
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

19 – 24 ธันวำคม 2561 47,900.- 
 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ - สนำมบินเซนแทร์ ( 00.05-07.30 ) 
 

✈  
2 

นำโกย่ำ - หมู่บ้ำนมรดกโลก “ชิรำคำวำโกะ” - อดตีจวนผู้ว่ำ -                     
ซันมำชิ ซูจ ิ - ทำคำยำม่ำ 

- 


HOTEL
TAKAYAMA ASSOCIA 
 HOTEL OR SIMILAR 

3 
ตลำดเช้ำเมืองทำคำยำม่ำ – TAKASU SNOW PARK – กโุจ –               
กโุจฮำจมิงั – ช้อปป้ิงเอออน มอลล์ – กฟุิ 

  -
GIFU  MIYAKO  HOTEL 
OR  SIMILAR 

4 
กฟุิ – มเิอะ – หมู่บ้ำนนินจำองิะ – นำกำชิม่ำ รีสอร์ท – ช้อปป้ิง                  
มติซุย  แจ๊สดรีม เอำท์เลท็ – นำบำนะ โนะ ซำโตะ – นำโกย่ำ 

  - 
NAGOYA SAKAE TOKYU   
HOTEL  OR  SIMILAR 

5 
นำโกย่ำ – ปรำสำทนำโกย่ำ – ช้อปป้ิงซำคำเอะ – สถำนีนำโกย่ำ – 
ช้อปป้ิงเอออล์ พลำซ่ำ – สนำมบนิเซนแทร์ 

 - -  
6 สนำมบินเซนแทร์ - กรุงเทพฯ ( 00.30-04.30 ) ✈ - -  

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



 
 

วนัทีห่นึ่ง            กรุงเทพฯ – สนำมบินเซนแทร์ (นำโกย่ำ) 

2100 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C 

 (ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง 

ดงันั้นผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง นำโกย่ำ - หมู่บ้ำนมรดกโลก “ชิรำคำวำโกะ” - อดตีจวนผู้ว่ำ - ซันมำชิ ซูจ ิ– ทำคำยำม่ำ 

0005 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 644  
(ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0730 ถึงสนำมบินนำโกย่ำ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอำทติย์อุทยั ...  

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

     

น าท่านเดินทางสู่ “จังหวัดกิฟุ” สถานท่ีท่ีท าให้คุณรู้สึกเหมือนไดเ้ดินทางยอ้นเวลาไปยงัประเทศญ่ีปุ่นในอดีต และมี
ธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและแม่น ้ า เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ”  ชมหมู่บา้น                 
ท่ีมีหลงัคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์ กสัโซ-สึคุริ เป็นสไตล์ญ่ีปุ่นดั้ งเดิมแท้ๆ  เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือ                
ต่อสู้กับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาวท่ีมีหิมะตก... หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องเป็น                          
“มรดกโลก” จากองค์การ “ยูเนสโก้”  ให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี 1995 มีอายเุก่าแก่กวา่ 250 ปี ซ่ึงยงัคงรักษาความเป็น
ธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม… ด้วยเสน่ห์และความสวยงามของตัวบ้านหลังคามุงฟางท่ีโดนปกคลุมด้วยหิมะ                       
ขาวโพลนหนาถึง 2-4 เมตร ในช่วงฤดูหนาว ให้ความรู้สึกราวกบัหมู่บา้นในเทพนิยาย ซ่ึงมีความสวยงามอย่างมาก...              
ใหท่้านเพลิดเพลินกบับรรยากาศ และชมความสวยงามของหมู่บา้นสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยหิมะแห่งน้ี  

http://bit.ly/2NMk5YE


เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

   

