
 

 

 

 

               
 

** เทศกาลชมดอกทวิลปิ "SAKURA TULIP FESTIVAL" จดุเดน่ตรงที่มีกงัหนัลมประดบัฉากสวยงาม 



 

 

** ให้ทา่นชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ 

** ชมความงามกบัเส้นทาง เจแปนแอลป์ สดุยอดของการทอ่งเที่ยวที่ถกูขนานนามวา่ "หลงัคาแหง่ญ่ีปุ่ น" 
** ชมทุง่ดอกไม้ขนาดเลก็หลากส ี“พิง้ค์มอส SHIBAZAKURA” พร้อมภเูขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงั 
** ชมหมูบ้่านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่า่มกลางหบุเขาที่อดุมสมบรูณ์ 
** ให้ทา่นได้ผอ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิ่มไมอ่ัน้ 
** บริการทา่นด้วยน า้ดื่มที่ญี่ ปุ่นทา่นละ 1ขวด/วนั 

ก าหนดการเดนิทาง 15 - 20 (วนัสงกรานต์) / 16 - 21 / 19 - 24 เมษายน 2562 
     

 (หากท่านมีจองตัว๋ภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที ่ก่อนจองตัว๋ดว้ยค่ะ) 
 
วันแรก  สนามบนิสุวรรณภมิู - สนามบนินาริตะ 
19.30 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 สว่นผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง 
22.10 น. เหินฟา้สู ่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาท้องถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วันที่สอง ชมทุ่งทิวลปิ SAKURA TULIP FESTIVAL - วัดอาซากุสะ - ย่านชนิจูกุ - โอชิโนะ ฮคัไค -  
 ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อัน้ 
06.20 น.  เดินทางถงึ สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว  
 นําทา่นชม "เทศกาลชมดอกทวิลิป Sakura Tulip Festa" ที่เมือง Sakura (ซะครุะ) จงัหวดั Chiba ภายในงานทา่นจะ

เพลดิเพลนิกบัดอกทิวลปิ 68 ชนดิประมาณ 700,000 ต้น ที่มีสสีนักบัฉากหลงัของ “กังหนัลม De Liefde” ทําขึน้ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และประกอบที่เมืองซากรุะ สร้างขึน้ในปี 1994 เพื่อเป็นสญัญาลกัษณ์ของ Sakura Furusato Square และเป็น
สญัาลกัษณ์ของมิตรภาพอนัดีงามระหวา่งประเทศญ่ีปุ่ นและเนเธอร์แลนด์ เป็นกงัหนัลมสบูนํา้อนัแรกในประเทศญ่ีปุ่ น สงู 15.6 
เมตร ทําจากอิฐและสีค่อนกรีตเสริมเหลก็ เพื่อจะตกันํา้ขึน้ เพลาทีข่บัเคลือ่นด้วยแรงลมจะหมนุกงัหนันํา้ข้างลา่ง คณุสามารถ
เข้าไปชมภายในและชัน้บนของกงัหนัลม แตค่ณุจะต้องถอดรองเท้าไว้ข้างนอก พร้อมถ่ายรูปกบัดอกไม้ที่สวยงามกนัตาม
อธัยาศยั (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) จากนัน้นําทกุทา่นนมสัการเจ้าแมก่วนอมิทองคาํ ณ “วัดอาซากุสะ” วดัที่ได้ช่ือวา่เป็นวดัที่มี
ความศกัดิ์สทิธ์ิ และได้รับความเคารพนบัถือมากท่ีสดุแหง่หนึง่ในกรุงโตเกียว ภายในประดษิฐานองค์เจ้าแมก่วนอิมทองคําท่ี
ศกัดิ์สทิธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึง่มกัจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสริิมงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงั
เป็นท่ีตัง้ของโคมไฟยกัษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกด้วยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนห้อยอยู ่ณ ประตทูางเข้าที่อยูด้่านหน้าสดุ
ของวดั ที่มีช่ือวา่ “ประตฟูา้คาํรณ” และถนนจากประตเูข้าสูต่วัวหิารที่ประดิษฐานเจ้าแมก่วนอิมทองคํา มช่ืีอวา่ “ถนนนากามิ
เซะ” ซึง่เป็นท่ีตัง้ของร้านค้าขายของที่ระลกึพืน้เมืองตา่งๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเท้า พวงกญุแจที่ระลกึ 
ฯลฯ ให้ทกุทา่นได้เลอืกซือ้เป็นของฝากของที่ระลกึ 

  รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อให้ทา่นได้ใช้เวลาอยา่งคุ้มคา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 



 

 

