
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

✅ ชมอโุมงค์เสาโทริอิ “ศาลเจ้าฟุชิมิ อนิาริ” เสาประตสูีแดงท่ีเรียงตวักนัเป็นทางเดินได้ทัว่ทัง้ภเูขาอินาริ 

✅ ชม"ปราสาทมัตสึโมโต้" สญัลกัษณ์ของเมืองและได้ช่ือวา่เป็น 1 ใน 3 ปราสาท สวยงามท่ีสดุของญ่ีปุ่ น 

✅ ชม “เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาว” ในธีมตา่งๆหลากหลายโซน จดัแสดงไฟท่ียิ่งใหญ่ติดอนัดบั1ของญ่ีปุ่ น 

✅ สมัผสักลิน่อายเมืองเก่า "เมืองทาคายาม่า" ทียงัคงอนรัุกษ์ความเป็นอยู ่เม่ือสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี 

✅ ชมหมูบ้่านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่่ามกลางหบุเขาท่ีอดุมสมบรูณ์ 

✅ เปลี่ยนอิริยาบถ “ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว” ชมความงดงามของต้นไม้ หน้าผา และสะพานแดงอนัโดง่ดงั 

✅ ชมซากรุะ ณ “สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ”  อนัดบั 1 ใน 3 ของจดุชมซากรุะในประเทศญ่ีปุ่ นประมาณ 1,500 ต้น 

 
 

ก าหนดการเดินทาง  10-15 เมษายน 2566 (วนัสงกรานต์) 

 
21.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 สว่นผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู7 เคาน์เตอร์ P  

                          โดยสายการเจแปนแอร์ไลน์ Japan Airline (JL) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

00.25 น. เหินฟ้าสู ่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการเจแปนแอร์ไลน์ Japan Airline (JL)  เท่ียวบนิท่ี JL728 

(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาท้องถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

 

วันที่สอง ศาลเจ้าฟูชิมิ อนิาริ - เมืองอาราชิยาม่า - ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - เทศกาลประดบั
ไฟฤดหูนาว NABANA NO SATO 

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ – สนามบนิคันไซ 
 



 

 

 

08.05 
น
. เดินทางถึงสนามบนิคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“ศาลเจ้าฟุชิมิ อนิาริ (FUSHIMI INARI SHRINE)” หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกนัวา่

ศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิง้จอกเป็นศาลเจ้าชินโต(Shinto)ท่ีมีความส าคญัแห่งหนึง่ของเมืองเกียวโต(Kyoto) มี

ช่ือเสียงโดง่ดงัจากประตโูทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตสูีแดงท่ีเรียงตวักนัข้างหลงัศาลเจ้าจ านวนหลายหม่ืน

ต้นจนเป็นทางเดินได้ทัว่ทัง้ภเูขาอินาริ ท่ีผู้คนเช่ือกนัวา่เป็นภเูขาศกัสทิธ์ โดยเทพอนิาริจะเป็นตวัแทนของความ

อดุมสมบรูณ์ การเก็บเก่ียวข้าว รวมไปถงึพืชผลไร่นาตา่งๆ และมกัจะมีจิง้จอกเป็นสตัว์คูก่าย(บ้างก็วา่ท่านชอบ

แปลงร่างเป็นจิง้จอก) จงึสามารถพบเห็นรูปปัน้จิง้จอกมากมายด้วยเชน่กนั ศาลเจ้าแห่งนีมี้ความเก่าแก่มากถกู

สร้างขึน้ตัง้แตก่่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกนัวา่จะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกวา่พนัปีมาแล้ว 

จากนัน้เดนิทางสู ่“เมืองอาราชิยาม่า” เพื่อน าท่านชมความสวยงาม ร่มร่ืน ของทิวไผ ่อนัเขียวขจี นบัหม่ืนต้น

ตลอดข้างทาง ณ “สวนป่าไผ่ (BAMBOO GROVES)” เป็นเส้นทางเดนิเลก็ๆท่ีตดัผา่นในกลางสวนป่าไผ่ 

