
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Day โปรแกรมท่องเทีย่ว / สายการบินไทย  
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เยน็ 
วนัที ่1 กรุงเทพฯ –  สนามบินนาโงย่า - - - - 

วนัที ่2 สนามบินนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –ทาคายาม่า จนิยะ –  
เขตเมืองเก่าซานมาจซูิจ ิ–  ออนเซ็น  

-   HIDA PLAZA 
หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่3 กระเช้าชินโฮตากะ – ปราสาทมตัสึโมโต้  – คารุยซาว่า เอ้าต์เลท็ – ออนเซ็น    KARUIZAWA 
PRINCE  หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่4 หุบเขาโอนิโอชิดาชิ  –  เมืองเก่าคาวาโกเอะ – ชมดอกไม้ทีส่วนโชวะ คเิน็น – 
ออนเซ็น  

  - MOTOSU VIEW HOTEL  
หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่5 ภูเขาไฟฟูจ ิช้ัน 5 ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ – ชมซากรุะ – วดัอาซะกซุ่า – ชินจูก ุช้  -  
SHINAGAWA 

 GOAL JAPAN HONSHU SAKURA TOKYO 6 วนั 4 คนื  

สายการบนิไทย BY TG 



อปป้ิง   PRINCE หรือเทยีบเท่า- 

วนัที ่6 สวนผลไม้   – ออิอน ช้อปป้ิง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 
  - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   25 – 30 มีนาคม  2561 
 
 

22.00น.  กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช้ัน 4  
  ประตูทางเข้าที ่2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร 
  เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง 
 

 00.55 น.            เหิรฟ้าสู่ประเทศญ่ีปุ่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG644 

07.30 น.             ถึงท่าอากาศยานเมืองนาโงยา่ ประเทศญ่ีปุ่นหลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรียบร้อย 
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บา้นสไตลก์ชัโชแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม และยงัไดรั้บเลือกเป็นมรดก
โลกในปี 1995 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นสไตลก์ชัโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความ
กวา้ง 10 เมตร ซ่ึงมีโครงสร้างของบา้นสร้างข้ึนโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว อีกทั้งวสัดุ
อุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ ลว้นแต่มาจากวสัดุจากธรรมชาติทั้งส้ิน อยา่งตน้หญา้ท่ีปลูกไว้
เพื่อน ามาใชมุ้งเป็นหลงัคาขนาดหนาแต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยา่ง
หนกัในช่วงฤดูหนาวไดเ้ป็นอยา่งดี และช่ือท่ีไดม้าจากค าวา่ “กสัโช” ซ่ึงแปลวา่ “พนมมือ” 
ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนันัน่เอง 
พร้อมกนัน้ีท่านจะเพลิดเพลินกบัฝงูปลาคราฟนบัร้อยท่ีแหวกวา่ยอยูต่ามล าธารหนา้บา้น ซ่ึง
จะเห็นไดก้็แต่เมืองในแถบน้ีเท่านั้น 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  เมืองทาคายาม่า เมืองเล็กๆ ท่ีน่ารักซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ลิตเติ้ลเกียวโต (Little 

Kyoto)” แหล่งรวมช่างไมฝี้มือเล่ืองช่ือของญ่ีปุ่น ซ่ึงอบอวลไปดว้ยกล่ินอายของวฒันธรรม 
 อนัเก่าแก่ท่ีผสมผสานกบัจิตวิญญาณแห่งประวติัศาสตร์ของ  ยุคสมยัเอโดะ รวมถึงมีการ
อนุรักษค์วามเก่าแก่ของสถานท่ีต่างๆใหค้งอยูอ่ยา่งสมบูรณ์ ไม่วา่จะเป็นวดั ศาลเจา้ สะพาน 
และบา้นเรือนท่ีจดัตกแต่งไดอ้ยา่งงดงามและลงตวักบับรรยากาศอนัร่มร่ืน แบบเมืองเกียวโต
ในอดีต นอกจากน้ี ในสมยันารา ช่างไมข้องเมืองทาคายาม่า ยงัไดถู้กจารึกวา่เป็นช่างไมฝี้มือ
ดีมีช่ือเสียงท่ีสุดอีกดว้ย 
น าท่านชมด้านนอก ทาคายาม่า จินยะ–จวนผูว้่าทาคายาม่า หรือ ท่ีว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคา

วนัแรกของการเดินทาง   กรุงเทพ  - - - 

วนัทีส่องของการเดินทาง   สนามบินนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –  ทาคายาม่า จินยะ –  
เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ  – ออนเซ็น  