 นําทา่นเดินทางช้อปปิง้ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแหง่ความเจริญอนัดบัหนึง่ของกรุงโตเกียว ทา่นจะได้พบกบัห้างสรรพสนิค้า และร้าน
ขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซึง่จะมีผู้คนนบัหมื่นเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจดุนดัพบยอดนิยมอกีด้วย เชิญทา่นเลอืกชมสนิค้ามากมาย 
อาทิ เคร่ืองใช้ไฟฟา้, กล้องถา่ยรูป, นาฬิกา, เสือ้ผ้า, รองเท้าแฟชัน่ และเคร่ืองสาํอาง เป็นต้น อิสระให้ทา่นได้เพลนิเพลนิกบัการ 
“เลอืกชมและซือ้” สนิค้าตามอธัยาศยั จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่“โอชิโนะฮัคไค” บอ่นํา้ที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภเูขา
ไฟฟจิู ท่ีใช้เวลาอนัยาวนานในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดิน และซมึไปยงับอ่นํา้แตล่ะบอ่ ดงันัน้นํา้ทีอ่ยูใ่นบอ่ จะเป็นนํา้ทีใ่สสะอาด 
และสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานที่แหง่นีย้งัได้ถกูเลอืกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหลง่นํา้จากธรรมชาติทีด่ีที่สดุของญ่ีปุ่ นอกีด้วย 
 พกัที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปยูกัษ์ อนัขึน้ช่ือของญ่ีปุ่ น แบบไมอ่ัน้ 

 พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแหง่นี ้ทา่นจะได้สมัผสักบัการอาบนํา้แร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนนเซ็น เพือ่
ผอ่นคลายความเมื่อยล้า การอาบนํา้แร่ จะทําให้ เลอืดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สขุภาพดี, ผอ่นคลาย
ความเมื่อยล้า และยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอกีด้วย 

 

     
  
วันที่สาม ชมทุ่งพิง้ค์มอส SHIBAZAKURA PARK - ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนน

นากามาจ+ิถนนนาวาเตะ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นําทา่นสมัผสัความงดงามระรานตาของพรมสชีมพขูนาดใหญ่ของ “ทุ่งดอกพิง้ค์มอส” ลกัษณะดอกมี 5 กลบีคล้ายๆดอก
ซากรุะ คนญ่ีปุ่ นจึงเรียกอกีช่ือหนึง่วา่ “ชิบะซากุระ” แตจ่ริงๆแล้วเป็นพืชคนละชนิดกนั ให้ทา่นได้เก็บภาพประทบัใจกบั ทุง่
ดอกไม้หลากสตีัง้แตส่ขีาว ชมพอูอ่นๆ จนถึงสชีมพเูข้ม ตามอธัยาศยั (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) จากนัน้นําทา่นสู ่
“สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ” เป็นสถานท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3 ของจดุชมดอกซากรุะในประญ่ีปุ่ น บริเวณรอบๆมีต้น
ซากรุะสชีมพสูายพนัธุ์โคอิกงั (Kohigan) ประมาณ 1,500 ต้น เร่ิมปลกูในปี 1875 และเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม มกีารจดั
เทศกาลดอกซากรุะเป็นประจําทกุปีในเดือนเมษายนทัง้เดือน โดยการตกแตง่สวนให้มีบรรยากาศของเทศกาลที่คกึคกั ผู้ เข้าชม
มากมายตา่งพากนัมารวมตวักนัที่น่ี ชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยดอกซากุระ เป็นฉากหลงัที่สวยงามรอบปราสาท (ความ
สวยงามของดอกซากรุะ..ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นชม “ปราสาทมัตสโึมโต้” (ชมด้านนอก) สญัลกัษณ์ของเมอืง และได้ช่ือวา่เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีมีความสวยงามที่สดุ
ของญ่ีปุ่ น ที่สามารถรอดพ้นการถกูทําลายจากเพลงิของสงครามมาได้จนถึงปัจจบุนั ตวัปราสาทมผีนงั ท่ีทาด้วยสดีําสนิททําให้
มีฉายาวา่ ปราสาทอีกาดาํ จากนัน้ให้ทา่นช้อปปิง้ ซือ้ของที่ระลกึสไตล์ญ่ีปุ่ นนานาชนิด ท่ี “ถนนนากามาจิและถนนนาวา



 

 

เตะ” บริเวณใกล้กบัปราสาท ทียงัคงลกัษณะบ้านเรือนและสิง่ก่อสร้างที่เป็นสไตล์โบราณไว้ได้อยา่งดี ทําให้ได้บรรยากาศที่
เหมาะแก่การถ่ายรูปไว้เป็นท่ีละลกึอยา่งยิง่ 
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอสิระ เพื่อให้ทา่นได้ใช้เวลาอยา่งคุ้มคา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 
 พกัที่ PREMIER CABIN MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 