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “เมืองทำคำยำม่ำ” เมืองท่ีถูกขนานนามวา่ “Little Kyoto” ดว้ยบรรยากาศอนัเก่าแก่ท่ี            
อาบดว้ยจิตวิญญาณแห่งประวติัศาสตร์และวฒันธรรมตามจารีตแห่งยคุสมยัเกียวโตและเอโดะ  พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์
ไปดว้ยธรรมชาติ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและวฒันธรรมอนังดงาม ... เพื่อน าท่านเดินทางชม “ทำคำยำม่ำจินยะ” หรือ 
“อดีตจวนผู้ว่ำแห่งเมืองทำคำยำม่ำ” ท่ีท างานและท่ีอยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี                         
ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแลว้ ...ท่านจะได้ชมถึง                           
“ห้องท ำงำน” /  “ห้องพกัผ่อน” ท่ีแสนจะเรียบง่ายของผูป้กครองในอดีต... 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ซันมำชิซูจ”ิ ยา่นเมืองเก่าของญ่ีปุ่น มีอายกุวา่ 300ปี เป็นศูนยก์ลางการคา้ของเมืองทาคายาม่า
ท่ีมีความเฟ่ืองฟทูางเศรษฐกิจ เป็นอยา่งมากในยคุเอโดะ จุดเด่นของยา่นน้ีคืออาคารบา้นเรือนเป็นสไตลแ์บบญ่ีปุ่นแท้ๆ  
และสีของตวัอาคารจะมีสีน ้ าตาลและสีด าเท่านั้น ... ในปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษเ์ชิดชูใหเ้ป็นยา่นท่ีมีส่ิงก่อสร้างท่ีควรค่า
แก่การอนุรักษข์องญ่ีปุ่น...ตลอดสองขา้งทางในยา่นน้ีจะมีร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ไดเ้ลือกชิม
เลือกซ้ือตามอธัยาศยั... 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : TAKAYAMA ASSOCIA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  
^_^หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ำ้แร่ธรรมชำติ”เพื่อสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen)น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

 
วนัทีส่ำม ตลำดเช้ำเมืองทำคำยำม่ำ – TAKASU SNOW PARK – กโุจฮำจมิงั – ช้อปป้ิง เอออนมอลล์ – กฟุิ 

 เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

  

น าท่านชม “ตลำดสดเช้ำเมืองทำคำยำม่า” เกิดข้ึนเม่ือสมยัเอโดะ 200 ปีท่ีผ่านมา โดยพวกเกษตรกรไดน้ าเอาผลิตผล       
จ าพวกดอกไม้ พืชผกัมาจ าหน่ายเอง อีกทั้ งของท่ีระลึกท่ีข้ึนช่ือของเมืองทาคายาม่าด้วย... ณ บริเวณริมแม่น ้ า                              
มิยากาว่า เ พ่ือให้ท่านได้ต่ืนตากับ “บ้ำนเรือน” ท่ีย ังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ  “สมัยเอโดะ”  ในช่วงปี                        
ค.ศ.1600-1868 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความโดดเด่นทางวฒันธรรมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะ                 
ส่ิงหน่ึงท่ีผูค้นมกัจะ พูดถึงเสมอเม่ือนึกถึงสมยัเอโดะ คือการขยายตวัของชนชั้นพ่อคา้ และการพฒันาศูนยก์ลาง                   
ชุมชนเมืองของ “โชกุนโทกุงำว่ำ” ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศสุดคลาสสิกกับบ้านเรือนต่างๆ ซ่ึงจะเปิดให้ท่านชม                                  
และเลือกซ้ึอสินคา้ต่างๆตามอธัยาศยั...  



