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“สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances” 
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กำหนดการเดินทาง ราคา 

16 – 21 พฤษภาคม 2566 59,900.- บาท 
 

 

วันที่หนึ่ง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ 

2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) 

พบกับเจ้าหน้าที่ท่ีคอยต้อนรบัและอำนวยความสะดวก 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเคร่ือง 

ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

  

วันทีส่อง สนามบินนานาชาติชูบุ เซ็นแทร์ (นาโกย่า) ( 00.05 – 08.00 ) นาโกย่า – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิ
ราคาวาโกะ 

 0005 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 644 

  มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง 
0800 ถึง สนามบินนานาชาติชูบุ เซ็นแทร์ (นาโกย่า) ประเทศญีปุ่่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย 

 (เวลาท้องถิ่นที่ญ่ีปุน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

วันที่ กำหนดการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรม 

1 สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ   ✈  

2 
สนามบนินานาชาติชูบุ เซ็นแทร์ (นาโกย่า) ( 00.05 – 
08.00 ) นาโกย่า – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – 
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 

-  

DAIWA ROYNET HOTEL 
TOYAMA OR SIMILAR 

3 
โทยาม่า – เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ” – 
มัตสึโมโต้   



HOTEL 
MATSUMOTO HOTEL 

KAGETSU OR SIMILAR  

4 
ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนาวาเตะ – นาโกย่า – 
วัดโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ   -

IBIS STYLES NAGOYA 
HOTEL OR SIMILAR 

5 นาโกย่า – อิสระช้อปปิ้ง   - - 
IBIS STYLES NAGOYA 
HOTEL OR SIMILAR 

6 
สนามบนินานาชาติชูบุ เซ็นแทร์ (นาโกย่า) – สนามบนิ
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 11.00 – 15.00 ) 

 
✈
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นำท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” เมืองที่ถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้วยบรรยากาศอันเก่าแก่ที่อาบด้วยจิต
วิญญาณแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะ พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ 
โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม … เพื่อนำท่านเดินทางชม “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ “อดีตจวนผู้ว่าแห่ง
เมืองทาคายาม่า” ทีท่ำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุน
ตระกูลโชกุนโทกุงาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแล้ว ท่านจะได้ชมถึงห้องทำงานและห้องพักผ่อนที่แสนจะเรียบง่าย
ของผู้ปกครองในอดีตโดยสิ่งที่น่าสนใจของทาคายาม่าจินยะก็คือการที่คุณอาจได้สัมผัสมุมมองเกี่ยววิถีชีวิตของผู้ว่าการ
แคว้นและสภาผู้อาวุโสในยุคเอโดะ และความแยบยลของกลวิธีการก่อสร้างอาคารไม้ หลังผ่านประตูอันสง่างามเขาไปแล้ว
คุณจะพบห้องหลายห้อง เช่น ห้องโถงขนาดใหญ่ ห้องครัว ห้องน้ำชา ฯลฯ ภายในห้องคุณสามารถสังเกตวัตถุสิ่ งของและ
ภูมิปัญญาของบรรพชนผ่านสิ่งต่าง ๆ เช่นเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยนั้นและที่ครอบปิดหัวตะปูท่ีทำข้ึนเป็นรูปกระต่าย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิซูจิ” (Sanmachi-suji) ย่านเมืองเก่าของญี่ปุ่นที่มีอายุกว่า 300 ปี เป็นศูนย์กลางการค้า
ของเมืองทาคายาม่าที่มีความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในยุคเอโดะ จุดเด่นของย่านนี้คืออาคารบ้านเรือนเป็นสไตล์
แบบญี่ปุ ่นแท้ ๆ และสีของตัวอาคารจะมีสีน้ำตาลและสีดำเท่านั้น ในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เชิดชูให้เป็นย่านที่มี
สิ่งก่อสร้างที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ของญี่ปุ่น ตลอดสองข้างทางในย่านนี้จะมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงร้านอาหาร
ให้ได้เลือกชิมเลือกซื้อตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

 

