
 
CODE: JL69 So Cool  Nagoya Takayama Snow Wall Shirakawago 5D 3N  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� � So Cool � � นาโกยา่ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ  
กําแพงหมิะ Snow Wall คามโิกจ ิ5วนั 3คนื�� 

จ.นากาโน่ คามโิคจ ิมัตสโึมโต ้ปราสาทมัตสโึมโต ้เจแปนแอลป์เสน้ทางทาเทยามะ คโุรเบะ ชมกําแพงหมิะ เขื$อนคุ
โรเบะ เมอืงโทยามา่ หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ทาคายามา่ จนิยะ ลติเติ'ลเกยีวโต ซนัมาชซิจู ินาโกยา่ ซาคาเอะ ออนเซ็น  

เดนิทางโดยสายการบนิ Japan Airlines (JL) บนิตรงสูน่าโกยา่ 
ราคาสดุคุม้เร ิAมเพยีง 35,900 บาท มตัสโึมโต ้1คนื โทยามา่ 1คนื และนาโกยา่ 1คนื 

 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีงพกักบัรวมกบัผูใ้หญส่องทา่น 
พกัเดีAยวเพิAม 
(SGL ROOM) 

ทีAน ัAง หมายเหต ุ

19-23 พ.ค.61 36,900  
 
 
 

*Infant 9,000บาท 
(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 
 

8,500 30  

20-24 พ.ค.61 36,900 8,500 30  
21-25 พ.ค.61 36,900 8,500 30  
1-5 ม.ิย.61 39,900 8,500 30  
2-6 ม.ิย.61 36,900 8,500 30  
3-7 ม.ิย.61 36,900 8,500 30  

4-8 ม.ิย.61 35,900 8,500 30  

9-13 ม.ิย.61 36,900 8,500 30  

10-14 ม.ิย. 36,900 8,500 30  

11-15 ม.ิย.61 36,900 8,500 30  

16-20 ม.ิย.61 36,900 8,500 30  

18-22 ม.ิย.61 35,900 8,500 30  



19-23 ม.ิย.61 37,900 8,500 30  

 
ไฟลท์บนิสายการบนิ  
 
Departure  JL738  BKK-NGO 00.55-08.15 
Return JL727   NGO-BKK 10.20-14.50 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินาโกยา่ 
  
 
21.30น. � พรอ้มกันที$สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศช ัgน4 ประตูหมายเลข 8 

เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เจา้หนา้ที$บรษัิทฯใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร
และตดิแท็กสมัภาระ ตรวจเช ็

 
วนัทีAสอง  สนามบนินาโกยา่ – คามโิคจ ิ- มตัสโึมโต ้- ปราสาทมตัสโึมโต ้ 
  � อาหารเทีAยง, เย็น (BBQ Buffet Yakiniku) 
 

00.55น. �นําท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีAปุ่ น โดยสายการบนิ  
เจแปนแอรไ์ลน ์เที$ยวบนิที$ JL 738 

08.15น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีAปุ่ น นําทา่นผา่นขั 'นตอนการตรวจคน
เขา้เมืองและศุลกากร สําคญั!!! ประเทศญี$ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จําพวก เนื'อสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ 
(เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั$วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื$อความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา)  รับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนั'นนําท่านขึ'นรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่จ.นากาโน่ ทาง
ตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ (Japan Alps) เพื$อนําท่านไปชมธรรมชาตคิวามงดงามของญี$ปุ่ นที$คามโิกจ ิ
(ระยะเวลาเดนิทางประมาณ4ช.ม.) 

เทีAยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืgอทีA1) เซตญีAปุ่ น 
บา่ย นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ค า มิ โ ค จ ิ

(Kamikochi) แหล่งท่องเที$ยวทางธรรมชาติ
ที$มทีวิทัศน์ภูเขาทีAสวยงามทีAสุดแห่งหนึAง
ของประเทศญีAปุ่ น ตั 'งอยูท่างตอนเหนือของ
เทอืกเขาแอลป์(Japan Alps) จังหวัดนากา
โน่ ซึ$งเปิดใหบ้รกิารเฉพาะช่วงกลาง/ปลาย
เดือนเมษายนจนถงึกลางเดือนพฤศจกิายน
ของทกุปี กอ่นจะปิดใหบ้รกิารในชว่งฤดหูนาว 
คามโิคจมิลีักษณะเป็นที$ราบสงูยาวไปตามแมนํ่'าอาซสุะ (Azusa River Valley) มรีะยะทางยาว 15 กโิลเมตร มี
ความสูงเฉลี$ยประมาณ 1,500 เมตรเหนือระดับนํ'าทะเล ลอ้ มรอบดว้ยภเูขาสูงมากมาย ไดรั้บการกําหนดใหม้ี
ทวิทัศน์ทางธรรมชาตแิสนพเิศษของญี$ปุ่ น มอีุณหภมูเิฉลี$ยอยูใ่นระดับตํ$าตลอดทั 'งปี อกีทั 'งยังมชีื$อเสยีงในดา้นรี
สอรท์ฤดรูอ้นที$อดุมไปดว้ยธรรมชาต ิจากสะพานคัปปะ (Kappabashi) บนระดับ ความสงู 1,500 เมตร ท่านจะได ้
พบกบัทัศนยีภาพอนังดงามของเทอืกเขาโฮทะกะ (Hotaka) และยอดเขายะเคะ (Yakedake) ที$ชมไดจ้ากตาเปลา่ 
ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเดนิเล่นสบายๆ ไปกับธรรมชาตทิี$สวยงาม อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจ
ตามอธัยาศัย จากนั'นนําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทมตัสโึมโต ้(Matsumoto Castle) (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน 
610 เยน)  เป็น 1ใน12 ปราสาทดั 'งเดมิที$ยงัคง
สภาพสมบูรณ์และสวยงามที$สุดของประเทศ
ญี$ปุ่ น (สรา้งขึ'นในปี 1592-1614) เนื$องจาก
สร า้ งอยู่ บ นพื'นที$ ร า บ  ป ราสาทแห่ งนี' มี
เ อกลั กษณ์ตรงที$มีหอคอยและ ป้อม ปืน
เชื$อมต่อกับโครงสรา้งอาคารหลัก และดว้ยสี
โทนมดืทําใหเ้กดิความรูส้กึที$ย ิ$งใหญ่และสขุมุ 
จนไดรั้บฉายาว่าปราสาทอกีา ภายในตกแต่ง
ดว้ยไม ้จุดที$น่าสนใจ ไดแ้ก ่บันไดไมส้งูชนั ชอ่ งเก็บหนิสําหรับโจมตศีัตรู ชอ่ง
สําหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บนชั 'น6 ฤดูใบไมผ้ลปิระมาณกลางเดอืนเมษายน
ของทกุปี ปราสาทมตัสโึมโตะจะเป็นจดุชมซากรุะยอดนยิมแห่งหนึ$ง ผูค้นจํานวน
มากต่างมาเดนิเล่นในสวนหยอ่ม และรอบๆปราสาท ซึ$งคูเมอืงดา้นนอกปลูกตน้
ซากรุะสายพันธุโ์ซเมโยชโินะ(somei yoshino) ไวห้ลายรอ้ยตน้ จนถงึเวลานัด
หมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีAพกั 

คํAา � รบัประทานอาหารคํAา (มืgอทีA 2 ) เมน ูBBQ Buffet Yakiniku  

    �ทีAพกั: PREMIER HOTEL CABIN  MATSUMOTO หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
 (ชื$อโรงแรมที$ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 



วนัทีAสาม   เจแปนแอลป์เสน้ทางทาเทยามะ คโุรเบะ ชมกาํแพงหมิะ เขืAอนคโุรเบะ- เมอืงโทยามา่  
                � อาหารเชา้,เทีAยง,เย็น 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีAพกั (มืgอทีA3) 

