
 
 

 
 

 
 

 

            

** ชมความงามของ เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO 
** ชมหมู่บา้นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่่ามกลางหุบเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ 
** สัมผสักล่ินอายเมืองเก่าของ "เมืองทาคายาม่า" ท่ียงัคงอนุรักษค์วามเป็นอยู ่เม่ือสมยัเอโดะกว่า 300 ปี 
** ชม "ปราสาทมตัสึโมโต้" สัญลกัษณ์ของเมือง และไดช่ื้อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีมีความสวยงามท่ีสุด 
** สนุกสนานกบักิจกรรมฤดูหนาวท่ี สก ีรีสอร์ท อาทิ สกี สโนวบ์อร์ด กระดานเล่ือน 
** สัมผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อทุยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
**  “ไข่ด าอายุยืน7ปี” ความเช่ือท่ีเล่ากนัรุ่นสู่รุ่น หากท่านไดท้านไข่ดาํ1ใบนั้น สามารถต่ออายไุด ้7ปี  
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ีปุ่่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง 19 - 24, 20-25 ธันวาคม 2561 

 (หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่วบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินคนัไซ 
20.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
23.15 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 



วนัทีส่อง ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - มสุิอ ิแจ๊สดรีม เอ้าท์เลต็ - เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว Nabana 
no Sato 

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
นาํท่านชม “ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)”(ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) สร้างขึ้นเพือ่เป็นที่อยูข่องเจา้
เมืองในสมยัโบราณ ตวัปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่นเนินเขาที่ไดมี้การสาํรวจและพบวา่เคยเป็นที่ตั้งของ
พระราชวงัโบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูนํ้ าขนาดใหญ่ เพือ่ป้องกนัการร
รุกรานจากขา้ศึก และนาํท่านสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการ  ชอ้ปป้ิงไร้
ชีดจาํกดับนถนนความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบั
สินคา้มากมาย ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองสาํอาง และสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod 
กลอ้ง นาฬิกา Mp3 มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเสน้น้ี 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
นาํท่านเดินทางสู่ “มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต” ซ่ึงเป็น Outlet Malll ดว้ยพื้นที่กวา่ 39,300 ตารางเมตร ที่น่ีจึง
รวบรวมร้านคา้แบรนดเ์นมชั้นนาํและร้านอาหารญี่ปุ่ น ที่มีช่ือเสียงไวม้ากกวา่ 240 ร้าน นอกจากน้ีก็จะมีส่วนนัง่
พกัเทา้ นัง่พกัผอ่นหลงัเดินชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ กวา่ 200 ที่นัง่ ใหท้่านไดซ้ื้อสินคา้มากมายในราคาลดพเิศษ ให้
ท่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นนาํทุกท่านเดินทางสู่ “Nabana no Sato” เพือ่ชม 
เทศกาลประดับไฟ ที่น่ีนอกจากตอนกลางวนัจะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้ยามคํ่าคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปี 
ยงัประดบัไฟอยา่งสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซ่ึงเป็นงานจดัแสดงไฟที่ยิง่ใหญ่ติดอนัดบั1ของญี่ปุ่ น 
(เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาวจัดขึน้ระหว่าง ตลุาคม - พฤษภาคม ของทุกปี) 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 พกัที่ OGAKI FORUM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีส่าม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจนิยะ+ย่านซันมาชิซูจิ - เมืองมตัสึโมโต้ - ถนนนากามาจ+ิถนน
นาวาเตะ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นาํท่านชมสถานที่พเิศษสุด ซ่ึงแสดงถึง
ความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่ นโบราณ หมู่บา้นที่ไดรั้บเลือกจากองคก์าร ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก
เม่ือปี ค.ศ. 1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญี่ปุ่ นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากคาํวา่ กสัโช ซ่ึง
แปลวา่พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นที่หลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือที่พนมเขา้หากนั ตวับา้นมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างขึ้นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวั
เดียว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ ใหอิ้สระท่านเดินชม
ความสวยงามของหมู่บา้นแห่งน้ีตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย  