- เทีย่ง ค ่า 



ยาม่า เป็นทั้งสถานท่ีท างานและท่ีพกัอาศยัของ ผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ นานกว่า 176 ปี เป็นส่ิง
ปลูกสร้างแบบเก่า ยุคคานาโมริหลงัสุดทา้ยท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงยงัหลงเหลืออยูใ่นปัจจุบนั เดิมสร้างข้ึน
ปีค.ศ.1615 ช่วงการปกครองระบบศกัดินาปลายศตวรรษท่ี19 (ภายใตก้ารปกครองของโชกุน 
ตระกูลโตกุกาวา่–สมยัเอโดะหรือกวา่ 300 ปีมาแลว้) จนกระทัง่รัฐบาลเขา้มาดูแลและไดส้ร้าง
อาคารข้ึนใหม่เลียนแบบของเก่าท่ีเหมือนจริงลกัษณะคลา้ย พระราชวังย่อส่วน ตัวอาคารถูก
ลอ้มรอบดว้ยก าแพงดูแขง็แกร่ง สามารถเขา้สู่ตวัอาคารดว้ยประตูอนัโอ่อ่าสง่างาม ภายในอาคาร
ท่านจะได้ชมห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องบัญชาการห้องรับรอง ห้องเค ร่ือง ห้องโถง
อเนกประสงค ์แยกส่วนแต่ละหอ้งอยา่งชดัเจนท่านสามรถถ่ายรูปบริเวณดา้นนอกของทาคายาม่า 
จินยะ 

 เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ   ใหท้่านเดินชมถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และซ่ึง
เตม็ไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆท่ียงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี
ก่อน ใหท้่านสัมผสับรรยากาศของท่ีน่ี ท่ีท่ีซ่ึงเหมือนให้ท่านไดถู้กยอ้นอดีตกลบัไปเม่ือ 300 ปี
ก่อน และใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บภาพบรรยากาศอนัน่าประทบัใจตาม
อธัยาศยั       

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม KAISEIKI   
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HIDA PLAZA หรือเทยีบเท่า 
น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า “ออนเซ็น” เพ่ือสุขภาพ และผวิพรรณทีด่ี 
 

                  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านนัง่ กระเช้าชินโฮตากะ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกระเชา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ
ญ่ีปุ่น มีระยะทาง 1,000เมตร ไต่ระดบัดา้นขา้งของเทือกเขาโฮทาเกะซ่ึงจะมองเห็นทิวทศัน์ท่ี
งดงามของภูมิภาคโอคุฮิดะ และยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ ภูเขาท่ีสูงเป็นอนัดบัสามของญ่ีปุ่น 
มีจุดเด่นของกระเชา้น้ีคือมีขนาดใหญ่ 

 
 เทีย่ง                                 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

น าท่านเท่ียวชม ปราสาทมัตสึโมโต้ ท่ีถูกสร้างข้ึนในปี 1504 ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปราสาทท่ีเก่าแก่
ท่ีสุด และ   นอกจากน้ีก็ยงัเป็นปราสาทติดอนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาทท่ีมีความสวยงามท่ีสุด
ของญ่ีปุ่น ท่ีสามารถรอดพน้การถูกท าลายจากเพลิงของสงครามมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวัปราสาท
มีผนงั ท่ีทาดว้ยสีด าสนิทท าใหมี้ฉายาวา่ ปราสาทอีกาด า 
 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง  กระเช้าชินโฮตากะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – คารุยซาว่า เอ้าต์เลท็  
ออนเซ็น   

เช้า เทีย่ง ค ่า 



คารุยซาว่าเอ้าต์เล็ทชอ้ปป้ิงพลาซ่าแหล่งชอ้ปป้ิงใหม่เอา้ทเ์ล็ตล่าสุดของเมืองคารุอิซาวา่จ าหน่าย
สินคา้แบรนด์ดงั อุปกรณ์กีฬา และสินคา้ทนัสมยัอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร 2-3 ร้านให้นัง่  
พกัรับประทานอาหารอีกดว้ย 
 
 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   BUFFET  
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม KARUIZAWA PRINCE  หรือเทยีบเท่า 
น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า “ออนเซ็น” เพ่ือสุขภาพ และผวิพรรณทีด่ี 

        

 เช้า                                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ มีภูมิทศัน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษ ท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดใน
ปี 1783 ตั้งอยูช่ายแดนฝ่ังจงัหวดักุนมะ แต่นิยมท่องเท่ียวผา่นเมืองคารุอิซาวา่ 
นอกจากจะไดช้มหินภูเขาไฟรูปร่างประหลาดแลว้ ยงัสามารถมองเห็นวิวของเมืองใกลเ้คียง และ
ภูเขาไฟอะซามะ(Mount Asama)ในวนัฟ้าโปร่งอีกดว้ย และใจกลางสวนสาธารณะมีวดัทางพุทธ
ศาสนาส าหรับสักการะเทพแห่งความเมตตา 

