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สนใจจองทวัร ์     ติดต่อ   คณุเอ     TEL/ LINE  0814977974     

DAY 1: กรงุเทพฯ – สนามบนิคนัไซ – กฟุิ    (TZ 298   09.25 – 16.55)  

DAY 2: หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมอืงเก่าทาคายาม่า – จวนผูว้า่ทาคายาม่า – ซนัมาชซิูจ ิ– มตัสโึมโต ้

DAY 3: ปราสาทมตัสึโมโต้ – นัง่กระเชา้ไฟฟ้าภูเขาคาจคิาจ ิ– พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ออนเซน็ 

DAY 4: ลานสกีฟจิูเทน็ – วดัอาซะกุซ่า – ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ – นารติะ 

DAY 5: สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ      (TZ 291   08.45 – 14.35) 

*** ชมมรดกโลก เท่ียวเมืองเก่า สนุกไปกบักิจกรรมท้าลมหนาว ช้อปป้ิงอย่างจใุจ  

บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์พร้อมแช่ออนเซน็สไตลญ่ี์ปุ่ น มีน ้าด่ืมบริการ FREE WIFI *** 

ก าหนดการเดินทาง : มกราคม – มีนาคม 2560            

โดยสายการบิน SCOOT AIR 
วนัแรกของการเดินทาง กรงุเทพฯ – สนามบินคนัไซ – กิฟ ุ

OOSSAAKKAA--TTAAKKAAYYAAMMAA--TTOOKKYYOO  55DD44NN 
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06.30  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าท่ี 6-

7 เคาน์เตอร์ สายการบิน SCOOT AIR เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอํานวย

ความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง 

** 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 าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง) 

09.25  ออกเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ โดยสายการบิน SCOOT AIR เท่ียวบินท่ี TZ 298 

16.55 ถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ไทย  2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย ) หลงัผา่นพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืง

เรยีบรอ้ยแลว้  

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ จงัหวดักิฟุ  ดว้ยภูมทิศัน์ของปา่ทีเ่งยีบสงบและบา้นแบบ

ดัง้เดมิทีเ่รยีงรายรมิถนน กฟุิเป็นสถานทีท่ีท่ําใหคุ้ณรูส้กึเหมอืนไดเ้ดนิทางยอ้นเวลาไป

ยงัประเทศญี่ปุน่ในอดตี และยงัเป็นแหล่งรวมงานฝีมอืแบบดัง้เดมิในอดตีเป็นส่วนสําคญั

และเจรญิรุ่งเรอืงของวฒันธรรม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั บริการท่านด้วยเซท็ข้าวกล่องเบนโตะ  

จากนัน้นําท่านเขา้ทีพ่กั กิฟ ุณ GIFU HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง กิฟ ุ– หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองเก่าทาคายาม่า –  

  จวนผูว้่าทาคายาม่า – ซนัมาชิซูจิ – มตัสึโมโต้ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางเขา้สู่เสน้ทางธรรมชาตมิุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งไดร้บัการยก

ย่องจากองคก์ารยูเนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกบั หมู่บา้นสไตลก์สัโซ–

สคึุร ิเป็นสไตลญ์ี่ปุน่แบบดัง้เดมิรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบั สองมอืพนมของ

พระพุทธเจา้ หรอื พระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้วา่ กสัโซ แปลวา่ พนมมอื ตาม

รูปแบบของบา้นมหีลงัคาชนัถงึ 60 องศา ลกัษณะคลา้ยสองมอืพนมเขา้หากนั ตวับา้นมี

ความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้งประมาณ 10 เมตร โครงสรา้งของบา้น ไม่ใช้

ตะปแูมแ้ต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรบัหมิะทีต่กทบัหลงัคาอย่างหนกั

ในชว่งฤดูหนาวไดเ้ป็นอย่างด ี

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านสู่ ทาคายาม่าจินยะ  หรอื ทีว่า่การอําเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า ซึ่งเป็นทัง้

สถานทีท่ํางาน และทีอ่ยู่อาศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี เป็นสิง่
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ปลูกสรา้งแบบเก่า ยุคคานาโมรหิลงัสุดทา้ยทีส่มบูรณ์ และยงัหลงเหลอือยู่ในปจัจุบนั 