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “TAKASU SNOW PARK” สโนว ์รีสอร์ทในกิฟุ มีความสวยงามของธรรมชาติ ความ
กวา้งขวางของลานสกี ท่ีมีหิมะอนัขาวโพลนตกทบัถมกนัอยา่งพอดี ท าใหเ้หมาะแก่การเล่นสกีเป็นอยา่งยิ่ง และสามารถ
เลือกระดบัการเล่นสกีท่ีช่ืนชอบไดอี้กดว้ย ...นอกจากน้ียงัมีลานสกีส าหรับเด็ก ท่ีเป็นสายสะพานเคล่ือนท่ีและเป็นหน่ึง
ในเสน้ทางท่ียาวท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นภาคตะวนัตกท่ีสามารถสนุกไดทุ้กคน...อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบัประสบการณ์
ใหม่กบักิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ดว้ยกิจกรรมกลางแจง้ ท่ามกลางหิมะละลานตาและสนุกสนานไปกบัการเล่นสกี
ท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติท่ีถูกโอบลอ้ม ไปดว้ย    ภูเขาและหิมะอนัขาวโพลน กบักิจกรรมต่างๆ มากมายบน
ลานสกี อาทิ กระดานเล่ือนหิมะ สโนวโ์มบิล สกี สโนวบ์อร์ด (มใีห้บริกำรเฉพำะ Slade หรือ Tube เท่ำนั้น / หำกท่ำนใด
สนใจจะลองเล่นสกีก็สำมำรถเช่ำชุดและอุปกรณ์ได้ รำคำนีไ้ม่รวมค่ำเช่ำชุด อุปกรณ์สกี ครูฝึกสอน และกิจกรรมต่ำงๆ 
ภำยในลำนสก)ี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

   

 หลังอาหารน าท่านสัมผัสเสน่ห์ของเมือง “กุโจฮำจิมัง” เมืองท่ียงัหลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาท                        
ท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายวฒันธรรมแบบญ่ีปุ่น ทั้งบา้นเมืองมีแบบยอ้นยุคในอดีตเรียงรายอยู่  และนอกจากน้ี เป็นเมือง                   
ท่ีมีรางน ้ าจ านวนมากจนถูกเรียกว่าเป็น “เมืองแห่งสำยน ้ำ” ซ่ึงจะได้ยินเสียงน ้ าไหลสะท้อนไปทั่วทั้ งตัวเมือง                    
ดว้ยบรรยากาศท่ีท าให้หวนนึกถึงอดีตนั้น ท าให้ทั้งเมืองเสมือนกบัเป็นอีกโลกหน่ึงก็วา่ได ้เพียงแค่เดินในเมืองแห่งน้ี                  
ก็จะสามารถสัมผสับรรยากาศราวกบัยอ้นเวลาไปอดีตได้อย่างแน่นอน… เมืองกุโจยงัเป็นผูผ้ลิตแบบจ าลองอาหาร                       
ชั้นน าของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงท าด้วยข้ีผึ้ ง ออกมาคลา้ยอาหารจริงดูน่ารับประทาน  และอาหารจ าลองน้ียงัเป็นของ                      
ท่ีข้ึนช่ือของเมืองน้ีอีกดว้ย … 

เชิญท่านสนุกสนานกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้มากมายในห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั “เอออนมอลล์ กิฟุ” ศูนยก์ลาง
การชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ท่ีมีสินคา้มากมายใหเ้ลือกซ้ืออยา่งครบครัน ใหคุ้ณสามารถซ้ือหาไดทุ้กส่ิงในท่ีเดียว ไม่วา่จะเป็น
เส้ือผา้, เคร่ืองส าอาง, นาฬิกา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือของใชใ้นชีวิตประจ าวนัต่างๆ นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารมากมายไว้
คอยบริการอีกดว้ย... อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการ เลือกชมและซ้ือสินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยั 

*** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ...ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำ
ต่ำงๆ *** 

ทีพ่กั : GIFU MIYAKO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ี่ กฟุิ – มเิอะ – หมู่บ้ำนนนิจำองิะ – นำกำชิม่ำ รีสอร์ท – ช้อปป้ิงมติซุย  แจ๊สดรีม เอำท์เลท็ – นำบำนะ โนะ ซำโตะ – นำโกย่ำ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 



                    

น าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์นินจำอิงะอุเอโนะ” (Iga-Ueno) เมืองแห่งนินจา ท่ีโด่งดังท่ีสุดของญ่ีปุ่น ตั้ งอยู่ทาง
ตะวนัตก ของจงัหวดัมิเอะ เป็นเมืองเล็กๆท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของสองเมืองหลกั คือ เมืองอิงะ และ เมืองอุเอโนะ               
ในปี ค.ศ.2004 และยงัมีหมู่บา้นน้อยใหญ่ท่ีรวมกนัจนกลายเป็น เมืองอิงะอุเอโนะ แต่ผูค้นก็ยงัคงเรียกในช่ือสั้นๆว่า                      
อิงะ …ภายในหมู่บ้านนินจา ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต  ท่ีมีทั้ งประตูกล ประตูลับ กับดัก หลุมพราง                               
ท่ีซ่อนเงินและดาบ อยู่ตามจุดต่างๆในบ้านอย่างน่าท่ึง และห้องแสดงนิทรรศการ ส าหรับจัดแสดงของสะสม                                     
ท่ีเก่ียวกบันินจา เช่น งานเขียนโบราณ อาวุธนินจาประเภทต่างๆ เป็นตน้ ...น าท่านชมการแสดงโชวต์่อสู้ท่ีน่าต่ืนตา                      
ต่ืนใจจากเหล่านินจา รวมถึงยงัมีบริการเช่าชุดนินจา และใส่เดินเท่ียวทั่วเมือง (ไม่รวมค่ำบริกำรเช่ำชุดในรำคำ                          
500 เยน) … ใหทุ้กท่านสมัผสัวถีินินจา และถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “นำกำชิม่ำ รีสอร์ท” อาณาจกัรความสนุกขนาดใหญ่ริมทะเลอนัดบัตน้ๆ ของญ่ีปุ่น 
ภายในรีสอร์ทประกอบไปดว้ยโซนสวนสนุก, โซนสวนน ้ า, สวนดอกไม,้ สวนออนเซน, เอาท์เล็ทมอลล์ และอีก
มากมาย เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima”  เป็นห้างร้านขนาดใหญ่ ตั้งอยูข่า้งๆ
สวนสนุกสปาแลนด ์ภายในมีร้านคา้กวา่ 240 ร้าน ซ่ึงมีทั้งแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ร้านเส้ือผา้ อุปกรณ์
กีฬา และอ่ืนๆอีกมากมาย … 

จากนั้นน าท่านชมงานประดบัไฟฤดูหนาวท่ียิ่งใหญ่อลงัการท่ีสุดในญ่ีปุ่น Nabana no sato Winter Illumination ซ่ึงมี
การประดับไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆ หลากหลายโซนและแตกต่างกันไปในแต่ละปี เช่น อุโมงค์ไฟขนาดยาว
ประมาณ 300 เมตร ไดแ้ก่ อุโมงคส์ายรุ้งสีสดใส, อุโมงคไ์ฟสีทองท่ี เปรียบเสมือนอุโมงคด์วงดาวแห่งทางชา้งเผือก, 
อุโมงคไ์ฟสีชมพท่ีูเปรียบเสมือนอุโมงคแ์ห่งความรัก เป็นตน้ …  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีสวยงามของ
แม่น ้ าและแสงไฟอนัตระการตา... 

*** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ...ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำ
ต่ำงๆ  *** 

ทีพ่กั : NAGOYA SAKAE TOKYU HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ นำโกย่ำ – ปรำสำทนำโกย่ำ – ช้อปป้ิงซำคำเอะ – สถำนีนำโกย่ำ – ช้อปป้ิงเอออล์ พลำซ่ำ – สนำมบนิเซนแทร์  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทำงไปยงัสนำมบิน) 



 

