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ขอน าท่านเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั โดยสายการบินไทย 

สู่เมืองนาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า นากาโน่ ยามานาชิ โตเกียว ชิบะ 
 

นาโกย่า เพลดิเพลนิกบัการเกบ็ผลสตรอเบอรร์ี่สดๆ จากสวน 

กิฟ ุ  หมู่บ้านชิราคาว่าโก หมู่บา้นเก่าแก่ซึง่ได้รบัเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก  

ทาคายาม่า    เดนิเล่นสมัผสับรรยากาศยามเชา้ของเมอืงทาคายามา่ที่ตลาดเช้า และเดนิชมเขตเมอืง
เก่า ซนัมาชิซูจิ, เดนิเล่นชมเมอืงเก่าและเหล่าปลาคารพ์ทีแ่หวกวา่ยในคูน ้ารอบเมอืงที่
หมู่บ้านฮิดะ ฟรุคุาว่า 

นากาโน่ ปราสาทมตัสึโมโต้ ปราสาทไมท้ีค่งความดัง้เดมิและเก่าแก่ทีสุ่ดในญี่ปุน่ ไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัลิ ้าค่าประจ าชาติ, ไร่วาซาบิ ฟารม์เพาะปลูกวาซาบทิีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
ญี่ปุน่ 

ยามานาชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องภูเขาทีส่งูทีสุ่ดในญี่ปุน่ภเูขาไฟฟจิู, ชม
ทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภูเขาไฟฟูจทิี ่ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็ 

โตเกียว อสิระชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่งทีย่่านชินจกู,ุ อสิระเตม็วนัใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั
ท่านเอง 

ชิบะ ชมทุ่งดอกทวิลปิแสนสวยในงานเทศกาลดอกทิวลิป 2019, และชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝาก
ก่อนกลบัทีอิ่ออน มอลล ์
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ก าหนดการเดินทาง วนัท่ี 10-15 เมษายน 2562 

วนัแรก               สนามบินสวุรรณภมิู  
 

21.00 น.   พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย  
เพื่อท าการเชค็อินและเตรียมตวัเดินทาง  
 

วนัท่ีสอง             สนามบินจบู ุเซน็แทร ์>> นาโกย่า >> เกบ็สตรอเบอรร่ี์ >> กิฟ ุ>> 
                            หมู่บา้นชิราคาว่าโก >> ทาคายาม่า >> หมู่บา้นฮิดะ ฟรุคุาว่า 

 

 
 
 
 
 
00.05 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินจบูุ เซน็แทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น  

โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 

08.00 น.   เดินทางถึงสนามบินจูบุ เซน็แทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอน
การตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนสตรอเบอรร์ี่ เพื่อใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์การเกบ็สตรอเบอร์รี่
สดๆ ทานจากต้นได้ไม่จ ากดั ซึ่งการปลูกผกัและผลไม้ในประเทศญี่ปุ่นนัน้ จะเน้นในเรื่อง
ของความสะอาดและปลอดสารเคม ีท่านสามารถเดด็ทานได้ในทนัทโีดยไม่ต้องกลวัสารเคมี
ปนเป้ือน  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่าโก หนึ่งในหมู่บ้านเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รบั

เลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995 ที่ยงัคงความสวยงามจวบจนทุก
วนันี้ ท่านจะได้พบกบัหมู่บ้านโบราณสไตล์กสัโซ่ ซึ่งหาชมได้ยากในปจัจุบนั คําว่ากสัโซ่
แปลวา่พนมมอื ซึ่งเป็นสไตลก์ารก่อสรา้งแบบดัง้เดมิของญี่ปุ่นโดยที่โครงสร้างของบ้านและ
หลงัคาที่สร้างขึน้จะคล้ายกบัการพนมมอืของพระพุทธเจ้า โครงสร้างของบ้านถูกสร้างขึ้น
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โดยที่ไม่ได้ใชต้ะปูแม้แต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรงและสามารถรองรบัหมิะที่ตกหนัก
ในชว่งฤดูหนาวได้  ถอืเป็นภูมปิญัญาของชาวญี่ปุ่นที่ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ไวอ้ย่างยิง่ ให้
ท่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของหมู่บา้นที่รายล้อมไปด้วยหุบเขาสูงและ
สมัผสับรรยากาศดัง้เดิมอันเงียบสงบที่จะทําให้ท่ านประทบัใจมิรู้ลืม จากนัน้นําท่านสู่
หมู่บ้านฮิดะ ฟุรุคาว่า  หมู่บ้านเลก็ๆ ท่ามกลางหุบเขาอนัแสนเงยีบสงบ มรี้านค้าต่างๆ
ขายผลติภณัฑพ์ื้นเมอืง กําแพงบ้านแต่ละหลงัทาเป็นสขีาวนวลตา มแีม่น้ําเซโตะไหลผ่าน
รอบเมือง โดยขุดคูเมืองให้น้ําจากแม่น้ําเซโตะไหลไปรอบๆ บริเวณเมอืง คูน้ํานี้สร้างขึ้น
เมื่อประมาณ 400 ปีก่อน แต่เมื่อเวลาผา่นไปน้ําในแม่น้ําเริม่สกปรก ทางเมอืงจงึรเิริม่ปล่อย
ปลาคาร์พลงไปในแม่น้ํา เพื่อให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด โดยปจัจุบันมี
นักท่องเที่ยวมากมายเดนิทางมาเพื่อดูปลาคาร์พจํานวนมากแหวกว่ายอยู่ในแม่น้ําเซโตะ
และคเูมอืงโดยรอบ 

ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 
 

วนัท่ีสาม              ทาคายาม่า >> ตลาดเช้า >> เขตเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ >> มทัสึโมโต้ 
                             >> ปราสาทมทัสึโมโต้ >> ไร่วาซาบิ >> ทะเลสาบคาวากจิูโกะ  

 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิเล่นที่ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ตลาดเล็กๆ ที่มีชาวบ้านมาตัง้ร้านค้า
เรยีงรายกนัไปตามแนวของแม่น ้ามยิากาว่า ให้ท่านได้สมัผสัวถิชีวีติยามเชา้ของเหล่า
ชาวเมอืงทาคายาม่า ในตลาดจะมสีนิค้าจ าพวกผลไม้ ผกัดอง อาหารแห้ง ร้านกาแฟ 
และรา้นขายของฝากของทีร่ะลกึของเมอืงทาคายาม่า จากนัน้ นําท่านเดนิชมเขตเมอืง
เก่า ซนัมาชิซูจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าต่างๆ อาทิเช่น ร้านขายสาเก 
เนื้อฮดิะย่าง ขนมโบราณต่างๆ ของที่ระลึกน่ารกัอย่างซารุโบโบะหลากสี โดยร้านค้า
เหล่านี้ยงัคงอนุรกัษ์รูปแบบของบ้านในสมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลอืกซื้อ
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ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเกบ็เกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่าน
เดนิทางสู่ เมืองมทัสึโมโต้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสึโมโต้ ทีถู่กสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1504 ซึ่งนับได้
ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้กย็งัเป็นปราสาทที่ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของ
ปราสาททีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดของญี่ปุ่นที่สามารถรอดพ้นการถูกท าลายจากเพลงิของ
สงครามมาได้จนถึงปจัจุบัน ตัวปราสาทมีผนังที่ทาด้วยสีด าสนิทท าให้มีฉายาว่า 
ปราสาทอกีาด า จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ไร่วาซาบิ เมอืงมทัสโึมโต้แห่งนี้มชีื่อเสยีงใน
ดา้นการเป็นแหล่งผลติวาซาบทิีด่ทีีสุ่ด เนื่องจากใชน้ ้าบรสิุทธิจ์ากเทอืกเขาแอลป์ญี่ปุ่นที่
ไหลลงมาจากภูเขาในการเพาะปลูก ซึ่งเป็นปจัจยัส าคญัในการเจรญิเตบิโตของตน้วาซา
บ ิลกัษณะของไร่วาซาบเิป็นพืน้ทีร่าบบรเิวณกวา้ง มแีปลงต้นวาซาบเิรยีงรายเป็นแถว
ต่อๆ กนั ภายในไร่วาซาบทิ่านจะไดพ้บผลติภณัฑต์่างๆ ที่มวีาซาบเิป็นส่วนผสม ไม่ว่า
จะเป็น ไอศครมีรสวาซาบ ิขนมรสวาซาบ ิฯลฯ เป็นตน้  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
*** อ่ิมอร่อยกบัมือ้พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาป ูให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปขูองญ่ีปุ่ นอย่าง 
จใุจและอาหารนานาชาติอีกนานาชนิด *** 
 ***หลงัมือ้อาหาร อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้า
ได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