   
 

วันที่สี่ ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (ก าแพงหิมะ)  - เมืองคานาซาว่า - มิสุอิ เอ้าท์เล็ต โอยะเบะ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นําทา่นเดินทางสูจ่ดุเร่ิมต้นของเส้นทาง “เจแปน แอลป์” เส้นทางทอ่งเที่ยวคลาสสคิที่ทา่นจะประทบัใจไมรู้่ลมื 

* โองิซาวา่ เส้นทางธรรมชาติ นําทา่นโดยสารรถโค้ชไฟฟา้ปลอดมลพิษทะลอุโุมงค์ใต้ภเูขาเป็นทางยาวรวมถงึ 6.1 
กิโลเมตร 

* เขื่อนคโุรเบะ นําทา่นโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขัน้บนัไดอีกครัง้เพื่อลดระดบัลงสูส่นัเขื่อนคโุรเบะ เขื่อนขนาดยกัษ์ที่
มีความยาวของสนัเขื่อนถึง 800 เมตร ทา่นสามารถเดินชมววิที่โอฬารตระการตาของเทือกเขา 

* คโุรเบะไดร่า ท่ีราบสงูบนไหลเ่ขาที่ทา่นสามารถชมทศันยีภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลกึ สร้างความตื่นตาตื่นใจยิ่งแก่
นกัทอ่งเที่ยวทกุคน นําทา่นโดยสารกระเช้าข้ามเหวลกึซึง่สลงิของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง ไมม่ีเสาคํา้สลงิคัน่กลางเลย
เป็นทางยาว 1,700 เมตร จงึได้ฉายาวา่กระเช้าพาโนรามา่ 
 รับประทานอาหารกลางวนั บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซต็เบน็โตะ (เซ็ตกล่อง) 

* ไดคมัโป นําทา่นโดยสารรถโค้ชไฟฟา้ไร้มลพิษทะลอุโุมงค์ใต้ภเูขาทาเทยามา่ที่สงูถึง 3,015 เมตร สงูเป็นท่ีสองรอง
จากภเูขาไฟฟจิู สูท่ี่ราบไดคมัโป เพื่อชมทศันียภาพอีกฟากฝ่ังของภเูขา 

* ดอยมโุรโด นําทา่นโดยสารรถโค้ชสูย่อดดอย โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผา่นป่าสนและทุง่ราบทีม่ีมนต์เสน่ห์แตกตา่งกนั
ทกุฤด ูเช่น นํา้ตกเมยีวโจ เป็นนํา้ตกที่สงูที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น ผา่นป่าสนดกึดําบรรพ์ที่มีอายกุวา่ 1,000 ปี และลดัเลาะไป
ตามซอกกําแพงหมิะที่สงูกวา่ 20 เมตร (ชว่งกลางเดือนเม.ย.ถงึต้นเดือนพฤษภาคม) ถงึยอดดอยมโุรโด คือ จดุชมวิวสงูสดุของ
เส้นทางนีบ้ริเวณยอดเขาทา่นสามารถแลเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆทีต่ดักบัขอบฟา้สสีดตลอดทัง้วนัทัง้คืน สร้างความ
ประทบัใจให้แก่ทา่นมิรู้ลมื 
* นําทา่นนัง่รถกระเช้าไฟฟา้รูปขัน้บนัไดจากที่ราบสงูบิโจไดร่าเพือ่เปลีย่นรถโค้ชสายธรรมชาติได้ และชมความแรงของนํา้ที่
ปลอ่ยออกจากแอง่นํา้สเีขยีวมรกตที่พวยพุง่สง่เสยีงดงัสนัน่สูเ่บือ้งลา่งสู่ทาเทยาม่า 
 จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่“เมืองคานาซาว่า” เพื่อช้อปปิง้จใุจกบั “มิสุอิ เอ้าท์เล็ต โอยาเบะ” ซึง่เป็น Outlet Malll 
ด้วยพืน้ท่ีกวา่ 39,300 ตารางเมตร ที่น่ีจึงรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชัน้นําและร้านอาหารญ่ีปุ่ น ที่มีช่ือเสยีงไว้มากกวา่ 240 



 

 

ร้าน นอกจากนีก็้จะมีสว่นนัง่พกัเท้า นัง่พกัผอ่นหลงัเดินช้อปปิง้มาเหน่ือยๆ กวา่ 200 ที่นัง่ ให้ทา่นได้ซือ้สนิค้ามากมายในราคา
ลดพิเศษ 

