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** ชมเหล่าดอกไมน้านาพนัธ์ุอาธิ วสีทเีรีย, ทวิลปิ, เบบีบ้ลอูายส์, พิง้ค์มอส”  
** ชมหมู่บา้นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่่ามกลางหุบเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ 
** ชม"ปราสาทมตัสึโมโต้" สัญลกัษณ์ของเมืองและไดช่ื้อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาท 

                  ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของญ่ีปุ่น 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ีปุ่่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง 25-30 เมษายน  / 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560 
    5-10 พฤษภาคม 2560 (วนัฉัตรมงคล)  
 

 (หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเท่ียวบินกับเจ้าหน้าท่ี ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินนาโกย่า 
21.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดยสาย

การบินไทย เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
 

วนัทีส่อง หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่าจนิยะ (ด้านนอก) + ย่านซันมาชิซูจ ิ- คามโิคจ ิ
00.05 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ นโดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 644 
 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาโกยา่ ประเทศญี่ปุ่ นหลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อย 
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 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นาํท่านชมสถานที่พเิศษสุด ซ่ึงแสดงถึง
ความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่ นโบราณ หมู่บา้นที่ไดรั้บเลือกจากองคก์าร ยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก
เม่ือปี ค.ศ. 1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญี่ปุ่ นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากคาํวา่ กสัโช ซ่ึง
แปลวา่พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นที่หลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือที่พนมเขา้หากนั ตวับา้นมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างขึ้นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวั
เดียว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ ใหอิ้สระท่านเดินชม
ความสวยงามของหมู่บา้นแห่งน้ีตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย 

  
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านสู่ “เมืองทาคายาม่า” เพือ่ชม “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ จวนผูว้า่แห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่า
เขา้ชมดา้นใน) เป็นทั้งที่ทาํงาน และที่อยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาวา่ ในสมยัเอโดะ หรือกวา่ 300 ปีที่แลว้ ใหท้่านเลือกชมและซ้ือสินคา้พื้นเมือง 
ณ “เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ” ซ่ึงเตม็ไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆ ที่ยงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นโบราณ 
และกล่ินไอในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ก็บบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ จากนั้นเดินทางสู่ “คามิโค
จิ” นบัไดว้า่เป็นสถานที่พกัผอ่นที่มีช่ือเสียงอยา่งยิง่ ดว้ยทศันียภาพงดงามที่ธรรมชาติไดส้รรสร้างขึ้น และไดรั้บ
การขนานนามวา่เป็นสถานที่พกัตากอากาศ ซ่ึง ณ ที่แห่งน้ีในสมยัก่อนยงัไม่เป็นที่รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายนกั 
กระทัง่ปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 19 มิชชนันารีชาวองักฤษช่ือ นายวอลเตอร์ เวสตนั ไดค้น้พบสถานที่แห่งน้ีและได้
เขียนแนะนาํเมืองคามิโคจิในหนงัสือของเขา จนกระทัง่ปัจจุบนัจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง ซ่ึง
ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของสะพานคปัปะบาชิ สญัลกัษณ์ของคามิโคจิที่ทอดขา้มแม่นํ้าอะซึสะ เป็น
สะพานแขวนที่ทาํจากไม ้หากยนืบนสะพานจะสามารถมองเห็นเทือกเขายะเกะตะเกะ และเทือกเขาโฮตากะ
ทางดา้นเหนือสวยงามมาก 
 พกัที่ MATSUMOTO HOTEL KAGETSU หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พเิศษ!  ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนเซ็น เพือ่ผอ่นคลายความ
เม่ือยลา้ การอาบนํ้าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยใน
ระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

บา้นชาวนา หลงัคาสูง    มุงดว้ยหญา้ ออกแบบมา สูหิ้มะ ในหนา้หนาว 

ภูมิปัญญา คนโบราณ แต่นานเนา   ญี่ปุ่ นเขา รักษาไว ้ไดอ้ยา่งดี 

คือบา้นทรง พนมมือ หรือกสัโช   ยเูนสโก ้บนัทึกไว ้ให้รักษา 
สถานที่ หลายคนฝัน สกัวนัมา   เยอืนสกัครา ชมความสวย ดว้ยตาเอย 
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วนัทีส่าม ปราสาทมตัสึโมโต้ (ด้านนอก)+ถนนนาวาเตะ - ไร่วาซาบิ - โอชิโนะ ฮัคไค -  
 ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองมตัสึโมโต ้ชม “ปราสาทมตัสึโมโต้” (ชมดา้นนอก) สญัลกัษณ์ของเมือง และไดช่ื้อวา่เป็น 

