนตเ์หล็กเท็ตสึจิน โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ พิพิธภณัฑว์ิทยาศาตรโ์อซาก้า 
หรอืเลอืก ซือ้ทัวรเ์สริมยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟ

ในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] ทา่นท่ีซือ้ทวัรเ์สรมิน าทา่นเดินทางสู ่ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ รว่มสนกุทา้ทาย
กบัเครื่องเลน่หลาก หลายชนิดตื่นเตน้ ระทึกใจจากหนงัดงัที่ท่านช่ืนชอบ เช่น ฉากเพลิงไหมจ้ากเรื่อง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอื
ผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรื่อง“จูราสสิคพารค์” นั่งเรือเพื่อพบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมือนอยู ่ในเหตกุารณจ์ริงกบั “จอว”์ 
ใชท้นุสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์ และสนกุสนานไปกบัเครื่องเลน่ภาคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ที่รอให้
ทา่นพิสจูนค์วามมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนใหม ่“วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนกุสไตลค์รอบครวัใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับตวั
การต์นูสดุน่ารกั เช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  โซน The Wizarding World of Harry Potter ที่สรา้งเพื่อเอาใจ
เหล่าสาวกของแฮรร์ี่พอตเตอร ์ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสมัผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตใ์นฉากต่างๆจากภาพยนตร์ โซน THE 

FLYING DINOSAUR เปิดประสบการณใ์หม่ กับเครื่องเล่นใหม่ล่าสดุ ที่จะไดใ้หค้ณุบินได้ ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 
ใน เครื่องเลน่หวาดเสียวสดุๆ และสามารถหมนุไดร้อบทิศทางถึง 360 องศา บนระยะทาง 1,124 เมตร และจุดทิง้ดิ่งสงูสดุถึง 
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37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนใหมล่า่สดุที่สรา้งเอาใจสาวกเจา้ตวัเหลืองสดุกวนที่โด่งดงัมาจาก เรื่อง Depicable 
Me ซึ่งไฮทไ์ลทข์องโซนนีค้ือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปดว้ย รา้นคา้ขายของที่ระลกึ รา้นอาหาร 
โชวต์า่งๆ มากมาย รวมทัง้ยงัมีเครือ่งเลน่แนว 3-D มากมาย แถมยงัเป็นโซน "Minion Park" ที่ใหญ่ที่สดุอีกทัง้ส  าหรบัทา่นที่ช่ืน
ชอบนกัสืบจ๋ิวโคนนัที่กระแสตอบรบัดีจนยูนิเวอรแ์ซล ญ่ีปุ่ น ตอ้งน ากลบัมาอีกครัง้ ภายในงานจะมีทัง้เกมไขปริศนาสืบคดี 
Real Escape Game ตามดว้ย Entertainment Restaurant รา้นอาหารพรอ้มเสิรฟ์ และ Play Rally รบัรองว่าคณุจะไดด้ื่มด ่า
กบัโลกของโคนนัคงุแบบจดัเต็มไปเลย 
* เพือ่ให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มทีจึ่งไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 

 

 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม OSAKA HOTELหรือเทียบเท่า 

วันที ่6 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หา้งออิอน มอลล ์– โอซาก้า (สนามบนิคันไซ) – 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) (TG673 17.35 – 21.25) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ซึ่งถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณข์องเมือง สมัผสัความยิ่งใหญ่ของยคุสมยัที่โชกุนโตโยโตมิปกครอง

และออกค าสั่งใหก้่อสรา้งปราสาทแหง่นีน้บัเป็นแลนดม์ารก์อนัดบัหนึง่ของโอซากา้  
 ช้อปป้ิงห้างอิออน มอลล ์(Aeon mall) ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไมต้าม

ฤดกูาล และพิเศษสดุกบัรา้น 100 เยน ทกุอยา่งในรา้นราคาเพียง 100 เยนเทา่นัน้ 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย อิออน มอลล ์

 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า 

17.35 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 
 

 

 

 

ราคาแนะน าเพยีง  NAGOYA GO TO JAPAN ALPS 6วัน 4คนื 
 โดยสายการบนิไทย   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 19 – 24 พ.ค. 63 49,900.- 49,900.- 47,900.- 8,900.- 32,900.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงือ่นไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 20 ก.ก.   คา่รถรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)   คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัร์
ขา้งตน้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน    

- กรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 
วัน 
และ หากมีต้องการช าระเงินเพื่ออัพเกรดที่น่ัง ต้องด าเนินการที่เคาน์เตอรข์องสายการบิน ณ วัน
เดินทาง ด้วยตัวท่านเอง เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบัก่อน (หรอืหลงั) ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที่สายการบิน  
และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร  

- การจดัที่นั่งบนเครือ่งบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ต่
อยา่งใด  

- ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ  กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯลว่งหนา้ทกุครัง้  
เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่
สามารถเดินทางได ้และทา่นไดอ้อกตั๋วไปแลว้   

