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JAPAN SKI TAKAYAMA TOKYO  
6 วนั 3 คืน 

 สายการบินไทย BY TG 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง  9-14 มกรำคม 2563 
23-28 มกรำคม 2563 
6-11 กมุภำพนัธ์ 2563 
20-25 กมุภำพนัธ์ 2563 

 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว อำหำร โรงแรม 
หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ  - - -  

2 สนำมบินฮำเนดะ – อสิระช้อปป้ิง หรือ เลือกทวัร์เสริมโตเกยีว
ดิสนีย์แลนด์  
 

- - - SUNSHINE CITY 
PRINCE HOTEL 

หรือเทยีบเท่ำ 

3 ไซตำมะ - แท่งน ำ้แขง็ย้อยอำชิงะคุโบะ– เล่นสก ีฟูจิ –  
ออนเซ็น+ขำปูยกัษ์ 

  
 

TOMINOKO 
HOTEL 

หรือเทยีบเท่ำ 

4 ปรำสำทมตัสึโมโต้ – หมู่บ้ำนมรดกโลกชิรำคำวำโกะ 
ทำคำยำม่ำ – ออนเซ็น 

 - - TAKAYAMA 
GREEN HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ 

5 ทำคำยำม่ำ จินจะ – ถนนสำยซำนมำจิซูจิ – นำโกย่ำ 
ช้อปป้ิงซำคำเอะ – ชมเทศกำลไฟนำบะนำโนะ ซำโตะ 
สนำมบินนำโกย่ำ  

 - - - 

6 สนำมบินนำโกย่ำ– กรุงเทพฯ - - -  

 
 

 
 
 



 
 19.45 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 แถว C 

เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย 

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

 

เจ้ำหน้ำทีค่อยให้กำรต้อนรับดูแลด้ำนเอกสำร เช็คอนิและสัมภำระในกำรเดินทำง  
 22.45 น.          เหินฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 682 
 

06.55 น.  เดินทางถึง สนำมบินฮำเนดะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 อสิระเต็มวนัหรือ ซ้ือทวัร์เสริมโตเกยีวดิสนีย์แลนด์ เตม็วนั 
 เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใช้
ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผสักบัเคร่ืองเล่นในหลาย
รูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักบั 
HAUNTED MANSION บา้นผีสิง, ต่ืนเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่ากบั 
JUNGLE CRUISE, เท่ียวบา้นหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 
BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY  

วนัแรกของกำรเดินทำง กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ - - - 

วนัทีส่อง สนำมบินฮำเนดะ – อสิระช้อปป้ิง หรือ  
เลือกทวัร์เสริมโตเกยีวดิสนีย์แลนด์ 

- - - 

http://bit.ly/2NMk5YE


**รำคำ ผู้ใหญ่ ท่ำนละ 2,800 บำท 
**รำคำ เด็ก 4-11 ปี ท่ำนละ 2,300 บำท 

ส าหรับท่านท่ีเลือกท่ีจะอิสระในเมืองโตเกียว  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจาก
มคัคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปป้ิงในย่านการคา้อนัทนัสมยัของมหานคร
โตเกียวศูนยร์วมวยัรุ่นแหล่งชอ้บป้ิงช่ือดงั  
ย่ำนฮำรำจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวท่ีเป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยัรุ่นญ่ีปุ่น
เพลิดเพลินกบัการชอ้บป้ิงกบัร้านคา้หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซนัโด  
ย่ำนชิบูย่ำ ย่านวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยั
ของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านคา้มากมาย มากกวา่ 100 ร้านคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัท่ี
เป็นสัญลกัษณ์ของยา่นนั้น  
ย่ำนชินจูกุ(Shinjuku) แหล่งบนัเทิงและแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็น
ศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยก์ลาง
ของของย่านน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานีท่ีคึกคกัท่ีสุดในญ่ีปุ่น ในแต่ละวนัมีผูค้นจ านวนมากถึง 2.5 
ลา้นคนท่ีใช้บริการสถานีแห่งน้ี ทางดา้นตะวนัตกย่านน้ีท่ีเต็มไปดว้ยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทั้ง
โรงแรมชั้น ตึกแฝดท่ีเป็นส านักงานรัฐบาลซ่ึงดา้นบนของตึกน้ีเปิดให้ประชาชมเขา้ชมฟรี ส่วน
ทางดา้นตะวนัออกนั้นคือ คาบูกิโชะ เป็นย่านท่ีเต็มไปดว้ยห้างสรรพสินคา้, ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ขนาดใหญ่อยา่ง Big Camera และยา่นบนัเทิงยามราตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

