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OSAKA – TAKAYAMA – TOKYO 5D4N. JAPAN ALPS  

ชมหมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ เทีย่วเมืองเก่าทาคายาม่า  
ชมความงดงามของฤดกูาลบนเทือกเขาเจแปนอลัไพน์  

พร้อมชมความยิง่ใหญ่ของเขือ่นคโุรเบะ ช้อปกระหน า่ย่านชินจกู ุ
 พิเศษ บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์ และ แช่ออนสไตลญี์ปุ่่ น!!   

 เซ็ทเมนูพื้ นเมือง   

ทาคายามา่ 

 อิ่มอร่อยกบั  

บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์ 

 

        18 – 22 ตลุาคม 2560  

    42,900.- 

TR 298 DMK – KIX  09.25 – 16.55 

TR 291 NRT – DMK 10.00 – 13.50 
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06.30  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้  3 ประตูทางเข้าท่ี 6-7 

เคาน์เตอร์สายการบิน SCOOT AIR เจ้าหน้าที่บรษิัทฯคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้

ท่านก่อนขึน้เครือ่ง 

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

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

หมายเหตุ: บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง) 

09.25  ออกเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ โดยสายการบิน SCOOT AIR เท่ียวบินท่ี TR 298 

16.55 ถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดักิฟ ุดว้ยภูมทิศัน์ของป่าทีเ่งยีบสงบและบา้นแบบดัง้เดมิทีเ่รยีงราย

รมิถนน กฟุิเป็นสถานทีท่ีท่ าใหคุ้ณรูส้กึเหมอืนไดเ้ดนิทางยอ้นเวลาไปยงัประเทศญี่ปุ่ นในอดตี และ

ยงัเป็นแหล่งรวมงานฝีมอืแบบดัง้เดมิในอดตีเป็นส่วนส าคญัและเจรญิรุง่เรอืงของวฒันธรรม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั บริการท่านด้วยเซท็ข้าวกล่องเบนโตะ  

จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั กิฟ ุณ RESOL GIFU HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ – กิฟุ   
 

RESOL HOTEL GIFU หรือเทียบเท่า 

2 
กิฟุ – จวนผูว้า่ทาคายามา่ – ตรอกเมืองเก่าซนัมาชิซจูิ –  

หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – โทยามา่    

APA HOTEL TOYAMA  

หรือเทียบเท่า 

3 โทยาม่า – เจแปนแอลป์ – ทะเลสาบไซโกะ 
   

LAKE SAIKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 
ทะเลสาบไซโกะ – พิพธิภณัฑแ์ผ่นดินไหว – วดัอาซะกุซ่า –  

ชมววิเมืองโตเกียวบนตึก TMG – ชอ้ปป้ิงชินจกุู – นาริตะ  

- - 
THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือ

เทียบเท่า 

5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 
 

   

 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินคนัไซ – กิฟ ุ
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ทาคายาม่าจินยะ หรอื ทีว่่าการอ าเภอเก่าเมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นทัง้สถานทีท่ างาน และ

ทีอ่ยูอ่าศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี เป็นสิง่ปลกูสรา้งแบบเก่า ยุคคานาโมริ

หลงัสุดทา้ยทีส่มบูรณ์ และยงัหลงเหลอือยู่ในปัจจุบนั แต่เดมิสรา้งขึน้ปีค.ศ. 1615 ช่วงการปกครอง

ระบบศกัดนิาปลายศตวรรษที ่19  (ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่าสมยัเอโดะ หรอื

กว่า 300 ปีมาแลว้ ) จนกระทัง่รฐับาลเขา้มาดูแล ไดส้รา้งอาคารขึน้ใหม่เลยีนแบบของเก่าทีเ่หมอืน

จรงิ ลกัษณะคลา้ยพระราชวงัยอ่ส่วน ตวัอาคารถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงดูแขง็แกรง่ และสามารถเขา้

สู่ตวัอาคารดว้ยประตูทีโ่อ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะไดช้มการแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ เป็นสดัส่วน 

ทัง้ห้องท างานของขา้ราชการชัน้สูง หอ้งรบัแขก ห้องเก็บส่วย ห้องน ้า แมแ้ต่หอ้งที่แสดงเครื่องมอื

ทรมานกม็ใีหช้ม หอ้งทีด่ทีีสุ่ดในบา้น คอื หอ้งแบบ (GAEDEN VIEW) สามารถเหน็ววิของสวนแบบ

ญี่ปุ่ นทีส่วย ในช่วงฤดูหนาวสวนจะเตม็ไปด้วยหมิะ จะมกีแ็ต่ต้นสนทีไ่ม่ผลดัใบ ท าให้ไดเ้หน็ความ

