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NT150
ทวัรญ์ปีุ่ น ทาคายามา่ เจแปนเอลป์ 6 วัน 3 คนื (TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น ทาคายาม่า , 6 วัน 3 คนื ,

TOMINOKO HOTEL  , APA HOTEL KANAZAWA CHUO  , Premier Hotel Cabin Matsumoto

เทศกาลชมดอกทวิลปิSakura Tulip Festa - วดัอาซากุสะ - ถนนนากามเิซะ - ยา่นชนิจูกุ - โอชโินะฮคัไค 
ออนเซ็น+ขาปูยกัษไ์มอ่นั - ทุง่ดอกพงิคม์อส -  ซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ - ปราสาทมตัสโึมโต ้

ถนนนากามาจแิละถนนนาวาเตะ - เจแปน แอลป์ - โองซิาวา่ - เขอืนคุโรเบะ - คุโรเบะไดรา่ - ไดคมัโป - ดอยมโุรโด
เมอืงคานาซาวา่ - มสิอุ ิเอา้ทเ์ล็ต - โอยาเบะ - ตลาดโอมโิจ - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - ทาคายามา่จนิยะ - ยา่นซนัมาชซูิจ ิ-

ออิอนพลาซ่า 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนินารติะ

19.30 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 สว่นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C โดย สายการบนิไทย เจา้หนา้ที
คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขนึเครือง

22.10 น.
เหนิฟ้าสู ่ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 640 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชวัโมง / เวลาทอ้งถนิจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2
ชวัโมง)

วนัท ี2
ชมทุง่ทวิลปิ SAKURA TULIP FESTIVAL - วดัอาซากุสะ - ยา่นชนิจกูุ - โอชโินะ ฮคัไค - ออนเซ็น+ขาปูยกัษไ์มอ่นั

06.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 



นําทา่นชม "เทศกาลชมดอกทวิลปิ Sakura Tulip Festa" ทเีมอืง Sakura (ซะครุะ) จังหวัด Chiba ภายในงานทา่นจะเพลดิเพลนิกับดอกทวิลปิ
68 ชนดิประมาณ 700,000 ตน้ ทมีสีสีนักับฉากหลังของ “กังหันลม De Liefde” ทําขนึในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์และประกอบทเีมอืงซากรุะ
สรา้งขนึในปี 1994 เพอืเป็นสญัญาลักษณ์ของ Sakura Furusato Square
และเป็นสญัาลักษณ์ของมติรภาพอันดงีามระหวา่งประเทศญปีุ่ นและเนเธอรแ์ลนด ์เป็นกังหันลมสบูน ้าํอันแรกในประเทศญปีุ่ น สงู 15.6 เมตร
ทําจากอฐิและสคีอนกรีตเสรมิเหล็ก เพอืจะตักน ้าํขนึ เพลาทขัีบเคลอืนดว้ยแรงลมจะหมุนกังหันน ้าํขา้งลา่ง
คณุสามารถเขา้ไปชมภายในและชนับนของกังหันลม แตค่ณุจะตอ้งถอดรองเทา้ไวข้า้งนอก พรอ้มถ่ายรูปกับดอกไมท้สีวยงามกันตามอัธยาศัย
(ขนึอยู่กับสภาพอากาศ) 

จากนันนําทกุทา่นนมัสการ เจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ “วดัอาซากุสะ” วัดทไีดช้อืวา่เป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธิ
และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทสีดุแหง่หนงึในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทศัีกดสิทิธ ิขนาด 5.5 เซนตเิมตร
ซงึมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตัีงของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซงึแขวนหอ้ยอยู่ ณ
ประตทูางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทมีชีอืวา่ “ประตฟู้าคํารณ” 

และถนนจากประตเูขา้สูตั่ววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีอืวา่ “ถนนนากามเิซะ”
ซงึเป็นทตัีงของรา้นคา้ขายของทรีะลกึพนืเมอืงตา่ง  ๆมากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทรีะลกึ ฯลฯ
ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวันแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร)