         เทีย่ง   อสิระรับประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศัย  
อสิระเต็มวนัหรือ ซ้ือทวัร์เสริมโตเกยีวดิสนีย์แลนด์  

 ค ่ำ                 อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศัย 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

 เช้ำ           รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองไซตำมะ 
  แท่งน ้ำแข็งย้อยอำชิงะคุโบะ เกิดข้ึนโดยคนทอ้งถ่ินท่ีใชน้ ้ าจากภูเขาไหลมาตามทางลาด กวา้ง 200 

เมตร สูง 3 เมตร เป็นศิลปะจากน ้ าแข็งท่ีใหญ่โตมโหฬารอยา่งมาก ทิวทศัน์ภูเขาทั้งลูกถูกแช่แข็ง
เป็นภาพท่ีสวยงามอยา่งมาก ตอ้นรับผูม้าเยอืนดว้ยววิท่ีสวยงามของภูเขาขนาดใหญ่ซ่ึงเพียงพอท่ีจะ
ท าให้ผูม้าเยี่ยมชมลืมความหนาวเย็นไปได้เลย  เพลิดเพลินไปกบับรรยากาศแสนโรแมนติกท่ี

วนัทีส่ำม ไซตำมะ - แท่งน ำ้แข็งย้อยอำชิงะคุโบะ– เล่นสก ีฟูจิ – 
ออนเซ็น+ขำปูยกัษ์ 

เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ 



แตกต่างจากช่วงกลางวนั การแสดงไฟอิลูมิเนชัน่ พร้อมเสียงดนตรีบรรเลงเบาๆ ทุกวนัศุกร์ วนั
เสาร์ และวนัอาทิตย ์

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
   จากนั้นน าท่านสู่ ลำนสก ี (พเิศษส ำหรับทุกท่ำน...  ให้ท่ำนสนุกกบัน่ังเล่ือนกระดำน...ฟรี)** 

 หมายเหตุ  อุปกรณ์เคร่ืองเล่นทุกชนิดอ่ืนๆ ไม่รวมอยู่ในรายการค่าทวัร์ ..หากท่านสนใจกรุณา
ติดต่อหวัหนา้ทวัร์ค่ะ***) ให้ท่านไดส้นุกเต็มท่ีกบัการเล่นหิมะ เล่นสกีบนลานหิมะอนัขาวโพลน 
ใหท้่านสนุกกบักิจกรรมต่างๆ บนลานหิมะ ท่ามกลางบรรยากาศอนัหนาวเยน็ สัมผสักบัวิวทิวทศัน์
อนังดงามในช่วงฤดูหนาว 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม บุฟเฟ่ต์ขำปูยกัษ์ทำนไม่อั้น     
 

 
 

น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ “ออนเซน” เพ่ือสุขภำพ และผวิพรรณทีด่ี 
 
 
 



 
 

 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านสู่ ปรำสำทมัทซึโมโต้ เป็นเอกลกัษณ์ของเมืองมทัซึโมโต ้ตวัปราสาทเป็นสีด าและ  
ยงัเป็น มรดกโลกดว้ย ตวัปราสาทมีทั้งหมด 6 ชั้นท่ีเรียกวา่เทน็ชุกะกุนั้น ไดต่้อเติมข้ึนในปีบุน
โระท่ี 2-3 (พ.ศ 2136-2137) เป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ียงัหลงเหลืออยู ่ ในญ่ีปุ่น ท่าน
สามารถเดินชมภายใน และข้ึนบนัได ไปชั้นบนสุด เพื่อชมทศันียภ์าพและววิอนังดงามของ
เมืองมทัซึโมโต ้และเจแปน แอลป์ ตอนเหนือได ้

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
 น าท่านสู่หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ  เป็นหมู่บา้นสไตลก์ชัโชแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม และยงัไดรั้บเลือกเป็น
มรดกโลกในปี 1995 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นสไตลก์ชัโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความ
กวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนกัในช่วงฤดูหนาวได ้และรูปร่าง