สวยงามของต้นสนอกีแบบหนึ่ง ส่วนของขา้วของเครื่องใช้ที่จดัแสดงก็ จะมเีอกสารเก่า อาวุธ ชุด

ของขา้ราชการสมยัโบราณ    

จากนัน้เชญิท่านสมัผสัความเป็นอยู่ที่ยงัคงรกัษาสภาพ แวดล้อมและการด าเนินชวีติแบบดัง้เดมิที่

ท่านจะประทบัใจแน่นอน ณ ซนัมาชิซูจิ พรอ้มเลอืกหาซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีร่ะลกึมากมาย อสิระให้

ท่านเกบ็เกีย่วบรรยากาศแสนคลาสสคิ ตามอธัยาศยั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รบัการยกย่องจาก

องคก์ารยเูนสโก้ ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกบั หมูบ่า้นสไตลก์สัโซ–สคึุร ิเป็นสไตลญ์ีปุ่่ น

แบบดัง้เดมิรปูร่างของหลงัคาเหมอืนกบั สองมอืพนมของพระพุทธเจา้ หรอื พระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้น

สไตลน์ี้ว่า กสัโซ แปลว่า พนมมอื ตามรปูแบบของบา้นมหีลงัคาชนัถงึ 60 องศา ลกัษณะคลา้ยสอง

มอืพนมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้งประมาณ 10 เมตร โครงสรา้ง

DAY 2 กิฟ ุ– จวนผูว่้าทาคายาม่า – ตรอกเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – โทยาม่า 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 4 / 12 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์CLTRKN5410 OSAKA 5D4N OCT17-TR-W13 

ของบา้น ไม่ใช้ตะปูแมแ้ต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรบัหมิะทีต่กทบัหลงัคาอย่าง

หนกัในช่วงฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ี

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั โทยาม่า ณ APA HOTEL TOYAMA หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เทือกเขาเจแปน แอลป์ บนเส้นทางทาเทยาม่า ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์

การเดินทางแบบธรรมชาติกับพาหนะทันสมัยที่ขบัเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับ

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

ไต่ขัน้บนัไดขึน้สู่ทีร่าบสงู (ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 7 นาท)ี ต่อดว้ยน าท่านนัง่

รถโคช้ทีจ่ะน าท่านสู่เสน้ทางธรรมชาตสิุดแสนคลาสสคิ สมัผสัความสวยงามตลอดเสน้ทางทีจ่ะไดช้ม

ทศันียภาพเกนิบรรยายไม่ว่าจะเป็นป่าสนอายุกว่า 1,000 ปี พรอ้มชมเสน่ห์แห่ง ทุ่งราบมิดางะฮา

ระและน ้าตกโชเมียว บรเิวณนี้ท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามแปลกตาตามแต่ฤดูกาล ในฤดูใบไม้

ผล ิอสิระให้ท่านได้สมัผสัความสวยงามของธรรมชาต ิบนจุดชมววิสูงที่สุดของเส้นทางทาเทยาม่า 

บรเิวณยอดเขาอสิระให้ท่านดื่มด ่ากบัทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆหมอก (ระยะทางประมาณ 23 

กโิลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาท)ี มุ่งหน้าสู่ สถานีมูโระโด (MURODO STATION) ถ้ามเีวลา

อสิระใหท้่านเลอืกชมหรอืซือ้หาสนิคา้ทีร่ะลกึเป็นของฝากของขวญัตามอธัยาศยั    

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนัภายในบริเวณอทุยานฯ 

 จากนัน้เดนิทางต่อ ณ สถานีมูโรโดะ (MURODO STATION) จุดนี้น าท่าน นัง่รถไฟฟ้าโดยสาร

ชนิดไม่มีราง (TROLLEY BUS) ลอดอุโมงค์ใต้เขาทาเทยาม่า (ความสูง 3 ,015 เมตร ซึ่งสูงเป็น

อนัดบัที่สองรองจาก ภูเขาไฟฟูจ)ิ ที่มคีวามยาว 3.6 กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ 10 นาท ีข้ามสู่

บรเิวณ ท่ีราบไดคนัโป (DAIKANBO) สู่อกีฝัง่หนึ่งของเทอืกเขาทาเทยามา่ ณ จุดทีร่าบสูงบนไหล่

เขาแห่งนี้ ท่านสามารถชมทศันียภาพหุบเหวลกึได้อย่างตื่นตาสมัผสัสุดยอดความตื่นเต้นอนัแสน