 รับประทานอาหารคํ่าแบบอสิระ เพื่อให้ทา่นได้ใช้เวลาอยา่งคุ้มคา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 
 พกัที่ APA HOTEL KANAZAWA หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 

    
 

วันที่ห้า ตลาดโอมิโจ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ย่านซันมาชิซูจิ - 
 อิออนพลาซ่า 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนัน้นําทา่นสู ่“ตลาดโอมิโจ (Omicho Market)” เป็นตลาดสดขนาดใหญ่และมคีวามเก่าแก่กวา่ ตัง้อยูใ่นใจกลางเมืองคา
นาซาวา่ จงัหวดัอิชิคาวา่ ท่ีรวมร้านค้าไว้มากมายกวา่ 100 ร้าน ทัง้ร้านขายอาหารสด อาหารแห้ง ผกัและผลไม้ รวมถึง
ร้านอาหารทีด่งึดดูให้นกัทอ่งเทีย่วมาลิม้ลองความสดอร่อยของอาหารทะเล  จนได้รับสมญานามวา่ “ครัวแหง่คานาซาวา่” 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่หมูบ้่านมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นําทา่นชมสถานท่ีพิเศษสดุ ซึง่แสดงถึงความสามารถและ
พยายามของชนชาติญ่ีปุ่ นโบราณ หมูบ้่านท่ีได้รับเลอืกจากองค์การ ยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 ทา่นจะได้พบกบั
บ้านในแบบกสัโชสคึริุ ซึง่เป็นแบบญ่ีปุ่ นดัง้เดิม ช่ือนีไ้ด้มาจากคําวา่ กสัโช ซึง่แปลวา่พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านท่ีหลงัคาชนั
ถึง 60 องศา มีลกัษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากนั ตวับ้านมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึง่
โครงสร้างของบ้านสร้างขึน้โดยไมใ่ช้ตะปแูม้แตต่วัเดยีว แตย่งัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยา่งหนกัในชว่งฤดู
หนาวได้ดี ให้อิสระทา่นเดินชมความสวยงามของหมูบ้่านแหง่นีต้ามอธัยาศยัจนถงึเวลานดัหมาย 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นสู ่“ทาคายาม่าจนิยะ” หรือ จวนผู้วา่แหง่เมืองทาคายามาในอดีต (ไมร่วมคา่เข้าชมด้านใน) เป็นทัง้ที่ทํางาน และที่อยู่
อาศยัของผู้วา่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกนุตระกลูโตกกุาวา่ ในสมยัเอโดะ หรือกวา่ 
300 ปีที่แล้ว ให้ทา่นเลอืกชมและซือ้สนิค้าพืน้เมือง ณ “เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ” ซึง่เต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้านา่รักๆ 
ที่ยงัคงอนรัุกษ์รูปแบบของบ้านโบราณ และกลิน่ไอในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปีก่อน ให้ทา่นได้เก็บบรรยากาศอนันา่ประทบัใจ 
จากนัน้นาํทา่นเดินทางสู ่“อิออนพลาซ่า” ศนูย์รวมแหง่สนิค้านานาชนิด ไมว่า่จะเป็นขนมญ่ีปุ่ น ผลไม้ และอาหารนานาชนิด
ใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ทา่นเลอืกซือ้สนิค้าและของฝากได้ตามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอสิระ เพื่อให้ทา่นได้ใช้เวลาอยา่งคุ้มคา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 
สมควรแกเ่วลาเดินทางสู ่“สนามบินนาโกย่า” เพื่อเดินทางกลบั 



 

 

    
 

วันที่หก สนามบนินาโกย่า - กรุงเทพฯ 
00.30 น.   เหินฟา้สูเ่มืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647 
04.30 น.   เดินทางถงึเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  
 

หมายเหตุ :  รายการตา่งๆ สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อกีทัง้โรงแรมตา่งๆที่ระบใุนรายการนีอ้าจมีการปรับยา่น และสถานที่ตัง้ ได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้นีย้งัคงไว้ซึง่ระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะคาํนงึถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนําเที่ยวเป็นสาํคญั 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 

เดินทาง  15 - 20 (วนัสงกรานต์) / 16 - 21 / 19 - 24 เมษายน 2562 

อัตราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ทา่นขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ 52,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  50,900 บาท 
เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไมม่ีเตียง 48,900 บาท 
พกัเดี่ยวจา่ยเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท 
ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทัง้เด็กและผู้ใหญ่) -21,000 บาท 

