
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

� กรุงเทพฯ – สนามบินนาโงยา่    
 

 

� 
สนามบินนาโงยา่–กุจโจฮาจมิงั – ทดลองทาํโมเดลอาหาร – 

หมู่บา้นชิราคาวาโกะ - โทยาม่า    

APA TOYAMA HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

� โทยาม่า – เจแปน แอลป์ – ทะเลสาบสุวะ 
   

BENIYA HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

4 
ทะเลสาบสุวะ - ทุง่พิ� งคม์อส ทะเลสาบโมโกโตะ– เรียนชงชา 

ชอ้ปปิ� งยา่นชินจกุุ – โตเกียว   

- 
ATAGOYAMA TOKYU REI HOTEL  

หรือเทียบเทา่ 

5 โตเกียว– วดัอาซากุสะ – มิตซุย มาคฮุาริ เอาทเ์ล็ท – โอไดบะ 
 

- -  

6 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ     
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21.00  คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาที่ 3 สายการบิน

ไทย เคาวเตอร D เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึ้นเคร่ือง 
 

  
 
 

00.05 ออกเดินทางสู สนามบินชูบุเซ็นแทรร (นาโงยา) โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG 644  
08.00 ถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร (นาโงยา) (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทาน

เปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรเรียบรอย
แลว 
นําทานเดินทางสูเมืองกุจโจ ฮาจิมัง เพิ่อทดลองทําโมเดลอาหาร นับเปนสินคาอันเลื่องชื่อของเมือง
มายาวนาน เพราะเมืองกุจโจฮาจิมังเปนศูนยกลางการผลิตอาหารจําลองมานานหลายทศวรรษ กอนที่
ความนิยมที่เกิดข้ึนจึงทําใหแพรกระจายไปยังเมืองอื่นๆ จนถึงปจจุบัน ซึ่งอาหารจําลองเหลานี้นั้นทํามา
จากขี้ผึ้งหรือพลาสติก มีไวสําหรับจัดแสดงหนารานอาหารเพื่อดึงดูดลูกคาดวยเมนูตางๆภายในรานที่มี
จําหนาย แตที่ถือวาเปนตนกําเนิดและแหลงทําที่มีคุณภาพดีงามมากที่สุดก็ตองยกใหของเมืองนี้ เชน 
ผักผลไม ซูชิ เทมปุระ แฮมเบอรเกอร ไอศครีม และอาหารอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางเขาสูเสนทางธรรมชาติมุงหนาสู หมูบานชิราคาวาโกะ ซึ่งไดรับการยกยองจาก
องคการยูเนสโก ใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1995 พบกับ หมูบานสไตลกัสโซ–สึคุริ เปนสไตลญี่ปุนแบบ
ดั้งเดิมรูปรางของหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจา หรือ พระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลนี้
วา กัสโซ แปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของบานมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคลายสองมือพนม
เขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวางประมาณ 10 เมตร โครงสรางของบาน ไม
ใชตะปูแมแตตัวเดียว แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอยางหนักในชวงฤดู
หนาวไดเปนอยางดี อัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โทยามา ณ APA TOYAMA  HOTEL หรือเทียบเทา 
 

 
 

 

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เทือกเขาเจแปน แอลป บนเสนทางทาเทยามา ใหทานไดสัมผัสประสบการณการ

เดินทางแบบธรรมชาติกับพาหนะทันสมัยที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นํา
ทาน นั่งกระเชาไฟฟา (CABLE CAR) ที่  สถานีบิ โจไดระ (BIJODAIRA STATION) ไต
ขั้นบันไดขึ้นสูที่ราบสูง (ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. ใชเวลาประมาณ 7 นาที) ตอดวยนําทานนั่งรถ
โคชที่จะนําทานสูเสนทางธรรมชาติสุดแสนคลาสสิค สัมผัสความสวยงามตลอดเสนทางที่จะไดชม

