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DAY ITINERARY 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพ      

2 
กรุงเทพ – สนามบินชูบุ เซนแทร ์– หมู่บา้นชิรา 

คาวะโกะ – ท่ีว่าการทาคายาม่า – ถนนซนัมาชิซูจ ิ
 

  
HIDA HOTEL PLAZA 

3 
ตลาดเชา้ทาคายาม่า – มตัสึโมโต ้– ปราสาทมตัสึ

โมโต ้– เก็บสตรอเบอรี่ – โกเทมบะ เอา้ทเ์ลต 

   FUJI TOMINOKO HOTEL  

“พิเศษ อาบอ็องเซ็น” 

4 
ลานสกีฟูจเิทน – ล่องเรือโจรสลดั – โตเกียว -วดั

อาซาคุซะ 

   SUNSHINE CITY PRINCE 

HOTEL 

5 
อิสระตามอธัยาศยัหรือเลือกซ้ือโตเกียวดิสนีย์

แลนด ์– สนามบินฮาเนดะ 

 
   

6 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ     

: ชมธรรมชาติและความสวยงามของหมูบ่า้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ 

: ปราสาทมตัสึโมโต ้ปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 1ใน3ของปราสาทสวยงามท่ีสุดของญ่ีปุ่น  

: อาบน ้าแร่ อ็องเซ็น เพ่ือผ่อนคลายจากความเมื่อยลา้ 

: เล่นกิจกรรมบนลานหิมะ 1 ปี มีครั้งเดียว  

: อิสระเลือกเท่ียวโตเกียวดิสนียแ์ลนดห์รือ เลือกชอ๊ปป้ิงยา่นดงัในโตกียว 

 

   

 
 
 
 

สะสมไมล ์50% 

BIG WONDERFUL TAKAYAMA 
ชริาคาว่า-ทาคายาม่า-ฟจู-ิโตเกยีว 

6 วนั 3 คนื โดยการบนิไทย  

เปิดโลกใบใหญ่กบัเสน้ทางธรรมชาติและเมืองมรดกโลก 

หมู่บา้นชิราคาวาโกะ ชอ๊ปป้ิงชินจุกุ ลานสกีฟูจเิทน 
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น า้วนนารโุตะ 

วนัเสารท์ี่ 30 ธ.ค. 60 กรุงเทพ – สนามบนิชูบุ เซนแทร ์– หมู่บา้นชิราคาว่า – ที่ว่าการอ าเภอเมืองเก่า

ทาคายาม่า - ถนนซนัมาชิซูจ ิ

วนัศุกรท์ี่ 29 ธ.ค. 60  กรุงเทพฯ  - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

  

  

  
 

 

21.00 น.  พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์ C-D สายการบินไทย เจา้หนา้ที่ 

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

 

 

 

00.05 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุ เซนแทร ์ประเทศญี่ ปุ่น โดยสายการบิน ไทย  

เที่ยวบินที่  TG644 

07.30 น. ถึงสนามบินชูบุ เซนแทร ์ประเทศญี่ปุ่น  (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ชม.) น า

ท่านผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองชิราคาว่า 

เมืองแห่งธรรมชาติอนับริสุทธ์ิสวยงามไปดว้ยดอกไมน้านาชนิดผสมผสานวฒันธรรม

อันล ้าค่ากับ หมู่บา้นชิราคาว่า หมู่บา้นสไตล์กัสโฉะ ทจิคุริ ท่ีใชช่ื้อเรียกสไตล์น้ี

เพราะวา่รูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือของพระเจา้ซ่ึง สร้างแบบดั้งเดิม

ในสไตลญ่ี์ปุ่นแท้ๆ  ตัวบา้นจะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร 

ซ่ึงโครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหิมะท่ีตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวไดอ้ย่าง

ปลอดภัยและในช่วงฤดูใบไมผ้ลิจะมีดอกไมอ้อกบานสะพรัง่เป็นวิวท่ีสวยงามมากๆ  

ดว้ยเหตุน้ีเองจึงไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่า จงัหวดักิฟุ ชมที่ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคา

ยาม่า ท่ีใชเ้ป็นท่ีบญัชาการของโชกุนโทขุงาวะในสมยัก่อนเป็นส่ิงปลูกสรา้งแบบเก่า

หลงัสุดทา้ยท่ียงัคงหลงเหลือจนปัจจุบนั (ถ่ายรูปจากดา้นนอก) จากน้ันใหท่้านได้

อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ซันมาชิซูจิ หรือ ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กท่ีตั้งอยู่ในหุบ

