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ก ำหนดกำรเดินทำง 2560 ตุลำคม 08 – 13 / 18-23 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว อำหำร โรงแรม 
หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 

1 กรุงเทพ –  สนำมบนินำโงย่ำ - - -  

2 สนำมบินนำโงย่ำ – หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ – พพิธิภณัฑ์ทำคำยำม่ำจนิยะ- 
ถนนซันมำชิ ซูจ ิ

-  
 

 โรงแรม โอกำดะ เรียวกงั  
ออนเซ็น หรือเทยีบเท่ำ 

3 ขึน้กระเช้ำลอยฟ้ำชินโฮทำกะ – ชมทวิทศัน์คำมโิมจ ิ-  
ช้อปป้ิงทีค่ำรุอซิำว่ำเอ้ำเลท 

   โรงแรม คำรุอซิำว่ำ ปริน้ซ์  
หรือเทยีบเท่ำ 

4 สวนสำธำรณะโอนิโอชิดำชิ - วดัโชรินซัง ดำรุมะจ ิ– โตเกยีว –  
ช้อปป้ิงชินจุก ุ

  - โรงแรม  ชินจูก ุวอชิงตนั 
หรือเทยีบเท่ำ 

5 ฮิตำชิ ซีไซด์ พำร์ค – พระใหญ่อชิุคุ ไดบุทสึ – โตเกยีว- โอไดบะ--สนำมบิน
ฮำเนดะ 

  - - 

6 กรุงเทพฯ - - - - 
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พร้อมรับ คู่มือท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่ น / ปลัก๊ส ำหรับใช้ในญี่ปุ่ น /  WIFI ON BUS 
 

 

21.30 น.             กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  
 ช้ัน 4 ประตูทำงเข้ำที ่8 แถว R เคำน์เตอร์สำยกำรบินเจแปน แอร์ไลน์  
                                                     เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง 
 

00.25 น.            เหิรฟ้าสู่ประเทศญ่ีปุ่นโดย สำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL738 
08.00 น.              ถึงท่าอากาศยานเมืองนาโงยา่ ประเทศญ่ีปุ่นหลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ 
   ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว 

หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ  เป็นหมู่บา้นสไตล์กชัโชแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม และยงัไดรั้บเลือกเป็น
มรดกโลกในปี 1995 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นสไตล์กชัโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร 
และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในช่วง
ฤดูหนาวได ้และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือของพระเจา้ หรือพระพุทธเจา้ จึง
เรียกหมู่บา้นในสไตลน้ี์วา่ กสัโช พร้อมกนัน้ีท่านจะเพลิดเพลินกบัฝูงปลาคราฟนบัร้อยท่ี
แหวกวา่ยอยูต่ามล าธารหนา้บา้น ซ่ึงจะเห็นไดก้็แต่เมืองในแถบน้ีเท่านั้น 

 
 เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

อดีตจวนผู้ว่ำเมืองทำคำยำม่ำ น าท่านชม ทาคายาม่าจินยะ–จวนผูว้า่ทาคายาม่าหรือ ท่ีวา่
การอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่าเป็นทั้ งสถานท่ีท างานและท่ีพกัอาศัยของผูว้่าราชการ
จงัหวดัฮิดะ นานกวา่ 176 ปี เป็นส่ิงปลูกสร้างแบบเก่า ยคุคานาโมริหลงัสุดทา้ยท่ีสมบูรณ์ 
ซ่ึงยงัหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนั เดิมสร้างข้ึนปีค.ศ.1615 ช่วงการปกครองระบบศกัดินา
ปลายศตวรรษท่ี19 (ภายใตก้ารปกครองของโชกุน ตระกูลโตกุกาวา่–สมยัเอโดะหรือกวา่ 
300 ปีมาแลว้) จนกระทัง่รัฐบาลเขา้มาดูแลและไดส้ร้างอาคารข้ึนใหม่เลียนแบบของเก่า
ท่ีเหมือนจริงลักษณะคล้ายพระราชวงัย่อส่วนตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยก าแพงดู
แข็งแกร่ง สามารถเขา้สู่ตวัอาคารดว้ยประตูอนัโอ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะไดช้ม
ห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องบญัชาการห้องรับรอง ห้องเคร่ือง ห้องโถงอเนกประสงค ์
แยกส่วนแต่ละหอ้งอยา่งชดัเจน 

 
ถนนซันมำจิซูจิ ทากายามะ อยูใ่นจงัหวดั  Gifu เป็นหน่ึงในยา่นท่ีเรียกวา่ old town ของ
ญ่ีปุ่น เม่ือคร้ังอดีตในยคุเอโดะ (ค.ศ.1603-ค.ศ.1868) มีความเฟ่ืองฟูทางเศรษฐกิจมาก

