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** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO 
** ชมหมู่บา้นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่่ามกลางหุบเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ 
** สมัผสักล่ินอายเมืองเก่าของ "เมืองทาคายาม่า" ท่ียงัคงอนุรักษค์วามเป็นอยู ่เม่ือสมยัเอโดะกว่า 300 ปี 
** ชม "ปราสาทมัตสึโมโต้" สญัลกัษณ์ของเมือง และไดช่ื้อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีมีความสวยงามท่ีสุด 
** สมัผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ 
** สนุกสนานกบักิจกรรมฤดูหนาวท่ี สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนวบ์อร์ด กระดานเล่ือน 
** ให้ท่านไดผ้อ่นคลาย แช่น ้าแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน ้าด่ืมทีญ่ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วนั 
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 31 มกราคม – 5 กมุภาพนัธ์ 2563  
                                     5-10, 7-12 กมุภาพนัธ์ 2563 (วนัมาฆบูชา)  

28 กมุภาพนัธ์ – 4 มีนาคม / 4-9 มีนาคม 2563  
(หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 
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วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคนัไซ 
20.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 
23.15 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัที่สอง ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana 
no Sato 

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
น าท่านชม “ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)”(ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) สร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีอยูข่องเจา้
เมืองในสมยัโบราณ ตวัปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีไดมี้การส ารวจและพบว่าเคยเป็นท่ีตั้งของ
พระราชวงัโบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน ้ าขนาดใหญ่ เพ่ือป้องกนัการร
รุกรานจากขา้ศึก และน าท่านสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการ  ชอ้ปป้ิงไร้
ชีดจ  ากดับนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบั
สินคา้มากมาย ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองส าอาง และสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod 
กลอ้ง นาฬิกา Mp3 มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเสน้น้ี 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
น าท่านเดินทางสู่ “มสุิอ ิแจ๊สดรีม เอ้าท์เลต็” ซ่ึงเป็น Outlet Malll ดว้ยพ้ืนท่ีกว่า 39,300 ตารางเมตร ท่ีน่ีจึง
รวบรวมร้านคา้แบรนดเ์นมชั้นน าและร้านอาหารญ่ีปุ่น ท่ีมีช่ือเสียงไวม้ากกว่า 240 ร้าน นอกจากน้ีก็จะมีส่วนนัง่
พกัเทา้ นัง่พกัผอ่นหลงัเดินชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ กว่า 200 ท่ีนัง่ ใหท่้านไดซ้ื้อสินคา้มากมายในราคาลดพิเศษ ให้
ท่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ “Nabana no Sato” เพื่อชม 
เทศกาลประดบัไฟ ท่ีน่ีนอกจากตอนกลางวนัจะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้ยามค ่าคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปี 
ยงัประดบัไฟอยา่งสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซ่ึงเป็นงานจดัแสดงไฟท่ียิง่ใหญ่ติดอนัดบั1ของญ่ีปุ่น 
(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึน้ระหว่าง ตุลาคม - พฤษภาคม ของทุกปี) 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 พกัท่ี ROUTE INN OGAKI INTER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วนัที่สาม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจนิยะ+ย่านซันมาชิซูจิ - เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจ+ิถนน
นาวาเตะ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” น าท่านชมสถานท่ีพิเศษสุด ซ่ึงแสดงถึง
ความสามารถและพยายามของชนชาติญ่ีปุ่นโบราณ หมู่บา้นท่ีไดรั้บเลือกจากองคก์าร ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก
เมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าว่า กสัโช ซ่ึง
แปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวับา้นมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างข้ึนโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวั
เดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ ใหอิ้สระท่านเดินชม
ความสวยงามของหมู่บา้นแห่งน้ีตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่ “ทาคายาม่าจนิยะ” หรือ จวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นใน) เป็นทั้งท่ี
ท างาน และท่ีอยูอ่าศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกูลโตกุ
กาว่า ในสมยัเอโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแลว้ ใหท่้านเลือกชมและซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ณ “เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจ”ิ 
ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆ ท่ียงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นโบราณ และกล่ินไอในสมยัเอโดะ
กว่า 300 ปีก่อน ใหท่้านไดเ้ก็บบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองมตัสึโมโต้” ใหท่้านช้
อปป้ิง ซ้ือของท่ีระลึกสไตลญ่ี์ปุ่นนานาชนิด ท่ี “ถนนนากามาจแิละถนนนาวาเตะ” บริเวณใกลก้บัปราสาท ที
ยงัคงลกัษณะบา้นเรือนและส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสไตลโ์บราณไวไ้ดอ้ยา่งดี ท าใหไ้ดบ้รรยากาศท่ีเหมาะแก่การ
ถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีละลึกอยา่งยิง่ 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัท่ี PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วนัที่ส่ี  ปราสาทมัตสึโมโต้ - สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - น่ังรถไฟชมววิฟูจ ิ- โอชิโนะ ฮัคไค -  
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม “ปราสาทมตัสึโมโต้” (ชมดา้นนอก) สญัลกัษณ์ของเมือง และไดช่ื้อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีมีความ
สวยงามท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่ีสามารถรอดพน้การถูกท าลายจากเพลิงของ
สงครามมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวัปราสาทมีผนงั ท่ีทาดว้ยสีด าสนิทท าใหม้ี
ฉายาว่า ปราสาทอีกาด า จากนั้นน าท่านไดส้มัผสัความสนุกสนานบน 
“สกรีีสอร์ท” สนุกสนานกบักิจกรรมฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว ์
บอร์ด กระดานเล่ือนหิมะ ฯลฯ หรือเลือกพกัผอ่นอิริยาบถกบัการนัง่จิบ
กาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซ้ือของท่ีระลึกหลากหลายเวอร์ชัน่ เก็บ
ภาพแห่งความประทบัใจกบัมุมสวยๆท่ีมีลานหิมะสีขาวซ่ึงมีภูเขาไฟฟูจิ
เป็นฉากหลงั (รวมค่าเขา้ลานสกี แต่ไม่รวมกระดานเล่ือนและอุปกรณ์สกี)  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเปล่ียนอิริยาบถในการเดินทางดว้ยการนัง่รถไฟ “Fujikyu Railway” รถไฟทอ้งถ่ิน
ท่ีสามารถมองเห็นวิว "ภูเขาไฟฟูจิ" ท่ีเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่น และมี
ความสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่น สูงถึง 3,776 เมตร รูปทรงของภูเขาไฟฟูจิถือว่าเป็นภูเขาท่ีมีรูปทรง
สวยท่ีสุดในโลก คือมีความสมมาตรกนัทุกดา้น ตวัภูเขาท ามุม 45 องศากบัพ้ืนราบ และมี
หิมะปกคลุมเป็นสีขาวโพลนท่ียอดภูเขาไฟฟูจิเกือบตลอดทั้งปี คนญ่ีปุ่นมีความเช่ือทางดา้นศาสนา และ 
วฒันธรรมเก่ียวกบัภูเขาไฟฟูจิมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนัภูเขาไฟฟูจิจดัว่าเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม (ความ
สวยงามของภูเขาไฟฟจิูขึน้อยู่กับสภาพท้องฟ้าอากาศเปิด) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้ าท่ี
เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ท่ีใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พ้ืนดิน และซึมไปยงับ่อน ้ า
แต่ละบ่อ ดงันั้นน ้ าท่ีอยูใ่นบ่อ จะเป็นน ้ าท่ีใสสะอาด และสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถู้กเลือกให้
เป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้ าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 
 พกัท่ี TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น 
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พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งว่าออนเซ็น เพ่ือผอ่นคลาย
ความเม่ือยลา้ การอาบน ้ าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเมื่อยลา้ และยงัช่วย
ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
 

