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 ต่ืนตากบัหมู่บ้านโบราณที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม “หมู่บา้นชิราคาวาโกะ” ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ 

 เดินเล่นขมเมืองโบราณสมัยเอโดะ อดีตจวนผูว่้า “ทาคายาม่าจินยะ” และถนนสายโบราณ “ซนัโนมาชิ โดริ” 

 ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลักษณ์อนังดงามโดดเด่นที่สดุในโลกอีกแห่งหน่ึง 

 ชมความงามของทุ่ง “ดอกพิ้ งคม์อส” สชีมพูสดใสบานสวยงามตระการตา 

 นมัสการเจ้าแม่กวนอมิทองคาํภายใน “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” ซ่ึงนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สดุในโตเกยีว 

 ช้อปป้ิงย่านสดุฮิต “ชินจูกุ / ฮาราจูกุ / โอโมเตะซนัโดะ” แหล่งช้อปที่รวมสนิค้าไว้หลากหลาย 

 ผ่อนคลายกบัการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  

 อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟต ์“ปูซูไว” 1 ในปูนํ้าเย็นรสชาติเยีย่มแห่งเกาะฮอกไกโด 

 

 

 
 

 

สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 % 

 

กําหนดวนัเดินทาง 

 19-24 พฤษภาคม 60 (6วนั3คนื)  
 
 

39,900.- 
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วนัทีห่นึง่            กรุงเทพฯ – สนามบินแซนแทร ์(นาโกย่า) 

21.00  พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบัประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครือ่ง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 45 นาที *** 

 

วนัทีส่อง  หมู่บา้น “ชิราคาวาโกะ” - อดีตจวนผูว่้า - ถนนสายโบราณซนัโนมาชิ โดริ – ทาคายาม่า 

00.05  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 644  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

08.00  ถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั ... ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็สัมภาระ 

นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นชิราคาวาโกะ” นําท่านชมหมู่บ้านที่มีหลังคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์กัสโซ-สึคุริ เป็นสไตล์ญ่ีปุ่น

ดั้งเดิมแท้ๆ ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้ นเพ่ือต่อสู่กับสภาวะอันรุนแรงของ

หิมะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตก ... ประเทศญ่ีปุ่นก้าวหน้ามีความเจริญทางด้าน

เทคโนโลยีและไฮเทคอย่างที่สุด แต่ยังคงไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม

อนัเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ...  หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการยกย่อง

เป็น “มรดกโลก” จากองค์การ “ยูเนสโก”้  ให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี 1995 ซ่ึง

ยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม ล่องนํ้าใสไหลเยน็ เห็นตัวปลา

เทราต์ แหวกว่ายสบายตายิ่งนัก ตื่นตาตื่นใจช่ืนชมกับความสวยงามของบ้านทรง

โบราณที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา ซ่ึงทาํให้มีทัศนียภาพ บรรยากาศที่งดงามตามธรรมชาติได้อย่างลงตัว 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

หลังอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” เมืองที่ถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้วยบรรยากาศอันเก่าแก่ทีอาบ

ด้วยจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมัยเกียวโตและ

เอโดะพร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอัน

งดงาม ... เพ่ือนําท่านเดินทางชม “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ “อดีตจวนผูว่้าแห่ง

เมืองทาคายาม่า” ที่ทาํงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 

176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 

ปีที่แล้ว ... ท่านจะได้ชมถึง “หอ้งทํางาน” / “หอ้งพกัผ่อน” ที่แสนจะเรียบง่ายของ

ผู้ปกครองในอดีต ... จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ “ซนัโนมาชิ โดริ” หรือเขตเมืองเก่านําท่านสัมผัสกับบรรยากาศบ้านเรือนใน

สมัยเอโดะ งานหัตถกรรมพ้ืนเมืองต่างๆ และร้านค้ามากมายที่ยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสถาปัตยกรรมสมัยเก่าไว้ให้ได้ช่ืน

ชม 

                                          
              Pink Moss                    Shirakawago Village            Asakusa Temple                  Matsumoto castle 
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คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2) 

ทีพ่กั : Takayama Washington Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว  

 
วนัทีส่าม  ตลาดเชา้ทาคายาม่า – ปราสาทมตัสึโมโต ้– ชอ้ปป้ิงโกเทมบะเอาทเ์ล็ต – ออนเซน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดแห่งน้ีได้เร่ิมขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะ (ประมาณ 200 ปีก่อน) เพ่ือเป็นตลาดซ้ือขายข้าว, ต้นหม่อน, และ