แต่เดมิสรา้งขึน้ปีค.ศ. 1615 ชว่งการปกครองระบบศกัดนิาปลายศตวรรษที ่19  (ภายใต้

การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาวา่สมยัเอโดะ หรอืกวา่ 300 ปีมาแลว้ ) จนกระทัง่

รฐับาลเขา้มาดูแล ไดส้รา้งอาคารขึน้ใหม่เลยีนแบบของเก่าทีเ่หมอืนจรงิ ลกัษณะคลา้ย

พระราชวงัย่อส่วน ตวัอาคารถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงดูแขง็แกร่ง และสามารถเขา้สู่ตวั

อาคารดว้ยประตูทีโ่อ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะไดช้มการแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ เป็น

สดัส่วน ทัง้หอ้งทํางานของขา้ร าชการชัน้สูง หอ้งรบัแขก หอ้งเกบ็ส่วย หอ้งน้ํา แมแ้ต่

หอ้งทีแ่สดงเครื่องมอืทรมานกม็ใีหช้ม หอ้งทีด่ทีีสุ่ดในบา้น คอื หอ้งแบบ (GAEDEN 

VIEW) สามารถเหน็ววิของสวนแบบญี่ปุน่ทีส่วย ในชว่งฤดูหนาวสวนจะเตม็ไปดว้ยหมิะ 

จะมกีแ็ต่ตน้สนทีไ่ม่ผลดัใบ ทําใหไ้ดเ้หน็ความสวยงามของตน้สนอกีแบบหนึ่ง ส่วนของ

ขา้วของเครื่องใชท้ีจ่ดัแสดงก ็จะมเีอกสารเก่า อาวธุ ชดุของขา้ราชการสมยัโบราณ    

จากนัน้เชญิท่านสมัผสัความเป็นอยู่ทีย่งัคงรกัษาสภาพ แวดลอ้มและการดําเนินชวีติ

แบบดัง้เดมิทีท่่านจะประทบัใจแน่นอน ณ ซนัมาชิซูจิ พรอ้มเลอืกหาซื้อสนิคา้พืน้เมื อง

ทีร่ะลกึมากมาย อสิระใหท้่านเกบ็เกีย่วบรรยากาศแสนคลาสสคิ ตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้นําท่านเขา้ทีพ่กั มตัสึโมโต้ ณ MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง        มตัสึโมโต้ – ปราสาทมตัสึโมโต้ – กระเช้าไฟฟ้าภเูขาคาจิคาจิ –  

พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว – ออนเซน็ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ ปราสาทมตัสึโมโต้  ปราสาทนี้มอีกีชือ่หนึ่งวา่ ปราสาทอกีา เนื่องจากผนงั

ปราสาทมสีดีํา และปีกดา้นต่างๆของปราสาทแผก่างออกเหมอืนปีกนก เป็นตวัอย่าง

หนึ่งของปราสาททีส่รา้งบนพืน้ทีร่าบ ไม่ใชบ่นเนินเขาหรอืกลางแม่น้ํา ประวตัคิวาม

เป็นมาของปราสาทยอ้นหลงัไปไดถ้งึยุคสงคราม ในชว่งเวลานัน้ กอ งทพัโองาซาวาระ

ไดส้รา้งป้อปราสาทขึน้ในบรเิวณนี้ มชีือ่เรยีกวา่ ปราสาทฟุกะช ิต่อมาป้อมปราสาทได้

ถูกกองทพัทาเคดะยดึครองไปได ้และตกเป็นของโทคุงาวะ อเิอยาสุ ในเวลาต่อมา เมื่อ

โทโยโทม ิฮเิดโยช ิไดม้คีําสัง่ใหอ้เิอยาสุยา้ยไปปฏบิตัหิน้าทีใ่นภูมภิาคคนัโต กไ็ดม้อบ

ปราสาทใหอ้ชิงิะวะ โนะรมิะสะ เป็นผูดู้แลต่อ โนรมิะสะและยะสุนะงะ ผูเ้ป็นบุตรชาย ได้