 เด็กทารก อายตุํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทําการจองคะ่ 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
o คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% + หกั ณ ที่จ่าย 3%  (คา่ทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
o คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ 
o คา่ธรรมเนียมนํา้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัท่ี 24/12/2561) 
o คา่อาหาร, คา่เข้าชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบไุว้ในรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น) 



 

 

o คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดินทาง  ***ไมคุ่้มครองเด็กอายตุํ่ากวา่ 1เดือน 
วงเงินทนุชีวิตทา่นละ 2,000,000 บาท ดแูลคา่รักษาพยาบาลอบุตัเิหต ุ500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  

o การบริการของมคัคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน 
o นํา้ดื่มที่ญ่ีปุ่ นทา่นละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 4 วนั) 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o คา่ทําหนงัสอืเดินทาง / ตอ่หน้าเลม่หนงัสอืเดินทาง 
o คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกั เป็นต้น 
o คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบ่ริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 
o คา่นํา้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอ่ทา่น) 
o คา่ทําใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าว 
o คา่เปลีย่นแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไมพ่ร้อมคณะ หรือเปลีย่นคนเดินทาง (สอบถามคา่ใช้จา่ยกบัเจ้าหน้าที่) 

 กรุณาแจ้งอยา่งน้อย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o คา่ธรรมเนียมนํา้มนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเตมิในภายหลงั 
o คา่ธรรมเนียมทิปไกด์+คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพงึพอใจ 
o คา่วซีา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น ประเภททอ่งเที่ยวระยะสัน้ (สาํหรับผู้ ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาติ) 
 
เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง / ช าระเงนิ / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ลว่งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท 
o สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 20 วนั มิฉะนัน้ถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ
o กรณียกเลกิการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่สง่อีเมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
o กรณียกเลกิการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 20,000 บาท (นบัจากวนัที่สง่อีเมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
o กรณียกเลกิการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงนิ 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีสง่อีเมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
o กรณียกเลกิการเดินทาง 10 วันก่อนเดนิทาง ยดึเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีสง่อเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
o เนื่องด้วยไมต้่องยื่นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษัทฯ จะไมท่ําการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนสง่เอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชดัเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์  
ควรแจ้งพร้อมสาํรองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นแปลงราคาในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมเดินทางไมถ่ึงจํานวนท่ีระบ ุ
o กรณีทา่นมีการเดินทางด้วยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบัเราทราบ ณ วนัท่ีสาํรองที่นัง่ หากไมม่ีการแจ้งเร่ืองไว้ จะไม่

สามารถเรียกร้องคา่เสยีหายที่เกิดขึน้จากตัว๋เคร่ืองบินดงักลา่วได้ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิเก็บคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่และภาษีตัว๋ทกุชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
o หากทา่นไมเ่ดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้ ไมส่ามารถนํามาขอคืนเงินได้  



 

 

o ในระหวา่งการทอ่งเที่ยวนี ้หากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอคืนคา่บริการได้  
o คา่บริการท่ีทา่นชําระกบัทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชําระให้กบับริษัทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดที่ทําให้ท่านไมไ่ด้ทอ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบไุว้ ทา่นจะขอคืนคา่บริการไมไ่ด้  
o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ประกาศยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการพํานกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ทางรัฐบาล

ญ่ีปุ่ นได้ประกาศเร่ิมบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 15 วนั (หากผู้ยื่นประสงค์จะพํานกัใน
ประเทศญ่ีปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทํางาน หรือมวีตัถปุระสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวซีา่ตามปกต)ิ 

o หากทา่นถกูเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนือ
อํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนเงินบางสว่นหรือทัง้หมด  

o หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไมว่า่ประเทศใดจนทําให้ทา่นไมส่ามารถเดินทางตอ่ไปได้ คณะทวัร์ทา่นอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไมส่ามารถ
รอทา่น ณ สนามบินได้ จําเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แตท่างตวัแทนบริษัทฯ จะทาํหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทําการ
ติดตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าวที่พํานกั
อยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะทําหน้าท่ีช่วยเหลอืเจรจา แตอํ่านาจสทิธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลกิหรือลา่ช้าของสายการบิน, อบุตัิเหต,ุ ภยั
ธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิง่ของสญูหายตามสถานท่ีตา่ง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคมุของบริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะทําหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องคา่ชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสง่เมื่อเกิดการสญูหายของ สมัภาระระหวา่ง
การเดินทาง แตจ่ะไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือและคาํนงึถึงความ
ปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าสว่นมากเป็นสาํคญั 

o เมื่อทา่นตกลงชําระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ แล้ว 