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ” เป็นหมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่า 250 ปี และกลายมาเปน็
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ด้วยเอกลักษณ์ของอาคารบ้านเรือนในหมู่บ้านที่ได้รับการดูแลอนุรักษณ์
อย่างดี และเสน่ห์จากความงดงามในฤดูกาลต่าง ๆ นอกจากน้ียังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมกับ
หมู่บ้านโกคายาม่า (Gokayama) ในจังหวัดโทยาม่า จากองค์กรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995 ตั้งอยู่ในเมืองโอนะ จังหวัดกิฟุ 
ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเสน่ห์และความสวยงามของตัวหมู่บ้านท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติให้ความรู้สึกราวกับหมู่บ้าน
ในเทพนิยาย ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ และชมความสวยงามของหมู่บ้าน
สไตล์ญี่ปุ่นที่ถูกโอบกอดด้วยขุนเขาแห่งนี้ 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 

ที่พัก : DAIWA ROYNET HOTEL TOYAMA หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม โทยาม่า – เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ” – มัตสึโมโต้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

นำท่านเดินทางสู่ “เจแปน อัลไพน์ รูท” หรือ “เส้นทางหุบเขาแอล์ป – ทาเทยาม่าคุโรเบะ” ที ่เปรียบเป็น 
“หลังคาของญี่ปุ่น” ซึ่งเป็นเส้นทางทะลุผ่านเขาทาเทยาม่าแอลป์ญี่ปุ่นอันยิ่งใหญ่ เส้นทางนี้เริ่มต้นที่เขาทาเทยาม่า  
ในจังหวัดโทยาม่า ไปสิ้นสุดที่สถานีโองิซาวะ ในจังหวัดนากาโน่ มีระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร และต้องอาศัย
ยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดนิทาง ทั้งเคเบิ้ลคาร์ รถบัส และ กระเช้าไฟฟ้า เป็นต้น โดยตลอดเส้นทางนี้ท่านจะ
ได้รื่นรมย์กับทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของ เทือกเขาแอลป์เหนือซึ่งครอบคลุม ระยะทางกว่า 3,000 เมตร 
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เริ่มต้นจาก “สถานีทาเทยาม่า” นำท่านนั่งรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อมุ่งหน้าสู่ “สถานีบิโจไดระ” แล้วนำ
ท่านนั่งรถโค้ชสายธรรมชาติ โดยโชเฟอร์ผู้ชำนาญเส้นทาง ระหว่างทางท่านจะได้ตื่นตากับป่าสนดึกดำบรรพ์ที่มีอายุ
มากกว่า 1,000 ปี และทุ่งราบกว้างที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล แล้วผ่านชมความงามของน้ำตกเมียวโจ 
น้ำตกที่สูงท่ีสุดของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเดินทางสู่ดอยมุโรโดะ ลัดเลาะไปตามซอกกำแพงหิมะที่สูงกว่า 20 เมตร (ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ) ถึงยอดดอยมุโรโดจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส้นทางสายคลาสสิคนี้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจ
ของทะเสสาบน้อยใหญ่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “เมืองมัตสึโมโต้” เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในจังหวัดนากาโน่ มีความโดดเด่น
ทางด้านวัฒนธรรมอันเก่าแก่และธรรมชาติอันสวยงาม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

ที่พัก : MATSUMOTO HOTEL KAGETSU หรือเทียบเท่า 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “ออนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 
 

วันที่สี่ ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนาวาเตะ – นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 

