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รหสัโปรแกรม : 18247 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

30 เมษายน -05 พฤษภาคม 2563  

“หยุดวนัแรงงานแห่งชาติ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.10-06.20+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบนินารติะ – วดัอาซากสุะ – ภเูขาไฟฟจู ิ– ทุ่งพิ้งคม์อส 

 ISAWA HOTEL OR SIMILAR CLASS           พเิศษ...บฟุเฟตข์าปูยกัษ์ 
- ✓ ✓  

วนัที่สาม 
เทอืกเขาเจแปน แอลป์ (ชมก าแพงหมิะ)  

✓ ✓ ✓ 
 TOYAMA HOTEL OR SIMILAR CLASS 3*         

วนัที่สี ่
 เทศกาลชมดอกทิวลปิ – หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เอออน พลาซ่า 

✓ ✓ - 
 GIFU HOTEL OR SIMILAR CLASS 3*             

วนัที่หา้ 
เกยีวโต – ปราสาทนิโจ ้– วดัคโิยสมิึ – โอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ 

 OSAKA HOTEL OR SIMILAR CLASS 3* 
✓ ✓ - 

วนัที่หก 
ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – รงิก ุพรเีมี่ยม เอา้ทเ์ลต็ – สนามบนิคนัไซ 

สนามบนิสุวรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) TG673 17.35-21.25   
✓ - - 
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วนัพฤหสับดีที ่03 เมษายน 2563  (1) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.30 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C       

 

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

 

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

22.10  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 642 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัศุกรที์ ่01 พฤษภาคม 2563 (2) สนามบินนาริตะ – วดัอาซากุสะ – ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งพิ้ งคม์อส 

06.20 ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อม

ตรวจเชค็สมัภาระเรียบร้อยแล้ว ... น าทา่นชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไร

ให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ 

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าค ารณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก” แขวนอยู่ มี “ถนนนากามิเสะ” ร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิพวงกุญแจ 

ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถ

หาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี  

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู  

http://bit.ly/2NMk5YE
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บ่าย  น าท่านชม “ภูเขาไฟฟูจิ” ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นด้วย  ความสูง 3,776 เมตรจากระดับน า้ทะเลและ

รูปทรงกรวยคว ่าที่ได้สดัส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กบัการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวี

ผู้มีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น เดิมที่ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็น

แดนต้องห้ามส าหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกดิการระเบิดคร้ังสดุท้ายเม่ือกว่าสามร้อยปีมาแล้ว  

น าท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภเูขาไฟฟูจิ (หรือชัน้สูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาต

ใหข้ึ้นไดใ้นวนันัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเที่ยวชม “ทุ่งพิ้ งคม์อส” หรือที่คนญ่ีปุ่นเรียกกันว่า Shibazakura ที่จะเบ่งบานตั้งแต่เดือน

เมษายนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ดอกชิบะซากุระมีต้นก าเนิดมาจากทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียงเหนือ ดอกไม้

ชนิดน้ีมีหลายพันธุ์ทั้งสีชมพูและสีขาว ดอกจะบานปกคลุมพ้ืนดินเป็นทุ่งกว้างดุจดังพรมผืนยักษ์ ในช่วงฤดู

ใบไม้ผลิดอกจะบานและดูคล้ายกบัดอกซากุระ ส่วนในฤดูอื่นจะมีใบสเีขียวดูคล้ายต้นหญ้า ดังน้ันจึงเรียกกันว่า 

ชิบะซากุระ ค าว่าชิบะ หมายถึงต้นหญ้า แปลได้ว่า ซากุระต้นหญ้านั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ หรือชุดอาหาร

พ้ืนเมืองแบบไคเซก ิ

            ทีพ่กั  ISAWA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบัเดียวกนั 

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ท่ีคนญี่ปุ่ นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้การ 

ไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน** 
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วนัเสารที์ ่02 พฤษภาคม 2563 (3)   เทือกเขาเจแปน แอลป์ (ชมก าแพงหิมะ) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่จุดเร่ิมต้นของเส้นทาง “เจแปน แอลป์” เส้นทางทอ่งเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทบัใจไม่รู้ลืม 

ทาเทยาม่า...น าท่านนัง่รถรางไฟฟ้า รูปข้ันบันไดสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่าเพ่ือเปลี่ยนรถโคช้สายธรรมชาติ             