1.2 ค่าที่พัก ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว 
(Single) , หอ้งพกัคู่ ( Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ท่าน (Triple)    อาจจะไม่ไดอ้ยู่ในชัน้เดียวกนั หรือ 
อยู่ติดกัน  **ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม ]  แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาหอ้งพกั แบบ TRIPLE ได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหอ้งพกัแบบ แยก 2 หอ้ง คือ [ 1 TWN + 1 
SGL ]   แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมือง
เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการปรบัเปลีย่น หรอื ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
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1.5 ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบิน) โดยทั่วไป 30 กิโลกรมั   
1.6 ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบิน คือ 20 กิโลกรมั   

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็น
สทิธิของสายการบิน 
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้(ทา่นจะตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม)   

         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และ 
มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน  115 เซนติเมตร หรอื  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนติเมตร (21.5 นิว้)  x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้)   

- กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั 
ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบสว่นตา่งของคา่ใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกั
เกิน (ทา่นตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม)   

        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบ กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 คา่ประกันอุบัติเหตุ คุม้ครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ   

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุ วงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ท่านใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทาง
บรษัิทได ้ 
เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]   **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ย
กวา่ 75 ปี **  
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอื เสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลกิวีซา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์
จะพ านกัระยะสัน้ใน ประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั   **ถา้กรณีทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้ง
เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มในการขอวีซา่ตามที่ สถานทตูก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่มินิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที่ไม่ไดร้ะบใุนรายการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่
สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้ง
ช าระสว่นตา่งเพิ่ม 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซ่ึงต้องช าระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง  
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ส าหรบัสว่นท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมอืงไทย  ตามแตท่า่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร 
 

เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจอง
มายงับริษัทฯ  
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  
     โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธ์ิส  ารองท่ีนั่ง เมื่อมีการช าระมดัจ า เทา่นัน้ 
 ***  ส าหรับช่วงการเดินทางที่ติดวันหยุดยาว หรือเทศกาล  มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ตามที่ระบุในรายการ
ทัวรน้ั์น *** 
      1.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 25 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากไมช่ าระตามที่ก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ทา่นยกเลกิ
การเดินทางโดยอตัโนมตัิ ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ และขออนญุาตใหส้ทิธ์ิการจองแก่ลกูคา้ทา่นอ่ืนท่ีอยูล่  าดบัถดัไป   
     1.3 เมื่อช าระเงินในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อม
ทั้งส่งรายชื่อส ารองที่น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยันว่า ตอ้งการ
เดินทางทอ่งเที่ยวทรปิใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่เสยีหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจอง
ตั๋วเครือ่งบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับ
มากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอยา่งต ่า 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
**  การติดต่อประสานงานกบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของ
ทาง บริษัท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่
รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท  
**  กรุณาศึกษารายการทัวร ์และเง่ือนไขการใหบ้ริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชนส์ูงสุดในการใช้บริการของท่าน 
เนื่องจาก เมื่อท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขการบริการและ
ขอ้ตกลงตา่งๆที่ได ้ระบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทางนัน้ๆ 
   

เงือ่นไขการยกเลิก 
กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง  นกัท่องเที่ยวหรอื

ตวัแทนจ าหนา่ย(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ 
เพื่อเป็นการแจง้ยกเลิกกบัทางบริษัทอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบริษัทไม่ขอรบัยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่
วา่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหนา่ย ตอ้งการขอรบัเงินคา่บริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูม้ีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบรษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อท าเรือ่งขอรบั
เงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมดุบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศ
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คณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคนื
ให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563”  ดงันี ้

4.1 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารท่ีช าระแลว้ 
4.2 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.3 ยกเลกิ น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
** การจ่ายเงนิคืนแก่นกัท่องเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ่ึงมีการหกัเงนิในบางส่วนนัน้ เนือ่งจากทางบริษัทมีค่าใชจ่้ายที่
ไดจ่้ายจรงิเพือ่การเตรยีมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเครือ่งบนิ  การจองทีพ่กั  และ ค่าใชจ่้าย
ทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกบักรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา
รนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า 
หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดที่ช าระแลว้ ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทาง
บริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถีถ่ว้นก่อนการจองทัวรทุ์กคร้ัง เพื่อประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุ ไวใ้น
รายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
** ส าคัญ !!  บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและ
ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทกุท่านตอ้ง
ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้ ** 
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่
ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ  
1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีขั้นต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลือ่น
การเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ
คา่บรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป  
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6.เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
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7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง สาย
การบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัราคาคา่บรกิารเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ว
เครือ่งบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็น
หลกั  จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ี อ  านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั ไมว่า่
จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรอืธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครือ่งบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารช่ือโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผูจ้ดัเตรียมใหก้บัลกูคา้ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการ
พิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต 
เป็นตน้) 
4. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอื่นๆ) และ
ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะ
สัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครือ่งบินเทา่นัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครือ่งบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ 
เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการปอ้งกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัรา
ที่สงูมาก 

 

 
 