นําทา่นสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิเสน้ทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คโุรเบะซึ$งเป็นสว่นหนึ$ง
ของเจแปนแอลป์ นําทา่นเดนิทางสู ่สถานโีองซิาวะ จากนั'นนําทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ี$ลอดใตภ้เูขาทาเทยามา่
ที$มคีวามยาว 3.6 กโิลเมตร โดยน ัAงรถบสัรางไฟฟ้าอุโมงคค์นัเต็น นับเป็นอโุมงคท์ี$อยูส่งูที$สดุในญี$ปุ่ นเดนิทาง
นําท่านชมเขืAอนคุโรเบะซึ$งเปนเขื$อนกั 'นนํ'าที$ใหญ่ที$สุดของประเทศญี$ปุ่ น โอบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ยลูกและชม
ทัศนยีภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซึ$งใชเ้วลาตั 'งแต่เริ$มบกุเบกิ
จนเสร็จสิ'นประมาณ45 ปี เฉพาะตัวเขื$อนใชเ้วลาในการสรา้ง4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพิ$อขา้มเขื$อน800 เมตร 
เดนิทางบนเสน้ทางที$สองขา้งทางเป็นกําแพงหมิะสูง
ชนั (SNOW WALL)สูงกว่าสบิเมตร ยามเปิดเสน้ทาง
นับเป็นอีกทัศนียภาพที$สวยงาม จากนั'นนําท่านน ัAง
เค เบิgลคาร์ลอด
ภูเขาจาก สถานีคุ
โ ร เบ ะโกะไปยั ง
สถานคีโุรเบะ-ไดระ 
ระยะทางประมาณ 
800 เมตร ซึ$งเป็น
เ ค เ บิ'ล ค า ร์ แ ห่ ง
เ ดี ย ว ใ น ญี$ ปุ่ น ที$
ลอดภูเขาตั 'งแต่ตน้
จนสดุเสน้ทาง ทั 'งนี'เพื$อหลกีเลี$ยงหมิะที$ตกรนุแรงมากในฤดหูนาว จากนั'นนํา
ทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าที$ไมม่เีสากลางตลอดชว่ง1,710 เมตรสูส่ถานไีด
คันโบ นําท่านเดนิทางผ่านอุโมงคท์ี$ลอดใตภู้เขาทาเทยาม่าที$มคีวาม ยาว 
3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ี$อยูส่งูที$สดุในญี$ปุ่ นสสถานมีโูรโดะ 

 
เทีAยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืgอทีA 4) เซตญีAปุ่ น 
บา่ย นําท่านชม ยอดเขาทาเทยามา่ ที$มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึ$งสงูเป็นอันดับ

สองรองจากภูเขาไฟฟจูแิละยังป็นหนึ$งในสามภูเขาศักดส์ทิธต์ามความเชื$อ
คนญี$ปุนตั 'งแต่สมัยโบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่า
ประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซึ$งในวันที$ทอ้งฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็น
ไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟูจ ิจากนั'นนําท่านเดนิทางสูส่ถานบีโีจดยัระ โดยรถ
ปรับอากาศระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์องเทอืกเขาแอลป์ญี$ปุ่ น ใหท้า่นไดเ้ก็บเกี$ยวความประทบ
ใจตามอธัยาศยั นําทา่นโดยสารเคเบิgลคารล์อดภเูขาสูส่ถานทีาเทยามา่ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม.จากนั'นจากนั'น
นําทา่นเดนิทางสูท่ ีAพกัเมอืงโทยามา่ 

คํAา � รบัประทานอาหารคํAา ณหอ้งอาหารของโรงแรม  (มืgอทีA 5 ) บฟุเฟ่ต ์
 

 �ทีAพกั:  APA TOYAMA HOTEL  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื$อโรงแรมที$ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีAส ีA        หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ จนิยะ - ลติเต ิgลเกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ– นาโกยา่ - ชอ้ปปิg งซาคาเอะ –  
                 ออนเซ็น       � อาหารเชา้ 
 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีAพกั (มืgอทีA 6 )  

นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที$ยงัคงอนุรักษ์บา้น
สไตลญ์ี$ปุ่ นขนานแทด้ั 'งเดมิ และยงัไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็น
มรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช สคึรุ ิ จะมคีวามยาว
ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับ
หมิะที$ตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกบัสองมอื
พนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี'วา่ กสัโช และมผีูค้นจากทั$วทกุ
มมุโลกหลั$งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีเป็นจํานวนมาก 



เทีAยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืgอทีA 7) เซตญีAปุ่ น 
บา่ย เดนิทางสู่ทาคายามา่ นําท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ ทาคายาม่า จนิยะ หรอื 

ทีAวา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึ$งเป็นจวนผูว้า่แห่งเมอืงทาคายามา่ 
เป็นที$ทํางานและที$อยูอ่าศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 
ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ จากนั'นนําท่าน
เดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื ยา่นซนัมาชซูิจ ิ(Sanmachi-
Suji) เป็นเขตเมอืงเก่าที$มกีารอนุรักษ์บา้นเรอืนในสมัยเอโดะที$มอีายุกว่า 
300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี อ ิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเที$ยวและชื$นชมกับ
ทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึ$งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 
เชน่ รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทั 'งเลอืกซื'อ
ของที$ระลกึพื'นเมอืงเฉพาะถิ$น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลงิตัวสี
แดงไมม่หีนา้ตา ซึ$งถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ$งของเมอืงทาคายามา่ และเป็น
สนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชื$อเกี$ยวกับโชคลางของชาวญี$ปุ่ น
อกีดว้ย และเก็บเกี$ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถ
ลองลิ'มชมิรสขนมของหวานนานาชนิดอกีดว้ย จากนั'นนําท่านเดนิทางสู่
เมอืงนาโกย่า นําท่านชอ้ปปิg งย่านซาคาเอะ ใจกลางเมอืงนาโกย่า ถือ
เป็นแหล่งชอ้ปปิ' งในอุดมคต ิสนุกสนานไปกับการซื'อสนิคา้แบรนด์เนม
หรูหราหรอืสนิคา้ทอ้งถิ$น ในหา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ เชน่ หา้งมัตสซึากายะที$เกา่แก่ที$สดุของโลก หา้งมติสโึคชอิัน
หรูหรา หา้งมารุเอ อีกทั 'งไม่ควรพลาดชมแฟชั$นที$ทันสมัย ในหา้งสรรสนิคา้ เช่น ลาชคิ ปาร์โก ้และนาเดีย 
นอกจากนี'ที$ชอ้ปปิ'งมอลลใ์ตด้นิขนาดใหญ่ มสีนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกซื'อดังนั'นไมว่่าจะตอ้งการสนิคา้แบบใดก็
สามารถหาซื'อไดท้ี$ยา่นซาคาเอะแหง่นี' 
อาหารอาหารคํAาอสิระตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีAพกั 

�ทีAพกั: NAGOYA CROWN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื$อโรงแรมที$ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํgาแรธ่รรมชาต ิเพืAอสุขภาพ/ ออน
เซ็น (Onsen) นํ gาแรใ่นไสตลญ์ีAปุ่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิAม ซึAงชาวญีAปุ่ น
เชืAอวา่นํ gาแรธ่รรมชาตนิีgมสีว่นชว่ยเรืAอง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัAง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีAหา้       สนามบนินาโกยา่ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                 
� อาหาร เชา้                   

 
เชา้  �รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืgอทีA 8) 
            สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ เพื$อเตรยีมตัวเดนิทางกลบั 
 
10.20 น. เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เที$ยวบนิที$ JL 727  
 
14.50น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

********************************* 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีAยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืAองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีAปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีAยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพืAอใหท้า่นทอ่งเทีAยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เทีAยวญีAปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีAปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัAวโมง มอิาจเพิAมเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิsในการปรบัเปลีAยนเวลาท่องเทีAยวตามสถานทีAใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีAยนเงนิเยนปรบัสงูข ึgน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิAมข ึgนโดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
เงืAอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัgงนีgจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึgนไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิทที$มโีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลื$อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ$ม (ในกรณีที$ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง
บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 



2. ในกรณีทีAลูกคา้ตอ้งออกต ัuวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีAของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัgง มฉิะน ัgนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัgงสิgน  
3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที$เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิ$มเตมิของลกูคา้ กรุณาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจําหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมื$อจองทัวร์และชําระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้สามารถยกเลกิได4้5วันก่อนเดนิทางเท่านั'น แต่กรณีพเีรยีดที$
เดนิทางนั'นๆเต็มแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลี$ยนผูเ้ดนิทางแทน  
และพเีรยีดราคาโปรโมชั$นเมื$อจองทัวรแ์ละชําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื$อน หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
 
