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KOMATSU MATSUMOTO TOYAMA 
6D4N 

PREMIUM IN SNOW CAVE 
ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนกมุภำพนัธ ์2562 
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โดยสายการบินไทย (TG) 
บินตรงลงโคมตัสึ โดยสายการบินไทย พรีเม่ียมเซอรวิ์ส 

ชมความน่ารกั ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็น ท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน 

เยือนเมืองเก่าทาคายาม่า ซนัมาชิซูจิ และ หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  

ชมสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดของญ่ีปุ่น 

เยือน ผาโทจินโบ ผาสวยแห่งเมืองฟุคุอิ ชมปราสาทอีกา หรือ ปราสาทมตัสึโมโต ้

เท่ียวเมืองโทยาม่า สกัการะพระใหญ่ทากาโอกะ แวะขอพร ณ วดัเซริวจิ 

อิสระ ณ ลานสกีเมืองโทยาม่า ตามอธัยาศยั 

พิเศษ!! ทานหมอ้ไฟ สไตลญ่ี์ปุ่น ในกระท่อมหิมะ  

อาหารครบทุกม้ือ พกัโรงแรม 4 ดาว 

Free!! Wi-fi บนบสัตลอดรายการ 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว จ านวน  

06-11 กุมภาพนัธ ์2562 BUS1 43,888.- 12,000.- 34+1 
06-11 กุมภาพนัธ ์2562 BUS2 43,888.- 12,000.- 34+1 

 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ // เด็กอายุต า่กว่า 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคาน้ี

ไม่รวมค่าทิปไกด ์1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น       พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย มีเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัคอยตอนรับทา่น 

วนัท่ีสอง สนามบินโคมตัสึ – ชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – ซนัมาชิซูจิ – เมืองมตัสึโมโต ้

01.20 น      ออกเดินทางสูส่นามบินโคมตัสึ ณ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG8114 

(บริการอาหารรอ้น พรอ้มเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

08.50 น. เดินทางถึง สนามบินโคมตัสึ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นน าทา่น
สู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองท่ีเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่น เป็นหมูบ่า้น
ชาวนาท่ีมีรูปร่างแปลกตาติดอนัดบั The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกท่ีมี
ช่ือเสียงแห่งหน่ึง ไฮไลท!์!! หมูบ่า้นแบบกชัโชสึคุริ เป็นบา้นชาวนาโบราณท่ีมีอายุมากกวา่ 250 ปี ค า
วา่ “กชัโช” มีความหมายวา่ “พนมมือ” ซ่ึงเป็นการบง่บอกถึงลกัษณะ รูปแบบของบา้นท่ีมีหลงัคามุง
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ดว้ยฟางขา้วท่ีท ามุมชนัถึง 60 องศา คลา้ยสองมือท่ีประนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 
เมตร กวา้ง 10 เมตร ท ัง้หลงัถูกสรา้งขึ้นโดยไมใ่ชต้ะปู ตอ่มาในปี 1995 องคก์ารยูเนสโกขึ้นทะเบียนใหชิ้
ราคาวาโกะเป็นมรดกโลก  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเกา่แกอ่ยูใ่นหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถูก
ขนานนามไวว้า่เป็น ลิตเต้ิลเกียวโต หรือ เกียวโตนอ้ย เป็นเมืองเกา่แกท่ี่ยงัคงอนุรักษไ์วซ่ึ้งอารยธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญ่ีปุ่นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึ้นดว้ยไมแ้บบโบราณ 
บรรยากาศเกา่แก ่อายุเป็นรอ้ยๆปี มี วดั ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ท่ีคึกคกัเต็มไปดว้ยผูค้น ตวัเมืองสวย
สะอาด ทนัสมยั และมีสภาพธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ น าทา่นเดินเล่น ชมบรรยากาศเมืองเกา่ทาคา
ยามา่ท่ี ซนัมาชิซูจิ (Sanamshi Suji) ย่านเมืองเกา่ท่ีอนุรักษ์ความเป็นเอโดะเม่ือ 300 ปีกอ่นไดเ้ป็น

