
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

11-17 ตุลำคม 2561 หยุดวนัคลำ้ยวนัสวรรคต ร.9 

25-31 ตุลำคม 2561 

08-14 / 15-21 พฤศจิกำยน 2561 



 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง (1)  กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ  

19.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้า

หมายเลข 2) พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

  *** หมำยเหตุ : เคำนเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผูโ้ดยสำรข้ึนเคร่ือง 

ดงันั้นผูโ้ดยสำร จ ำเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงนอ้ย 45 นำที *** 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG622 23.30-07.00+1 - - - 

วนัที่สอง 

สนามบนิคนัไซ – ปราสาทโอซากา้ – วดัคโิยมิซ ึ–  

การแสดงวธิกีารตกปลาโดยนกกาน ้า 

    GIFU WASHINGTON HOTEL OR SIMILAR CLASS          

- ✓ ✓  

 

วนัที่สาม 
หมู่บา้นชิรากาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซนัมาจซูิจ ิ

   DOMMY INN TOYAMA HOTEL OR SIMILAR CLASS 
✓ ✓ ✓ 

วนัที่สี ่
เจแปนเอลป์ (ชมใบไมเ้ปลีย่นส)ี(ชมใบไมเ้ปลีย่นสี) 

✓ ✓ HTL 
 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS        “พเิศษ...บฟุเฟตข์าปูยกัษ์” 

วนัที่หา้ 
ภเูขาไฟฟจู ิ– วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ

    RYOGOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS 
✓ ✓ - 

วนัที่หก 
สวนฮติาชิ ซไีซดพ์ารค์ – ชอ้ปป้ิงโอไดบะ สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) 

TG661 00.20-05.25 
✓ ✓ - 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


23.30  ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิ TG622 

  (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง ... เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง (2) สนำมบินคนัไซ  - ปรำสำทโอซำกำ้ (ดำ้นนอก) – วดัคิโยมิซึ –  

   กำรแสดงวิธีกำรตกปลำโดยนกกำน ้ ำ 

07.00  ถึงสนำมบนิคนัไซ เมืองโอซำกำ้ ... ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็สมัภาระ 

 น าท่านเดินทางสู่ “ปรำสำทโอซำกำ้" (ด้านนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า 

ถือเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างข้ึนจากด าริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงในสามแม่ทัพคน

ส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทติย์อุทยัเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “วดัคิโยมิซึ” วัดที่สร้างข้ึนบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงน ามาวางเรียงกัน ภายในมี

ระเบียงไม้ที่ย่ืนออกมาเหนือหุบเขา ท าให้เหน็วิวเมืองได้โดยกว้างและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีก

แห่งหน่ึง ข้างใต้อาคารหลักคือ “น า้ตกโอตะวะ” ซ่ึงเป็นสายน า้ 3 สายไหลลงสู่บ่อน า้ ผู้มาเย่ียมชมวัดมักจะมา

ดื่มน า้จากน า้ตกน้ีด้วยถ้วยโลหะ ด้วยความเช่ือว่าสามารถบ าบัดรักษาโรคภัยไข้เจบ็ได้ และยังเช่ือกันว่าการดื่ม

น า้จากสายน า้ตกทั้ง 3 น้ีแล้วจะประสบความส าเรจ็สามด้านคือ “อายุยืนยาว ความรัก การเรียนการศึกษา”... 

จากน้ัน น าทา่นชม “กำรแสดงวิธีกำรตกปลำโดยนกกำน ้ ำ” ซ่ึงเป็นวิธีการตกปลาแบบโบราณของชาวประมง

พ้ืนบ้าน โดยชาวประมงจะถ่อแพไปพร้อมกับนกกาน า้และจุดโคมไฟไว้ที่หัวเรือ เม่ือปลา Ayu ไหว้ใกล้เข้ามา

เกลด็ของปลาจะสะท้อนกบัแสงของโคมไฟ ท าให้นกกาน า้สามารถจับปลาได้โดยง่าย 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

ทีพ่กั : GIFU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่ำ 3 ดำว 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง (3)  หมู่บำ้นชิรำกำวำโกะ – ทำคำยำม่ำ – ซนัมำจิจูจิ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 



 น าทุกทา่นเดินทางสู่ หมู่บำ้นชิรำกำวำโกะ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 

เป็นหมู่บ้านสไตล์กัสโซ – สึคุริ สไตล์ญ่ีปุ่นด้ังเดิม รูปร่างของหลังคาเหมือนสองมือพนมของพระพุทธเจ้า จึง 

เรียกหมู่บ้านสไตล์น้ีว่า กสัโซ ซ่ึงแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้าย

