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OSAKA – TAKAYAMA – TOKYO 5D4N. JAPAN ALPS  
ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เทีย่วเมืองเก่าทาคายาม่า  

ชมความงดงามของฤดกูาลบนเทือกเขาเจแปนอลัไพน์  
พร้อมชมความยิง่ใหญ่ของเขือ่นคโุรเบะ ช้อปกระหน า่ย่านชินจูก ุ

 พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ และ แช่ออนสไตล์ญีปุ่่ น!!   

 เซ็ทเมนูพื้ นเมอืง   

ทาคายามา่ 

 อิ่มอร่อยกับ  

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

 

        18 – 22 ตลุาคม 2560  

    42,900.- 

  

TZ 298 DMK – KIX  09.25 – 16.55 

TZ 291 NRT – DMK 10.00 – 13.50 

วันท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ – กิฟุ   
 

RESOL HOTEL GIFU หรือเทียบเท่า 

2 
กิฟุ – จวนผู้วา่ทาคายามา่ – ตรอกเมอืงเก่าซันมาชิซูจิ –  

หมูบ่า้นชิราคาวาโกะ – โทยามา่    

APA HOTEL TOYAMA  

หรือเทียบเท่า 

3 โทยามา่ – เจแปนแอลป์ – ทะเลสาบไซโกะ 
   

LAKE SAIKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 
ทะเลสาบไซโกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วดัอาซะกุซ่า –  

ชมววิเมอืงโตเกียวบนตึก TMG – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ – นาริตะ  

- - 
THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือ

เทียบเท่า 

5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 
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06.30  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้  3 ประ ตูทางเข้าท่ี 6- 7 

เคาน์เตอร์สายการบิน SCOOT AIR เจ ้าหน้าที่บรษิัทฯคอยตอ้นร ับและอ านวยความสะดวกให้

ท่านก่อนขึ้นเคร ื่อง 

** สายการบิน SCOOT AIR ท าการบินด้วยเครื่องบิน BOEING 787-800 DREAM LINER ท่ีนัง่แบบ 

3-3-3 (335 ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางขาไป 20 กก. ขากลบั 20 กก. ** 

หมายเหตุ: บนเครื่องมีบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง) 

09.25  ออกเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ โดยสายการบิน SCOOT AIR เท่ียวบินท่ี TZ 298 

16.55 ถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าไทย  2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น

เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเข้าเมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ จังหวดักิฟุ ดว้ยภูมทิัศน์ของป่าที่เงยีบสงบและบ้านแบบดัง้เดมิที่เรยีงราย

รมิถนน กิฟุเป็นสถานที่ที่ท าให้คุณรูส้กึเหมอืนไดเ้ดนิทางย้อนเวลาไปยังประเทศญี่ปุ่นในอดตี และ

ยังเป็นแหล่งรวมงานฝีมอืแบบดัง้เดมิในอดตีเป็นส่วนส าคญัและเจรญิรุ่งเรอืงของวัฒนธรรม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพัก บริการท่านด้วยเซ็ทข้าวกล่องเบนโตะ  

จากนัน้น าท่านเข้าที่พกั กิฟุ ณ RESOL GIFU HOTEL หรอืเทียบเท่า  
 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ทาคายาม่าจินยะ หรอื ที่ว่าการอ าเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า ซึง่เป็นทัง้สถานที่ท างาน และ

ที่อยู่อาศัยของผูว่้าราชการจงัหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี เป็นสิง่ปลูกสรา้งแบบเก่า ยุคคานาโมร ิ

หลงัสุดท้ายที่สมบูรณ ์และยังหลงเหลอือยู่ในปัจจุบัน แต่เดมิสร ้างขึ้นปีค.ศ. 1615 ช่วงการปกครอง

ระบบศักดนิาปลายศตวรรษที่ 19  (ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่าสมยัเอโดะ หร ือ

กว่า 300 ปีมาแลว้ ) จนกระทัง่รฐับาลเข้ามาดูแล ไดส้รา้งอาคารขึ้นใหม่เลยีนแบบของเก่าที่เหมอืน

DAY 1 กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ – กิฟุ 

DAY 2 กิฟุ – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ตรอกเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – โทยาม่า 
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จรงิ ลกัษณะคลา้ยพระราชวังย่อส่วน ตัวอาคารถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงดูแข็งแกร่ง และสามารถเข้า