อยา่งดี ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya) อดีตท าหนา้ท่ีเป็นส านักงานรัฐบาล
ทอ้งถ่ินประจ าภูมิภาคฮิดะ ในสมยัการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระท ัง่ปี 1969 จนถึง
ปจัจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเส่ีอทาทามิท่ีไดร้ับการบ ารุงรักษาเป็นอยา่งดี ปัจจุบนัใช ้
เป็นท่ีจดัแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขุนนางศกัดินา แผนท่ีภูมิภาคฮิดะ และประวติัศาสตร์แผน
เมือง เป็นตน้ (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพ่ิมประมาณ 430 เยน/ท่าน) เดินทางสู่ เมืองมตัสึโมโตะ 
(Matsumoto) เป็นเมืองท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัสองของจงัหวดั นากาโน่ (Nagano) น าทา่นเขา้ชม ปราสาท
มตัสึโมโต ้(Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดิมท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามท่ีสุดของ
ประเทศญ่ีปุ่น  เน่ืองจากสรา้งอยูบ่นพ้ืนท่ีราบ ในภาษาญ่ีปุ่นจึงเรียกวา่ ฮิราจิโระ (Hirajiro) ปราสาท
แห่งน้ีมีเอกลกัษณ์ตรงท่ีมีหอคอยและป้อมปืนเช่ือมตอ่กบัโครงสรา้งอาคารหลกั และดว้ยสีโทนมืดท าให ้
เกิดความรูสึ้กท่ีย่ิงใหญแ่ละสุขุม จนไดร้ับ ฉายาว่าปราสาทอีกา (Fugashi-Jo) ภายในตกแตง่ดว้ยไม ้
จุดท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก ่บนัไดไมสู้งชนั ชอ่งเก็บหินส าหรับโจมตีศตัรู ชอ่งส าหรับธนู และหอสงัเกตการณบ์น
ชัน้ น าทา่นอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง พรอ้มกบัสมัผสับรรยากาศชาวเมืองทอ้งถ่ิน  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2) 

พกัท่ี Matsumoto Bella Vista หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีสาม คามาคุระ มูระ กระท่อมหิมะ - รบัประทานอาหารเท่ียง ในกระท่อมหิมะ – สวนลิงจิโกคุดานิ 
ชมลิงแช่ออนเซ็น - เมืองมตัสึโมโต ้- ชอ้ปป้ิงนาคามาชิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น า

ทา่นเดินทางสู ่Kamakura Mura ณ เมืองอิยามา่ ชม บา้นหิมะ หรือ กระท่อมหิมะ ส าหรับภาษาญ่ีปุ่น
เรียกกนัว่า คามาคุระ ถูกสร้างขึ้ นเพ่ือใหก้ลายเป็นสถานท่ีถ่ายรูป ประดบัไฟ Illumination จดัขึ้ น 
ในชว่งเดือนกุมภาพนัธ์ ของทุกปีไฮไลท!์!  ทา่นจะไดร้ับประทานอาหารกลางวนัในกระทอ่มแสนอุน่
ทา่มกลางหิมะขาวโพลนกลาง   ธรรมชาติ ล้ิมรสชาติอาหารพ้ืนเมืองท่ีสะอาดและบริสุทธ์ิ ท ัง้อร่อยและดี
ตอ่สุขภาพ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ กระท่อมหิมะ (4) พิเศษ!! เมนูหมอ้ไฟ แสนอร่อย สไตลญ่ี์ปุ่น 