บา่ย
นําทา่นเดนิทางชอ้ปปิง “ยา่นชนิจกูุ” ย่านแหง่ความเจรญิอันดับหนงึของกรุงโตเกยีว ทา่นจะไดพ้บกับหา้งสรรพสนิคา้ และรา้นขายของเป็นพันๆ
รา้น ซงึจะมผีูค้นนับหมนืเดนิกันขวักไขว ่ถอืเป็นจดุนัดพบยอดนยิมอกีดว้ย เชญิทา่นเลอืกชมสนิคา้มากมาย อาท ิเครืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป,
นาฬกิา, เสอืผา้, รองเทา้แฟชนั และเครืองสําอาง เป็นตน้ อสิระใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกับการ “เลอืกชมและซอื” สนิคา้ตามอัธยาศัย 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“โอชโินะฮคัไค” บอ่น ้าํทเีกดิจากการละลายของหมิะบนภเูขาไฟฟจู ิทใีชเ้วลาอันยาวนานในการไหลลงมาสูพ่นืดนิ
และซมึไปยังบอ่น ้าํแตล่ะบอ่ ดังนันน ้าํทอียู่ในบอ่ จะเป็นน ้าํทใีสสะอาด และสดชนืมาก ในปี 1985 สถานทแีหง่นียังไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100
อันดับ แหลง่น ้าํจากธรรมชาตทิดีทีสีดุของญปีุ่ นอกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัขนึชอืของญปีุ่ น แบบไมอ่นั

พเิศษ! ณ โรงแรมทพัีกแหง่นี ทา่นจะไดส้มัผัสกับการอาบน ้าํแร่ หรือ เรียกอกีอย่างวา่ออนนเซ็น เพอืผอ่นคลายความเมอืยลา้ การอาบน ้าํแร่
จะทําให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี ผอ่นคลายความเมอืยลา้ และยังชว่ยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอกีดว้ย

ทพีกั
TOMINOKO HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

วนัท ี3
ชมทุง่พงิคม์อส SHIBAZAKURA PARK - ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ - ปราสาทมตัสโึมโต ้-
ถนนนากามาจ+ิถนนนาวาเตะ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสมัผัสความงดงามระรานตาของพรมสชีมพขูนาดใหญ่ของ “ทุง่ดอกพงิคม์อส” ลักษณะดอกม ี5 กลบีคลา้ยๆดอกซากรุะ
คนญปีุ่ นจงึเรียกอกีชอืหนงึวา่ “ชบิะซากรุะ” แตจ่รงิๆแลว้เป็นพชืคนละชนดิกัน ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทับใจกับ ทุง่ดอกไมห้ลากสตัีงแตส่ขีาว
ชมพอู่อน  ๆจนถงึสชีมพเูขม้ ตามอัธยาศัย (ขนึอยู่กับสภาพอากาศ) 

จากนันนําทา่นสู ่“สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ” เป็นสถานทตีดิอันดับ 1 ใน 3 ของจดุชมดอกซากรุะในประญปีุ่ น
บรเิวณรอบๆมตีน้ซากรุะสชีมพสูายพันธุโ์คอกิัง (Kohigan) ประมาณ 1,500 ตน้ เรมิปลกูในปี 1875 และเปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชม
มกีารจัดเทศกาลดอกซากรุะเป็นประจําทกุปีในเดอืนเมษายนทังเดอืน โดยการตกแตง่สวนใหม้บีรรยากาศของเทศกาลทคีกึคัก
ผูเ้ขา้ชมมากมายตา่งพากันมารวมตัวกันทนีี ชมบรรยากาศทเีต็มไปดว้ยดอกซากรุะ เป็นฉากหลังทสีวยงามรอบปราสาท
(ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขนึอยู่กับสภาพอากาศ)



เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม “ปราสาทมตัสโึมโต”้ (ชมดา้นนอก) สญัลักษณ์ของเมอืง และไดช้อืวา่เป็น 1 ใน 3 ปราสาททมีคีวามสวยงามทสีดุของญปีุ่ น
ทสีามารถรอดพน้การถูกทําลายจากเพลงิของสงครามมาไดจ้นถงึปัจจบัุน ตัวปราสาทมผีนัง ททีาดว้ยสดํีาสนทิทําใหม้ฉีายาวา่ ปราสาทอกีาดํา 

จากนันใหท้า่นชอ้ปปิง ซอืของทรีะลกึสไตลญ์ปีุ่ นนานาชนดิ ท ี“ถนนนากามาจแิละถนนนาวาเตะ” บรเิวณใกลก้ับปราสาท
ทยัีงคงลักษณะบา้นเรือนและสงิกอ่สรา้งทเีป็นสไตลโ์บราณไวไ้ดอ้ย่างด ีทําใหไ้ดบ้รรยากาศทเีหมาะแกก่ารถ่ายรูปไวเ้ป็นทลีะลกึอย่างยงิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร)