 
      เทีย่ง                                    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 เดินทางสู่ เมืองเก่าคาวาโกเอะ บา้นโกดงัของพ่อคา้ในสมยัก่อน
ตั้งเรียงราย และ 
โทคิ-โนะ-คาเนะ (หอระฆงั) จะมีเสียงระฆงับอกเวลา คุณจะรู้สึกว่าได้เดินทางยอ้นกลบัไปใน
สมยัเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณจะได้สัมผสัความเป็นญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆ และซึมซับ
ความรู้สึกในสมยัเอโดะ 

 
  ชมดอกไม้ โชวะคิเน็น พาร์ค สวนร่มร่ืนท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธ์ุแห่งน้ีใครจะเช่ือวา่ตั้งอยู่

ในโตเกียว ช่วงฤดูใบไมผ้ลิดอกไมต่้างๆเช่น ดอกซากุระ ดอกทิวลิปหลากสี ทุ่งนาโนฮานะสี
เหลือง และทุ่งป็อปป้ี จะชิงกนัผลิบาน ซ่ึงสร้างความประทบัใจใหผู้ม้าเยอืน จากนั้นน าท่าน
เดินทางไป 

 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม MOTOSU VIEW  HOTEL   หรือเทยีบเท่า 
น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า “ออนเซ็น” เพ่ือสุขภาพ และผวิพรรณทีด่ี 

 
 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง  หุบเขาโอนิโอชิดาชิ  –  เมืองเก่าคาวาโกเอะ – 
ชมดอกไม้ทีส่วนโชวะ คิเน็น – ออนเซ็น 

เช้า เทีย่ง ค ่า 



เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกัไปทั่วโลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยงัถือว่าเป็น
สัญลกัษณ์หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุ่น
ตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ช้ันที ่5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 
 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร YOGAN ป้ิงย่างบนหินภูเขาไฟ  
จากนั้นน าท่านชมซากุระ ณ สวนสาธารณะ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชมซากุระและถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั ดอกซากุระท่ีถือเป็นดอกไมป้ระจ าชาติท่ีจะ ผลิดอกเพียงช่วงเวลาสั้นๆไม่เกิน 2 
อาทิตย ์อีกทั้งท่านจะไดเ้ห็นบรรยากาศท่ีคนญ่ีปุ่นจะมาจบัจองพื้นท่ีเพื่อชมซากุระ อยา่งมี
ความสุข และฉลองกนัอยา่งสนุกสนาน [สถานทีช่มซากุระจะจัดให้ตามความเหมาะสม 

 
 น าท่านเดินทางสู่ วดัอาซากุซะ คนันอน หรือวดัเซนโซจิ วดัท่ีมีช่ีอเสียงของเมืองโตเกียว มี 

ลกัษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเขา้ชั้นนอกท่ีเรียกวา่ Kaminarimon (ประตูเทพเจา้สายฟ้า) กลาง
ประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลกัเทพเจา้สายฟ้าและเทพเจา้สายลมท า
หนา้ท่ีเป็นทวารบาล อยูส่องขา้งประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลกัดา้นในวดั  เป็นถนนความ
ยาวประมาณ  200 เมตร  เรียกวา่ Nakamise สองขา้งทางมี ร้านขายของพื้นเมืองของญ่ีปุ่น อาทิ 
ชุดยกูะตะ พดั ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวกั เคร่ืองลาง ของท่ีระลึกของญ่ีปุ่นทุกชนิด ขนมญ่ีปุ่น 
ไอศรีม และอีกมามาย และเม่ือผา่น ประตูหลัก Hozomon เข้ามาก็จะถึงลานด้านหน้า ตรงกลาง
ลานจะมีกระถางธูปปักอยู ่ขา้งกระถางมีท่ีลา้งมือคลา้ยกบัวา่ใหช้ าระร่างกายให ้บริสุทธ์ิ ก่อนไหว้
พระ และเม่ือจุดธูปแลว้ คนญ่ีปุ่นมกัจะเอามือกวกัควนัธูปเขา้หาตวั ดว้ยเช่ือวา่จะช่วยให้สุขภาพ
แขง็แรง สติปัญญาดี, เงินทองไหลเขา้กระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหนา้สู่อารามหลกัท่ีโอ่อ่าและสงบ 