สามารถเดนิเลน่ให้บรรยากาศท่ีแปลกและหาได้ยาก ยิ่งถ้าช่วงไหนท่ีมีแสงอาทิตย์รอดผา่นตวัป่าไผ่ลงมายงัพืน้

ด้านลา่งก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพดัมาพร้อมกนัก็จะเป็นเสียงก่ิงก้านของต้นไผก่ระทบกนัไปมา 

บริเวณใกล้ๆจะเป็นร้านขายของพืน้เมืองท่ีท ามาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กลอ่งใสข่อง หรือเสือ้เสือ้

สานจากไผ่ เป็นร้านดัง้เดมิของคนท้องถ่ิน ร้านขายของฝาก ของท่ีระลกึตา่งๆ ซึง่อยูร่ะหวา่งสองข้างทาง  

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว (TOGETSUKYO BRIDGE)” หรือนิยมเรียกวา่ “Moon Crossing 

Bridge” เป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของอาราชิยามา่ ถกูสร้างขึน้ในสมยัเฮอนัและมีการบรูณะซอ่มแซมอยูเ่ร่ืองๆ 

สะพานนีมี้ความสวยงามอยา่งมากเพราะด้านหลงันัน้เป็นภเูขาสงูใหญ่และด้านลา่งเป็นแมน่ า้ท่ีทัง้สองฝ่ัง เป็น

บริเวณท่ีชาวญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ และเลื่องลือวา่เป็นจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุอีกแห่งในเกียวโต 



 

 

 

จ

า

กนัน้ให้ทกุท่านเพลดิเพลนิกบัการชม “เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาว (NABANA NO SATO)” ท่ีน่ีนอกจาก

ตอนกลางวนัจะเป็นสวนดอกไม้แล้วยามค ่าคืนของช่วงฤดหูนาวในทกุๆปียงัประดบัไฟอยา่งสวยงามในธีม

ตา่งๆหลากหลายโซน ซึง่เป็นงานจดัแสดงไฟท่ียิ่งใหญ่ตดิอนัดบั1ของญ่ีปุ่ น 

 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พักที่ HOTEL ROUTE-INN GRANTIA KOMAKI หรือเทียบเท่า 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรม 
จากนัน้น าท่านสูเ่มือง “กิฟุ” เพื่อเปลีย่นอิริยาบถ 
“ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว (ENAKYO 
CRUISE)” เพราะท่ีน่ีเป็นเมืองแห่งธรรมชาติ มี
ความงดงามและอดุมสมบรูณ์ในเร่ืองต้นไม้ 
หลากหลายพนัธุ์ น้อยใหญ่หลายชนิด มีโขดหิน หน้า

วันที่สาม  ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว - สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ – หมู่บ้านนารายจูกุ - 
 เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซน็ 



 

 

 

ผ
า
 และสะพานแดงอนัโดง่ดงั หรือท่ีเราเรียกกนัวา่ สะพาน “เอะนะเคียวโอฮาชิ” ซึง่เป็นสะพานแดงสดโดดเดน่
กลางล าน า้ มีต้นไม้น้อยใหญ่ ซึง่ถ้าหากดภูาพวาดดงั ๆ ของศิลปินหลายคน เขาก็จะมาวาดทิวทศัน์ความ
งดงามท่ีน่ี ลกัษณะของเรือมีกระจกกัน้รอบรวมไปถึงบริเวณหลงัคาก็มีสว่นท่ีเป็นกระจก ฤดใูบไม้ผลิก็จะเตม็ไป
ด้วยสีชมพ ูดอกซากรุะบานสะพร่ัง (ความสวยงามของดอกไม้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  
จากนัน้น าท่านสู ่“สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ (TAKATO CASTLE RUINS PARK)” เป็นสถานท่ีติด
อนัดบั 1 ใน 3 ของจดุชมดอกซากรุะในประญ่ีปุ่ น บริเวณรอบๆมีต้นซากรุะสีชมพสูายพนัธุ์โคอิกัง
(Kohigan)ประมาณ 1,500 ต้น เร่ิมปลกูในปี 1875 และเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม มีการจดัเทศกาลดอก
ซากรุะเป็นประจ าทกุปีในเดือนเมษายนทัง้เดือน โดยการตกแตง่สวนให้มีบรรยากาศของเทศกาลท่ีคกึคกั 
นอกจากนีป้ระมาณกลางถงึปลายเดือนเมษายน ช่วงดอกซากรุะบานเต็มท่ี ก็จะเปิดไฟท่ีประดบัประดาไว้
ตัง้แต ่18:00-22:00 ผู้ เข้าชมมากมายตา่งพากนัมารวมตวักนัท่ีน่ี ชมบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยดอกซากรุะสีชมพู
ออ่น เป็นฉากหลงัท่ีสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึอยา่งยิง่ (ความสวยงามของดอกไม้ขึน้อยูก่บั
สภาพอากาศ) 