สรา้งหอปราสาทและส่วนอื่นๆ ไดแ้ก่ หอปราสาท 3 หลงั หอดอนจอน หอเลก็ทางทศิ

ตะวนัตกเฉียงเหนือ อาคารทีพ่กั ประตูกลอง ประตูดํา คูปราสาท ปีกอาคารสามชัน้ 

และชัน้ย่อยๆในปราสาท ซึ่งทัง้หมดยงัคงเหลอือยู่จนถงึปจัจุบนั เชือ่กนัวา่พืน้ทีป่ราสาท
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ส่วนใหญ่แลว้สรา้งเสรจ็สมบูรณ์เมื่อประมาณปี 1593-1594 ใน ซึ่งเป็นชว่งยุคปฏวิตัเิมจ ิ

หอปราสาทถูกนําออกประมูลขายและกําลงัจะถูกรือ้ถอน แต่อจิคิาวะ เรยีวโซ ไดร้่วมกบั

ชาวเมอืงมตัสโึมโตะชว่ยกนัรกัษาปราสาทไว ้ประตูดําชั ้ นสองและกําแพงขา้งประตูถูก

สรา้งขึน้ใหม่ในปี ค.ศ. 1990 และต่อมาประตูกลองรูปสีเ่หลีย่มจตัุรสักถ็ูกสรา้งขึน้ใหม่ใน

ปี ค.ศ.1999 ปจัจุบนัปราสาทมตัสโึมโตะไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัปิระจําชาตญิี่ปุน่ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเขึน้ กระเช้าไฟฟ้าภเูขาค าจิคาจิ  โดยใชเ้วลาเพยีง 3นาท ีถงึจุดชมววิ ชม

ทศันียภาพอนัสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขาไฟฟูจแิละทะเลสาบคาวากุชโิกะ 

ระยะทาง 400 เมตร เชือ่มต่อระหวา่งชายฝ ัง่ตะวนัออกของทะเลสาบคาวากุชโิกะกบัจุด

ชมววิใกลย้อดภูเขาเทนโจ ทมีคีวามสูงกวา่ 1,000 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล ทําให้

สามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมถงึภูเขาไฟฟูจ ิ และ

เหนือจุดชมววิขึน้ไปประมาณ 300 เมตร ยอดภูเขาเทนโจจะเป็นทีต่ ัง้ของศาลเจา้เลก็ๆ 

อกีทัง้ยงัมเีสน้ทางเดนิไปยงัภูเขามสิโึทเกะเสน้ทางยอดนิยมเพื่อไปชมววิภูเขาไฟฟูจทิี่

สวยงา ทีจุ่ดชมววิบนยอดเขาแห่งนี้ นอกจากจะมทีศันียภาพทีส่วยงามแลว้ยงัม ีตวั

การต์ูนทีน่่ารกัๆตกแต่งคู่กบัววิทีง่ดงามของภูเขาไฟฟูจ ิและพลาดไม่ไดก้บักระดิง่รูป

หวัใจ ซึ่งเป็นจุดขายอกีอย่างหนึ่งของยอดเขาแห่งนี้ มคีวามเชือ่กนัวา่ถา้เราเคาะกระดิง่

พรอ้มกบัอธษิฐาน แ ลว้สามารถมองเหน็ภูเขาไฟฟูจผิา่นกรอบรูปหวัใจไดจ้ะทําให้

สมหวงั  

นําท่านเยีย่มชม  พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว  EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ําลอง

เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิและใหท้่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจําลองเรื่องราว

เกีย่วกบัแผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญี่ปุน่  หรอืเลอืกทดส อบบา้นจําลอง

สถานะการณ์แผน่ดนิไหว รบัการสัน่สะเทอืนจากขัน้ตํ่าสุดสู่ข ัน้สูงสุด และศกึษาเรยีนรู้

ประสบการณ์ ในหอ้งจําลองต่างๆ จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของฝากทีร่ะลกึตาม

อธัยาศยั 

จากนัน้นําท่านเขา้ทีพ่กั ณ ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์ เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์  