กรณีที$กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 'งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที$ระบไุว ้ ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuที$จะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั 'งสิ'น  รวมถงึเมื$อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ$ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิuไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิค่าทัวร์
คนืไมว่า่กรณีใดๆทั 'งสิ'น  
อตัราคา่บรกิารนีgรวม 
1. คา่ตัvวโดยสารเครื$องบนิไป-กลับชั 'นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที$นั$งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ ตัvวกรุ๊ปราคาพเิศษไมส่ามารถUp Business ได ้
2. คา่ที$พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที$ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดี$ยวสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดี$ยว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดี$ยว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ$ม  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที$ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที$บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํ gาหนกักระเป๋า สมัภาระที$สายการบนิJapan Airlines กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั หากนํ'าหนักเกนิตอ้ง
ชําระคา่ปรับหนา้เคานเ์ตอรต์ามเงื$อนไขของแตล่ะสายการบนิ ที$มกีารเรยีกเก็บ และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื$องบนิ  
6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื$อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีgไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื$นๆที$นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื$องดื$มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ'ามนัที$สายการบนิเรยีกเก็บเพิ$มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัvวเครื$องบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที$จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีAมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ gาใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกี$ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี$ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที$จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีAปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีAประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัgนในประเทศญีAปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืAอการทอ่งเทีAยว เยีAยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืAนเอกสารในข ัgนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพืAอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีAปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีg 
1.       ตัvวเครื$องบนิขาออกจากประเทศญี$ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิ$งที$ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที$อาจเกดิขึ'นในระหว่างที$พํานักในประเทศญี$ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื$อ ที$อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที$พํานักในประเทศญี$ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที$พํานักในประเทศญี$ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีAปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีAปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่$ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ที$จะกระทําในประเทศญี$ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ$งที$ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 'น 
 3.       ในขั 'นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ี$ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี$ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี$จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัgงหมดกอ่นทําการจอง เพืAอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมืAอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัgงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงืAอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัgงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิsท ีAจะเลืAอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึgนในกรณีทีAมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิuการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ$ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ'นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuในการเปลี$ยนเที$ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื$องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 'งสิ'น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ$งของผดิกฎหมาย ซึ$งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 'งสิ'น หากเกดิสิ$งของสญูหาย อนัเนื$องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที$ยวเอง  



6. เมื$อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ั 'งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื$อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั 'งหมด  
7. รายการนี'เป็นเพยีงขอ้เสนอที$ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 'งหนึ$ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที$พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ$งอาจจะปรับเปลี$ยนตามที$ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื$องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที$เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี$ / ปลอดบหุรี$
ได ้โดยอาจจะขอเปลี$ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี$พัก ทั 'งนี'ข ึ'นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั'น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 'งสิ'นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั'น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื$องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที$ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที$ยว อนัเนื$องมาจากการกระทําที$สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื$น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี$ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ$ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี$ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที$ยวและ ชอ้ปปิ'งแตล่ะสถานที$นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ$งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 'งที$ตอ้งเรง่รบี เพื$อใหไ้ดท้อ่งเที$ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ'าดื$มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันที$ทําทัวรเ์ต็มวัน เริ$มในวันที$2ของการเดนิทางรวมจํานวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที$ยวญี$ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี$ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั$วโมง อาทเิชน่ เริ$มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั'น มอิาจเพิ$มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั 'งนี'ข ึ'นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั'นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิuในการปรับเปลี$ยนเวลาท่องเที$ยวตามสถานที$ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที$บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที$ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที$ยว เท่านั'น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื$อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื$อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื'อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั$วไป และควรศึกษาเงื$อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 'งสิ'นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั'น  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื$องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที$ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที$ยว อนัเนื$องมาจากการกระทําที$สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื$น ๆ  
 
 