สู่ ยอดดอยมุโรโด โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น น า้ตก

เมียวโจ เป็นน า้ตกที่สงูที่สดุของประเทศญ่ีปุ่น ผ่านป่าสนดึกด าบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี และลัดเลาะไปตาม

ซอกก าแพงหิมะที่สงูกว่า 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเม.ย.ถึงกลางเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดดอยมุโรโด คือ จุด

ชมวิวสงูสดุของเส้นทางน้ีบริเวณยอดเขาทา่นสามารถแลเหน็ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกับขอบฟ้าสีสด

ตลอดทั้งวันทั้งคืน  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนูบนเทอืกเขาเจแปนแอลป์ 

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

รองจากภเูขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป เพ่ือชมทศันียภาพอกีฟากฝั่งของภเูขา คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่

ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึก สร้างความต่ืนตาต่ืนใจย่ิงแก่นักท่องเที่ยวทุกคน น าท่าน

โดยสารกระเชา้ ข้ามเหวลึก ซ่ึงสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาค า้คั่นกลางเลยเป็นทางยาว 
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1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่ากระเช้าพาโนราม่า...จากน้ันน าทา่นโดยสารรถกระเชา้ไฟฟ้ารูปขั้นบันได้อีกคร้ังเพ่ือ

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 า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยบุฟเฟต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น 

            ทีพ่กั TOYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัอาทิตยที์ ่03 พฤษภาคม 2563 (4)   เทศกาลชมดอกทิวลิป – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – เอออน พลาซ่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

  น าทา่นเดินทางชม “เทศกาลดอกทิวลิป” ณ สวนโทนามิ เป็นเทศกาลชมดอกทวิลิปที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของ

ญ่ีปุ่น จัดเป็นประจ าทุกปีที่สวนโทนามิ เพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่น่ีมีดอกทวิลิปที่แข่งกัน

บานรอต้อนรับนักทอ่งเที่ยวกว่า 1 ล้านดอกแบ่งแยกกว่า 500 สายพันธุ ์

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนูบนเทอืกเขาเจแปนแอลป์ 

บ่าย น าทา่นเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ “หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ” หมู่บ้านแห่งน้ี 

ตั้งอยู่ในหุบเขาสงูห่างไกลความเจริญ ท าให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอนัดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” โดยการสร้างหลังคาเป็นสามเหล่ียมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้าย

การพนมมือ และยังได้รับการขึ้ นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้า

พ้ืนบ้านมากมายจากร้านค้าที่ดัดแปลงซ่อนตัวอยู่ในบ้านกชัโช่ได้อย่างกลมกลืน 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสนิค้าช้ันน าต่างๆ มากมาย อาท ินาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า

รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “รา้น 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านได้เพลิน

เพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สนิค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอธัยาศัยอย่างจุใจ 
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อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงและเลอืกชิมอาหารอร่อยจากรา้นต่างๆ 

            ทีพ่กั GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัจนัทรที์ ่04 พฤษภาคม 2563 (5)  เกียวโต – ปราสาทนโิจ ้– วดัคิโยมิสึ – โอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เกยีวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่นมาก่อน เพ่ือน าท่านเข้าชม “ปราสาทนิ

โจ้” ปราสาทแห่งน้ีเคยเป็นปราสาทที่ประทับของเจ้าเมืองหรือโชกุนผู้ครองเมืองหลายสมัยด้วยกัน และยัง

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก นอกจากความงามของปราสาทนิโจ้แล้ว ยังมี

สวนดอกไม้และสวนญ่ีปุ่นให้ได้ชมอกีด้วย 

 

 

 

 

 
 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “นาเบะซูโม่” 

บ่าย  น าทา่นเข้าชม “วดัคิโยมิซึ” วัดที่สร้างข้ึนบนเนินเขาโดยการใช้ทอ่นซุงน ามาวางเรียงกนัและได้รับการยกย่อง

ให้เป็นมรดกโลกอกีแห่งหน่ึง น าทา่นนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์และด่ืม “น า้ศักด์ิสทิธิ์สามสาย” ที่เช่ือว่าเมื่อดื่มแล้ว

จะประสบความส าเรจ็สามด้านคือ “ช่ือเสยีง เงินทองและสขุภาพ” 

 

 

 