เทยีง
PREMIER CABIN MATSUMOTO HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

วนัท ี4
ทอ่งเทยีวเสน้ทางเจแปนแอลป์ (กําแพงหมิะ) - เมอืงคานาซาวา่ - มสิอุ ิเอา้ทเ์ล็ต โอยะเบะ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสูจ่ดุเรมิตน้ของเสน้ทาง “เจแปน แอลป์” เสน้ทางทอ่งเทยีวคลาสสคิททีา่นจะประทับใจไม่รูล้มื
โองซิาวา่ เสน้ทางธรรมชาต ินําทา่นโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าปลอดมลพษิทะลอุุโมงคใ์ตภ้เูขาเป็นทางยาวรวมถงึ 6.1 กโิลเมตร
เขอืนคโุรเบะ นําทา่นโดยสารรถกระเชา้ไฟฟ้ารูปขันบันไดอกีครังเพอืลดระดับลงสูส่นัเขอืนคโุรเบะ เขอืนขนาดยักษ์ทมีคีวามยาวของสนัเขอืนถงึ
800 เมตร ทา่นสามารถเดนิชมววิทโีอฬารตระการตาของเทอืกเขา
คโุรเบะไดรา่ ทรีาบสงูบนไหลเ่ขาททีา่นสามารถชมทัศนียภาพของชอ่งเขาทเีป็นเหวลกึ สรา้งความตนืตาตนืใจยงิแกนั่กทอ่งเทยีวทกุคน
นําทา่นโดยสารกระเชา้ขา้มเหวลกึซงึสลงิของกระเชา้จากตน้ทางถงึปลายทาง ไม่มเีสาค ้าํสลงิคันกลางเลยเป็นทางยาว 1,700 เมตร
จงึไดฉ้ายาวา่กระเชา้พาโนราม่า

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน บรกิารทา่นดว้ยอาหารญปีุ่ นแบบเซ็ตเบ็นโตะ (เซ็ตกลอ่ง)

บา่ย
ไดคมัโป นําทา่นโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าไรม้ลพษิทะลอุุโมงคใ์ตภ้เูขาทาเทยาม่าทสีงูถงึ 3,015 เมตร สงูเป็นทสีองรองจากภเูขาไฟฟจูิ
สูท่รีาบไดคัมโป เพอืชมทัศนียภาพอกีฟากฝังของภเูขา
ดอยมุโรโด นําทา่นโดยสารรถโคช้สูย่อดดอย โดยโชเฟอรม์อือาชพี ผา่นป่าสนและทุง่ราบทมีมีนตเ์สน่หแ์ตกตา่งกันทกุฤด ูเชน่ น ้าํตกเมยีวโจ
เป็นน ้าํตกทสีงูทสีดุของประเทศญปีุ่ น ผา่นป่าสนดกึดําบรรพท์มีอีายุกวา่ 1,000 ปี และลัดเลาะไปตามซอกกําแพงหมิะทสีงูกวา่ 20 เมตร
(ชว่งกลางเดอืนเม.ย.ถงึตน้เดอืนพฤษภาคม) ถงึยอดดอยมุโรโด คอื
จดุชมววิสงูสดุของเสน้ทางนีบรเิวณยอดเขาทา่นสามารถแลเห็นทะเลสาบนอ้ยใหญ่ ทะเลเมฆทตัีดกับขอบฟ้าสสีดตลอดทังวันทังคนื
สรา้งความประทับใจใหแ้กท่า่นมริูล้มื
นําทา่นนังรถกระเชา้ไฟฟ้ารูปขันบันไดจากทรีาบสงูบโิจไดร่าเพอืเปลยีนรถโคช้สายธรรมชาตไิด ้
และชมความแรงของน ้าํทปีลอ่ยออกจากแอ่งน ้าํสเีขยีวมรกตทพีวยพุง่สง่เสยีงดังสนันสูเ่บอืงลา่งสูท่าเทยาม่า
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงคานาซาวา่” เพอืชอ้ปปิงจใุจกับ “มสิอุ ิเอา้ทเ์ล็ต โอยาเบะ” ซงึเป็น Outlet Malll ดว้ยพนืทกีวา่ 39,300
ตารางเมตร ทนีีจงึรวบรวมรา้นคา้แบรนดเ์นมชนันําและรา้นอาหารญปีุ่ น ทมีชีอืเสยีงไวม้ากกวา่ 240 รา้น นอกจากนีก็จะมสีว่นนังพักเทา้
นังพักผอ่นหลังเดนิชอ้ปปิงมาเหนือย  ๆกวา่ 200 ทนัีง ใหท้า่นไดซ้อืสนิคา้มากมายในราคาลดพเิศษ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร)

