
 CODE: TR22 Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto 4D3N  
 

 

 

 
 

 
 
   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Snow Wall Japan Alps#2 โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ มัตสึโมโต้  

ก าแพงหิมะ Snow Wall 4วัน 3คืน 

 บินสู่สนามบินคันไซ โอซาก้า สายการบิน Scoot (TR) เคร่ืองใหม่ ทันสมัย  
DREM LINER B787-8   340 ที่น่ัง น  าหนักกระเปา๋ 20 KG 

กิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ 
เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ ก าแพงหิมะ กุโจ โอซาก้า ห้างโดทงพลาซ่า ชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เลท 

สุดคุ้ม!!! พาเที่ยวทุกวัน ราคาเริ่ม 27,900 บาท ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku Wi-Fi on bus 

พักกิฟุ 1คืน มัตสึโมโต้ 1คืน กุโจ (ออนเซ็น) 1คืน  
วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไม่เสริมเตียง 

พักเด่ียวเพิม่ ที่น่ัง 

22 - 25 เม.ย.61 32,900  
 

ไม่มีราคาเด็ก 
Infant อายุไม่เกิน2ขวบ 

7,000บาท 
 
 

7,500 34 

29 เม.ย. – 2 พ.ค. 61 33,900 7,500 34 

6 - 9 พ.ค. 61 31,900 7,500 34 

13 - 16 พ.ค. 61 29,900 7,500 34 

20 - 23 พ.ค. 61 29,900 7,500 34 

27 - 30 พ.ค. 61 29,900 7,500 34 

3 - 6 มิ.ย. 61 28,900 7,500 34 

10 - 13 มิ.ย. 61 28,900 7,500 34 

17 - 20 มิ.ย. 61 27,900 7,500 34 

 
 
 

ไฟล์ทบิน 

Departure DMK – KIX TR866 09.35-16.45 

Return       KIX – DMK TR867 17.55-22.30 

 



วันแรก      ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – กฟิ ุ
   

 
06.30น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั น3 

ประตู 5 เคาน์เตอร์ สายการบิน Scoot เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอ านวยความ
สะดวกด้านเอกสารก่อนขึ นเคร่ือง 

09.35น. น าท่านเดินทางสู่สนามบนิคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน Scoot เที่ยวบินที่ TR866  
*ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง (บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม) 

 
16.45น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของทา่นเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!!  ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้
น าอาหารสด จ าพวก เนื อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ จากน้ันน าท่าน
ข้ึนรถปรับอากาศ น าท่านเดินทาง จังหวัดกิฟุ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณภูมิภาคจูบุ บนเกาะฮนชู โดยเป็น
จังหวัดที่ตั้งอยู่ในใจกลางของประเทศญี่ปุ่น (อิสระอาหารเย็น ณ จุดพักรถ ) 

ที่พัก: Hotel Koyo Gifu   หรือระดับใกล้เคียงกัน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่สอง     หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามา่ – ลิตเติ ลเกียวโต - เขตเมืองเกา่ซันมาชิซูจิ  - มตัสึโมโต้ –  
                   ปราสาทมัตสึโมโต้ -  ออนเซ็น             อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น (BBQ Yakiniku) 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื อที1่) 

น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago-go) ได้ รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.
1995 ภายในหมู่บ้านที่สวยงามและ
เป็นแบบญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิมน้ันมีเสน่ห์
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งใน และ
ต่ า งป ร ะ เท ศ เป็ น จ า น ว น ม า ก 
เอกลักษณ์ของบ้านในแบบกัสโชสึคุ
ริ (Gassho-zukuri) บ้าน แบบญี่ปุ่น
ดั้งเดิม ชื่อน้ีได้มาจากค าว่า“กัสโช” 
ซ่ึงแปลว่า “พนมมือ”ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัว
บ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบ้านสร้างข้ึนโดยไม่ได้ใช้ตะปู อีก
ทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ ล้วนแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาติ อย่างต้นหญ้าที่ปลูกไว้เพื่อน ามาใช้มุงเป็น
หลังคาขนาดหนาแต่ยังคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื อที2่) เมนแูบบ Set ญี่ปุ่น 
  
บ่าย  น าท่านชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ ที่ว่า

การอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซ่ึงเป็น
จวนผู้ ว่าแห่ งเมืองทาคายาม่ า เป็นที่
ท างานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการ
จังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้
การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาใน
สมัยเอโดะ (ทัวร์น าชมด้านอก)  จากน้ันน า
ท่านเดิมชม หมู่บ้าน Little Kyoto หรือ 

เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ Sanmachi-Suji ซ่ึงเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัย   เอ
โดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยัง  อนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้
ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซ่ึงเต็มไปด้วย
บ้านเรือนโบราณและร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจ า  หน่ายเหล้า
สาเก ร้านท ามิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 
เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซ่ึงถือว่าเป็น
สัญลักษณ์หน่ึงของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไป

ด้วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยว
บรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของ
หวานนานาช นิดอี กด้ วยห รือถ่ าย รูปกับสะพานสีแดงนาคาบาชิ 
Nakabashi Bridge จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ 
น าท่านแวะถ่ายรูป ปราสาทมัตสึโมโต้ หรือปราสาทอีกาด า (ทัวร์น าชม
ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น
และได้ถูกข้ึนทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ าค่าประจ าชาติ การตัดกันของสีด าและ



สีขาวของผนังปูนด้านนอกปราสาท ท าให้ปราสาทแห่งน้ีดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น 
ปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ปราสาทมัตสึ
โมโต้ยังมีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงาม แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน  

 
ค่ า            รับประทานอาหารค่ า (มื อที่3) เมนู BBQ YAKINIKU หลังอาหารน าท่านเข้าที่ 

ที่พัก: Premier Hotel Cabin Matsumotoหรือระดับใกล้เคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันทีส่าม เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ ก าแพงหิมะ  กุโจ          
                 อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 

 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื อที่4) 

น าท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ 
เส้นทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คุโรเบะ ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของเจแปนแอลป์ น าท่านเดินทางสู่ สถานีโองิซา
วะ น าท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเท
ยาม่าที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตรโดยน่ังรถบัสรางไฟฟ้า
อุโมงค์คันเต็น นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่นน า
ท่านชมเข่ือนคุโรเบะซ่ึงเป็นเข่ือนกั้นน้ าที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศญี่ปุ่น โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชม
ทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร 
และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซ่ึงใช้เวลาตั้งแต่เร่ิม
บุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ45 ปี เฉพาะตัวเข่ือนใช้เวลา
ในการสร้าง4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเข่ือน 800 เมตร ประมาณ15
นาที ชมทัศนีย์ภาพทะเลสาบคุโรเบะที่สวยงาม น าท่านน่ังเคเบิ ลคาร์ลอด
ภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะไดระระยะทางประมาณ 800 
เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ต้นจนสุดเส้นทาง 
ทั้งน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว ให้ท่านได้ชมที่ราบคุโร
เบะไดระที่สวยงาม เต็มไปด้วยหิมะ จากนั้นน าท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าที่
ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1 ,710 เมตร สู่ สถานีไดกันไบ เป็นจุดชมวิวบน

เข่ือน สถานีรถไฟ ให้ท่านได้ชมความงามบนสถานีได้จากชั้น2 จากน้ันน า
ท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถบัสไฟฟ้า ลอดอุโมงค์ทาเตยามะ 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื อที5่) เมนูแบบ Set ญี่ปุ่น 
น าท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรอง
จากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหน่ึงในสามภูเขาศกัดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่
สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเท
ยาม่า ซ่ึงในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให้ทุก
ท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นก าแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูง
กว่าสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น 
นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่
ประทับใจ จากน้ันน าท่านเดินทาง โดยสารรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความ
ประทับใจตามอัธยาศัยเดินทางสู่สถานีบีโจดัยระ แล้วน าท่านโดยสารโดยสาร
เคเบิ ลคาร์ ลอดภูเขาสู่สถานีทาเตยามะ จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองกุโจ น าท่านเข้าที่พัก 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื อที่6)   
หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน  าแร่
ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น  าแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัย
ไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง   

ที่พัก: Gujo Vacance Mura Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 
 
 
 



วันทีส่ี่        กุโจ – โอซากา้ - ห้างโดทงพลาซ่า - ชินไชบาชิ – ริงกุเอา้ท์เลท – สนามบินคันไซ –  
                สนามบินดอนเมือง          อาหารเช้า  

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื อที่7)    
 น าท่านเดินทางสู่ โอซาก้า (ประมาณ 

2ชั่วโมงถึงโอซาก้า) เดินทางสู่ ห้าง
โดทงพลาซ่า DOTON PLAZA ให้
ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก 
หลากหลายรายการ อาทิเช่น ขนม 
เคร่ืองส าอาง เคร่ืองไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์
จากน้ ามันม้า โฟมล้างหน้าถ่านหิน
ภูเขาไฟ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF หรือ