ดอกไม้นานาชนิด จนกระทั่งเข้าสู่กลางสมัยเมจิ (ประมาณ 100 ปีก่อน) ได้เกิดการเปล่ียนแปลงขึ้ น เม่ือบรรดาภรรยาของ

ชาวไร่ชาวนาได้เร่ิมนาํผักผลไม้มาขายที่ตลาดแห่งน้ี จนเป็นที่รู้จักในนามของ “ตลาดเช้า” ตลาดเช้าน้ีมีอยู่สองแห่ง คือ ตลาด

เช้าจินยะมาเอะ และตลาดเช้ามิยางาวะ คุณสามารถเพลิดเพลินไปกบัการจับจ่าย ผักผลไม้สด ดอกไม้ และอืน่ๆ อกีมากมายที่

ตลาดแห่งน้ีได้ตลอดทั้งปี หลังจากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองมตัสึโมโต”้ เมืองแห่งปราสาทที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมันเอ

โดะ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “ปราสาทมตัสึโมโต”้ สร้างขึ้ นในสมัย สงคราม

กลางเมือง โดยกาํแพงของปราสาทก่อสร้างด้วยหิน มีคูนํ้าอยู่รอบปราสาท และ

เป็นปราสาทที่ใช้สีดาํเป็นหลักในการตกแต่งจนได้สมญานามว่า “ปราสาทอีกา”  

หลังจากน้ันนาํท่านช้อปป้ิง ณ “โกเทมบะ พรีเม่ียม เอ้าท์เลท” ที่รวบรวมแบรนด์

ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เช่ือมระหว่าง 

ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการ

เลือกซ้ือเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, 

Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ 

Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard 

Ginori เป็นต้น นอกจากน้ียังมีหมวดสินค้าอืน่ๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเดก็ ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท้และราคาถูกกว่า

ในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพ้ืนที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิงของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบนํ้าแร่ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ “โอน

เซ็น” (Onsen) นํา้แร่ในไสตล์ญ่ีปุ่นและพักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5) 

พรอ้มเสิรฟ์ท่านดว้ยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ตปู์ยกัษ”์ ให้ท่านได้ล้ิมรสปูนํ้าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงได้รับการกล่าวขาน

จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูนํ้าเยน็ที่เน้ือมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเน้ือที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย “แบบไม่

อั้น!!!” 

ทีพ่กั : Motosu View Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ในไสตล์

ญ่ีปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่านํา้แร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจบ็และผิวพรรณเปล่งปล่ัง 
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วนัทีสี่ ่  ภูเขาไฟฟูจิ -ทุ่งดอกพิงคม์อส – โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

นาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งน้ี และยังเป็นภเูขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่ง

หน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขา

ตลอดทั้งปี ... นําท่านขึ้ นสัมผัสบรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกล้ชิดที่ 

“สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศ

เอ้ืออํานวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี 

พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินคา้พ้ืนเมืองและขนมอร่อย” มากมายตาม

อธัยาศัย ... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “ทุ่งชิบะซากุระ” หรือที่รู้จักกันในนาม “พ้ิงคม์อส” ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบานและ

หน้าตาดูคล้ายกบัดอกซากุระ ... ส่วนในฤดูอืน่จะมีใบสีเขียวแทนดูคล้ายต้นหญ้า ดังน้ันจึงเรียกกนัว่า “ชิบะซากุระ” ... คาํว่า 

“ชิบะ” หมายถึงต้นหญ้า จึงแปลได้ว่า “ซากุระต้นหญ้า” ... นาํท่านเดินชมต้นชิบะซากุระที่มีอยู่อยู่นับแสนต้นปลูกอยู่บริเวณ

รอบภเูขาฟูจิ ซ่ึงมีจาํนวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดงซ่ึงสีของดอกจะเข้มขึ้ นตาม

อายุที่ปลูกให้ท่านได้สัมผัสและเกบ็ภาพความประทับใจตามอธัยาศัย 

หลังอาหาร จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญ่ีปุ่น ที่คลาคลํ่าไปด้วยผู้คน และ

เทคโนโลยีลํา้ยุคมากมาย  ... และเพ่ือเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปป้ิงช้ันนําของชาว