วนัแรกของกำรเดินทำง กรุงเทพ –  สนำมบินนำโงย่ำ - - - 

วนัทีส่อง สนำมบินนำโงย่ำ – หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ – พพิธิภัณฑ์ทำคำยำม่ำจินยะ- 
ถนนซันมำชิ ซูจิ 

- เทีย่ง ค ่ำ 
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เพราะวา่เป็นยา่นศูนยก์ลางส าหรับทางการคา้ของเมือง Takayama   ท่ีน่ีรู้จกักนัดีในช่ือ 
“Little Kyoto” ส่ิงดึงดูดและเป็นจุดเด่นของท่ีน่ีคืออาคารเก่าแก่ท่ีตกทอดมาตั้งแต่ยคุเอ
โดะและอยูม่าจนถึงปัจจุบนัน้ี ในปัจจุบนัท่ีน่ีไดถู้กอนุรักษไ์วใ้หเ้ป็นยา่นท่ีมีส่ิงก่อสร้างท่ี
ควรค่าแก่การอนุรักษ ์และยงัมีของท่ีระลึกขายมากมาย รวมถึงร้านอาหาร ร้านขนมต่างๆ 
ร้านของกิน รวมถึงร้านสาเกโบราณ หากไดม้าท่ีน่ีแลว้ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศ
วฒันธรรมเก่าแก่ของท่ีน่ี 

  น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม โอคำดะ เรียวคัง หรือเทยีบเท่ำ 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ “ออนเซ็น” เพ่ือสุขภำพ และ
ผวิพรรณทีด่ี 

 เช้ำ  รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ชิน-โฮดำกะ เพื่อข้ึนกระเชา้ท่ีชิน-โฮดากะ (Shin-Hodaka Ropeway) 
เป็น กระเชา้ท่ีมีความสูงถึง 2,200 เมตร และเป็นกระเชา้ 2 ชั้นท่ีแล่นอยูบ่นความสูงถึง 
2,200 เมตร  เป็นระยะทางถึง 3,200 เมตร ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตหมู่บา้น คะมิตะคะระ ซ่ึงท่ีน่ี
ท่านจะเห็นววิ ทิวทศัน์อนังดงามของเทือกเขาต่างๆ โดยรอบ 

 
หุบเขำคำมิโคจิ เป็นหุบเขาในฝันท่ีอยู่สูงข้ึนไปทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่น ภาพ
สายน ้ าของ   แม่น ้ าอะซูสะท่ีใสสะอาดดังเกล็ดแก้วไหลรินรอดผ่านสะพานคัปปะ 
(สะพานขวญัใจ ช่างภาพและมกัถูกถ่ายภาพมากท่ีสุด) ลอ้มรอบดว้ยผืนป่าเขียวขจีและ
ฉากหลงัของยอดเขาสูง ตระหง่านระดบั3,000เมตร เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามมากท่ีสุด
แห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น มีท่ี   พกัและร้านคา้เพียงไม่ก่ีแห่งท่ีไดรั้บอนุญาตให้ตั้งอยูใ่น
คามิโคจิ ส่วนใหญ่ตั้งอยูบ่ริเวณสะพานคปัปะ และไม่อนุญาตใหน้ ารถยนตส่์วนตวัเขา้มา
ในคามิโคจิเพื่อรักษาความบริสุทธ์ิของธรรมชาติเอาไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด ดงันั้น ส าหรับผู ้
หลงใหลในธรรมชาติจะ พลาดคามิโคจิไม่ไดเ้ป็นอนัขาด 
ริมฝ่ังแม่น ้ าคามิโคจิมีความยาวประมาณ6กม. เร่ิมจากบึงไทโชไปยงัโทคุซาว่า โดยมี
สะพานคปัปะและสถานีรถประจ าทางตั้งอยูช่่วงกลาง หากเดินรอบบริเวณศูนยก์ลางน้ีใช้
เวลาเพียง 1-2ชัว่โมง แต่ถา้จะเดินตลอดเส้นทางจากสะพานคปัปะถึงบึงเมียวจิน จากนั้น
ขา้มแม่น ้ าอะซุสะ แลว้เดินตามแม่น ้ าลงไปยงับึงไทโช ใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชัว่โมง เรา
ขอแนะน าให้ท่านคา้งคืนท่ีคามิโคจิ เพื่อด่ืมด ่าบรรยากาศสงบเงียบยามสนธยาและออก
เดินป่าในตอนเชา้ตรู่ก่อนท่ีจะพลุกพล่านดว้ยผูค้นท่ีมาเท่ียวแบบไปเชา้เยน็กลบั 

 เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองคำรุยซำว่ำ 
 

วนัทีส่ำม ขึน้กระเช้ำลอยฟ้ำชินโฮทำกะ – ชมทวิทศัน์คำมิโมจิ--ช้อปป้ิงทีค่ำรุอซิำว่ำเอ้ำเลท เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ 
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 คำรุอซิำว่ำปร้ินช้อปป้ิงพลำซ่ำ เอ้ำท์เลต็มอลล ิขนาดใหญ่ซ่ึงท่านสามารถสนุกสนานกบั
การจบัจ่ายสินคา้ยีห่อ้ดงัๆ มากมายในราคาพิเศษสุด เช่น COACH, CELINE, 
CHRISTIAN DIOR,TIMBERLAND, LEVI’S, GUESS และอ่ืน ๆ เป็นตน้ อิสระให้
ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
 

   น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม คำรุยซำว่ำ ปร้ินซ์ หรือเทียบเท่ำ 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ “ออนเซ็น” เพ่ือสุขภำพ และ
ผวิพรรณทีด่ี 

 เช้ำ รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
สวนสำธำรณะโอนิโอชิดำชิ (Onioshidashi Park) ชมหินภูเขาไฟรูปร่างประหลาด 
พร้อมชมภูมิทศัน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษ ท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดในปี 1783 
ตั้งอยู่ชายแดนฝ่ังจงัหวดักุนมะ ท่ีน่ียงัสามารถมองเห็นวิวของเมืองใกลเ้คียง และภูเขา
ไฟอะซามะในวนัฟ้าโปร่งอีกด้วย และใจกลางสวนสาธารณะมีวดัทางพุทธศาสนา
ส าหรับสักการะเทพแห่งความเมตตา ห่างออกจากสวนสาธารณะไปเล็กน้อยเป็นท่ีตั้ง
ของพิพิธภณัฑภู์เขาไฟอะซามะอีกดว้ย 

 เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
วดัโชรินซัง ดำรุมะจิ วดัน้ีเป็นถ่ินก าเนิดของตุก๊ตา "ทาคาซาคิ ดารุมะ" ท่ีเป็นตวัน าโชคท่ี
มีช่ือเสียงมากในญ่ีปุ่น วดัดารุมะจิถูกสร้างข้ึนมาเม่ือปี 1697 และในพื้นท่ีน้ี มีตุก๊ตาดารุ
มะท่ีส้ินสุดหนา้ท่ีและถูกน าเขา้มาเป็นจ านวนมาก วนัท่ี 6 และ 7 มกราคมของทุกปี จะมี
การจดังาน “โชรินซนั นานาคุซะ ไทไซ ดารุมะอิชิ” ซ่ึงเป็นงานใหญ่ท่ีผูค้นมาเป็น
จ านวนมากเพื่อซ้ือตุก๊ตาดารุมะตวัใหม่ท่ีจะอธิษฐานในปีใหม่ 

   
  น าท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว 

อสิระช้อปป้ิงย่ำนดังชินจูกุ แหล่งรวมหา้งร้านดงั อาทิ BIG CAMERA, YODOBASHI, 
MATSUMOTO KIYOSHI, ISETAN, MARUI, LUMINE และอีกมากมาย และเป็น
แหล่งรวมสินคา้ทุกชนิด ท่ีท่านสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ี ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย 
กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอางค ์ นาฬิกา น ้าหอม สินคา้มียีห่อ้ (แบรนดช์ั้นน าต่างๆ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง สินคา้มือสอง และยงัรวมไปถึงแหล่งบนัเทิงกลางคืนและ
ร้านอาหารต่างๆ มากมายดว้ย     พร้อมน าท่านชอ้ปป้ิงร้าน 100 เยน ท่ีรวบรวมสินคา้

วนัทีส่ี่ สวนสำธำรณะโอนิโอชิดำชิ - วดัโชรินซัง ดำรุมะจิ – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจุกุ เช้ำ เทีย่ง - 
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ตั้งแต่ขนม อาหารส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองเขียน เคร่ืองครัว อุปกรณ์เสริมความ
งาม ของกระจุกกระจิกน่ารักสไตลญ่ี์ปุ่น และอีกมากมายท่ีราคาเพียง 100 เยน... ใหท้่าน
อิสระซ้ือของฝาก 

              ค ่ำ                          รับประทำนอำหำรค ่ำ อสิระตำมอธัยำศัย 
           น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั ชินจูกุ วอชิงตัน หรือเทียบเท่ำ 
 