วิตามินบ ารุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อดังของชาวญี่ปุ่น จากน้ันน า
ท่านไปละลายเงินเยน ช้อปปิ้งสินค้าที่ถนนโดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้ง
ยอดนิยมที่สุดของโอซาก้าที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายทั้งแบรนด์เนม ของมือสอง 
ร้านอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไม่ควรพลาดช้อปปิ้งที่ ร้านดองกี  
และมัตสึโมโต้คิโยชิ ร้านค้ายอดนิยมในใจของคนไทยทั้งหลายที่ต้องแวะเมื่อมีโอกาส
ไปญี่ปุ่น และถ่ายรูปกับป้ายกูลิโกะ (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย) จากน้ันน าท่าน
เดินทางไปช้อปปิ้ง ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท  Rinku Premium Outlets แหล่งช้อปปิ้ง
ชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้า ตั้งอยู่ที่เมืองริงกุตรงข้ามกับท่าอากาศยานนานาชาติคัน
ไซ โดยออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับเมืองท่าของสหรัฐอเมริกาและมีบรรยากาศ
แบบรีสอร์ท ซ่ึงภายในแม้จะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความ
สะดวกมากมาย และร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ ให้
ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) 
จนสมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางไป สนามบินคันไซ เพื่อเช็คอิน
เดินทางกลับ 

17.55น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  SCOOT เที่ ยวบิน
ที ่TR867  
* ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง (บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม) 

22.30น.   เดินทางถึง ทา่อากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ  
 

**************************** 
 
หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยน
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน า
เที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และ
คนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึ น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ นโดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั งนี จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ นไป กรณีไม่ถึง30ท่าน  

- ขอส่งจอยทัวร์ให้กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล้เคียงกัน  
- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง30ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทาง 
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น  
3.การช าระค่าบริการ  ช าระเงินค่าจองทัวร์ ภายใน 2 วันท าการ และ ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง 25วัน  
**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง+ความประสงค์เพิ่มเติมของลูกค้า กรุณาส่งพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ าหรือพร้อมยอดคงเหลือ**  

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
การยกเลิกทัวร์ เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจ
คนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการ
ใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
อัตราค่าบริการนี รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลับชั้นประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน 
กรณีต้องการระบุที่น่ังตดิกันทั้งกรุ๊ปหรือริมหน้าต่างหรือริมทางเดิน แจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง 



**กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นท่ีนั่งจะต้องด าเนินการแจ้งพร้อมจองทัวร์ หรือก่อนเดินทาง15วันเท่านั้น และทาง

เซ็นเตอร์จะท าจองท่ีนั่งอัพเกรดเข้าระบบได้เมื่อE-Ticket ท้ังกรุ๊ปออกมาแล้ว ประมาณ3-5วันก่อนวันเดินทาง**  

- ที่นั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **ห้ามเดก็ต่ ากว่า16ปีและผู้สูงอายุ65ปีข้ึนไปน่ัง
เน่ืองจากที่น่ังอยูบ่ริเวณ Exit Seat 
- ท่ีนั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดได้ 
** ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สามารถส่ังซื้อจากเล่มเมนูบนเครื่องได้เลยเนื่องจากตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถส่ังจองล่วงหน้าได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีเดินทาง3 ท่านจะเป็นห้องTriple จะเป็นแบบ
เตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ่1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได้ 
กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว 
โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน  าหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน Scoot ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน
ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ  
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน้ าหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์ พร้อมช าระค่าน้ าหนัก** 

- ซ้ือน าหนักเพิ่ม 5 กก. ช าระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ช าระเพิ่ม 1,200 บาท 
- ซ้ือน้ าหนักเพิ่ม15กก. ช าระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ช าระเพิ่ม 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเคร่ืองดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน 
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม  
7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น  าใจจากท่าน 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 
 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน 
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั นตอนการตรวจเข้าเมือง 
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี  
1.       ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
2.       สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร 
เครดิต เป็นต้น) 
3.       ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
4.       ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
 1.       หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 2.       กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะสั้น 
 3.       ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
 4.       เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่ 
เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  



3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร้ังที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อในวันที่ท าทัวร์เต็มวัน เร่ิมในวันที่2ของการเดินทางรวมจ านวน3ขวด 
15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เร่ิมงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่าน้ัน ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซ้ือประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้  จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึ กษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 
 
 