 เดินทางสู่ เมืองนากาโน่ เป็นจงัหวดัในภูมิภาค Chubu ภูมิประเทศส่วนใหญเ่ป็นภูเขาสูง ท าใหมี้อากาศ
หนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาติอยา่งท่ีสุด ไดช่ื้อวา่เป็นหลงัคาแห่งญ่ีปุ่น เน่ืองจากถูกรอบ
ลอ้มดว้ยภูเขาสูง จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ สวนลิงจิโกคุดานิ (Jigokudani Monkey Park) ตัง้อยู่
ทา่มกลาง หุบเขาจิโกคุดานิ (Jigokudani valley) ในยามาโนะอูจิ เป็นน ้าพุรอ้นธรรมชาติท่ีลิงป่าลง
มาอาบน ้า และเป็นท่ีอยูอ่าศยัของลิงหิมะชนิดน้ีอีกดว้ย ภายในพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ มีสระวา่ยน ้าท่ีสรา้ง
ขึ้นส าหรับเจา้ลิงท ัง้หลาย ซ่ึงจากประตูทางเขา้สวนเดินเขา้ไปเพียง 5 นาที ไฮไลท!์! ทา่นจะพบเห็นลิง
ตลอดสองขา้งเสน้ทางระหวา่งท่ีไปยงัสระน ้า โดยพวกมนัจะจบักลุม่กนัเป็นกลุม่ใหญ่ๆ  มีความคุน้เคยกบั
มนุษย ์อิสระใหท้า่นชมความน่ารักของลิงแชอ่อนเซนในอิริยาบถตา่งๆ ตามอธัยาศยั ขอ้ควรระมดัระวัง
หา้มเขา้ไปจับหรือใหอ้าหารโดยเด็ดขาด เดินทางกลบัสู่ เมืองมตัสึโมโต ้อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
ณ ถนนนาคามาชิ (Nakamachi Street) สองขา้งทางของถนนเรียงรายไปดว้ยอาคารเกา่แกส่ไตล์
โบราณท่ีเก็บรักษาไวเ้ป็นอย่างดี รวมถึงอาคารคลงัสินคา้จ านวนหน่ึง (kura) ท่ีมีผนังสีขาว ซ่ึงเป็น
สญัลกัษณข์องยา่นการคา้ในอดีต นอกจากน้ียงัมีรา้นคา้เล็กๆ ขายของแฮนดเ์มด ของท่ีระลึก ของสะสม
ตา่ง รา้นอาหาร เคร่ืองด่ืม และท่ีพกัแบบเรียวกงัเปิดใหบ้ริการแกน่ักทอ่งเท่ียวอีกดว้ย ณ ถนนแหง่น้ี  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (5) 

พกัท่ี Matsumoto Bella Vista หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีส่ี เมืองโทยามะ - เล่นสกี ณ เมืองโทยาม่า – เมืองทาคาโอกะ – องคพ์ระใหญ่ทากาโอกะ – วดัเซ
ริวจิ - อิออน มอลล ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เดินทางสู่ เมืองโทยามะ (Toyama) จงัหวดัโทยามะ หรือช่ือเดิมคือ เอทชู เป็นจงัหวดัเล็ก ๆ อยู่
หา่งไกลจากเมืองหลวง และยงัคงไวซ่ึ้งความสงบตามแบบชนบทไดเ้ป็นอยา่งดี ประชากรส่วนใหญอ่าศยั
อยูน่อกเมือง โดยรวมแลว้โทยามะอุดมไปดว้ยความงดงามของธรรมชาติ ความลึกลบั และประเพณีท่ียงัคง

หยัง่รากฝงัลึก เมืองแหง่หิมะอยา่งโทยามะนั้น มีสนามสกีมากมาย น าทา่น อิสระเล่นสกี เมืองโทยามะ 
อิสระใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมฤดูหนาว บนลานสกีหิมะขาวโพลนกวา้งสุดลูกหูลูกตา ทา่น
สามารถเชา่ชุดอุปกรณ์สกีส าหรับถ่ายรูปหรือเล่นสกีท ัง้ Sled Snow board หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ อีก
มากมาย (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรม – ค่าเช่าอุปกรณต่์างๆ) 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (7) 