วนัท่ีส่ี                   คาวากจิูโกะ >> ภเูขาไฟฟจิู >> ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็ >> โตเกียว 
                             >> ช้อปป้ิงชินจกู ุ 

 

 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟจิู บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ) ทีร่ะดบั
ความสูง 2,500 เมตร ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถา่ยภาพทีร่ะลกึ
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กบัภูเขาไฟทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอ์ทุยัแห่งนี้และไดช้ือ่วา่มสีดัส่วนสวยงาม
ทีสุ่ดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟทีย่งัดบัไม่สนิท และมคีวามสูงทีส่ดุในประเทศญี่ปุน่จาก
ดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสงู 3,776 เมตร จากนัน้ออกเดนิทางสู่ ศาลเจ้าอา
ราครุะ เซน็เกน็ เพื่อเขา้ชมเจดียช์เูรโตะ เป็นเจดยีข์นาดใหญ่สแีดงหา้ชัน้ ตัง้อยู่บน
เนินเขาทีส่ามารถมองเหน็เมอืงฟูจโิยชดิะและภูเขาไฟฟูจใินระยะไกลไดอ้ย่างชดัเจน
และงดงาม เจดยีแ์หง่นี้ถูกสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพในปีค.ศ.1963 ท่านจะไดช้ม
และเกบ็ภาพทศันยีภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ่วมกบัเจดยีห์า้ชัน้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ มหานครโตเกียว เพื่อชอ้ปป้ิงที ่ย่านชินจูก ุย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงั ที่ไม่

วา่นกัท่องเทีย่วจากชาตใิดๆ กต็้องมาชอ้ปป้ิงที่ย่านแห่งนี้  เนื่องจากมสีนิค้ารองรบักบั
ความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วไม่วา่จะเป็นแบรนด์เนมชัน้นํา สนิค้านําสมยั ขนมญี่ปุ่น
ทัง้แบบเก่าและใหม่ ไปจนถึงร้านอาหารหลากสไตล์ อสิระให้ท่านเลอืกซื้อสนิค้าตาม
อธัยาศยัอาทเิชน่ สนิคา้อเิลค็ทรอนิกส ์เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องสําอาง ฯลฯ 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัท่ีห้า                 โตเกียว >> อิสระให้ท่านได้ท่องเท่ียวด้วยตนเองหรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริม  
                             โตเกียว ดีสนีย ์แลนด ์