 เช้ำ                                รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 ฮิตำชิ ซีไซด์ พำร์ค เป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ มีพื้นท่ี 1.9 ลา้น ตร.ม. มีดอกไมบ้านให้
ชม ผลดัเปล่ียนสายพนัธ์ุ ตลอดทั้งปี ตั้งอยูใ่นจงัหวดั Ibaraki โดยในช่วงเขา้ฤดูใบไมร่้วง 
ประมาณเดือนกนัยายน-ตุลาคม จะมีงานเทศกาล  Kochia Carnival ท่ีจะสามารถชม ทุ่ง
ต้นKochia  (อ่านวา่ โคเคีย และมีช่ือภาษาองักฤษวา่ Bassia) จะเปล่ียนจากสีเขียว เป็นทุ่ง
สีส้มแดงสุดลูกหูลูกตาทัว่ทั้งทุ่ง ชมววิไดร้อบทิศทาง 360 องศา และในช่วงเวลาเดียวกนั
ยงัสามารถชมทุ่งดอกคอสมอสไดอี้กดว้ย  

 
 

     (หมำยเหตุ )   
กำรชมดอกโคเคีย ทุกแห่งของประเทศญีปุ่่น ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ กำรก ำหนดวนั
เดินทำงดังกล่ำว      เป็นเพยีงกำรก ำหนดวนั เวลำทีใ่กล้เคียงทีสุ่ด ไม่สำมำรถก ำหนด
วนัทีบ่ำนแน่นอนได้ หำก ดอกโคเคีย หมดก่อนก ำหนด ทำงสวนมีดอกไม้ชนิดอ่ืนให้
ชมแทน 

 
อุชิคุ ไดบุทสึ เป็นพระพุทธรูปสีบรอนส์ในอุชิคุจงัหวดัอิบารากิ สร้างข้ึนในปี1993  

 ดว้ยความสูง120เมตรจึงเป็นพระพุทธรูปสีบรอนซ์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ในปี 1995 ไดถู้ก
บนัทึกลงหนงัสือกินเนสตข์องโลก มีขนาดเป็นสามเท่าของขนาดเทพีสันติภาพใน
นิวยอร์คและความสูงของพระนัง่ท่ีมีช่ือเสียงในวดัโทไดจิ ภายในรูปป้ันแบ่งออกเป็นหา้
ชั้น ซ่ึงแต่ละส่วนของรูปป้ันมีการจดัแสดงท่ีแตกต่างกนัไป สามารถเรียนรู้เก่ียวกบับท
สวดมนตแ์ละการเทศน์ในศาสนาพุทธ โดยมีลิฟทน์ านกัท่องเท่ียวข้ึนไปท่ีความสูง85
เมตร ซ่ึงมีชั้นสังเกตการณ์ท่ีระดบัหนา้อก ถา้อากาศดีคุณอาจจะเห็นทอ้งฟ้าหรือภูเขาไฟ
ฟูจิ 

 เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
  น าท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว 

โอไดบะ แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งของญ่ีปุ่นซ่ึงตั้งอยูริ่มอ่าวโตเกียว สถานท่ีออกเดท
ของหนุ่มสาวญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บการโหวตวา่ “โรแมนติคท่ีสุด” ของโตเกียว  

วนัที่ห้ำ ฮิตำชิ ซีไซด์ พำร์ค – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุทสึ – โตเกยีว- โอไดบะ--สนำมบินฮำเนดะ เช้ำ เทีย่ง - 
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จากนั้นน าท่านสู่ สะพำนเรนโบว์ ญ่ีปุ่น ท่ีพาดผา่นจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวโดยมี 
หอคอยโตเกียวญ่ีปุ่น สัญลกัษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู ่รวมทั้ง เทพีสันติภาพ เวอร์ชัน่
ญ่ีปุ่นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว ใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปไดต้าม
อธัยาศยั       
จากนั้นน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง สินคา้มากมาย 

 ค ่ำ                          รับประทำนอำหำรค ่ำ อสิระตำมอธัยำศัย 
  ได้เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินฮำเนดะ 
  
 

 

 00.40 น. เหิรฟ้าเพื่อกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL 033 
 05.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 

 

อตัรำค่ำบริกำร 
ตุลำคม 08 – 13 / 18-23 
 

 
ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

08 – 13 ตุลำคม 60 49,900 46,900 46,900 43,900  7,900  

18 - 23 ตุลำคม 60 52,900 49,900 49,900 46,900  7,900  

ไม่รวมตั๋ว 38,900 36,900 36,900 34,900    7,900 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 30 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 30 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

 
 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 รำคำนีร้วมภำษีน ำ้มัน ณ. วนัที ่19 พ.ค. 2560  และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับภำษีน ำ้มันขึน้ หำกทำงสำย

กำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทำงบริษัท จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  

วนัที่หก กรุงเทพฯ - - - 
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 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น        
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไมถึ่ง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
 

 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทปิไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพิม่จำกรำคำค่ำทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บั
ช่วงเวลาท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  
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***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์  ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจ า   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึง
ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
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  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
    ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้ (ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก ผู้โดยสำรที่เดนิทำงต้องรับทรำบ และยนิยอม ก่อนกำรเดนิทำง 
1. รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะ
ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้ม
เดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

 
  