วนัทีส่ี่ ปรำสำทมัตสึโมโต้ – หมู่บ้ำนมรดกโลกชิรำคำวำโกะ 
ทำคำยำม่ำ – ออนเซ็น 

เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ 



ของหลงัคาเหมือนกบัสองมือของพระเจา้ หรือพระพุทธเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นในสไตลน้ี์วา่ กสัโช 
พร้อมกนัน้ีท่านจะเพลิดเพลินกบัฝงูปลาคราฟนบัร้อยท่ีแหวกวา่ยอยูต่ามล าธารหนา้บา้น ซ่ึงจะเห็น
ไดก้็แต่เมืองในแถบน้ีเท่านั้น 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองทำคำยำม่ำ    เมืองเล็กๆ ท่ีน่ารักซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่เป็น   ลิต
เต้ิลเกียวโต (Little Kyoto) แหล่งรวมช่างไมฝี้มือเล่ืองช่ือของญ่ีปุ่น ซ่ึงอบอวลไปดว้ยกล่ินอายของ
วฒันธรรมอนั       เก่าแก่ท่ีผสมผสานกบัจิตวญิญาณแห่งประวติัศาสตร์ของยคุสมยัเอโดะ รวมถึงมี
การอนุรักษค์วามเก่าแก่ของสถานท่ีต่างๆ ใหค้งอยูอ่ยา่งสมบูรณ์ ไม่วา่จะเป็นวดั ศาลเจา้ สะพาน 
และบา้นเรือนท่ีจดัตกแต่งไดอ้ยา่งงดงามและลงตวักบับรรยากาศอนัร่มร่ืน แบบเมืองเกียวโตใน
อดีต  นอกจากน้ีในสมยันาราช่างไมข้องเมืองทาคายาม่า ยงัไดถู้กจารึกวา่เป็นช่างไมฝี้มือดีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดอีกดว้ย 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  TAKAYAMA GREEN  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ “ออนเซน” เพ่ือสุขภำพ และผวิพรรณทีด่ี 

 
 
 
 

 เช้ำ           รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านชมดา้นนอก ทำคำยำม่ำ จินยะ–จวนผู้ว่ำทำคำยำม่ำ หรือ ทีว่่ำกำรอ ำเภอเก่ำเมืองทำคำยำม่ำ  
เป็นทั้งสถานท่ีท างานและท่ีพกัอาศยัของ ผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ นานกวา่ 176 ปี เป็นส่ิงปลูก
สร้างแบบเก่า ยคุคานาโมริหลงัสุดทา้ยท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงยงัหลงเหลืออยูใ่นปัจจุบนั เดิมสร้างข้ึนปี
ค.ศ.1615 ช่วงการปกครองระบบศกัดินาปลายศตวรรษท่ี19 (ภายใตก้ารปกครองของโชกุน ตระกูล
โตกุกาวา่–สมยัเอโดะหรือกวา่ 300 ปีมาแลว้) จนกระทัง่รัฐบาลเขา้มาดูแลและไดส้ร้างอาคารข้ึน
ใหม่เลียนแบบของเก่าท่ีเหมือนจริงลกัษณะคลา้ย พระราชวงัยอ่ส่วน ตวัอาคารถูกลอ้มรอบดว้ย
ก าแพงดูแขง็แกร่ง สามารถเขา้สู่ตวัอาคารดว้ยประตูอนัโอ่อ่าสง่างาม  
 
น าท่านเดินชม เขตเมืองเก่ำซำนมำจิซูจิ   ถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และซ่ึง
เตม็ไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆท่ียงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี

วนัที่ห้ำ ทำคำยำม่ำ จินจะ – ถนนสำยซำนมำจิซูจิ – นำโกย่ำ 
ช้อปป้ิงซำคำเอะ – ชมเทศกำลไฟนำบะนำโนะ ซำโตะ-สนำมบินนำโกย่ำ 

เช้ำ - - 



ก่อน ใหท้่านสัมผสับรรยากาศของท่ีน่ี ท่ีท่ีซ่ึงเหมือนใหท้่านไดถู้กยอ้นอดีตกลบัไปเม่ือ 300 ปีก่อน 
และใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บภาพบรรยากาศอนัน่าประทบัใจตามอธัยาศยั       

  น าท่านเดินทางสู่เมืองนำโกย่ำ 
เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั อิสระตำมอธัยำศัย  

น าท่านช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี สินคา้แบรนดด์งัของญ่ีปุ่น
มากมาย สินคา้ภายในร้านมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน ากวา่ 150 แบรนด ์ไม่วา่จะเป็นนาฬิกา 
เคร่ืองประดบั กระเป๋าและเคร่ืองส าอาง มากมายใหท้่านเลือกชอ้ปแบบเตม็อ่ิม จนไม่อยากเลิกชอ้ป
ป้ิงกนัเลยทีเดียว 