เขาท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งยงัเป็นย่านเมืองเก่าท่ียงัคง

อนุรักษ์บา้นเรือนในสมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อนไดเ้ป็นอย่างดี ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ

ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองมากมาย ณ บริเวณน้ี และมีเทศกาลทาคายาม่าซ่ึงเป็นหน่ึงใน

สามเทศกาลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศญ่ีปุ่น 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั  HIDA PLAZA HOTEL (หรือเทียบเท่า) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม (2) 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

68,900.- 29 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 

(วนัปีใหม่) 
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วนัอำทิตยที์ ่31 ธ.ค. 60 ตลำดเชำ้ทำคำยำม่ำ – มตัสึโมโต ้– ปรำสำทมตัสึโมโต ้– เก็บสตรอเบอรีจ่ำกตน้ 

โกเทมบะ เอำ้ทเ์ลต 

*** เชิญท่านอาบน า้แรธ่รรมชาติ “อ็องเซ็น” พรอ้มสวมชุดยูคาตะท่ีมีช่ือเสียงของ

ญ่ีปุ่ น ชาวญ่ีปุ่ นเช่ือกันว่าในน ้าแร่น้ันจะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ีท าใหผ้ิวพรรณสดใส 

สุขภาพด ีและยงัมีสรรพคณุทางการรกัษาอาการปวดเม่ือยตา่งๆได ้***   
 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเชา้แห่งทาคายาม่า สมัผสัวิถีชีวิตของผูค้นในยาม

เชา้ อากาศเย็นสบายและความเรียบง่ายของเมืองแห่งน้ีเป็นอีกสถานท่ีในแดนปลา

ดิบท่ีน่าศึกษาและเรียนรู ้ซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นคา้แบบพื้ นเมือง ผกั ผลไม ้ผลิตภณัฑท่ี์

เก็บมาจาก ไร่สดๆ ของชาวบา้นแถบน้ัน  

จากน้ันน าเดินทางสู่ เมืองมตัสึโมโต ้ 

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)    

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมตัสึโมโต ้ ชมความสง่างามของ ปราสาทมตัสึโมโต ้ ท่ีถูก

สรา้งขึ้ นในปี 1504 ซ่ึงนับไดว้า่เป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุด และนอกจากน้ีก็ยงัเป็น

ปราสาทติดอนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาทท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่ีสามารถ

รอดพน้การถูกท าลายจากเพลิงของสงครามมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวัปราสาทมีผนัง ท่ี

ทาดว้ยสีด าสนิทท าใหม้ีฉายาวา่ ปราสาทอีกาด า (ถ่ายรูปจากดา้นนอก) 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองยามะนาชิ เพ่ือน าท่านเดินทาง เก็บ

สตอรเ์บอรร์ี่ สดๆ จากตน้ หรือผลไมป้ระจ  าฤดูกาล เพ่ือใหท่้านไดส้มัผสั

ประสบการณก์ารเก็บผลไมส้ดๆ โดยในช่วงเดือนธนัวาคม ผลไมจ้ะเป็นสตอเบอร่ี 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ชอ้ปป้ิง โกเทมบะ พรีเมียม เอา้เลท ท่ี

รวบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม Tomei Expressway ท่ีเช่ือม

ระหวา่ง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ใหท่้านไดอิ้สระกบั

การเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกวา่ 165 แบรนดด์งัไมว่่าจะเป็น Coach , 

Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, 

Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph 

หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori 

เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของ

ทุกช้ินเป็นของแทแ้ละราคาถูกกวา่ในหา้งสรรพสินคา้ท่ีรวมไวใ้นพ้ืนท่ีกวา่ 400,000 

ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั FUJI TOMINOKO HOTEL (หรือเทียบเท่า) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม (5) พิเศษ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

*** เชิญท่านอาบน า้แรธ่รรมชาติ “อ็องเซ็น” พรอ้มสวมชุดยูคาตะท่ีมีช่ือเสียงของ

ญ่ีปุ่ น ชาวญ่ีปุ่ นเช่ือกันว่าในน ้าแร่น้ันจะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ีท าใหผ้ิวพรรณสดใส 

สุขภาพด ีและยงัมีสรรพคณุทางการรกัษาอาการปวดเม่ือยตา่งๆได ้***   
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วนัองัคำรที ่2 ม.ค. 61       อิสระพกัผ่อนตำมอธัยำศยั - สนำมบินฮำเนดะ 