สู่ตวัอาคารดว้ยประตูที่โอ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะไดช้มการแบ่งเป็นห้องต่างๆ เป็นสดัส่วน 

ทัง้ห้องท างานของข้าราชการชัน้สูง ห้องรบัแขก ห้องเก็บส่วย ห้องน ้ า แม้แต่ห้องที่แสดงเคร ื่องมือ

ทรมานก็มใีห้ชม ห้องที่ดทีี่สุดในบ้าน คอื ห้องแบบ (GAEDEN VIEW) สามารถเห็นวิวของสวนแบบ

ญี่ปุ่นที่สวย ในช่วงฤดูหนาวสวนจะเตม็ไปด้วยหิมะ จะมกี็แต่ตน้สนที่ไม่ผลดัใบ ท าให้ไดเ้ห็นความ

สวยงามของตน้สนอกีแบบหน่ึง ส่วนของข้าวของเคร ื่องใช้ที่จดัแสดงก็ จะมเีอกสารเก่า อาวุธ ชุด

ของข้าราชการสมยัโบราณ    

จากนั้นเชิญท่านสมัผัสความเป็นอยู่ที่ยังคงร ักษาสภาพ แวดลอ้มและการด าเนินชีวิตแบบดัง้เดมิที่

ท่านจะประทับใจแน่นอน ณ ซันมาชิซูจิ พรอ้มเลอืกหาซื้อสนิคา้พื้นเมืองที่ระลกึมากมาย อสิระให้

ท่านเก็บเกี่ยวบรรยากาศแสนคลาสสคิ ตามอธัยาศัย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางเข้าสู่เสน้ทางธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ซึง่ได ้รบัการยกย่องจาก

องคก์ารยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตลก์ัสโซ–สคึุร ิเป็นสไตลญ์ี่ปุ่น

แบบดัง้เดมิรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกับ สองมอืพนมของพระพุทธเจา้ หรอื พระเจา้ จงึเรยีกหมู่บ้าน

สไตลน้ี์ว่า กัสโซ แปลว่า พนมมอื ตามรูปแบบของบ้านมีหลงัคาชันถงึ 60 องศา ลกัษณะคล้ายสอง

มอืพนมเข้าหากัน ตวับ้านมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสรา้ง

ของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ต ัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรบัหิมะที่ตกทับหลงัคาอย่าง

หนักในช่วงฤดูหนาวไดเ้ป็นอย่างด ี

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านเข้าที่พกั โทยาม่า ณ APA HOTEL TOYAMA หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

DAY 3 โทยาม่า – เจแปนแอลป์ – ทะเลสาบไซโกะ 
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 น าท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเจแปน แอลป์ บนเส้นทางทาเทยาม่า  ให้ท่านไดส้มัผสัประสบการณ์

การเด ินทางแบบธรรมชาติกับพาหนะทันสมัยที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดที่เ ป็นมิตรกับ

สิง่แวดลอ้ม น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) ที่สถานีบิโจไดระ (BIJODAIRA STATION) 

ไต่ขัน้บันไดขึ้นสู่ที่ราบสูง (ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 7 นาที) ต่อดว้ยน าท่านนัง่

รถโคช้ที่จะน าท่านสู่เส้นทางธรรมชาตสุิดแสนคลาสสคิ สมัผสัความสวยงามตลอดเสน้ทางที่จะไดช้ม

ทัศนียภาพเกินบรรยายไม่ว่าจะเป็นป่าสนอายุกว่า 1 ,000 ปี พรอ้มชมเสน่ห์แห่ง ทุ่งราบมิดางะฮา

ระและน ้าตกโชเมียว บรเิวณน้ีท่านจะได้พบกับความสวยงามแปลกตาตามแต่ฤดูกาล ในฤดูใบไม้

ผล ิอิสระให้ท่านไดส้มัผัสความสวยงามของธรรมชาต ิ บนจุดชมวิวสูงที่สุดของเสน้ทางทาเทยาม่า 

บรเิวณยอดเขาอสิระให้ท่านดื่มด ่ ากับทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆหมอก (ระยะทางประมาณ 23 

กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) มุ่งหน้าสู่ สถานีมูโระโด (MURODO STATION) ถา้มเีวลา