1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่ น ที่สามารถรอดพน้การถูกทาํลายจากเพลิงของสงครามมาได้
จนถึงปัจจุบนั ตวัปราสาทมีผนงั ที่ทาดว้ยสีดาํสนิททาํใหมี้ฉายาวา่ ปราสาทอีกาดาํ พร้อมใหท้่านชอ้ปป้ิงซ้ือของ
ที่ระลึกสไตลญ์ี่ปุ่ นนานาชนิดที่ “ถนนนาวาเตะ” บริเวณใกลก้บัปราสาท ที่น่ียงัคงลกัษณะบา้นเรือนและ
ส่ิงก่อสร้างที่เป็นสไตลโ์บราณไวไ้ดอ้ยา่งดี ทาํใหไ้ดบ้รรยากาศที่เหมาะแก่การถ่ายรูปไวเ้ป็นที่ละลึกอยา่งยิง่ 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นเดินทางสู่ “ไร่วาซาบิ” ต่ืนตาต่ืนใจกบั “ตน้วาซาบิ”มากมาย พร้อมเรียนรู้ถึงขั้นตอนการเพาะปลูกและ
การนาํมาทาํเป็นอาหาร ท่านสามารถเลือกซ้ือขนมและของที่ระลึกที่ทาํมาจากวาซาบิสดๆ หรือจะเลือกชิม 
“ไอศกรีมรสวาซาบิ” รสชาติดั้งเดิมที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแถบน้ีเท่านั้น อิสระใหท้่านไดบ้นัทึกภาพความงาม
ของแปลงวาซาบิตามอธัยาศยั  

  
นาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ้ าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟเวลาอนัยาวนาน ในการไหล
ลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยงับ่อนํ้ าแต่ละบ่อ ดงันั้นนํ้ าที่อยูใ่นบ่อ จะเป็นนํ้ าที่ใสสะอาด และสดช่ืนมาก ในปี 
1985 สถานที่แห่งน้ียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งนํ้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ นอีกดว้ย 

วาซาบิ ช่ือน้ี ที่รู้จกั    นอ้ยคนนกั จะรู้วา่ มาจากไหน 

ตน้หรือหวั ไม่เคยเห็น เป็นเช่นไร   เด๋ียวพาไป ใหส้มัผสั ชดักบัตา 
เป็นฟาร์มใหญ่ กวา่ใคร ในญี่ปุ่ น   เปิดใหคุ้ณ เที่ยวชมได ้ไร้ปัญหา 
มีหลากหลาย ผลิตภณัฑ ์สรรสร้างมา  เพิม่คุณค่า วาซาบิ ที่ปลูกเอง 
ของที่น่ี เขาวา่ดี กวา่ที่ไหน   เป็นเพราะได ้นํ้ าดีมาก จากเขาสูง 
เสริมเทคนิค การปลูกดว้ย ช่วยบาํรุง  ดว้ยหมายมุ่ง ใหเ้ลิศรส สดทุกคาํ 
นอกจากน้ี ยงัมีววิ ทิวทศัน์สวย   ประกอบดว้ย แม่นํ้ าใส ไหลเยน็ฉํ่า 
อีกภูเขา เหล่าตน้ไม ้ไร่ที่ทาํ   กงัหนันํ้ า คือภาพจาํ นาํช่ือเอย 
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 พกัที่ MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของญี่ปุ่ น แบบ
ไม่อั้น 
พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออน
เซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบนํ้ าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

    
 

วนัทีส่ี่ ชมทุ่งพิง้ค์มอส SHIBAZAKURA PARK - ภูเขาไฟฟูจ ิ- เมืองคาวาโกเอะ - ซาโนะ เอาท์เลต็ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนาํท่านสมัผสัความงดงามระรานตาของพรมสีชมพขูนาดใหญ่ของ “ทุ่งดอกพิง้ค์มอส” ดอกพงิคม์อส
นั้นลกัษณะดอกมี 5 กลีบคลา้ยๆดอกซากุระ คนญี่ปุ่ นจึงเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “ชิบะซากรุะ” แต่จริงๆแลว้เป็นพชื
คนละชนิดกนั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจกบั ทุ่งดอกไมห้ลากสีตั้งแต่สีขาว ชมพอู่อนๆ จนถึงสีชมพเูขม้ตาม
อธัยาศยั จากนั้นนาํท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจาก
ระดบันํ้ าทะเล นาํท่านขึ้นชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทาง
อุทยานฯอนุญาตใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ) เพือ่ชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” ซ่ึงตั้งอยูใ่นจงัหวดัไซตามะ เป็นเมืองที่ไดรั้บฉายาวา่ “ลิตเติล้เอ
โดะ” เน่ืองจากสภาพบา้นเรือน และบรรยากาศภายในเมืองยงัคงสภาพความรุ่งเรืองของสมยัเอโดะไวไ้ดอ้ยา่งลง
ตวั  
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จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ซาโนะ เอาท์เล็ต” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นนาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 
รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ เพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง และเลือกซ้ือของฝากอยา่งเตม็ที่   
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที่ HOTEL ROUTE INN AHIKAGA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีห้่า สวนดอกไม้อาชิคางะ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - ย่านชินจูกุ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านชม “ดอกวสิทีเรีย” ณ สวนดอกไม้อาชิคางะ สวนดอกไมข้นาดใหญ่ทีท่าํใหท้่านสามารถเพลิดเพลินได้
ไม่รู้จบ และที่น่ียงัไดรั้บเลือกจากCNNเป็น10 แหล่งท่องเที่ยวในฝันของโลกปี 2014 เพียง 1 เดียวในญี่ปุ่ นอีก
ดว้ย ทุกท่านสามารถเดินถ่ายรูปเก็บความสวยงามของอุโมงคว์สิทีเรียไดต้ามอธัยาศยั 