วนัที่ห้า ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - มหานครโตเกียว - ตลาดปลาซึกิจ ิ- ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” น าท่าน “ล่องเรือโจรสลดั” (ล่องสั้น 10 นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพื่อให้
ท่านไดส้มัผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน ้ าจืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขา
ไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีท่ีแลว้ จากนั้นเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เพื่อน าท่านมาท่ี “ตลาดปลาซึกจิ ิ(Tsukiji 
market)” เป็นตลาดคา้ส่งปลา, ผกั และ ผลไม ้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ตลาดปลาแห่งน้ีนบัเป็นท่ีท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุด และเป็นท่ีรู้จกักนัดีว่าเป็นหน่ึงในตลาดปลาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย เน่ืองจากมีการซ้ือขาย
สินคา้ทะเล ตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด และยงัเป็นแหล่งร้านอร่อยช่ือดงัของร้านซูชิ 
ซาชิมิ และ อาหารทะเลนานาชนิด 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
**พิเศษมอบ สตอเบอร่ี ท่านละ 1 แพค็ 
น าท่านชอ้ปป้ิง “ย่านชินจูก”ุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ 
และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหมื่นเดินกนัขวกัไขว่ ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่าน
เลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็น
ตน้ อิสระใหท่้านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ออิอ
นพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญ่ีปุ่น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์
เก็ต ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเดินทางกลบั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
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วนัที่หก สนามบินนาฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
05.25 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหว่างการน าเท่ียวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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เดนิทาง    31 มกราคม – 5 กมุภาพนัธ์ 2563 
28 กมุภาพนัธ์ – 4 มีนาคม / 4-9 มีนาคม 2563 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 39,900 บาท 
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  37,900 บาท 
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 35,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -15,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
 

เดนิทาง  5-10, 7-12กมุภาพนัธ์ 2563 (วนัมาฆบูชา) 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 40,900 บาท 
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  38,900 บาท 
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 36,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -16,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
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อตัราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน  
1.ค่าทวัร์รวมภาษีมูลค่าเพิม่ (ไม่รวมถึงตัว๋เคร่ืองบิน)  

2.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (สินคา้ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย) 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% + หกั ณ ท่ีจ่าย 3%  (เฉพาะค่าทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค  านวณ ณ วนัท่ี 12/11/2562) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวติท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  
o การบริการของมคัคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพ่ิมเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
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o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วนัก่อนเดนิทาง ยดึเงนิ 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมอีายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบุ) 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพ่ิม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท่้านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ  าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ  านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  
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o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