เพื่อนำท่านชมความงดงามของ “ปราสาทมัตสึโมโต้”สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นเป็น 1 ใน 12 ปราสาท
ดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติประจำชาติที่เก่าแก่
ที่สุดในญี่ปุ่น เป็นปราสาทที่สร้างด้วยไม้ 5 ชั้น 6 คูหา ถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวหลายอย่าง ใช้สีดำเป็นหลักในการตกแต่งทำให้เกิดความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และสุขุมจนได้สมญานามว่า “ปราสาท
อีกา” นอกจากน้ีปราสาทมัตสึโมโตย้ังมีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงามแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน ให้ท่านช่ืน
ชมความงามของปราสาทท่ีมีทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นอันงดงามเป็นฉากหลัง 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ถนนนาวาเตะ” (Nawata street) เป็นถนนคนเดินที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมัตสึโมโตะ จังหวัด 
นากาโน่ ที่มีบรรยากาศย้อนยุคและมาในธีมกบ จนหลาย ๆ คนอาจจะเรียกกันว่า “ถนนกบ” มีลักษณะเป็นตรอกคนเดิน
เล็ก ๆ ยาวประมาณ 300 เมตร ที่หัวถนนจะมีรูปปั้นกบตัวใหญ่ที่สร้างขึ้นเอาไว้ให้กับเหล่ากบที่ เคยอาศัยอยู่ในแม่น้ำ
เมะโตะบะที่ด้านหลัง แต่ปัจจุบันไม่มีกบเหลืออยู่แล้ว เรียกได้ว่าถนนนาวาเตะเป็นถนนการค้าที่ดังตั้งแต่อดีตจนมาถึง
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ปัจจุบันที่ยังคงมนตร์ขลังไม่เสื่อมคลาย นอกจากนี้ยังมีอะไรให้ดูมากกว่าแค่ช้อปปิ้ง แม้ไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมา แต่แคไ่ด้
เสพบรรยากาศความคลาสสิกนี่ก็คุ้มแล้ว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “วัดโอสุคันนอน” (Osu Kannon Temple) สร้างขึ้นเมื่อเกือบ 700 กว่าปีมาแล้ว
ตั้งแต่ป ีค.ศ. 1333 เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีช่ือเสียงมาก ๆ ของนาโกย่า เพราะวัดแห่งนี้เป็นท่ีประดิษฐานของเทพคัน
นอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา แกะสลักอย่างประณีตโดยพระสงฆ์นามว่า “Kobo Daishi” แถม
ภายใต้ห้องโถงใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิ ที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนกว่า 15,000 เล่ม 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ถนนโอสุ” (Osu Shopping Street) แหล่งรวมย่านการค้าทั้งหมด 9 แห่ง ทำให้มีร้านค้า แฟช่ัน 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านอาหาร ร้านขนม และอื่น ๆ อีกมากมายรวมทั้งหมดกว่า 1,200 ร้าน ที่สำคัญยังเป็น 1 ใน 3 ของย่านอ
นิเมะและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย ท้ังสายช้อปและคนรักอนิเมะพลาดไม่ได้เลย 

* เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ * 

ที่พัก : IBIS STYLES NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันทีห่้า นาโกย่า – อิสระช้อปปิ้ง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

พาท่านเดินทางสู่ “เมืองนาโกย่า” (Nagoya) อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกท่องเที่ยว หรือ ช้อปปิ้งตามย่านดังของ
เมืองนาโกย่า (ไม่มีบริการรถ)  

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในเมืองนาโกย่า 

  

“ย่านซาคาเอะ” (Sakae Area) ถือเป็นหนึ่งในย่านท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งสำคัญของเมืองนาโกย่า ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้ง
และแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ มีทั้งห้างสรรพสินค้าและ
ร้านอาหารที่บ่งบอกถึงความมีระดับ ซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย 

“นาโกย่า ทีวี ทาวเวอร์” (Nogoya TV Tower) ท่านสามารถชมทัศนียภาพของเมืองนาโกย่าที่กว้างใหญ่ทั ้งในเวลา
กลางวันและยามค่ำคืนได้จากนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ หอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ด้านบนชั้นดาดฟ้ามี
ร้านอาหาร และด้านล่างก็มีการออกร้านและร้านคาเฟ่ท่ีให้ท่านได้เข้าใช้บริการ 
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“โอเอซิส 21” (Oasis 21) สระน้ำรูปทรงคล้ายยานอวกาศถือเป็นแลนด์มาร์กแห่งอนาคตของโอเอซิส 21 เป็นสิ่งก่อสร้างที่
ทำด้วยกระจกและท่อเหล็ก บ่อน้ำเทียมที่รองรับน้ำหนักกว่า 15 ตัน ด้านล่างมีทั้งร้านอาหารมากมาย ร้านคาเฟ ่ร้านสินค้า
ท้องถิ่น ร้านเสื้อผ้า และพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม นอกจากน้ียังมีการจัดแสดงไฟในยามค่ำคืน ทำให้โอเอซิส 21 เป็นสถานที่
ที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดใจ 