วนัจนัทรที์ ่1 ม.ค. 61    ลำนสกีฟูจิเทน – ล่องเรือโจรสลดั – โตเกียว – วดัอำซำคุซะ 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่าน สมัผสัหิมะ ท่ี ลานสกีฟูจเิทน บริเวณเชิงเขาฟูจิ  * พิเศษ * ฟรี สโนว ์

สเลด หรือกระบะเล่ือนหิมะ (ฟรี 2 ท่าน/1 อนั) ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกนัทั้ง

ครอบครวั หรือท่านจะเลือกพกัผ่อนอิริยาบถกบัการนัง่จิบกาแฟ ชมบรรยากาศลาน

สกี เลือกซ้ือของท่ีระลึกหลากหลาย พรอ้มเก็บภาพแห่งความประทบัใจกบัมุมสวยๆ 

ท่ีมีลานหิมะสีขาวเป็นฉากหลงั พรอ้มชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจิพรอ้ม

ด่ืมด า่บรรยากาศอนัแสนบริสุทธ์ิตามอธัยาศยั   

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)    

น าท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  แลว้ ล่องเรือโจรสลดั ชมความงามของ

ทะเลสาบอาชิ (ใชเ้วลาล่องเรือ ประมาณ 40 นาที) ซ่ึงเกิดจากการก่อตวัของ

ลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตั้ งตระหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพ้ืนน ้ าใน

ทะเลสาบระหวา่งท่ีเรือแล่นสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอ้ย่างสวยงาม ไดเ้วลำอนั

สมควรน ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่เมืองโตเกียว น าท่านเดินสู่ วดัอาซาคุซะ ซ่ึงเป็นวดัท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว สรา้งเสร็จในปี พ.ศ.1171 สรา้งขึ้ นเพ่ือใชเ้ป็นท่ี

ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อันมีเร่ืองเล่าว่า

ชาวประมงไดท้อดแหติดขึ้ นมา ตั้งแต่น้ันมาวดัน้ีก็กลายเป็นสถานท่ีส าหรับจาริก

แสวงบุญ กระทัง่ปัจจุบนัก็ยงัคงเป็นวดัท่ีมีผูค้นจากทัว่โลกเดินทางไปเยี่ยมชมอย่าง

ไม่ขาดสาย วดัน้ีใชเ้ป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาลส าคัญมาแต่สมยัโบราณ อาทิเช่น  

เทศกาลชนัจะ เทศกาลโฮซึกิ อิชิ และฮะโกะอิตะ อิชิ ภายในยงัมีองคเ์จา้แม่กวนอิมท

องค า ท่ีมีความสูง 5.5 เซนติเมตร ท่านจะเห็นโคมไฟสีแดงขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูง 

4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยูก่ลางลานวดัแห่งน้ีรวมถึงถนนนาคามิเสะ ย่านชอ้ปป้ิงท่ีมี

ช่ือของวดัมีรา้นขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองราง ของเล่น ของใชใ้น

ประเพณี เส้ือผา้ และขนมโบราณ ซ่ึงบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับรอ้ยปี และ

ท่านสามารถชอ้ปป้ิงถนน นากามิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านค้าขายของท่ีระลึก

พ้ืนเมืองต่าง ๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่นรองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก 

ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL (หรือเทียบเท่า) 

 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (9) 

*** เชิญท่ำนอิสระชอ้ปป้ิง หรือเลือกซ้ือโตเกียว ดิสนยีแ์ลนด ์*** 
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วนัพุธที ่3 ม.ค. 61 สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพ 

เชิญท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส ์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงั

ของญ่ีปุ่นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO  และอ่ืนๆอีกมากมาย ท่ี

ราคาค่อนขา้งถูกกวา่เมืองไทย ณ ยา่นดงัของโตเกียว ไมว่า่จะเป็นชินจูกุ ชิบุยะ ฮา

ราจูกุ กินซ่า อิเคบุคุโระ อากิฮาบาระ หรือ อิสระเท่ียว “โตเกียวดิสนียแ์ลนด”์ 

ดินแดนแห่งความฝันและความสนุกท่ีซ่ึงก าแพงแห่งอายุ  ไมจ่ าเป็นส าหรบัผูม้าเยือน 

ใชทุ้นในการสรา้งกวา่ 600 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ท่านจะไดส้มัผสักบั มิกก้ีเมาส ์