น าทา่นสูส่กัการะ องคพ์ระใหญ่ทากาโอกะ (Takaoka Daibutsu) ในปี ค.ศ. 1933 กวีหญิงชาวญ่ีปุ่น
ช่ือ Yosano Akiko เดินทางมาสกัการะท่ีวดั เม่ือเห็นองคพ์ระอนัวิจิตร ออ่นโยน กวีจึงกลา่ววา่น่ีคือหนุ่ม
ท่ีหลอ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น อนัท่ีจริงตวัองคพ์ระสรา้งมากวา่ 800 ปีแลว้โดยท าดว้ยไม ้แตเ่กิดเหตุไฟไหม ้รวมท ัง้
ฟ้าผ่าหลายครั้งจึงท าการบูรณะขึ้นใหม่ องคป์ัจจุบนัท่ีเห็นในรูปท าจากบรอนซ์พระใหญ่ทากาโอกะ 
ประดิษฐานอยูท่ี่วดัทากาโอกะไดบุทสึ มีความสูง 15.85 เมตร และ หนัก 65 ตนั สรา้งขึ้นโดยเทคนิคการ
ใชท้องแดงแบบดัง้เดิม ท่ีเป็นงานฝีมือ (ภูมิปัญญาทางวฒันธรรม) น าทา่น วดัเซริวจิ (Takaoka Zuiryu-
ji Temple) เป็น วดัเซนนิกายโซโต ท่ีเป็นส่ิงกอ่สรา้งตน้แบบของวดัเซน ในชว่งยุคแรกเร่ิมของสมยัเอ
โดะ ในปีค.ศ.1645 ไดร้ับแรงบนัดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมของจีน ในสมยัท่ีศาสนาพุทธ นิกายเซน
ไดร้ับความนิยมอยา่งแพร่หลาย ใชหิ้นท ัง้ส้ิน 1,200,000 กอ้น เป็นวดัประจ าตระกูลของผูก้อ่ต ัง้เมืองทา
กาโอกะ แสดงถึงความย่ิงใหญข่องตระกูลคางะ ท่ีปกครองแควน้น้ีมาเป็นระยะเวลานาน และไดร้ับการขึ้น
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ทะเบียนเป็นสมบติัแห่งชาติ ในปีค.ศ.1997 จากนั้นน าทา่นอิสระชอ้ปป้ิง อิออน มอลล์ Aeon Mall 
ซูเปอร์มาเก็ตช่ือดงั อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้ท่ีมีต ัง้แต่เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองส าอางค ์ ของใชต้่างๆ 
ตลอดจนรา้นอาหารมากมาย 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (8) 

ท่ีพกั   Toyama APA Ekimae Hotel หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ เมืองฟุคุอิ – หนา้ผาโทจินโบ – เมืองคานาซาว่า –  สวนเค็นโรคุเอ็น - ชอ้ปป้ิงคานาซาว่า  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 เดินทางสู่ เมืองฟุคุอิ (Fukui) น าทา่นเท่ียวชมความสวยงามของ หน้าผาโทจินโบ (Tojinbo) เป็น
หน่ึงในสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยมของจงัหวดัฟคุุอิและยงัไดร้ับการจดทะเบียนใหเ้ป็นสถานท่ีทางธรรมชาติ
ท่ีส าคญัของประเทศ จุดเดน่ของผาน้ีคือมีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและสูงถึง 25 เมตรดว้ยกนั เป็นหนา้
ผาหินลาวาท่ีถูกน ้าทะเลและคล่ืนลมกดัเซาะโดยธรรมชาติและเน่ืองจากเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามท าใหมี้
นักทอ่งเท่ียวแวะมาเย่ียมเยือนอยา่งไมข่าดสาย 

 เดินทางสู่ เมืองคานาซาว่า (Kanazawa) เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกิจอนัรุ่งเรืองและอารยะธรรมอนั
ล า้คา่ตัง้แตส่มยัเอโดะชว่งท่ีขุนนางศกัดินาช ัน้สูงท ัง้หลายตา่งใหก้ารสนับสนุนในเร่ืองของการท างานฝีมือ
และวฒันธรรม  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

 น าทา่นชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน 3 ของสวนท่ีน่าต่ืนตาต่ืน
ใจท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น พ้ืนท่ีภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั้น ประกอบไปดว้ยวิวทิวทศัน์ของบอ่น ้า หุบเขาอนั
สวยงามและบา้นหลงัน้อยใหญท่ี่ใชใ้นการผลิตชานั่นเอง ความหมายของค าว่า เค็นโรคุ คือ สวนท่ีมี
องคป์ระกอบท่ีดี 6 อยา่งดว้ยกนั ก็คือพ้ืนท่ีท่ีกวา้งขวาง, บรรยากาศท่ีเงียบสงบ, ความลงตวั, ความเป็นมา
อนัยาวนาน, แหลง่น ้า, และทศันียภาพลอ้มรอบท่ีสวยงามตระการตา นักทอ่งเท่ียวสามารถด่ืมด ่าและผอ่น
คลายไปกบับรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นท่ีผลดัเปล่ียนมีความสวยงามแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะฤดูกาล
ได ้จากนั้น อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิง บริเวณหนา้สวนสาธารณะตามอธัยาศยั จากนั้น อิสระใหท้า่นเดินชอ้ป
ป้ิง ณ เมืองคานาซาวา่ตามอธัยาศยั 
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เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (11) 