สองมือที่พนมเข้าหากัน ซ่ึงตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง ประมาณ 10 เมตร โครงสร้าง

ของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทบัหลังคาอย่างหนักในช่วง 

ฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี 

 

เทีย่ง           รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย  น าท่านสู่ “เมืองทำคำยำม่ำ” หรือที่เรียกอย่างหน่ึงว่า “ลิตเติ้ ล เกียวโต” น าท่านเดินทางสู่ อาคารย่านเมือง

เก่า ซนัมำชิ ซูจิ เป็นชุมชนย่านเมืองเก่า สองข้างถนนน้ันเรียงรายไปด้วยอาคารไม้เก่าๆ สองช้ันแบบญ่ีปุ่น ซ่ึง

กดั็ดแปลงให้เป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขนม หรือเรียวกัง บริเวณที่หน้าร้านหน้าบ้านแต่ละหลัง

จะเป็นทางน ้าไหลซ่ึงเป็นน ้าที่ไหลลงมาจากภูเขา นอกจากน้ียังมีบริการรถลากให้ได้เลือกใช้บริการเพ่ือชม

บรรยากาศแบบย้อนยุคได้อีก และต้องไม่ลืมเลือกซ้ือตุ๊กตาซารุโบโบะ ที่มีหลากหลายขนาด ซ่ึงตุ๊กตาใช้เป็น

เคร่ืองราง ที่ท  าให้มีความสขุ โชคลาภสขุภาพ ความรัก เป็นต้น  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ทีพ่กั : DORMY INN TOYAMA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง (4)     เทือกเขำเจแปนแอลป์  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู่จุดเร่ิมต้นของเส้นทาง “เจแปน แอลป์” เส้นทางทอ่งเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทบัใจไม่รู้ลืม 

ทาเทยาม่า น าท่านนัง่รถรำงไฟฟ้ำรูปข้ันบันไดสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่าเพ่ือเปลี่ยนรถโคช้สำยธรรมชาติ สู่ ยอด

ดอยมุโรโด โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น น า้ตกเมียวโจ 

เป็นน า้ตกที่สงูที่สดุของประเทศญ่ีปุ่น ผ่านป่าสนดึกด าบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ถึงยอดดอยมุโรโด คือ จุด

ชมวิวสงูสดุของเส้นทางน้ีบริเวณยอดเขาทา่นสามารถแลเหน็ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกับขอบฟ้าสีสด

ตลอดทั้งวันทั้งคืน  



เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านโดยสาร รถโคช้ไฟฟ้ำไรม้ลพิษทะลุ “อุโมงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่า”ที่สูงถึง 3,015 เมตร สูงเป็นที่สอง

รองจากภเูขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป เพ่ือชมทศันียภาพอกีฟากฝั่งของภเูขา คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่

ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึก สร้างความต่ืนตาต่ืนใจย่ิงแก่นักท่องเที่ยวทุกคน น าท่าน

โดยสำรกระเชำ้ ข้ามเหวลึก ซ่ึงสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาค า้คั่นกลางเลยเป็นทางยาว 

1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่ากระเช้าพาโนราม่า...จากน้ันน าทา่นโดยสารรถกระเชำ้ไฟฟ้ำรูปขั้นบันได้อีกคร้ังเพ่ือ

ลดระดับลงสู่สัน เขื่อนคุโรเบะ เข่ือนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเข่ือนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชม

วิวที่โอฬารตระการตาของเทือกเขาแอลป์ได้ และชมความแรงของน า้ที่ปล่อยออกจากแอ่งน า้สีเขียวมรกตที่

พวยพุ่งส่งเสยีงดังสน่ันสู่เบ้ืองล่าง ด่านสดุท้ายของเส้นทางธรรมชาติ น าท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษ

ทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็นทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร คุณจะได้มีโอกาสสัมผัสความย่ิงใหญ่ของธรรมชาติ 

นอกจากน้ีสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือหิมะที่ปกคลุมบนยอดเขา เป็นภาพอันงดงามตื่นตาตื่นใจ เกินค าบรรยายใดๆ 

ทั้งสิ้น  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม **พเิศษ!! บุฟเฟตข์าปยูกัษ*์*  

ทีพ่กั : MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

**จำกนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลำยอิริยำบถกบักำร “แช่ออนเซ็น” กำรแช่น ้ ำแร่ที่คนญีปุ่่นเชื่อกนัว่ำจะช่วย

  กระตุน้กำรไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน** 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง (5)  ภูเขำไฟฟูจิ – โตเกียว – วดัอำซำกุสะ – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านขึ้นสู่ “ภูเขำไฟฟูจิ” ต้ังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่น