DAY 3 โทยาม่า – เจแปนแอลป์ – ทะเลสาบไซโกะ 
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ประทบัใจ จากนัน้พาท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า (ROPEWAY) ขา้มหุบเหวลกึ โดยทีไ่ม่มเีสาค ้ายนัคัน้

กลางสายสลงิของกระเชา้จากตน้ทางถงึปลายทาง เป็นระยะทางกว่า 1,700 เมตร สมกบัสมญานาม

ที่ว่า กระเช้าพาโนราม่า (PANORAMA ROPEWAY) อิสระให้ท่านได้ชมทศันียภาพสวยงามใน

มุมมองกว้างขว้างแบบไม่มสีิง่ใดมาบดบงัสายตาท่าน พรอ้มบนัทกึภาพความสุขอนัแสนประทบัใจ 

เดนิทางต่อโดย นัง่กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) ลอดอุโมงคใ์ตเ้ทอืกเขาทาเทยาม่า  ไต่ขัน้บนัได

ลงอีกครัง้เพื่อลดระดบัความสูงลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ (KUROBE DAIRA STATION) จากนัน้

อสิระใหท้่านเดนิเล่นบรเิวณ สนัเข่ือนคโุรเบะ (KUROBE DAM) ดว้ยระยะทาง 800 เมตร ซึง่เขือ่น

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของญีปุ่่ น ถา้อากาศดที่านอาจเหน็สายรุง้พาดผ่าน เขือ่นแห่งนี้มคีวามสูง 186 เมตร และ

ความกว้าง 492 เมตร ตัง้อยู่เหนือระดบัน ้าทะเล 1,454 เมตร ใชเ้วลาก่อสรา้งตัง้แต่เริม่บุกเบกิจน

เสรจ็สิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเขื่อนใช้เวลาสร้าง 4 ปี ซึ่งกกัเก็บน ้ากว่า 2 ,000,000 ลูกบาศก์

เมตร ชมทศันียภาพโดยรอบความมโหฬารของตวัเขื่อนและเทอืกเขาแอลป์ ในฤดูรอ้น ท่านอาจได้

เหน็พลงัความแรงของน ้าทีป่ล่อยออกจากแอ่งน ้าเสยีงดงัสนัน่ สายน ้าสเีขยีวมรกตในเขื่อนผสานกนั

อย่างลงตวั น าท่านนัง่ รถไฟฟ้าโดยสารชนิดไม่มีราง (TROLLEY BUS) อกีครัง้ ลอดอุโมงค์ใต้ 

เขาอาคาซาว่าไดเกะ (ความสูง 2,678 เมตร) ระยะทาง 6.1 กโิลเมตร สู่ด่านสุดทา้ยของเสน้ทาง  เจ

แปน แอลป์แสนคลาสสิค ณ สถานีโอกิซาว่า (OGIZAWA STATION) ซึ่งทุกยานพาหนะตัง้แต่

สถานีเริม่ตน้จนถงึสถานีสุดทา้ยปลายทางลว้นทีท่่านใชเ้ป็นยานพาหนะทัง้หมดนัน้ใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ซึง่ปราศจากมลภาวะ  

จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั ทะเลสาบไซโกะ ณ LAKE SAIKO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์ เมนูพิเศษบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์  

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาติผ่านความรอ้นใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปรา่ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าให้มผีู้กล่าวว่า  => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

 

 

DAY 4 
ทะเลสาบไซโกะ – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – วดัอาซะกซุ่า – ชมวิวเมืองโตเกียวบนตึก TMG – 

ช้อปป้ิงชินจกู ุ– นาริตะ 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเยีย่มชม พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขา

ไฟฟูจ ิและให้ท่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกบัแผ่นดนิไหวที่เกดิขึน้ใน

ประเทศญี่ปุ่ น หรอืเลอืกทดสอบบ้านจ าลองสถานะการณ์แผ่นดนิไหว รบัการสัน่สะเทอืนจากขัน้

ต ่าสุดสู่ข ัน้สงูสุด และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจ าลองต่างๆ จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

ของฝากทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ มหานครโตเกียว น าท่านสู่ วดัอาซะกซุ่า นมสัการเจ้าแม่กวนอิมอนั

ศกัดิส์ทิธิท์ ี่มคีวามสูงเพยีง 5.5 เซ็นติเมตร ซึ่งประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที่เคารพ

สกัการะของชาวญี่ปุ่ น  รวมถงึนักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนประเทศญี่ปุ่ น วดัอาซะกุซ่าเป็นวดัเก่าแก่ของ

มหานครโตเกยีว ทางด้านหน้าประตูคามนิารมิง  มโีคมไฟยกัษ์สแีดงที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลก มี