น าท่านเดินทางสู่ “ปรำสำทนำโกย่ำ”  ตั้งอยูท่ี่ เมืองนาโกยา่ จงัหวดัไอจิ ถูกสร้างข้ึนตามค าสั่งของโชกุนโทกุงาวะ อิเอะ
ยะสุ เพ่ือเป็นฐานอ านาจความมัน่คงและป้องกนัการ โจมตีจากทางเมืองโอซากา้ ตวัปราสาทสร้างจากฐานหินขนาดใหญ่ 
จุดเด่นของยอดปราสาท คือ โลมาสีทอง ตวัผู ้ และตวัเมีย หุม้ดว้ยทอง 18k หนกัตวัละ 44 กิโลกรัม คนญ่ีปุ่นเรียกโลมาสี
ทองน้ีวา่ “คนิซำชิ” หรือ “ซำชิโฮโกะ”  โดยเช่ือวา่เป็นเคร่ืองคุม้ครองปราสาทและชาวเมือง... 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “ย่ำนซำคำเอะ”ซ่ึงเป็นยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงยามราตรี มีสินคา้แบรนด์เนมจากทัว่ทุกมุม
โลกมาวางขายท่ีถนนสายน้ี มีหา้งสรรพสินคา้ ร้านอาหารท่ีบ่งบอกถึงความมีระดบั ซ่ึงมีให้ทุกท่านไดเ้ลือกอยา่งมากมาย 
...นอกจากน้ียงัมีจุดชมวิวท่ีท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายน้ีและตวัเมือง นาโกยา่อยา่งชดัเจน คือท่ีตึกทีวีของนาโกย่า 
(ไม่รวมค่ำเข้ำชม 600เยน/ท่ำน) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายเุก่าแก่มากกวา่ ...อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ
สินคา้ตามอธัยาศยั 

น าท่านชอ้ปป้ิง “สถำนีรถไฟนำโกย่ำ” จดัเป็นสถำนีรถไฟทีม่พืี้นทีต่่อช้ันใหญ่ทีสุ่ดในโลก มีพ้ืนท่ีมากถึง 446,000 ตาราง
เมตร โดยมีส านกังานของบริษทัรถไฟ JR Central และบริษทัลูกในเครืออีกหลายสิบบริษทัตั้งอยู ่...จุดเด่นของสถานีน้ี
อยูท่ี่รูปลกัษณ์อาคารคู่แฝดท่ีเรียกวา่ “JR Central Tower” โดยภายในจะมีทั้งหา้งสรรพสินคา้ ร้านอาหาร จุดชมววิ และ
อีกหน่ึงความพิเศษคือบริเวณชั้นสองจะเป็นสวนท่ีท่านสามารถมานัง่พกัผ่อนระหวา่งรอเดินทางไปยงัจุดหมายถดัไป...
หรือจะเดินไปฝ่ังตรงขา้มสถานีก็จะมีตึก Midland Square ท่ีรวบรวมช็อปแบรนดด์งัจากทัว่โลกมาไวท่ี้น่ี อาทิเช่น Prada, 
Dior, Louis Vuitton, Cartier อิสระใหทุ้กท่านเดินชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ... 

ก่อนเดินทางกลบั น าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลำซ่ำ”  ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน า ต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งใน
รูปแบบท่ีทนัสมยั สไตล์ญ่ีปุ่น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกวา่ 150 ร้าน จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และ
อุปกรณ์ภายในบา้น อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้ำน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดี
ราคาแสนถูก ซ่ึงบางร้านไม่ตอ้ง เสียภาษีสินคา้ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอีกดว้ย ... นอกจากน้ียงัมี ร้านกาแฟ 
ร้านอาหารมากมาย ..  อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบ้านตาม
อธัยาศยัอยา่งจุใจ 

*** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อกลำงวันและมื้อเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ...ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำน
อร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ  *** 

สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบินเซนแทร์”  

วนัทีห่ก  สนำมบินเซนแทร์ – กรุงเทพฯ 

0030 เดนิทำงจำกสนำมบินเซนแทร์ โดยสายการบิน Thai Airways  เทีย่วบิน TG 647 

0430 ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  อตัราค่าบริการ เดินทางวนัท่ี 19 – 24  ธนัวาคม 2561  

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 47,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 43,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 43,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 35,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    
           ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนั  

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 



 
กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า  หรือ ค่าทวัร์
ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้  
ถา้วซ่ีาไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในแต่ละกรุ๊ป)  
8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน  

รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หมำยเหตุ   
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ 
โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  

  

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 



 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่
ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอใหท่้านท า
ความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือ 
 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 
 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่ำนเอง... 
 