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านสู ่“เมืองนากาโน่” เพื่อย้อนรอยสมยัเอโดะท่ี “หมู่บ้านนารายจูกุ (NARAI-JUKU)” ท่ีตัง้อยูบ่น

ทางหลวงสายประวตัิศาสตร์ยคุเอโดะ อาคารไม้โบราณตา่งๆ ท าให้ท่ีน่ีมีเสน่ห์มากมายอยา่งเหลือเช่ือราวกบั

เราได้ย้อนประวตัิศาสตร์กลบัไปกวา่พนัปี แล้วยงัมีแกลเลอรีงานฝีมือมากมายท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์งาน

แกะสลกัไม้ในท้องถ่ิน ท่ีท าด้วยความปราณีตจากภมูิปัญญาท่ีสืบทอดตอ่กนัมาให้ท่านได้ชมซือ้เป็นของฝากได้

อีกด้วย จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่“เมืองมัตสึโมโต้” เพื่อน าทา่นชม “ปราสาทมัตสึโมโต้ (MATSUMOTO 

CASTLE)” (ชมด้านนอกไมร่วมคา่เข้าตวัปราสาท) สญัลกัษณ์ของเมือง และได้ช่ือวา่เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีมี

ความสวยงามท่ีสดุของญ่ีปุ่ น ท่ีสามารถรอดพ้นการถกูท าลายจากเพลงิของสงครามมาได้จนถึงปัจจบุนั ตวั

ปราสาทมีผนงั ท่ีทาด้วยสีด าสนิทท าให้มีฉายาวา่ ปราสาทอีกาด า  



 

 

 

 
 พกัท่ี HOTEL AMBIENT AZUMINO หรือเทียบเท่า 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งนี ้ท่านจะได้สมัผสักบัการอาบน า้แร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนนเซน็ เพื่อผอ่นคลาย

ความเมื่อยล้า การอาบน า้แร่ จะท าให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สขุภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยล้า และยงั

ชว่ยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 

 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“ไร่สตรอเบอร์ร่ี” ให้ท่านได้รู้กรรมวิธีในการปลกูสตรอเบอร์ร่ีของชาวญ่ีปุ่ นท่ีมี
ช่ือเสียง ไม่พลาดท่ีจะได้ลิม้ลองรสชาติความอร่อย หอมหวานกบัการเก็บสตอเบอร์ร่ีทานสดๆจากต้น 
นอกจากนีท้่านสามารถเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากสตรอเบอร์ร่ีสดในฟาร์ม ไม่วา่จะเป็น ขนมพายสตรอเบอร์ร่ี
เลื่องช่ือ, แยมสตรอเบอร์ร่ี, สตรอเบอร์ร่ีอบแห้ง และอ่ืนๆ อีกมากมาย จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่หมูบ้่านมรดก
โลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (SHIRAKAWAGO)” น าท่านชมสถานท่ีพิเศษสดุ ซึง่แสดงถึง ความสามารถและ
พยายามของชนชาตญ่ีิปุ่ นโบราณ หมูบ้่านท่ีได้รับเลือกจากองค์การ ยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1995 
ท่านจะได้พบกบับ้านในแบบกสัโชสคึริุ ซึง่เป็นแบบญ่ีปุ่ นดัง้เดมิ ช่ือนีไ้ด้มาจากค าวา่ กสัโช ซึง่แปลวา่พนมมือ 