“ย่านช้อปปิ้งสถานีนาโกย่า” ท่านสามารถช้อปปิ้งที่ร้านค้าแบรนด์เนมหรูหรา โดยบริเวณรอบสถานีนาโกย่าที่คึกคักมี
ร้านค้าต่าง ๆ ครบครัน เช่น ร้านสินค้าแฟช่ัน ร้านอาหารหรูหรา ร้านกาแฟยอดนิยม และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความ
นิยม เช่น ห้างสรรพสินค้าทาคาชิมายะ อาคารมิดแลนด์สแควร์ที่ทันสมัย อาคารไดนาโกย่าที่เปิดให้บริการเมื่อไม่นาน 
นอกจากนี้บริเวณรอบสถานีนาโกย่าและย่านซาคาเอะที่อยู่ใจกลางเมืองที่เจริญ แต่ยังมีร้านค้าท้องถิ่นอยู่ จึงเป็นอีกย่าน
หนึ่งที่สามารถสนุกกับการช้อปปิ้งได้ทั้งวัน 

* เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านค้าต่าง ๆ * 

ที่พัก : IBIS STYLES NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วันทีห่ก สนามบนินานาชาติชูบุ เซ็นแทร์ (นาโกย่า) – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 11.00 – 15.00 )  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยเพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

 สมควรแกเ่วลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบนินานาชาติชูบุ เซ็นแทร์ (นาโกย่า)” 

1100  เดินทางจากสนามบินนานาชาติชบูุ เซ็นแทร์ (นาโกย่า) โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 645 

1500  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 

*** หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน *** 
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อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 
ปี (พักกับ ผู้ใหญ ่2 
ท่าน มีเตียงเสริม)               

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 

ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

16 – 21 พฤษภาคม 2566 59,900.- 53,900.- 44,900.- 10,000.- 
 

อัตราคา่บริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมคณะ (รวมคา่ภาษสีนามบิน และ คา่ภาษีน้ำมัน) 
2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสมัภาระ 20 กก. 
3. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบ ุ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการที่ระบ ุ
5. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือ เทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน / ห้อง) 
6. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ (บริการ 08.00 - 20.00 / วัน) 
7. ค่าเบี้ยเลี้ยงของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านตลอดการเดินทาง 
8. ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน 
9. ค่าบริการ WI-FI บนรถบสัตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกันรักษาพยาบาลในต่างประเทศ เนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บปว่ย วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี คา่มินิบาร์ในห้อง และคา่

พาหนะต่าง ๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ 
2. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเปส๋ัมภาระมีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบนินั้น ๆ กำหนด หรือ สมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
3. ค่าบริการอื่น ๆ เพิ่มของสายการบนิ เช่น ท่ีนั่ง อาหาร วีลแซร์ และ บริการเสรมิอื่น ๆ 
4. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
5. ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ (ไกด์) และ หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจ 
6. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และ หักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีออกใบเสรจ็รับเงิน 

 

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน 
1. สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 30,000.- บาท ภายหลังจากที่ท่านทำการจอง 1 วัน กรณีที่ลูกค้าทำการจอง

น้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนในวันท่ีทำการจอง 
2. ส่วนท่ีเหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์และอาทิตย์) 

• หากไม่มีการชำระเงินค่าทัวร์ตามเง่ือนไขท่ีกำหนด หรือชำระเงินไม่ครบตามจำนวน ทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 
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• เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือ บางส่วน ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุ
ไว้ท้ังหมดนี้แล้ว 
• หากชำระเงินในแต่ละส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่บริษัทผ่านเจ้าหน้าที่การขาย หรือ 
เจ้าหน้าท่ีการเงินของบริษัท 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์) 
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป 

• คืนเงินค่าทัวร์บางส่วน (หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำ หรือ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่ามัดจำบริการต่างประเทศ 
หรือ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า) 