ความสูงถงึ 4.5 เมตร มนี ้าหนักถงึ 130 กโิลกรมั ใหท้่านไดไ้ปถ่ายรปูเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึและถดัจาก

โคมไฟยกัษ์ ท่านจะได้เลอืกซื้อของที่ระลกึ อาทเิช่น แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวง

กุญแจหรอืเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขึน้ชื่อของย่านนี้ เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดรอ้น ๆ 

เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาตเิป็นต้น ทางทศิตะวนัออกของวดัคอื แม่น ้าซูมดิะงาวะ ไหลลง

อ่าวโตเกียวและใกล้ๆ กันจะม ีสวนสาธารณะซูมดิะโคเอ็น ซึ่งเปิดโล่งสู่แม่น ้าด้วยบรรยากาศ

สวยงามน่าเดนิเล่น 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนัน้น าท่าน ขึ้นชมวิวบนตึก TMG หรอื ตึก TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT  ตกึ

อาคารรัฐบาลญี่ปุ่ นที่ตัง้อยู่ใจกลางชินจูกุ  เพื่อชมวิวมหานครโตเกียวอย่างสวยงาม บนชัน้ 

OBSERVATORY 

น าท่าน ช้อปป้ิงชินจูก ุตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวที่คราคร ่าด้วยผู้คน

มากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง น าท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของ

ญีปุ่่ น ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยสนิคา้ทีถู่กตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิจกุู ย่านชอ้ปป้ิง
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ทีม่คีวามเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีวปัจจุบนัถูกขนานนามว่า ศูนยก์ลางที่สองแห่งนคร ศูนยร์วม

รา้นคา้จดัแต่งอย่างหรหูราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชื่อดงัเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวญี่ปุ่ น และ

นักท่องเทีย่วที่มาเยอืน ร้าน 100 เยน เท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษี 5%) มทีัง้เครื่องส าอางค์ กิฟ๊ช๊

อป ขนม และสนิคา้อื่นๆ  อกีมากมายทีท่่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคาสบาย 

กระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลนิกับการจบัจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดงั 

อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดจิติอล หรอืสนิค้าเอาใจคุณผูห้ญงิ เสือ้ผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า 

รองเทา้ เครือ่งส าอางคย์ีห่อ้ดงัของญีปุ่่ น ในราคาถูกกว่าเมอืงไทย  

 ***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั นาริตะ ณ THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรอืเทยีบเท่า 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

10.00 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน SCOOT AIR เท่ียวบินท่ี TR 291 

หมายเหตุ: บนเคร่ืองมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง) 

13.50  ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 5 สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง  
วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 2 – 3 ท่าน ราคาเดก็ 2 – 12 ปี พกัเด่ียวเพ่ิม 

18 – 22 ต.ค. 2560 42,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 9,500 บาท 
 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 34 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียน

ของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในรายการ (ไม่สามารถเลือ่น

หรือเปลีย่นแปลงวนัเดินทางได้) ทัง้นี้การจดัที่นัง่ขึ้นอยู่กับทางสายการบินเป็นผู้ก าหนด กรณีลูกค้า

ต้องการรีเควสทีนั่ง่ติดริมหน้าต่างหรือริมทางเดิน สามารถแจ้งความประสงค์กบัเจ้าหน้าทีข่องสาย

การบินได้ทีห่น้าเคาเตอรเ์ชค็อิน ณ วนัเดินทาง 

*** กรณีมีความประสงค์ต้องการอพัเกรดทีนั่ง่ , ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการ

ต่างๆเพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 
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 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ (กรณี

โรงแรมไม่มีห้องทริปเป้ิล บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น ทวิน + ซิงเก้ิล โดยไม่คิด

ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองท่านละ  1 ล้านบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท (ตาม

เงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผูก้  าหนด) 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง  

 ค่ากระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 20 กโิลกรมั 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี  

 ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสินน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทริป ส าหรบักรุป๊ท่ีมีหวัหน้าทวัรใ์ห้บริการ

แล้วแต่ความประทบัใจในการบริการ 

 

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

ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัที ่

เดินทางไปและกลบั) 

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนค่าทวัร ์

 กรณยีกเลกิการเดนิทาง 45 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 

หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น     การยกเลกิ

ไฟท์หรอืการล่าช้าของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตาม

สถานทีต่่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มกีารขึ้นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใชร้ถทีป่ระเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 

– 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทเิช่น เริม่งาน 08.00 น. ถงึเวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแต่

ละวนัมอิาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้นี้มคัคุเทศก์และพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 
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4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 