วันที่ส่ี     ไร่สตรอเบอร์ร่ี - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ที่ท าการทาคายาม่าจนิยะ+
ย่านซันมาชิซูจ ิ-  เมืองนาโกย่า - ย่านซาคาเอะ 



 

 

 

ต
า
มรูปแบบของบ้านท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคล้ายสองมือท่ีพนมเข้าหากนั ตวับ้านมีความยาว
ประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึง่โครงสร้างของบ้านสร้างขึน้โดยไมใ่ช้ตะปแูม้แตต่วัเดียว แต่
ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดหูนาวได้ดี ให้อิสระท่านเดนิชมความ
สวยงามของหมูบ้่านแห่งนีต้ามอธัยาศยัจนถงึเวลานดัหมาย  

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านสู ่“เมืองทาคายาม่า” เพื่อชม “ที่ท าการทาคายาม่าจินยะ (TAKAYAMA JINYA)” หรือ จวน

ผู้วา่แห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมคา่เข้าชมด้านใน) เป็นทัง้ท่ีท างาน และท่ีอยูอ่าศยัของผู้วา่ราชการ

จงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกนุตระกลูโตกกุาวา่ ในสมยัเอโดะ หรือกวา่ 300 ปี

ท่ีแล้ว ให้ท่านเลือกชมและซือ้สินค้าพืน้เมือง ณ “เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจ ิ(SANMACHISUJI)” ซึง่เตม็ไปด้วย

บ้านเรือน และร้านค้านา่รักๆ ท่ียงัคงอนรัุกษ์รูปแบบของบ้านโบราณ และกลิน่ไอในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปีก่อน 

ให้ท่านได้เก็บบรรยากาศอนัน่าประทบัใจจากนัน้เดนิทางสู ่“เมืองนาโกย่าตอ่สู ่“ย่านซาคาเอะ (SAKAE)” 

ยา่นช้อปปิง้และแหลง่บนัเทิงยามราตรี สินค้าแบรนด์เนมจากทกุมมุโลกเรียงรายอยูบ่นถนนสายนี ้ทัง้

ห้างสรรพสนิค้า ร้านอาหาร ท่ีบง่บอกถึงความมีระดบัให้เลือกอยา่งมากมาย และยงัมีจดุชมววิท่ีจะท าให้เห็น

ถนนสายนี ้และตวัเมืองนาโกยาอย่างชดัเจน คือตกึทีวีของนาโกยา ซึง่มีลกัษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์ แตมี่

อายท่ีุเก่าแก่มากกวา่ 

 



 

 

 


 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยบฟุเฟต์ปิง้ยา่ง หรือ BBQ YAKINIKU สไตล์ญ่ีปุ่ นแบบ

อิ่มไม่อัน้ 

 พกัท่ี KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า 
 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านสู ่“ตลาดคุโรมง โอซาก้า (KUROMON MARKET)” เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่มาก
ท่ีสดุแห่งหนึง่ของเมืองโอซาก้า ของท่ีขายสว่นภายในตลาดคโุรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนือ้ 
และผกัตา่งๆ ร้านอาหารตา่งๆภายในตลาดจึงเน้นขายอาหารทะเลกนั ทัง้แบบสดๆ เช่น ซาชิม ิซูชิ และหอย
นางรม และแบบปรุงสกุ เชน่ ปลาไหลยา่ง ปลาหมกึยา่ง หอยเชลย่าง กุ้ งเทมปรุะ เป็นต้น นอกจากนีก็้จะเป็น
พวกผลไม้ตา่งๆตามฤดกูาลของญ่ีปุ่ นท่ีควรคา่แก่การลองเป็นอย่างมาก แล้วน าท่านช้อปปิง้ “ชินไซบาชิ 
(SHINSAIBASHI)” ยา่นช้อปปิง้ช่ือดงัของเมืองโอซาก้า เพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้ไร้ชีดจ ากดับนถนนความ
ยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ซึง่มีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรียงรายกนัตลอดสองข้างทาง กบัสินค้ามากมาย ทัง้
เสือ้ผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชัน่สวยๆ เคร่ืองส าอาง และสนิค้า IT ทัง้หลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 
มีให้เลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี ้