 
จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงซำคำเอะ เป็นยา่นธุรกิจการคา้ท่ีเป็นตวัแทนของเมืองนาโกยา่ โดยความ
เจริญในยา่นเมืองดาวน์ทาวน์จะขยายออกจากส่ีแยกซาคาเอะท่ีตดักบัถนนโอทซึ ในยา่นซาคาเอะน้ี 
ยงัมีหา้งสรรพสินคา้มทัซึซากะยะสาขานาโกยา่ ซ่ึงมีพื้นท่ีขายสินคา้กวา้งท่ีสุดในญ่ีปุ่นตั้งอยู ่ท่ี
หา้งสรรพสินคา้มทัซึซากายะ สาขานาโกยา่ ไม่เพียงแต่ท่านจะจบัจ่ายซ้ือของไดเ้ท่านั้น ยงัมีบริเวณ
ต่างๆใหบ้ริการ เช่น พิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีมีวางไปป์ออแกนไว ้ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัชอ้ปป้ิง
มอลลห์รูหราในแบบฉบบันาโกยา่ อีกทั้งในบริเวณติดๆกนั ยงัมีศูนยพ์ลาซ่ามีเดียปาร์คต่างๆ ตั้งแต่
นาโกยา่ปารุโคะ ท่ีรวมแบรนดย์ีห่อ้กวา่ 300 ร้าน จนถึงทวนิบิล 
 
น าท่านสู่ นะบะนะ โนะ ซำโตะ ในช่วงเวลาค ่าน าท่าน ชมกำรแสดงไฟ ในฤดูหนาวท่ีมีช่ือเสียงติด
อนัดบัตน้ๆของประเทศญ่ีปุ่น การจดัแสดงไฟท่ีสวยงาม, อลงัการ, มีเอกลกัษณ์ และจ านวนไฟท่ี
ใชจ้ดัแสดงนั้นมากมายจนเป็นท่ีกล่าวขาน อีกทั้งการจดัแสดงไฟนั้น ยงัมีการปรับแต่งใหส้วยงาม
และแตกต่างกนัไปในแต่ละปี เช่น อุโมงคไ์ฟขนาดยาวประมาณ 300 เมตร ไดแ้ก่ อุโมงคส์ายรุ้งสี
สดใส, อุโมงคไ์ฟสีทองท่ีเปรียบเสมือนอุโมงคด์วงดาวแห่งทางชา้งเผอืก, อุโมงคไ์ฟสีชมพูท่ี
เปรียบเสมือนอุโมงคแ์ห่งความรัก เป็นตน้ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ อสิระตำมอธัยำศัย  
ได้เวลำเดินทำงสู่สนำมบินนำโกย่ำ 

 

 
      00.30 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 647 
      05.10 น.            เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

วนัที่หก สนำมบินนำโกย่ำ– กรุงเทพฯ - - - 



 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร      

วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลด 
ผู้ใหญ่ / เด็ก 

9-14 มกรำคม 63 49,900 46,900 43,900 8,900 -13,000.- 

23-28 มกรำคม 63 49,900 46,900 43,900 8,900 -13,000.- 

6-11 กมุภำพนัธ์ 63 49,900 46,900 43,900 8,900 -13,000.- 

20-25 กมุภำพนัธ์ 63 49,900 46,900 43,900 8,900 -13,000.- 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,900 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 รำคำนีร้วมภำษีน ำ้มัน ณ. วนัที ่18 ก.ย. 2562  และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับภำษีน ำ้มันขึน้ หำกทำงสำย

กำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทำงบริษัท จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 

อตัรำนีร้วม 



 บริการน ้าวนัละ 1 ขวด 
 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

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

 
    
 
 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
  คา่ท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
        ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
  รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพิม่จำกรำคำค่ำทวัร์ 

 
 
  
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  20,000 บาท  
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  

 
  
  

***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์  ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 

 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    หกัเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วนั   หกัค่ามดัจ าจ  านวนเตม็ทั้งหมด 

เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ 

อตัรำนีไ้ม่รวม 



 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 

ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 
*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด*** 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ 
ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมทีพ่กั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    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 าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 
หมำยเหตุ.. (ส ำคัญมำก ผู้โดยสำรทีเ่ดินทำงต้องรับทรำบ และยนิยอม ก่อนกำรเดินทำง 



1. รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนดัหยุดงาน 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 ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 
 
 
 
 

 
  

โปรดตรวจสอบพำสปอร์ตของท่ำน พำสปอร์ตต้องมอีำยุไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนขึน้ไป  
ต้องครอบคลมุถึงวนัเดินทำงกลบัถึงประเทศไทย 

และเหลือหน้ำพำสปอร์ตส ำหรับประทบัตรำเข้ำออกประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน้ำ 
หำกท่ำนไม่ตรวจสอบพำสปอร์ตของท่ำนล่วงหน้ำ และหำกเกดิปัญหำใดๆ ไม่ว่ำสำเหตุใดๆ กต็ำม  

ทำงบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในทุกๆ กรณี 
 
 
 
 



 