 เงียบ ดา้นขา้งอารามเป็นเจดีย ์5 ชั้น และศาลเจา้ซ่ึงสร้างข้ึนโดย โชกุนโตกุกาวา่  
 อิเอมิทซึ ในศตวรรษท่ี 17 พร้อมใหท้่านไดเ้ก็บภาพ โตเกียว สกายทรี (ดา้นนอก) หรือท่ีเรียกวา่  
 The New Tokyo  Tower   แลนด ์ มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สุดยอดสถาปัตยกรรม ท่ีมี
 ความสูงถึง 634 เมตร ณ เมืองโตเกียวมหานครท่ีมีความเจริญเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก โดย
 ภายใน โตเกียว สกายทรี มีส่ิงอ านวยความ สะดวกครบครัน เช่น ตึกส่งสัญญาณคล่ืนโทรทศัน์
 แบบดิจิตลั, วทิย,ุ ระบบเครือข่ายไร้สาย, หอ้งส่งสัญญาณโทรทศัน์ในโตเกียว, พื้นท่ีเพื่อการคา้, 
 และจุดชมววิ 2ระดบั อยูท่ี่ความสูง 350 เมตร และ450 เมตร   
 

 น าท่านเดินทางสู่ อสิระช้อปป้ิงชินจุกุ แหล่งรวมหา้งร้านดงั อาทิ BIG CAMERA, 
 YODOBASHI,MATSUMOTO KIYOSHI, ISETAN, MARUI, LUMINE และอีกมากมาย   

 และเป็นแหล่งรวมสินคา้ทุกชนิด ท่ีท่านสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ี ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย  

วนัที่ห้าของการเดินทาง ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ  – วดัอาซะกุซ่า –  
ชมซากุระ – ชินจูกุ ช้อปป้ิง   

เช้า เทีย่ง ค ่า 



 กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอางค ์นาฬิกา น ้าหอม สินคา้มียีห่้อ (แบรนดช์ั้นน าต่างๆ   
 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง สินคา้มือสอง และยงัรวมไปถึงแหล่งบนัเทิงกลางคืนและร้านอาหาร  
 ต่างๆ มากมายดว้ย  พร้อมน าท่านชอ้ปป้ิงร้าน 100 เยน ท่ีรวบรวมสินคา้ตั้งแต่ขนม อาหาร  
 ส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองเขียน เคร่ืองครัว อุปกรณ์เสริมความงาม ของกระจุกกระจิก  
 น่ารักสไตลญ่ี์ปุ่น และอีกมากมายท่ีราคาเพียง 100 เยน... ใหท้่านอิสระซ้ือของฝาก 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม SHINAGAWA PRINCE HOTEL     หรือเทยีบเท่า 

 
 

เช้า                                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านไปยงั สวนผลไม้ เพื่อใหท้่านไดล้ิ้มรสผลไมจ้ากตน้เด็ดกนัจากขั้วเลือกกินเลือก
ทานกนัตามอธัยาศยัใหเ้ตม็ท่ีกบัการมาเยอืน(ผลไมท่ี้ใหท้่านรับประทานนั้นจะเป็นไปตาม
ฤดูกาลของเมืองแห่งน้ี.) 

       เทีย่ง                                  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ร้านอาหารไทย หรือ อ่ืนๆ  
     ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงใน ห้างออิอน ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, 
     กระเป๋า รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่น 
     ราคาแสนจะถูก อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชม และซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั  
     น าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

18.00 น.  เหิรฟ้าเพื่อกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG677 

23.00 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 2561 JL ผู้ใหญ่ 
1 ผู้ใหญ่+ 
1 เด็กมีเตียง 

เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

25-30 มนีาคม 2561 รวมตั๋ว 59,900 56,900 56,900 53,900 9,900 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน ไม่รวมตั๋ว 39,900 36,900 36,900 33,900 9,900 

ราคาเด็กทารก อายุ ต า่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 30 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

วนัที่หกของการเดินทาง  สวนผลไม้   – ออิอน ช้อปป้ิง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ เช้า เทีย่ง - 



 

 
 
 
 
 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วนัที ่15 มิ.ย. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน า้มันขึน้ หากทางสายการ

บินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น        
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
         ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. (สายการบินไทย) 

ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ ใบละ 23 กก. รวมไม่เกิน 46 กก. (สายการบินเจแปน แอร์ไลน์) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 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  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทปิไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 
 



 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บั
ช่วงเวลาท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  

 
 
 
 

 
 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 

 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
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณยีกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  



 

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

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (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 ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

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

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 