 
 รับประทานอาหารกลางวนั แบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอยา่งคุ้มคา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“ย่านริงกุทาวน์” เพื่ออิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สง่ท้ายใน “ริงกุ พรีเม่ียม เอาท์เล็ท 
(RINKU PREMIUM OUTLETS)” แหลง่รวบรวมสนิค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกวา่ 120 
ร้าน เช่น Coach ,Armani Factory Store, Bally, Gap, Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin, 
Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, Diesel, Adidas, Citizen, Morgan, Ecco, Tommy 
Hilfiger, Reebok, ONITSUKA tiger และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ให้ท่านเดนิเลือกซือ้สนิค้าคณุภาพสงู จากนัน้น า

วันที่ห้า     ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ - ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า 



 

 

 

ทุ
ก
ท่านเดนิทางสู ่“อิออนพลาซ่า (AEON MALL)” ศนูย์รวมแห่งสนิค้านานาชนิด ไมว่า่จะเป็นขนมญ่ีปุ่ น ผลไม้ 
และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซือ้สินค้าและของฝากได้ตามอธัยาศยั 

 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มคา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

สมควรแก่เวลาเดินทางสู ่“สนามบินคันไซ” เพื่อเดนิทางกลบั 
 

 
00.55 น.   เหินฟ้าสูเ่มืองไทย โดยสายการเจแปนแอร์ไลน์ Japan Airline (JL)  เท่ียวบินท่ี JL727 

04.40 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

 

หมายเหตุ :  รายการตา่งๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบนิ เป็นต้น อีกทัง้โรงแรมตา่งๆท่ีระบใุนรายการนีอ้าจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตัง้ ได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้นีย้งัคงไว้ซึง่ระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะค านงึถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการน าเท่ียวเป็นส าคญั 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 

อัตราค่าบริการเดนิทาง : 10-15 เมษายน 2566 (วันสงกรานต์) 

ส าหรับคณะเดินทาง  30  ทา่นขึน้ไป (การันตีออกเดนิทาง 20ท่าน) 

ผู้ใหญ่ 63,900 บาท 

เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  63,900 บาท 

วันที่หก    สนามบนิคันไซ - กรุงเทพ 



 

 

 

เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 61,900 บาท 

พกัเดี่ยวจา่ยเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท 

ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทัง้เด็กและผู้ใหญ่) สอบถาม 
เดก็ทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดนิทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนท าการจองค่ะ 

 
 

อัตราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน 
1.ค่าที่พกัและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ (ไมร่วมคา่ตัว๋เคร่ืองบิน) 

2.ค่าตั๋วเคร่ืองบนิ JAPAN AIRLINES 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

o ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบนิท่ีระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 

o คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัร์ 

o คา่ธรรมเนียมน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัท่ี 31/1/2566) 

o คา่อาหาร, คา่เข้าชม และคา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีได้ระบไุว้ในรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบไุว้ในรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o คา่ประกนัสขุภาพและอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง  ***ไม่คุ้มครองเดก็อายตุ ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทนุชีวิตจากอบุตัิเหตทุ่านละ 2,000,000 บาท ดแูลคา่รักษาพยาบาลทัง้สขุภาพและอบุตัิเหต ุ1,500,000 บาท  
ประกนัสขุภาพคุ้มครองคา่รักษา COVID-19 ตามเง่ือนไขเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 

o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน 
o น า้ดื่มท่ีญ่ีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 4 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

o คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% + หกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

o คา่ธรรมเนียมน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บ อาจรวมถึงมีการเรียกเก็บเพิ่มเตมิในภายหลงั 
o คา่ท าหนงัสือเดินทาง / ตอ่หน้าเลม่หนงัสือเดินทาง 
o คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกั เป็นต้น 



 

 

 

o คา่
อา
หารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 

o คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบนิก าหนด (23 กิโลกรัม*2ใบ ตอ่ท่าน) 
o คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งด้าว 
o คา่เปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลีย่นคนเดินทาง (สอบถามคา่ใช้จ่ายกบัเจ้าหน้าท่ี) 