ด้วยความสงู 3,776 เมตรจากระดับน า้ทะเลและรูปทรงกรวย

คว ่าที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์

ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น 

เดิมที่ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์และเป็น

ที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามส าหรับสตรีมานานนับ

ร้อยๆปี และเกิดการระเบิดคร้ังสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปี

มาแล้ว ... น าท่านขึ้ นความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทำง

อุทยำนฯอนุญำตใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ)  

เทีย่ง           รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย  น าท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอำซำกุสะ” วัดที่

เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก 

นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ประดิษฐานในวิหาร

หลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั “คามินาริมง(ประตูฟ้าค า

รณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุด



ในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิพวง

กุญแจ ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นช่ือของวัดอาซากุสะ ก็

สามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี ... น าท่านเดินทางสู่ “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหน่ึงของกรุงโตเกียว 

ทา่นจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือ

เป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทเิช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่น

ล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟช่ัน

ทนัสมัย และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น...“ชินจูกุ” หมายถึง “ที่พ านักใหม่” ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้มี

ค าสั่งให้ส ารวจย่านน้ีตามค าขอของพวกพ่อค้าและตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นานกก็ลายเป็น

ชุมชนที่ใหญ่ที่สดุในสมัยน้ัน มีทั้งโรงน า้ชา ร้านค้า โรงเต๊ียมและหอคณิกาอกีกว่า 50 แห่ง 

 

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดำว 

วนัทีห่กของกำรเดินทำง  (6)  สวนฮิตำชิ ซีไซดพ์ำรค์ – โอไดบะ ซีไซดม์อลล ์

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ “ฮิตำชิ ซีไซดพ์ำรค์” ( Hitachi Seaside Park)  เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ มีการปลูก

ดอกไม้หมุนเวียนกันไปตลอดปี อยู่ในเขตจังหวัดอิบารากิ ใครที่ได้ไปเหน็กต้็องหลงไหล เพราะดอกไม้ที่มี

มากมายเหลือคณานับเป็นทุ่งดอกไม้ เป็นเนินดอกไม้ที่สวยงามละลานตา ไม่แปลกใจที่ใคร ๆ กต้็องถ่ายรูป

แบบถ่ายแล้วถ่ายอีก จะเซลฟ่ี หรือวิดีโอ ภาพออกมากส็วยงามอย่างย่ิง ประทบัไว้ด้วยรอยย้ิมอย่างมีความสุข

ที่สดุของนักทอ่งเที่ยวที่มาที่น่ี  

เทีย่ง           รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงยัง “Aquacity” และ “Decks” ที่

ย่าน “โอไดบะ” แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังริมอ่าวโตเกียว 

สถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญ่ีปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า 

“โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเหน็ “สะพาน

เรนโบว์” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มี

ความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่

เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของ

เมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสนัติภาพ” เวอร์ช่ันญ่ีปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว 

  อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบนิฮำเนดะ 

 



วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง (7)   สนำมบินฮำเนดะ – สนำมบนิสุวรรณภูมิ 

00.20  เดินทำงจำกสนำมบินฮำเนดะ โดยสำยกำรบนิไทย เที่ยวบนิ TG661 

05.25  ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

- - - Always with You - - - 
หมำยเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน 

อตัรำค่ำบริกำร 

***ส ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต่ 30 ท่ำนข้ึนไป***  
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่  

ท่ำนละ 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

เสริมเตียง 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่ำนละ 

11-17 ตุลำคม 2561 

25-31 ตุลำคม 2561 

08-14 พฤศจิกำยน 2561 

15-21 พฤศจิกำยน 2561 

56,900.- 53,900.- 50,900.- 8,000.- 

 

***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 20,000.-บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน/ทา่น/ทรปิ*** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่ำนละ 500,000.-บำท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริกำรน ้ ำด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่ำน และ FREE WI-FI ON BUS 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%    

3. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

5. ค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ ำนวน 2,000.-เยน/ท่ำน/ทริป)ส ำหรบัทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพงึพอใจของท่ำน 

 

 

 



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน :    

 ส ำหรบักำรจองกรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท  

 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั 

 

กำรยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 

หมำยเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจี านวนผู้เดนิทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจี านวนไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทาง หรือคนืเงินได้ 

รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่ นส ำหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค ์

เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยนัว่ามคีุณสมบตัใิน 

การเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่ำงของเอกสำรมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการท างานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารท างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนงัสอืรับรองการท างาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติักำรเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น(ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นตำมมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำ) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพ านักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15  วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบตัิ

ที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