อสิระให้ท่านเลอืกชมหรอืซือ้หาสนิคา้ที่ระลกึเป็นของฝากของขวัญตามอธัยาศัย    

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนัภายในบริเวณอุทยานฯ 

 จากนั้นเด ินทางต่อ ณ สถานีมูโรโดะ (MURODO STATION) จุดน้ีน าท่าน นัง่รถไฟฟ้าโดยสาร

ชนิดไม่มีราง (TROLLEY BUS) ลอดอุโมงค์ใต ้เขาทาเทยาม่า (ความสูง 3 ,015 เมตร ซึง่ สูงเป็น

อนัดับที่สองรองจาก ภูเขาไฟฟูจ)ิ ที่ม ีความยาว 3.6 กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ข้ามสู่

บรเิวณ ท่ีราบไดคนัโป (DAIKANBO) สู่อกีฝัง่หน่ึงของเทือกเขาทาเทยาม่า ณ จุดที่ราบสูงบนไหล่

เขาแห่งน้ี ท่านสามารถชมทัศนียภาพหุบเหวลึกไดอ้ย่างตื่นตาสัมผัสสุดยอดความตื่นเตน้อนัแสน

ประทับใจ จากนัน้พาท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า (ROPEWAY) ข้ามหุบเหวลกึ โดยที่ไม่มีเสาค ้ายันค ัน้

กลางสายสลงิของกระเช้าจากตน้ทางถงึปลายทาง เป็นระยะทางกว่า 1,700 เมตร สมกับสมญานาม

ที่ว่า กระเช้าพาโนราม่า (PANORAMA ROPEWAY) อิสระให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสวยงามใน

มุมมองกว้างขว้างแบบไม่มสีิง่ใดมาบดบังสายตาท่าน พรอ้มบันทึกภาพความสุขอันแสนประทับใจ 

เดนิทางต่อโดย นัง่กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) ลอดอุโมงค์ใตเ้ทือกเขาทาเทยาม่า  ไต่ขัน้บันได

ลงอกีคร ัง้เพื่อลดระดบัความสูงลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ (KUROBE DAIRA STATION) จากนั้น

อสิระให้ท่านเดนิเล่นบรเิวณ สนัเข่ือนคุโรเบะ (KUROBE DAM) ดว้ยระยะทาง 800 เมตร ซึง่เขื่อน

ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ถา้อากาศดท่ีานอาจเห็นสายรุง้พาดผ่าน เขื่อนแห่งน้ีมคีวามสูง 186 เมตร และ
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ความกว้าง 492 เมตร ตัง้อยู่เหนือระดับน ้าทะเล 1 ,454 เมตร ใช้เวลาก่อสรา้งตัง้แต่เร ิม่บุกเบิกจน

เสรจ็สิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเขื่อนใช้เวลาสร ้าง 4 ปี ซึง่กักเก็บน ้ ากว่า 2 ,000 ,000 ลูกบาศก์

เมตร ชมทัศนียภาพโดยรอบความมโหฬารของตวัเขื่อนและเทือกเขาแอลป์ ในฤดูรอ้น ท่านอาจได้

เห็นพลงัความแรงของน ้าที่ปล่อยออกจากแอ่งน ้าเสยีงดงัสนัน่ สายน ้ าสเีขียวมรกตในเขื่อนผสานกัน

อย่างลงตัว น าท่านนัง่ รถไฟฟ้าโดยสารชนิดไม่มีราง (TROLLEY BUS) อีกคร ัง้ ลอดอุโมงค์ใต ้ 

เขาอาคาซาว่าไดเกะ (ความสูง 2,678 เมตร) ระยะทาง 6.1 กิโลเมตร สู่ด่านสุดท้ายของเสน้ทาง  เจ

แปน แอลป์แสนคลาสสิค ณ สถานีโอกิซาว่า (OGIZAWA STATION) ซึ่งทุกยานพาหนะตัง้แต่

สถานีเร ิม่ตน้จนถงึสถานีสุดท้ายปลายทางลว้นที่ท่านใช้เป็นยานพาหนะทัง้หมดนั้นใช้พลงังานไฟฟ้า

ซึง่ปราศจากมลภาวะ  

จากนัน้น าท่านเข้าที่พกั ทะเลสาบไซโกะ ณ LAKE SAIKO HOTEL หรอืเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอร์ท เมนูพิเศษบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์  

พกัผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น ้ าแร่ธรรมชาตผิ่านความร้อนใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพให้กระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ ปุ่นน่ีเองท าให้มผีู ้กล่าวว่า  => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่น ! 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภ ัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่จ าลองเร ื่องราวของภูเขา