พกัผอ่นกบัการแช ่ออนเซน็ น้ําแร่ธรรมชาตผิา่นความรอ้นใตพ้ภิพเพื่อผอ่นคลายความ

เมื่อยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมน้ํีามนีวลชว่ย

ระบบการเผาผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงทีค่วามอศัจรรยแ์ห่งการอาบน้ําแร่

แบบญี่ปุน่นี่เองทําใหม้ผีูก้ล่าววา่  => หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ ได้ลงอาบน ้าแร่ก็

เหมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 
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วนัท่ีส่ีของการเดินทาง        ออนเซน็ – ลานสกีฟจิูเทน็ – วดัอาซะกซุ่า – ช้อปป้ิงชินจกู ุ–  

  นาริตะ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ ลานสกีฟจิูเทน็ ใหท้่านตื่นตาตื่นใจกบัลานสกหีมิะอนัขาวโพลน ซึ่ง

เป็นลานสกอีนัดบัหนึ่งของจงัหวดัยามานาช ิสนุกกบัการเล่นหมิะดว้ย สโนวส์เลต็ หรือ 

กระดานเล่ือนหิมะ  ท่ามกลางทศันียภาพธรรมชาตแิสนคลาสสคิ  (รวมค่ากระดาน

เล่ือนหิมะแล้ว) 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ มหานครโตเกียว  นําท่านสู่ วดัอาซะกซุ่า  นมสัการเจา้แม่

กวนอมิอนัศกัดิส์ทิธิท์ีม่คีวามสูงเพยีง 5.5 เซน็ตเิมตร ซึ่งประดษิฐานในวหิารหลวงของ

วดัและเป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวญี่ปุน่  รวมถงึนกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืนประเทศญี่ปุน่ 

วดัอาซะกุซ่าเป็นวดัเก่าแก่ของมหานครโตเกยีว ทางดา้นหน้าประตูคามนิารมิง  มโีคม

ไฟยกัษ์สแีดงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร มน้ํีาหนกัถงึ 130 

กโิลกรมั ใหท้่านไดไ้ปถ่ายรูปเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะไดเ้ลอืก

ซื้อของทีร่ะลกึ อาทเิชน่ แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิ

ขนมอร่อย ๆ ขึน้ชือ่ของย่านนี้ เชน่ขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดรอ้น ๆ เซมเบก้รุ๊

บกรอบหลากหลายรสชาตเิป็นตน้ ทางทศิตะวนัออกของวดัคอื แม่น้ําซูมดิะงาวะ ไหล

ลงอ่าวโตเกยีวและใกล้ๆ  กนัจะม ีสวนสาธารณะซูมดิะโคเอน็ ซึ่งเปิดโล่งสู่แม่ น้ําดว้ย

บรรยากาศสวยงามน่าเดนิเล่น 

นําท่าน ช้อปป้ิงชินจกู ุตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวทีค่ราครํ่า

ดว้ยผูค้นมากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง นําท่านสมัผสับรรยากาศ

ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของญี่ปุน่ ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้ทีถู่กตาถูกใจถูก

เงนิในกระเป๋า ชนิจูกุ ย่านชอ้ปป้ิงทีม่คีวามเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีวปจัจุบนัถูก

ขนานนามวา่ ศนูยก์ลางทีส่องแห่งนคร ศนูยร์วมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารกัหลาก 

สไตล ์รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชือ่ดงัเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวญี่ปุน่ และนกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืน 

ร้าน 100 เยน เท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษ ี5%) มทีัง้เครื่องสําอางค ์กิฟ๊ชอ๊ป ขนม และ

สนิคา้อื่นๆ  อกีมากมายทีท่่านสามารถเลอืกซื้อเป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคาสบาย 

กระเป๋า อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิคา้ถูกใจ อาท ิสนิคา้แบรนด์

เนมดงั อุปกรณ์อเีลคท รอนิค กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล หรอืสนิคา้เอาใจคุณผูห้ญงิ เสือ้ผา้

แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเทา้ เครื่องสําอางคย์ีห่อ้ดงัของญี่ปุน่ไม่วา่จะเป็น KOSE ,  

SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกวา่เมอืงไทย  
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 ***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนัน้นําท่านเขา้ทีพ่กั นาริตะ ณ NARITA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