ญ่ีปุ่นที่ถือว่าเป็น “แหล่งอพัเดทเทรนด”์ ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนยก์ลางทีส่องแห่งนคร”  ย่าน

ความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, 

กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้ อผ้า และเคร่ืองสาํอาง เป็น

ต้น 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ใน

ย่านชินจูกุ *** 

ทีพ่กั : Sunshine City Prince Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีห่า้  วดัอาซะกุซ่าคนันอน – หอคอยโตเกียวสกายทรี (แวะถ่ายรูป) – ศาลเจา้เมจิ - ชอ้ปป้ิงย่านฮาราจูกุ –  

   โอไดบะ – ฮาเนดะ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

นําท่านเดินทางสู่  “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องคเ์จา้แม่

กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเลก็เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกบั “โคมไฟขนาดยกัษ”์  ที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่า

เคร่ืองรางของขลังอนัศักด์ิสิทธิ์ของวัดแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิ

เซะ” ท่านจะได้ชมและซ้ือสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพ้ืนเมือง “Made 

In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, 

รองเท้า, กระเป๋า, เสื้ อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่นตาม

อัธยาศัย ... หลังจากช้อปป้ิงนําทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ

กรุงโตเกยีว ณ ริมแม่นํา้สุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดใน
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โลก ... เปิดให้บริการเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอ

กวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 

เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่า

ที่เตม็ไปด้วยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ…นําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้เมจิ” ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักด์ิสิทธิ์และเป็นที่

เคารพของคนโตเกยีว สร้างขึ้นโดยจักพรรดิ เมจิ และมเหสี โชโกะ ในปี 1920 … ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพร

ที่ศาลเจ้าแห่งน้ี…ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลาง “สวนโยโยก”ิ สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น….ทาํให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้า

แห่งน้ีตั้งอยู่ภายในป่า...จากน้ันนาํท่านมุ่งหน้าสู่ย่าน นาํท่านเดินทางสู่ “โอโมเทสซนัโด” แหล่งช้อปป้ิงแห่งใหม่ที่กาํลังเจริญ

อย่างรวดเร็วเพียงระยะเวลาไม่กี่ปี อิสระให้ท่านเลือกช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย อาทิ เสื้ อผ้า , ร้องเท้า, 

เคร่ืองสาํอาง, หรือแม้แต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้ากย็ังมีให้ท่านได้เลือกซ้ือ เป็นการรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการมาไว้ในห้างให้ท่าน

ได้อสิระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย…สมควรแก่เวลานําท่านมุ่งหน้าสู่ “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุดๆชาวปลาดิบ ... 

ตื่นตาตื่นใจกบั “แฟชัน่” หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน 

ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนช่ือดัง อาทิ ซากุระ 

สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นต้น หรือ

บางที่กห็ลุดมากจากเกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คล่ังไคล้  หรือ

อาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยกมี็ … อสิระให้ท่านได้เลือกเดินชม

ความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจาํวัน  

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือกลางวันและม้ือเยน็อิสระตาม

อธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ*** 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”  

 
วนัทีห่ก  สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

00.20  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยเทีย่วบิน TG 661 

04.50  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อตัราค่าบริการ  
ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 39,900.- บาท 
เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 35,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)               ท่านละ 35,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            ท่านละ 29,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                        ท่านละ  6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                         ท่านละ 10,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง  

และรบกวนส่งสาํเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 20 วนันะคะ*** 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

 

เงือ่นไขการชําระเงิน  สําหรบัการจอง กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั 
 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เกบ็ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเกบ็เงินมัดจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
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5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจาํที่น่ังกบัสายการบินและ

ค่ามัดจาํที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย

กรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง

บริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอืน่ๆ โดยทาง 

บริษัทฯ จะแก้ไขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สุด  

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

3. ในกรณีที่เกดิภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทัวร์ ได้กต่็อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทาํ

การพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันให้แล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่น่ังบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่

น่ังล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องน่ังแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้น่ังด้วยกนั โปรด

ทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่น่ัง LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหาร

คนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเรว็ รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเรว็กว่าปกติ ขอให้ท่านทาํความเข้าใจก่อน

จองทัวร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเลก็ เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพักสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเดก็ไม่

เสริมเตียงแล้วต้องการเปล่ียนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเดก็เสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ 

รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน 

11.  เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมัดจาํหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้งเพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง... 
 