โดนัลดั๊กส ์ และเหล่าผองเพ่ือนๆจากวอลทดิ์สนียม์ากมาย อีกทั้งเคร่ืองเล่นท่ีพรอ้ม

สรา้งความหฤหรรษ์และความต่ืนเตน้ใหทุ้กท่านหรือจะเป็น“โตเกียวดิสนียซี์” เป็น

สวนสนุก Theme Park ท่ีแสดงความอลงัการเต็มไปดว้ยเสน่หต์ านานและจินตนาการ

ของการผจญภยัทางทะเล ท่านจะไดส้มัผสักบัสวนน ้าในรูปแบบต่างๆของเคร่ืองเล่น  

***  รบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ตามอิสระตามอธัยาศยั (เพ่ือไม่รบกวนเวลาของท่าน) 

 

**  ส าหรบัท่านที่ตอ้งการจะเที่ยวโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือโตเกียวดิสนียซี์  

ราคาท่านละ  7,400 เยน (ไม่รวมค่าพาหนะ) ** 

จนไดเ้วลานัดหมาย น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงฮาเนดะ  

 

 

00.20 น.           เดินทางกลบัสู่  กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 661 

05.25 น.    ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ… 

 

 

                

 

 

หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
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***เนือ่งจำกทำงโรงแรมแจง้ส ำหรบัเด็กทีอ่ำยุตั้งแต่ 7 ปีข้ึนไปตอ้งนอนมีเตียง 

*** อตัรำนี้ รวม: ภำษีน ้ ำมนัของสำยกำรบนิ ณ วนัที ่ 5 ก.ย. 60** 

*** รำคำดงักล่ำวอำจมีกำรปรบัเปลีย่นหำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บภำษีน ้ ำมนัและภำษีสนำมบนิเพิม่เติม 

***  การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จ านวน 25 ทา่นข้ึนไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 25 ทา่น 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง 

*** หำกท่ำนตอ้งกำรอำหำรพิเศษ หรือตอ้งกำรระบุท่ีนัง่บนเคร่ือง รวมถึงกำรสะสมไมล ์ของสำยกำรบิน กรุณำแจง้พรอ้ม

ตอนจองทวัร ์หรือก่อนเดินทำงอย่ำงนอ้ย 15 วนั ก่อนออกตัว๋ เพือ่บริษทัฯ จะไดด้ ำเนินกำรแจง้ใหท้ำงสำยกำรบินทรำบ 

แต่ไดต้ำมท่ีท่ำนขอหรือไม่ข้ึนอยู่กบัสำยกำรบินจะพิจำรณำ*** 

 
 
 
 
 

ราคาต่อท่าน รวมต ัว๋เครือ่งบนิ ไม่รวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่ำน/หอ้ง 68,900 บำท 38,900 บำท 

เด็กอำยุ 2 -12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 61,900 บำท 38,900 บำท 

เด็กอำยุ 2 -12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่  

(มีเตียงเสริม) 
61,900 บำท 38,900 บำท 

เด็กอำยุตั้งแต่ 2-7 ปี พกักบั 2 

ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) 
58,900 บำท 32,900 บำท 

พกัหอ้งเดีย่ว จ่ำยเพิม่ท่ำนละ 11,500 บำท 

อตัราค่าบรกิาร 

BIG WONDERFUL TAKAYAMA 
ชริาคาว่า-ทาคายาม่า-ฟจู-ิโตเกยีว 

6 วนั 3 คนื โดยการบนิไทย  

เปิดโลกใบใหญ่กบัเสน้ทางธรรมชาติและเมืองมรดกโลก 
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อตัรำนี้ รวม 
1. ค่ำพำหนะและน ำเทีย่วตำมรำยกำร  

2. ค่ำตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิตำมรำยกำร 

3. ค่ำอำหำรตำมรำยกำร  

4. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

5. ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำร  

6. ค่ำหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่ำนต่อหอ้ง 

7. น ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำงท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรมั 

8. ค่ำประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่ำนั้น คุม้ครองในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท  

(แบบกรุป๊ทวัร)์ ส ำหรบัผูเ้ดินทำงไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลำท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่ำนั้น  

เงือ่นไขกำรคุม้ครอง 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท าประกนั(รายเด่ียว) ลูกค้าสามารถ

จัดท าเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

 ประกนัการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต ่า กว่า 6 เดือนหรือเกนิ 75 ปีขึ้นไป   

 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ครอง 50%  รายละเอยีดตามเง่ือนไขกรมธรรม์   