ท่ีพกั   Kanazawa APA Ekimae หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

 

วนัท่ีหก    สนามบินโคมตัสึ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

10.50  น.     เหินฟา้สู ่เมืองไทย โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG8117 

15.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

**ไม่รบัลูกคา้จอยแลนด*์* 

 
ฤดูหนาวในญ่ีปุ่นมีขอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเย็นก็มืดแลว้ สถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 
เดินทางควรกะเวลาใหดี้ และถา้เท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะจะล่ืนตอ้งระวงั แวน่ควรจะตอ้งมี เม่ือแสงแดดกระทบหิมะ
จะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 
* ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 
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บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น 
สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ช ัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน ้ามนั  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ    

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

✓ คา่เบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางทอ่งเท่ียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ใน

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 
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× คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมาย่ืนรอ้งขอวีซา่อีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การย่ืนวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงคพ์  านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศใหย่ื้นวีซา่ตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจา่ยเพ่ิม 2,000 บาท ส าหรับการย่ืน

รอ้งขอวีซา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญเ่กินขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ  านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 

เดินทางข้ึนต า่ 34 ท่าน หากต ่ ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการ

เพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากท่ีทา่นส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวนั

เดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ทวัร์เต็มจ านวน  

 สว่นท่ีเหลือ ช าระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

• หากไมช่ าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลู้กคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไมมี่เง่ือนไข 

• เม่ือทา่นช าระเงินไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆท่ีได ้

ระบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงินในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์  

• ส่งรายช่ือส ารองท่ีน่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยัน

ว่าตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วนัท่ีใด, ไปกับใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือ

เดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบินทัง้ส้ิน 
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โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 

หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมช ัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก

กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน รวมถึง เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและ

เงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้่ายส่วนตา่งท่ีสายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้

ก  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบิน

ไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น  

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

➢ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 

➢ กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองสมัภาระ และค่าพนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน  คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารช ัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ี

ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
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➢ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได  ้ตอ้งมีน ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 

เซนติเมตร (18 น้ิว)  

➢ กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ ากวา่มาตรฐานได ้ท ัง้น้ี

ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของคา่ใชจ้า่ยท่ีสมัภาระ

น ้าหนักเกิน (ทา่นตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

➢ ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 

อคัคีภยั หรือไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ี์นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัรฯ์) 

โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร ์เน่ืองจากเหตุการณค์วามไมส่งบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต

ภยั อคัคีภยั ท ัง้ๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีทา่นเดินทางทอ่งเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยู่

เป็นปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานท่ีทอ่งเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การไม่คืนค่าใชจ่้าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน ในกรณี

ดงัน้ี 

➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคน

เขา้เมืองหา้มเดินทาง 

➢ กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา่ อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ี

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 
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จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 

วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้

เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้ (เชน่ เงินสด 
บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญ่ีปุ่นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นส่ิงท่ีขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบติัการพ านักระยะ

สัน้ 

3. ในข ัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเข้าใจตรงกัน

ระหว่างท่านลูกคา้และบริษทั 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรบัราคาค่าบริการข้ึน ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 30 

ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษทัฯ  

5. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง  
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6. เม่ือทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ  แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวี้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น 

11. ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวน

สิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให ้

เวลาในการทอ่งเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการ

บริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท้อ่งเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืมทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 

2 ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ช ัว่โมง ในวนันั้นๆ 

มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจร

ในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
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