 

 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่ “โอซากา้” เพ่ือน าทา่นสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงไร้ ขีดจ ากดักบัสนิค้ามากมาย อาท ิเสื้อผ้าเก๋ๆ  กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟช่ันสวยๆ สนิค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้เลือกมากมายหลากหลายสสีนั 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงและเลอืกชิมอาหารอร่อยจากรา้นต่างๆ 

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 



 

~ 8 ~ 
 

 

วนัองัคารที ่05 พฤษภาคม 2563 (6)      ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ริงกุ พรีเมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต – สนามบินคนัไซ 

           สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซากา้” (ดา้นนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า  

ถือเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างข้ึนจากด าริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงในสามแม่ทัพคน

ส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทติย์อุทยัเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว โดยใช้แรงงานกว่าหกหมื่นคนในการก่อสร้าง 

ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางอ านาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่

ย่ิงใหญ่ที่สดุในสมัยน้ัน 

 

 

 

 

 
 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “ริงกุ พรีเมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต” สวรรค์ของบรรดานักช้อปทุกคน แหล่งรวมสินค้าน าเข้า

และสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่นมากมาย อาท ิMK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione 

Tessile ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ เลือกดู

เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟช่ัน 

Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan และสนิค้าอื่นๆอกีมากมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงก่อนเดินทางกลบั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ 

17.35  ออกเดินทางจากสนามบินคนัไซ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิ TG673 

21.25  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

- - - Always with You - - - 
หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  
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อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

30 เม.ย. – 05 พ.ค. 63 59,900.- 56,900.- 53,900.- 8,000.- 

***กรุป๊คอนเฟริม์ออกที ่25 ทา่น สอบถามขอ้มลูส ารองทีน่ัง่ไดท้ีฝ่า่ยขายบรษิทัทวัรใ์กลบ้า้นทา่น*** 

***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 18,000.-บาท*** 

***กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 2 ป ี(ทารก) ราคา 9,000.-บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน/ทา่น/ทรปิ หรอื 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ*** 
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อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริการน ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 
 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%    

3. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จ านวน 3,000.-เยน/ท่าน/ทริป หรือ 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป)  

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
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การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจี านวนผู้เดนิทางตามอตัราที่ก  าหนด ถ้าผู้เดนิทางมจี านวนไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอสงวน 

สทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษัทฯ 

 จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง  

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทาง หรือคืนเงินได้ 

 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดห้องให้กบักรุป๊ที่เข้าพัก  โดยมห้ีองพักส าหรับผู้สบูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอ

เปล่ียนห้องได้ตามความประสงคข์องผู้ที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้ 

 กรณลีุกค้าต้องการพักเป็นห้องเตยีงใหญ่พักคู่(DOUBLE) เนื่องจากโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นห้องพักส่วนใหญ่เป็นห้องแบบเตยีงคู่(TWIN) 

ในกรณทีี่ห้องเตม็ไม่มห้ีองเตยีงใหญ่พักคู่(DOUBLE) ขอสงวนสทิธใินการจัดห้องให้เป็นแบบเตยีงคู่(TWIN) แทน 

กรณต้ีองการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้อง หรือห้องแบบ3 เตยีง TRIPLE ROOM ทางโรงแรมมห้ีองแบบ TRIPLE ซึ่งบางคร้ังอาจจะมไีม่เพียงพอ   

ขอสงวนสทิธใินการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คอื 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

 สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วนัเสาร์-อาทติย์ รถอาจจะตดิ อาจจะท าให้เวลาในการท่องเที่ยวและ     

ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมอืจากผู้เดนิทางในบางครั้ง

ที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวครบตามโปรแกรมที่จัดไว้ 

 การบริการของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวนัละ10-12 ชั่วโมงเท่านั้น อาทเิช่น เริ่มงานเวลา 8.00 น. 

ถงึเวลา 20.00 น. ในวนันั้น มอิาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 การประกนัภัย ทางบริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดนิทาง เป็นการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว 

เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลมุถึง สขุภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯ ถอืว่าทา่นได้เข้าใจและ

ยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทัประกนัทัว่ไป และควรศึกษา

เงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามี

คุณสมบตัใินการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

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 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพ านักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15  วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คุณสมบตัทิี่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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