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเตม็วนั ใหท้่านไดเ้ดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่ว หรอืแหล่งชอ้ปป้ิงต่างๆ โดยตวัท่าน
เอง หรอืจะเลอืกซื้อทวัรด์สินียแ์ลนด ์เดนิทางโดยรถไฟ (ค่าดสินีย์แลนด์ท่านละ 2,500 
บาท ซึ่งราคานี้ยงัไม่รวมค่ารถไฟของลูกทวัร์และไกด์) ***ราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ*** 
โตเกียวดีสนียแ์ลนด์ โลกแห่งจนิตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดสินีย์แลนด์
แห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเลและใชทุ้นสร้าง
กวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จํากดัจํานวนการเล่น) 
ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดงั 
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The 
Pirate of Caribbean ใหท้่านได้สนุกสนานพร้อมกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิค้าที่ระลกึ
น่ารกัในดสินีย์แลนด์อกีทัง้ยงัจะได้สมัผสักบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดสินีย์  อย่าง มกิกี้
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เมา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการ์ตูนอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซื้อของที่ระลกึ
น่ารกัในดสินียแ์ลนด์ 
โตเกียวสกายทรี หรอืที่เรยีกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกยีว สิง่ก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมคีวามสูง 634 เมตร ซึ่งหอคอย
แห่งนี้มจีุดชุมววิสําหรบันักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดบัความสูง คอื จุดชมววิที่ความสูง 
350 เมตร และ 450 เมตร และมสีิง่อํานวยความสะดวกมากมาย อาท ิห้องส่งสญัญาณ
กระจายเสยีง รา้นคา้ รา้นอาหาร และอื่นๆ อกีมากมาย  
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เคารพของคนโตเกยีว สร้างขึน้โดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในชว่งวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมาขอพร
ทีศ่าลเจา้แห่งนี้ ซึ่งตัง้อยู่ใจกลาง สวนโยโยก ิสวนทีม่ตีน้ไมน้านาพรรณถงึ 1 แสนตน้  
กินซ่า ย่านทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นแนวหน้าของแฟชัน่ใหม่สุดทุกยคุทุกสมยั มรีา้นขายสนิคา้ 
แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ชัน้ดหีลายต่อหลายรา้นตัง้อยู่เรยีงราย  
ชิบูย่า ย่านชอ้ปป้ิงทนัสมยัศูนย์กลางและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึง
นกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืน ซึ่งมสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการของคนนทุกเพศทุกวยั  
ฮาราจกู ุศนูยร์วมของเดก็วยัรุ่น ทีแ่ต่งหน้าแต่งตวักนัแบบทีเ่รยีกได้ว่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกนั ในวนัอาทติยเ์ดก็เหล่านี้จะมารวมตวักนั มทีัง้แนวแฟนตาซ ีปีศาจ คขิุอาโนเนะ
น่ารกัๆ และในย่านนี้ยงัมแีหล่งชอ้ปป้ิง ณ ตรอกทาเคชติะ ทัง้สองขา้งทางเรยีงรายไป
ด้วยร้านขายของวยัรุ่น เสื้อผา้ เครื่องประดบั รองเท้า กระเป๋า ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆ 
มากมาย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซนัโด ด้วยบรรยากาศคล้าย
ยุโรปกบัตกึรา้นคา้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์ุโรป 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัท่ีหก                 โตเกียว >> ชิบะ >> เทศกาลดอกทิวลิป >> นาริตะ >> อิออน มอลล ์>> 
                              สนามบินนาริตะ 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมืองชิบะ เพื่อเขา้ชม เทศกาลดอกทิวลิป ใหท้่านได้เพลดิเพลนิกบั
การเดนิชมทุ่งดอกทวิลปิหลากสมีากกวา่ 100 สายพนัธุ ์และมมีากถงึ 710,000 ตน้ โดย
มีกังหันลมขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มบรรยากาศเสมือนท่านได้ไปเยือนทุ่งดอกทิวลิปที่
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ห้างอิออน 
มอลล์ ซื้อของฝาก ก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ หรือร้าน 100 YEN ที่
สนิคา้ทัง้รา้นราคา 100 เยนเท่านัน้เอง  

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ 
17.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 

ก าหนดการเดินทาง วนัท่ี 10-15 เมษายน 2562 

 
หมายเหตุ 

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่วา่กรณใีดๆ  

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 58,900.- 25,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 53,000.- 23,500.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 45,000.- 19,500.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.- 7,900.- 
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3. หากผูเ้ดินทางมีการใช้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซื้อตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์า่ออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น้ําหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการ
กําหนดน้ําหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผูเ้ดนิทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน้ําหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ทา่นละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์ ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้
เครื่องไดท้่านละ 2 ชิน้เทา่นัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
สําหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จําเป็นตอ้งจดั
หอ้งพกัใหท้า่นเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสําหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัสําหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส์ 1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ทา่น มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสําหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสูงสุดทา่นละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหวา่งการเดนิทาง) 

**เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีง
ครึ่งเดยีว **                                                                                                                        
7.   ค่าภาษีน้ํามนั ที่สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชาํระ
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เพิม่เตมิ ในกรณีที่ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ่มภายหลงัจากที่ท่านได้ทําการจองทวัร์แล้ว 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าทําหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน้ํามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทาํเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสูญหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน้ําดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน้ําดืม่ระหวา่งทวัร์) 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการช าระเงิน   

 

1. กรุณาชาํระมดัจําท่านละ 15,000 บาท  
2. กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 35 วนัทําการ 
3. กรณทีําการจองทวัรก์่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการหรอืน้อยกวา่ กรุณาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 

 
การยกเลิก  

 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัทําการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจาํทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลสําคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาลํา) จะไมม่ี
การคนืเงนิมดัจําและคา่ทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาํระคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที าการตดักรุ๊ปสายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์  ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทกุกรณ ี
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และหากยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 35 วนัทําการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่าตัว๋และคา่ทวัรท์ุกกรณ ี

4.  
หมายเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบริษทัฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของท่านเป็นสําคญัที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่น / การนําสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเที่ยวบนิ ซึ่ง
ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่วา่จํานวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจําหรือค่าทวัร์ได้ก็
ต่อเมื่อทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ําการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหวา่งการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนัวา่จะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ทุก
ประการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