ไฟฟูจ ิ และให้ท่านไดส้ัมผสักับบรรยากาศของการจ าลองเร ื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดนิไหวที่เกิดขึ้นใน

ประเทศญี่ปุ่น หร ือเลอืกทดสอบบ้านจ าลองสถานะการณแ์ผ่นดนิไหว รบัการสัน่สะเทือนจากขั ้น

ต ่าสุดสู่ขั ้นสูงสุด และศึกษาเรยีนรู ้ประสบการณ ์ในห้องจ าลองต่างๆ จากนั้นอสิระให้ท่านได้เลอืกซื้อ

ของฝากที่ระลกึตามอธัยาศัย 

DAY 4 
ทะเลสาบไซโกะ – พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว – วดัอาซะกุซ่า – ชมวิวเมืองโตเกียวบนตึก TMG – 

ช้อปป้ิงชินจูกุ – นาริตะ 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว น าท่านสู่ วัดอาซะกุซ่า  นมสัการเจ ้าแม่กวนอมิอัน

ศักดิส์ทิธ ิท์ี่มคีวามสูงเพยีง 5.5 เซน็ตเิมตร ซึง่ประดษิฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพ

สกัการะของชาวญี่ปุ่น  รวมถงึนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น วัดอาซะกุซ่าเป็นวัดเก่าแก่ของ

มหานครโตเกียว ทางด้านหน้าประตูคามนิารมิง  มีโคมไฟยักษ์สแีดงที่ม ีขนาดใหญ่ที่ สุดในโลก มี

ความสูงถงึ 4.5 เมตร มนี ้ าหนักถงึ 130 กิโลกรมั ให้ท่านไดไ้ปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและถดัจาก

โคมไฟยักษ ์ท่านจะได้เลือกซือ้ของที่ระลึก อาทิเช่น แมวกวักแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวง

กุญแจหรอืเดนิชิมขนมอร่อย ๆ ขึ้นชื่อของย่านน้ี เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดรอ้น ๆ 

เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาตเิป็นตน้ ทางทิศตะวันออกของวัดคอื แม่น ้าซูมิดะงาวะ ไหลลง

อ่าวโตเกียวและใกล้ๆ กันจะมี สวนสาธารณะซูมดิะโคเอ็น ซึ่งเปิดโล่งสู่แม่น ้าด ้วยบรรยากาศ

สวยงามน่าเดนิเล่น 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศัยเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนั้นน าท่าน ข้ึนชมวิวบนตึก TMG หรอื ตึก TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT  ตึก

อาคารร ัฐบาลญี่ ปุ่นที่ต ัง้อยู่ใจกลางชินจูกุ  เพื่อชมวิวมหานคร โตเกียวอย่างสวยงาม บนชั ้น 

OBSERVATORY 

น าท่าน ช้อปป้ิงชินจูกุ ต ื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราคร ่ าด ้วยผูค้น

มากมาย และเทคโนโลยีทันสมยัตลอดสองข้างทาง น าท่านสมัผสับรรยากาศย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของ

ญี่ปุ่น ที่ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับการจบัจ่ายสนิคา้ที่ถูกตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชินจูกุ ย่านช้อปป้ิง

ที่มคีวามเจรญิอนัดบัหน่ึงของโตเกียวปัจจุบันถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวม

รา้นคา้จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชื่อดงัเป็นที่นิยมทัง้ชาวญี่ปุ่น และ

นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ร้าน 100 เยน เท่ากันหมด (ยังไม่รวมภาษี 5%) มทีัง้เคร ื่องส าอางค ์กิ๊ฟช๊

อป ขนม และสนิค ้าอื่นๆ  อกีมากมายที่ท่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับ้านไดใ้นราคาสบาย 

กระเป๋า อิสระให้ท่านเพลดิเพลนิกับการจ ับจ่ายเลือกซื้อสนิค ้าถูกใจ อาทิ สนิค ้าแบรนด์เนมดัง 

อุปกรณอ์เีลคทรอนิค กลอ้งถ่ายรูปดจิ ิตอล หรอืสนิค ้าเอาใจคุณผูห้ญิง เสื้อผา้แฟชัน่วัยรุ่น กระเป๋า 