9. แถมฟรี! Wifi ตลอดทริปกำรเดินทำง (บนรถบสัเท่ำนั้น) 

10.  ฟรี!! น า้เปล่าวันละ 1 ขวด 
 

อตัรำนี้ ไม่รวม 

1. ค่ำวีซ่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่น 

2. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง  

3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรำยกำร เช่น ค่ำโทรศพัท,์ ซกัรีด  

4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 

5. ไม่รวมทิปหวัหนำ้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถ ตลอดทิปท่ำนละ 2,500 เยน/ท่ำน หรือประมำณ 900 บำท/ท่ำน  

6. ไม่มีแจกกระเป๋ำ  

7. ค่ำภำษีน ้ ำมนัทีท่ำงสำยกำรบนิอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่เติมอีก!!!! 
 

เงือ่นไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงิน 

 บริษทัฯ ขอรบัเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำทต่อกำรจองทวัร ์1 ท่ำน หำกท่ำนยินดีมดัจ ำกำรเดินทำงแลว้ 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสทธิในกำรคืนมดัจ ำทั้งหมด (เนือ่งจำกเป็นช่วงเทศกำล ทำงสำยกำรบนิและโรงแรม 

คิดค่ำบริกำร 100%) ส่วนทีเ่หลือช ำระก่อนเดินทำง 20 วนั หำกมีกำรยกเลิกภำยหลงั ทำงบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ำดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำม 
 

 

เงือ่นไขกำรยกเลิก 

ค่ำมดัจ ำทวัรจ์ะถูกน ำไปจ่ำยค่ำตัว๋เครือ่งบนิ ค่ำโรงแรมล่วงหนำ้ซ่ึงไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได ้หำกผูเ้ดินทำงยกเลิก

หรือไม่สำมำรถเดินทำงไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตำมจะเป็นไปตำงเงือ่นไขตำมนี้  
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 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันท าการคืนค่ามัดจ า 20,000.- บาท. 

 แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  

 แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจ า 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมดังน้ี 

- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าตัว๋ หรือยึดมัดจ าทั้งหมด (บริษัทฯ ต้องออกตัว๋โดยส่วน

ใหญ่อย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง) 

- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือกรณีใดๆกต็าม ขอยึดมัดจ าทั้งหมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏเิสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทวัร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีได 

ๆทั้งสิ้น 
 

กำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนิ 

* การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ใน

เครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกนั 

กระเป๋ำเดินทำงและสมัภำระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เขน็ได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน น า้หนักไม่เกนิทา่นละ 30   กโิลกรัม (หาก

น า้หนักเกนิ ทางสายการบินอาจจะเรียกเกบ็ค่าระวางเพ่ิมได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผู้โดยสารช้ันประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าส าหรับห้ิวขึ้นเคร่ือง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซน็ติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ แค่ทา่นละ 1 ใบ/ทา่นเทา่นั้น และ ห้ิวขึ้ นเคร่ืองได้ 1 

ใบ/ทา่นเช่นกนั 

หมำยเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 25 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี

ด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

8. รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ในระหว่างการท าทวัร์ 

9. เมื่อทา่นตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

 

1. ยืนยนักำรเดินทำง จองรำยกำรทวัร.์................................................................................................................  
 

2. คณะชื่อ / นำมสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 

3. จ ำนวน ผูเ้ดินทำง ........................... ท่ำน ผูใ้หญ่ ..............ท่ำน เด็ก...............ท่ำน 
***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กทีอ่ายตุ ัง้แต ่7 ปีข ึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 
พรอ้มทั้งไดอ่้ำนรำยละเอียดเงือ่นกำรเดินทำงทั้งหมด โดยครบถว้น  
 

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  
 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่ำน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
 3.6 หอ้งพกั 1 ท่ำน (SGL) ………หอ้ง     
 

6. อำหำร          ไม่ทำนเนื้ อววั  ไม่ทำนเนื้ อหมู  ไม่ทำนสตัวปี์ก  ทำนมงัสำวิรสั 
      อื่นๆ............................................................ 
 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่ำหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 
 

8.  หมำยเลขสมำชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถำ้มี) ............................... 
 

9. ตอ้งกำรเลือกทีน่ ัง่            ริมทำงเดิน ริมหนำ้ต่ำง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 
*** กรุณำส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ ผูเ้ดินทำงภำยใน 7 วนั หลงัจำกท ำกำรจอง และเก็บพำสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทำง 7 วนั*** 