 กรุณาแจ้งอยา่งน้อย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o คา่ธรรมเนียมทิปไกด์+คนขบัรถ โดยประมาณ 4,000 เยน (ประมาณ 1,000 บาทไทย) หรือ ตามความพงึพอใจ 
 
เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง / ช าระเงนิ 

o กรุณาจองทวัร์ลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมัดจ า (ทวัร์ 35,000 บาท) 
o สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไมน้่อยกว่า 30 วนั มิฉะนัน้ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 
กรณียกเลิกการจอง 
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดอตัราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว 2563 

 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหน้า 30 วนัขึน้ไป ก่อนวนัน าเท่ียวคืนเงินทัง้หมด  
(โดยหกัจากคา่ใช้จ่ายจริง เช่น คา่วีซา่ คา่มดัจ า ของบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ คา่ใช้จา่ยท่ีจ าเป็นอื่นๆ ) 

 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัน าเท่ียว คนืเงิน 50 % ของคา่ทวัร์ 

 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหน้าน้อยกว่า 15 วนั ก่อนขอสงวนสิทธ์คืนเงนิในทุกกรณี 
(ส าคัญมาก!!! หากว่าสายการบินใดๆ ก าหนดให้บริษัทจะต้องช าระค่าตั๋วเคร่ืองบิน 100% ก่อนการเดนิทางไม่น้อย
กว่า15วัน ในส่วนของการช าระค่าตั๋วเคร่ืองบนิดงักล่าวจะไม่สามารถคืนเงนิให้กับผู้เดนิทางได้) 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเล่ือนหรือยกเลกิการเดนิทาง หากคณะทวัร์มีผู้ เดนิทางต า่กวา่ 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทาง

ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมเดนิทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบ)ุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารระหว่างประเทศเอง ต้องรบกวนแจ้ง

ให้กบัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไมมี่การแจ้งเร่ืองไว้ จะไมส่ามารถเรียกร้องคา่เสียหายท่ีเกิดขึน้จากตัว๋เคร่ืองบนิ
ดงักลา่วได้ 

o กรุณา อยา่ขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ท่ีไม่เก่ียวข้อง ลงในหนงัสือเดินทาง หากทางสายการบนิไมอ่นญุาตให้ เช็คอนิ 
หรือต ารวจตรวจคนเข้าเมืองประเทศนัน้ๆ ปฎิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบทกุกรณี 

o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิเก็บคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งและภาษีตัว๋ทกุชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
o หากทา่นไม่เดนิทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้ ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได้  
o ในระหวา่งการท่องเท่ียวนี ้หากทา่นไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ท่านสละสทิธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนคา่บริการได้  



 

 

 

o คา่
บริ
การท่ีท่านช าระกบัทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ช าระให้กบับริษัทฯ ตวัแทนแตล่ะแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมีเหตอุนัใดท่ีท าให้ท่านไมไ่ด้ท่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบไุว้ ทา่นจะขอคืน
คา่บริการไมไ่ด้  

o หากทา่นถกูเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึง่
อยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินบางสว่นหรือทัง้หมด  

o หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าให้ท่านไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได้ คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได้ จ าเป็นต้องออกเดนิทางตามโปรแกรมท่ีวางไว้ แตท่างตวัแทนบริษัทฯ จะท าหน้าท่ี
ประสานงานและเจ้าหน้าท่ีจะท าการตดิตอ่ช่วยเหลือทา่นเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาต ิหรือ คน
ตา่งด้าวท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะท าหน้าท่ีช่วยเหลือเจรจา แตอ่ านาจสทิธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เชน่ การยกเลิกหรือลา่ช้าของสายการบนิ
, อบุตัิเหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องคา่ชดใช้จากสายการบนิ, โรงแรมหรือบริษัทขนสง่เมื่อเกิดการสญูหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แตจ่ะไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือ
และค านงึถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าสว่นมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ แล้ว 
 