เอโดะนอ้ย คือสมญา พาเรียกขาน  ที่มียา่น โกดงัเก่า สีเทาเป้ือน 

บรรยากาศ ทั้งหา้งร้าน และบา้นเรือน  ยงัคงเหมือน หลายร้อยปี ที่เคยเป็น 

 

สญัลกัษณ์ ที่น่ีหนอ หอนาฬิกา   บอกเวลา ดว้ยระฆงั ยงัไดเ้ห็น 

หกโมงเชา้ เที่ยงบ่ายสาม หกโมงเยน็  ตีใหเ้ห็น เพียงส่ีหน คนรอฟัง 
 

แวะเขา้ตรอก ขนมหวาน กนัสกันิด  หาของติด มือสกัหน่อย ค่อยลาจาก 

ซอยเล็กเล็ก แต่ของดี มีอยูม่าก   เป็นของฝาก ใครไดรั้บ ประทบัใจ 

 

ทั้งลูกกวาด ลูกอม ขนมแหง้   คนขายแข่ง เรียกลูกคา้ หนา้สดใส 

และมนัหวาน ของเมืองน้ี มีช่ือไกล  อยากบอกไว ้ใหล้องล้ิม ชิมกนัเอย 
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 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนาํท่านชมสวนดอกไมอ้นัสวยงาม “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค” สวนดอกไมริ้มทะเลขนาดใหญ่มีพื้นที่ติด
กบัมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัอิบะระกิ  ภูมิภาคคนัโต ภายในมีหลายโซน โซนชมทุ่งดอกไมมี้ทั้งหมด 8 
จุดหลกัๆ มีดอกไมป้ระจาํฤดูกาลหลายสายพนัธุห์มุนเวยีนออกดอกอวดโฉมใหช้มกนัไดท้ั้งปี ชม ดอกทิวลปิ 
กวา่ 280,000 ตน้ จาก 220 สายพนัธุ์จะบานอวดความสวยงามใหช้มกนัเตม็พื้นที่ และงานเทศกาล 
NEMOPHILA HARMONY ทัว่ทั้งเนินเขาจะกลายเป็นทอ้งทุ่งสีฟ้าอ่อนที่เตม็ไปดว้ยดอกนีโมฟีลา 

(Nemophila) หรือ เบบีบ้ลอูายส์, (Baby Blue Eyes) กวา่ 4 ลา้นตน้ โลกแห่งสีฟ้าที่รวมดอกนีโมฟีลา ทอ้งฟ้า 
และทอ้งทะเลเอาไวด้ว้ยกนั จากนั้นนาํทา่นชอ้ปป้ิง “ย่านชินจูก”ุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว 
ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็น
จุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, 
รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตาม
อธัยาศยั จนถึงเวลาเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ 
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

   
 

วนัทีห่ก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
04.50 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม   
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ชมอุโมงค ์วสิทีเรีย ที่สุดสวย   ประกอบดว้ย สายพนัธุง์าม สามเฉดสี 

ส่งกล่ินหอม เม่ือดอมดม ดัง่มนตมี์  กวา่ร้อยปี ที่ปลูกไว ้ใหช้มกนั 

 

ไม่ควรพลาด โอกาสทอง สองสปัดาห์  ปลายเมษา ตน้พฤษภา เพยีงช่วงสั้น 

คือไฮไลต ์ของบา้นเขา เรารู้กนั   คนใฝ่ฝัน ชมสกัครา ดว้ยตาเอย 
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ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางออนทวัร์เป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

เดนิทาง  25-30 เมษายน  / 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 49,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  47,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 45,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -19,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 
 
 

เดนิทาง  5-10 พฤษภาคม 2560 (วนัฉัตรมงคล) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 50,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  48,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 46,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -19,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
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o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที่ 16/12/2559) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o นํ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
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พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที่ระบ ุ
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่สาํรองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