ทพีกั
APA HOTEL KANAZAWA หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

วนัท ี5
ตลาดโอมโิจ - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - ทาคายามา่จนิยะ (ดา้นนอก)+ยา่นซนัมาชซูิจ ิ- ออิอนพลาซา่

เชา้



รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นสู ่“ตลาดโอมโิจ (Omicho Market)” เป็นตลาดสดขนาดใหญ่และมคีวามเกา่แกก่วา่ ตังอยู่ในใจกลางเมอืงคานาซาวา่
จังหวัดอชิคิาวา่ ทรีวมรา้นคา้ไวม้ากมายกวา่ 100 รา้น ทังรา้นขายอาหารสด อาหารแหง้ ผักและผลไม ้
รวมถงึรา้นอาหารทดีงึดดูใหนั้กทอ่งเทยีวมาลมิลองความสดอร่อยของอาหารทะเล จนไดรั้บสมญานามวา่ “ครัวแหง่คานาซาวา่” 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หมู่บา้นมรดกโลก “หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ” นําทา่นชมสถานทพีเิศษสดุ
ซงึแสดงถงึความสามารถและพยายามของชนชาตญิปีุ่ นโบราณ หมู่บา้นทไีดรั้บเลอืกจากองคก์าร ยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมอืปี ค.ศ. 1995
ทา่นจะไดพ้บกับบา้นในแบบกัสโชสคึรุ ิซงึเป็นแบบญปีุ่ นดังเดมิ ชอืนีไดม้าจากคําวา่ กัสโช ซงึแปลวา่พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นทหีลังคาชนัถงึ
60 องศา มลัีกษณะคลา้ยสองมอืทพีนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร
ซงึโครงสรา้งของบา้นสรา้งขนึโดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ตตั่วเดยีว แตยั่งคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทตีกมาอย่างหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ี
ใหอ้สิระทา่นเดนิชมความสวยงามของหมู่บา้นแหง่นีตามอัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสู ่“ทาคายามา่จนิยะ” หรือ จวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามาในอดตี (ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน) เป็นทังททํีางาน
และทอียู่อาศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูโตกกุาวา่ ในสมัยเอโดะ หรือกวา่ 300
ปีทแีลว้

ใหท้า่นเลอืกชมและซอืสนิคา้พนืเมอืง ณ “เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ”ิ ซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารักๆ
ทยัีงคงอนุรักษ์รูปแบบของบา้นโบราณ และกลนิไอในสมัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ก็บบรรยากาศอันน่าประทับใจ 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“ออิอนพลาซา่” ศนูยร์วมแหง่สนิคา้นานาชนดิ ไม่วา่จะเป็นขนมญปีุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนดิใน ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต
ใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้และของฝากไดต้ามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่“สนามบนินาโกยา่” เพอืเดนิทางกลับ

วนัท ี6
สนามบนินาโกยา่ - กรุงเทพฯ

00.30 น.
เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 647

04.30 น.
เดนิทางถงึ เมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเปียม

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น ทาคายามา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 11:18 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น ทาคายามา่

หมายเหต ุ:
รายการตา่งๆ สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากภยัธรรมชาต,ิ สภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้
อกีทังโรงแรมตา่งๆทรีะบุในรายการนอีาจมกีารปรบัยา่น และสถานทตีงั ไดต้ามความเหมาะสม ทังนยีังคงไวซ้งึระดบัในมาตรฐานเดยีวกนั
โดยบรษัิทจะคาํนงึถงึความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการนําเทยีวเป็นสาํคญัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทรีะบุในโปรแกรม (ชันทัศนาจร)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวร์

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัทสีายการบนิเรยีกเกบ็ (คาํนวณ ณ วันท  ี24/12/2561)

• คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทไีดร้ะบุไวใ้นรายการ

• โรงแรมทพีกัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน)

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง ***ไมคุ่ม้ครองเดก็อายตุ่าํกวา่ 1เดอืน

• วงเงนิทุนชวีติท่านละ 2,000,000 บาท ดแูลคา่รกัษาพยาบาลอบุัตเิหต ุ500,000 บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดนิทาง

• การบรกิารของมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทยตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน

• น ้าํดมืทญีปีุ่ นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทังหมด 4 วัน)

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% + หกั ณ ทจี่าย 3% (คา่ทัวร)์

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกั เป็นตน้

• คา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทบีรษัิทจัดให ้ในรายการทัวร์

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัตอ่ท่าน)

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

• คา่เปลยีนแปลงตวั กรณไีป-กลบัไมพ่รอ้มคณะ หรอืเปลยีนคนเดนิทาง (สอบถามคา่ใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ท )ี

• กรณุาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทาง พรอ้มหนา้พาสชัดเจนของคนเดนิทางแทน

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัททีางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิในภายหลงั

• คา่ธรรมเนยีมทปิไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพมิเตมิตามความพงึพอใจ

• คา่วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น ประเภททอ่งเทยีวระยะสนั (สําหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต)ิ

เงอืนไขการสํารองทนัี/ชําระเงนิ/การยกเลกิ
• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท

• สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันกอ่นเดนิทาง ยดึมดัจําท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันทสีง่อเีมลยนืยันแจง้ยกเลกิ)

• กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันกอ่นเดนิทาง ยดึมดัจําท่านละ 20,000 บาท (นับจากวันทสีง่อเีมลยนืยันแจง้ยกเลกิ)

• กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันกอ่นเดนิทาง ยดึเงนิ 50% ของราคาทัวร ์(นับจากวันทสีง่อเีมลยนืยันแจง้ยกเลกิ)



• กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันกอ่นเดนิทาง ยดึเงนิ 100% ของราคาทัวร ์(นับจากวันทสีง่อเีมลยนืยันแจง้ยกเลกิ)

• เนอืงดว้ยไมต่อ้งยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น ทางบรษัิทฯ จะไมท่ําการเกบ็เอกสารจรงิใดๆ รบกวนสง่เอกสารเป็น สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทชีัดเจน
และมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนพรอ้มระบุหอ้งนอน, อาหารทไีมส่ามารถทานได,้ ทนัีงทตีอ้งการ, และเลขทสีะสมไมล ์ควรแจง้พรอ้มสาํรองทนัีง
หรอื 15 วันกอ่นการเดนิทาง (เป็นอยา่งชา้)

เงอืนไขและขอ้กําหนดอนื ๆ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงราคาในกรณทีมีผีูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึจํานวนทรีะบุ

• กรณที่านมกีารเดนิทางดว้ยตวัเครอืงบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วันทสีาํรองทนัีง หากไมม่กีารแจง้เรอืงไว ้
จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทเีกดิขนึจากตวัเครอืงบนิดงักลา่วได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่และภาษีตวัทุกชนดิเพมิ หากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• ทางรฐับาลญปีุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยทมีวีัตถปุระสงคเ์พอืการพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นนัน
ทางรฐับาลญปีุ่ นไดป้ระกาศเรมิบังคบัใชใ้นวันท  ี1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนักในประเทศญปีุ่ นได ้15 วัน
(หากผูย้นืประสงคจ์ะพาํนักในประเทศญปีุ่ นเกนิ 15 วัน หรอืไปทํางาน หรอืมวีัตถปุระสงคอ์นืๆ จะตอ้งยนืขอวซีา่ตามปกต)ิ

• หากท่านถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม
ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจและความรบัผดิชอบของบรษัิทฯทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทังหมด

• หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนทําใหท้่านไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์่านอนืๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ
สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทวีางไว ้แตท่างตวัแทนบรษัิทฯ
จะทําหนา้ทปีระสานงานและเจา้หนา้ทจีะทําการตดิตอ่ช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย
แตจ่ะทําหนา้ทชี่วยเหลอืเจรจา แตอ่าํนาจสทิธขิาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ
การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่ง ๆ ทเีกดิเหนอือาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมอืเกดิการสญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง
แตจ่ะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั
รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ แลว้
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