สนใจจองทวัร ์     ติดต่อ   คณุเอ     TEL/ LINE  0814977974     

วนัท่ีห้าของการเดินทาง        สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่

สนามบินเพ่ือกลบักรงุเทพฯ 

08.45 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน SCOOT AIR เท่ียวบินท่ี TZ 291 

หมายเหตุ: บนเครื่องมีบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง) 

14.35  ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

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

สนใจจองทวัร ์     ติดต่อ   คณุเอ     TEL/ LINE  0814977974     

ก าหนดการเดินทาง : มกราคม – มีนาคม 2560 
วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 2 – 3 ท่าน ราคาเดก็ 2 – 6 ปี พกัเด่ียวเพ่ิม 

13 – 17 ม.ค. 34,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 9,500 บาท 
27 – 31 ม.ค. 34,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 9,500 บาท 
17 – 21 ก.พ. 34,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 9,500 บาท 
03 – 07 มี.ค. 35,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 9,500 บาท 
17 – 21 มี.ค. 36,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 9,500 บาท 

 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 35 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั

สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 
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 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป- กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในรายการ (ไม่

สามารถเลือ่นหรือเปลีย่นแปลงวนัเดินทางได้) ทัง้นี้การจดัทีน่ัง่ข ึน้อยู่กบัทางสายการบนิเป็นผู้

กําหนด กรณีลูกค้าต้องการ รีเควสทีนั่ง่ติดริมหน้าต่างหรือริมทางเดิน  สามารถแจ้งความ

ประสงคก์บัเจ้าหน้าทีข่องสายการบินได้ทีห่น้าเคาเตอรเ์ชค็อิน ณ วนัเดินทาง 

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่ , ซ้ืออาหารเพิม่หรือ

บริการต่างๆเพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

 

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุใน

รายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ  1 ลา้นบาท  กรณรีกัษาพยาบ าล 5 แสน

บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผูก้  าหนด) 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง  

 ค่ากระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น้ําหนกัไม่เกนิท่านละ 20 กโิลกรมั 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี  

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด 

 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็

รูปแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสินน ้าใจส าหรบัมคัคเุทศก์ , คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทริป ส าหรบักรุป๊ท่ีมีหวัหน้าทวัร์

ให้บริการแล้วแต่ความประทบัใจในการบริการ 
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เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณาสํารองทีน่ัง่โดยการชาํระมดัจํา ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่  ท่านละ 15,000 บาท 

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (หนังสือเดินทางจะต้องมีอายไุม่น้อยกว่า 6 เดือน 

นับจากวนัทีเ่ดินทางไปและกลบั) 

 กรุณาชาํระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัทําการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนค่าทวัร ์

 กรณยีกเลกิการเดนิทาง 45 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจํา 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษทัฯต้องท าการวางการนัตีค่ามดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และ
หรือเท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 

หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไข

ของบริษทัฯเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอื

เป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิยั อาทเิชน่     

การยกเลกิไฟทห์รอืการล่าชา้ของสายการบนิ , อุบตัเิหตุ , ภยัธรรมชาติ , การนดัหยุดงาน , การจลาจล 

หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่หนืออํานาจการควบคุมของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ 

ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณทีีม่กีารขึน้

ลงของเงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน้ํามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณเีกดิ

จราจรตดิขดัหรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก ์ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 

 การบรกิารของรถบสันําเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใชร้ถทีป่ระเทศญี่ปุน่  สามารถ

ใหบ้รกิารวนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทเิชน่ เริม่งาน 08.00 น. ถงึเวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรม
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เรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแต่ละวนัมอิาจเพิม่เวลาการใชร้ถบสัได ้ทัง้นี้มคัคุเทศกแ์ละพนกังานขบั

รถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณ ะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุน่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะสัน้ในประเทศ

ญี่ปุน่ไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสาร

ในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุน่ ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุน่ได ้

เชน่ เงนิสด หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน  และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีรา

ประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระทําในประเทศญี่ปุน่จะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ย

คุณสมบตักิารพํานกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุน่ มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  

 