2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน 
• คืนเงินค่าทัวร์ 50 % (หลังจากท่ีลูกค้าจ่ายค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว) 

3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-14 วัน 
• ไม่สามารถคืนเงินได้ 

 

ประกาศสำคัญจากรัฐบาลญี่ปุ่น 
มาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันท่ี 11 ตุลาคม 2565 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์หรือเที่ยวด้วยตัวเอง 
ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มสีน้ำเงิน (กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ) 
1. ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินประเทศญี่ปุ่น 
2. ไม่ต้องกักตัว 
3. นักท่องเที่ยวทุกคนต้องลงทะเบียนเข้าญี่ปุ่น กรอกผ่านเว็บไซต์ Visit Japan Web 
 

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
2. เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจำนวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคชีนต้องเป็นภาษาอังกฤษ และออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถ
ใช้ใบรับรองจาก Application หมอพร้อมได้ โดยวัคชีนต้องเป็นไปตามที ่องค์การอนามัยโลก (WH0) ให้การรับรอง 
ไ ด ้ แ ก่ Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson), Covaxin, Novavax, 
Sinopharm และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3 เข็มแบบไขว้ได้ 

3. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจ Test COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง
ก่อนการเดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
• เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครอง
ฉีดไม่ครบ เด็กจำเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ช่ัวโมงก่อนออกเดินทาง 

 

เงื่อนไขและข้อมูลที่ท่านควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน เช่น ห้องพักแบบห้องเดี่ ยว (Single) ห้องพักแบบห้องคู่ 2 

ท่าน (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) จึงอาจทำให้ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่
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ติดกัน หรืออยู่คนละชั้น และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่านต่อหนึ่งห้อง (Triple) หรือมีห้องไม่เพียงพอ หรือ
อาจไม่ใช่แบบเตียงเดี่ยวทั้ง 3 เตียง จึงขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องให้เป็นแบบเป็นเตียงคู่ 1 เตียง กับ 1 เตียงเสริมทดแทน 
หรือแยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรือ ย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

3. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียมของห้องพักจะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุหรี่ (Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมอาจมีการ
ติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้อง กรณีที่มีการลักลอบสูบบุหรี่ในห้องพัก และถูกตรวจสอบได้ ผู้เข้าพักจำเป็นต้องชำระ
ค่าปรับกับโรงแรมโดยตรง โดยค่าปรับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม 

4. เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่ง
บนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุดให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกันได้นั่งด้วยกัน หรือใกล้กันให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ 

5. กรณีที่ท่านเป็นมุสลิม หรือ นับถือศาสนาอิสลาม หรือแพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในข้ันตอนการจอง 
6. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
7. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล/เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือ

เดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์ อันมี
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาติการใช้หนังสือเดินทาง
พิเศษอื่น ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาน์เตอร์เช็คอินด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งฝั่งประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออก และ
ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ 
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ีง 

8. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ 
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ค่าบริการ ไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม 

9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานกา รณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์
ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงานการปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอื
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลงหรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

11. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้นทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
ภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบินการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น 

12. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใด ๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่าน้ัน 

13. คณะทัวร์นี้เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง 
ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้น ๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการ
ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบาง
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กรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ข้ึนไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม 

14. กรณีลูกค้าท่ีจองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ (วันที่
หนึ่ง) ท่านจำเป็นจะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะรอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ทของท่าน
ถึงช้ากว่าคณะ และยืนยันเดินทาง ท่านจำเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลา
นั้น ๆ กรณีนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใด
ก็ตามและทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใด 
ๆ สถานท่ีหนี่งทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด 

15. หากท่านท่ีต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

16. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทล่วง-หน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทไม่สามารถจัดการให้ได้ 

17. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติดคนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง 
ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ 
ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์ 

18. โรงแรมในญี่ปุ่นบางโรงแรมอาจไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่
อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้ จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

19. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนข้ีนไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า 
20. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง  

ต่าง ๆ ทั้งหมด 