รองเท้า เคร ื่องส าอางคย์ี่ห้อดงัของญี่ปุ่น ในราคาถูกกว่าเมอืงไทย  

 ***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 
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จากนัน้น าท่านเข้าที่พกั นาริตะ ณ THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรอืเทียบเท่า 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรุงเทพฯ 

10.00 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน SCOOT AIR เท่ียวบินท่ี TZ 291 

หมายเหตุ: บนเครื่องมีบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง) 

13.50  ถงึสนามบินดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 

*************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง  
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 2 – 3 ท่าน ราคาเดก็ 2 – 12 ปี พกัเด่ียวเพ่ิม 

DAY 5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 
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18 – 22 ต.ค. 2560 42,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 9,500 บาท 
 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละคร ัง้ตอ้งม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 34 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับอตัราแลกเปล่ียน

ของเงินสกุลเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร ื่องบินเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยัด ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในรายการ (ไม่สามารถเลือ่น

หรือเปลีย่นแปลงวนัเดินทางได้)  ทั ้งน้ีการจ ัดที่นัง่ขึ้นอยู่กับทางสายการบินเป็นผูก้ าหนด กรณีลูกค้า

ต้องการรีเควสทีนั่ง่ติดริมหน้าต่างหรือริมทางเดิน สามารถแจ้งความประสงคก์ับเจ้าหน้าทีข่องสาย

การบินได้ทีห่น้าเคาเตอรเ์ชค็อิน ณ วนัเดินทาง 

*** กรณีมีความประสงค์ต้องการอัพเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิ่ม, ซ้ืออาหารเพิ่มหรือบริการ

ต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อพนักงานขายทีดู่แลท่านโดยตรง *** 

 ค่าที่พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ (กรณี

โรงแรมไม่มีห้องทริปเป้ิล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักให้ท่านเป็น ทวิน + ซิงเก้ิล โดยไม่คิด

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ  1 ล้านบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท (ตาม

เงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผู้ก าหนด) 
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 ค่าภาษสีนามบินทุกแห่ง  

 ค่ากระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรมั 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซกัรดี  

 ค่าอาหารและเคร ื่องด ื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางที่เกินจากสายการบินก าหนด 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณลูีกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ)  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสินน ้าใจส าหรบัมัคคุเทศก์ , คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทริป ส าหรบักรุป๊ท่ีมีหัวหน้าทวัร ์ให้บริการ

แล้วแต่ความประทบัใจในการบริการ 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณาส ารองที่นัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั หลังจากส ารองท่ีนัง่  ท่านละ 15,000 บาท  พร้อมส่ง

ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที ่

เดินทางไปและกลบั) 

 กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วันท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนค่าทวัร ์

 กรณยีกเลกิการเดนิทาง 45 วัน ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการ ันตีค่ามัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า  CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่ านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 

หมายเหตุ 
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*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกันระหว่างท่านและบริษัทฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัร ์แล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษัทฯ

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผล

ซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ี่ จะไม่คนืเงนิทัง้หมด 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ี่จะไม่ร ับผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น     การยกเลิก

ไฟท์หรอืการล่าช้าของสายการบิน, อุบัต ิเหตุ , ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิ่งของสูญหายตาม

สถานที่ต่าง ๆ ที่เหนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ ิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต ้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ในกรณทีี่ม ีการขึ้นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึ้นค่าน ้ามนัของสายการบิน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยวไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรตดิขัด

หรอืเกิดอุบัตเิหตุบนท้องถนน โดยขึ้นอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้ น้ีจะยึดถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั และบรษิทัฯ ยังคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที่ประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บรกิารวันละ 10 

– 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึเวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การให้บรกิารในแต่

ละวันมอิาจเพิ่มเวลาการใช้รถบัสได้ ทั ้งน้ีมคัคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็นผู ้บร ิหารเวลาตามความเหมาะสม 

ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใช้บรกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 
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จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่น ไม่เกิน 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาต ิหรอืธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เข้าเมอืง เพื่อยืนยันการมคีุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น ดงัต่อไปน้ี 

1. สิง่ยืนยันว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบัตรเครตดิ 

 

 

คุณสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุการใช้งานเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเด ินทางที่ไม่มตีราประทับอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กิจกรรมใดๆที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัต ิการพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู ้ที่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได ้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิี่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ  

 