 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านสู่ “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ จวนผูว้า่แห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นใน) เป็นทั้งที่
ทาํงาน และที่อยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลโตกุ
กาวา่ ในสมยัเอโดะ หรือกวา่ 300 ปีที่แลว้ ใหท้่านเลือกชมและซ้ือสินคา้พื้นเมือง ณ “เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ” 
ซ่ึงเตม็ไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆ ที่ยงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นโบราณ และกล่ินไอในสมยัเอโดะ
กวา่ 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ก็บบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองมัตสึโมโต้” ใหท้่านช้
อปป้ิง ซ้ือของที่ระลึกสไตลญ์ี่ปุ่ นนานาชนิด ที่ “ถนนนากามาจิและถนนนาวาเตะ” บริเวณใกลก้บัปราสาท ที
ยงัคงลกัษณะบา้นเรือนและส่ิงก่อสร้างที่เป็นสไตลโ์บราณไวไ้ดอ้ยา่งดี ทาํใหไ้ดบ้รรยากาศที่เหมาะแก่การ
ถ่ายรูปไวเ้ป็นที่ละลึกอยา่งยิง่ 
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที่ PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีส่ี่  ปราสาทมตัสึโมโต้ - สก ีรีสอร์ท (ลานสก)ี - น่ังรถไฟชมววิฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค -  
ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านชม “ปราสาทมัตสึโมโต้” (ชมดา้นนอก) สญัลกัษณ์ของเมือง และไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความ
สวยงามที่สุดของญี่ปุ่ น ที่สามารถรอดพน้การถูกทาํลายจากเพลิงของสงครามมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวัปราสาทมี
ผนงั ที่ทาดว้ยสีดาํสนิททาํใหมี้ฉายาวา่ ปราสาทอีกาดาํ จากนั้นนาํท่านไดส้มัผสัความสนุกสนานบน “สกีรี
สอร์ท” สนุกสนานกบักิจกรรมฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว ์บอร์ด กระดานเล่ือนหิมะ ฯลฯ หรือเลือก
พกัผอ่นอิริยาบถกบัการนัง่จิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซ้ือของที่ระลึกหลากหลายเวอร์ชัน่ เก็บภาพแห่ง
ความประทบัใจกบัมุมสวยๆที่มีลานหิมะสีขาวซ่ึงมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั (รวมค่าเขา้ลานสกี แต่ไม่รวม
กระดานเล่ือนและอุปกรณ์สกี)  
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
นาํท่านเปล่ียนอิริยาบถในการเดินทางดว้ยการนัง่รถไฟ “Fujikyu Railway” รถไฟทอ้งถ่ินที่สามารถมองเห็นววิ 
"ภูเขาไฟฟูจิ" ที่เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น และมีความสูงที่สุดในญี่ปุ่ น สูงถึง 3,776 เมตร 
รูปทรงของภูเขาไฟฟูจิถือวา่เป็นภูเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในโลก คือมีความสมมาตรกนัทุกดา้น ตวัภูเขาทาํมุม 
45 องศากบัพื้นราบ และมีหิมะปกคลุมเป็นสีขาวโพลนที่ยอดภูเขาไฟฟูจิเกือบตลอดทั้งปี คนญี่ปุ่ นมีความเช่ือ
ทางดา้นศาสนา และ วฒันธรรมเก่ียวกบัภูเขาไฟฟูจิมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนัภูเขาไฟฟูจิจดัวา่เป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรม (ความสวยงามของภเูขาไฟฟูจิขึน้อยู่กับสภาพท้องฟ้าอากาศเปิด) จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “โอชิ
โนะฮัคไค” บ่อนํ้ าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน 



และซึมไปยงับ่อนํ้ าแต่ละบ่อ ดงันั้นนํ้ าที่อยูใ่นบ่อ จะเป็นนํ้ าที่ใสสะอาด และสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานที่แห่ง
น้ียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งนํ้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ นอีกดว้ย 
 พกัที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของญี่ปุ่ น แบบไม่อั้น 
พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน
เซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบนํ้ าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 
 

วนัทีห้่า ภูเขาไฟฟูจ ิ- ฮาโกเน่ - โอวาคุดานิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - มหานครโตเกยีว - ย่านชินจูก ุ- ออิอนพ
ลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านถ่ายรูปกบัความสวยงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง 3,776 เมตร
จากระดบันํ้ าทะเล จากนั้นนาํทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” นาํทา่นเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (โดยรถบสั) 
หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพนัปีก่อน ทาํใหเ้กิดบ่อนํ้ าร้อนผดุขึ้นมา
จากใตดิ้น นํ้ าและควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของกาํมะถนัอยูด่ว้ยโดยความร้อนของนํ้ าที่ผดุขึ้นมานั้นสามารถตม้
ไข ่
ใหสุ้กไดเ้ลยทีเดียว และไข่ที่ตม้จากบ่อน้ีเปลือกของไข่จะมีสีดาํสนิทซ่ึงคนญี่ปุ่ นเช่ือกนัวา่ “กินไข่ดาํหน่ึงฟอง
จะทาํใหอ้ายยุนืขึ้นเจด็ปี”  
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
จากนั้นนาํท่าน “ล่องเรือโจรสลัด” (ล่องสั้น 10 นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพือ่ใหท้่านไดส้มัผสั
บรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบนํ้ าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือกวา่ 
3,000 ปีที่แลว้ นาํท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพือ่ชอ้ปป้ิง “ย่านชินจูก”ุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึง
ของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนั
ขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, 
นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” 
สินคา้ตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนม
ญี่ปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 



สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพือ่เดินทางกลบั 
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

    
 

วนัทีห่ก สนามบินนาฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
05.25 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการนาํเที่ยวเป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

เดนิทาง  19 - 24 ธันวาคม 2561 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 44,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  42,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 40,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -19,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 
 

เดนิทาง  20 - 25ธันวาคม 2561 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 45,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  43,900 บาท 



เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 41,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -20,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 
 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที่ 8/6/2561) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวติท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตัิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o นํ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 



o กรณยีกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที่ระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่สาํรองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน , 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 
 