   วนัแรก    กรงุเทพฯ  

          วนัที�สาม      โทยาม่า – เจแปน แอลป์ – ทะเลสาบสุวะ 

DAY 2      วนัที�สอง          นาโงย่า–กจุโจฮาจิมงั – ทดลองทาํโมเดลอาหาร – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โทยาม่า 
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ทัศนียภาพเกินบรรยายไมวาจะเปนปาสนอายุกวา 1,000 ป พรอมชมเสนหแหง ทุงราบมิดางะฮาระ
และน้ําตกโชเมียว บริเวณนี้ทานจะไดพบกับความสวยงามแปลกตาตามแตฤดูกาล ในฤดูใบไมผลิ 
อิสระใหทานไดสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติดวยการลัดเลาะซอก กําแพงหิมะ (SNOW 
WALL) สูงกวา 15-20 เมตร ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละป นับเปนธรรมชาติสุดแสนมหัศจรรย
อยางยิ่ง ณ ยอดเขาแหงนี้ยังเปนจุดชมวิวสูงที่สุดของเสนทางทาเทยามา บริเวณยอดเขาอิสระใหทาน
ดื่มด่ํากับทะเลสาบนอยใหญ ทะเลเมฆหมอก (ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 50 
นาที) มุงหนาสู สถานีมูโระโด (MURODO STATION)  ถามีเวลาอิสระใหทานเลือกชมหรือซื้อหา
สินคาที่ระลึกเปนของฝากของขวัญตามอัธยาศัย    

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันภายในบริเวณอุทยานฯ 
 จากนั้นเดินทางตอ ณ สถานีมูโรโดะ (MURODO STATION) จุดนี้นําทาน นั่งรถไฟฟาโดยสารชนิด

ไมมีราง (TROLLEY BUS) ลอดอุโมงคใตเขาทาเทยามา (ความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเปนอันดับที่
สองรองจาก ภูเขาไฟฟูจิ) ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร  ใชเวลาประมาณ 10 นาที ขามสูบริเวณ ที่ราบ
ไดคันโป (DAIKANBO) สูอีกฝงหนึ่งของเทือกเขาทาเทยามา ณ จุดที่ราบสูงบนไหลเขาแหงนี้ ทาน
สามารถชมทัศนียภาพหุบเหวลึกไดอยางตื่นตาสัมผัสสุดยอดความตื่นเตนอันแสนประทับใจ จากนั้นพา
ทานนั่ง กระเชาไฟฟา (ROPEWAY) ขามหุบเหวลึก โดยที่ไมมีเสาค้ํายันคั้นกลางสายสลิงของกระ
เชาจากตนทางถึงปลายทาง เปนระยะทางกวา 1,700 เมตร สมกับสมญานามท่ีวา กระเชาพาโนรามา 
(PANORAMA ROPEWAY) อิสระใหทานไดชมทัศนียภาพสวยงามในมุมมองกวางขวางแบบไมมี
สิ่งใดมาบดบังสายตาทาน พรอมบันทึกภาพความสุขอันแสนประทับใจ เดินทางตอโดย นั่งกระเชา
ไฟฟา (CABLE CAR) ลอดอุโมงคใตเทือกเขาทาเทยามา  ไตขั้นบันไดลงอีกครั้งเพื่อลดระดับความ
สูงลงสู สถานีคุโรเบะไดระ (KUROBE DAIRA STATION) จากนั้นอิสระใหทานเดินเลนบริเวณ 
สันเขื่อนคุโรเบะ (KUROBE DAM) ดวยระยะทาง 800 เมตร ซึ่งเขื่อนที่ใหญที่สุดของญี่ปุน ถา
อากาศดีทานอาจเห็นสายรุงพาดผาน เขื่อนแหงนี้มีความสูง 186 เมตร และความกวาง 492 เมตร 
ตั้งอยูเหนือระดับน้ําทะเล 1,454 เมตร ใชเวลากอสรางตั้งแตเริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ป 
เฉพาะตัวเขื่อนใชเวลาสราง 4 ป ซึ่งกักเก็บน้ํากวา 2,000,000 ลูกบาศกเมตร ชมทัศนียภาพโดยรอบ
ความมโหฬารของตัวเขื่อนและเทือกเขาแอลป ในฤดูรอน ทานอาจไดเห็นพลังความแรงของน้ําที่ปลอย
ออกจากแองน้ําเสียงดังสนั่น สายน้ําสีเขียวมรกตในเขื่อนผสานกันอยางลงตัว นําทานนั่ง รถไฟฟา
โดยสารชนิดไมมีราง (TROLLEY BUS) อีกครั้ง ลอดอุโมงคใต เขาอาคาซาวาไดเกะ (ความสูง 
2,678 เมตร) ระยะทาง 6.1 กิโลเมตร สูดานสุดทายของเสนทาง  เจแปน แอลปแสนคลาสสิค ณ 
สถานีโอกิซาวา (OGIZAWA STATION) ซึ่งทุกยานพาหนะตั้งแตสถานีเริ่มตนจนถึงสถานีสุดทาย
ปลายทางลวนท่ีทานใชเปนยานพาหนะทั้งหมดนั้นใชพลังงานไฟฟาซึ่งปราศจากมลภาวะ  
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ทะเลสาบสุวะ ณ BENIYA HOTEL หรือเทียบเทา 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําในหองอาหารของรีสอรท บริการทานดวยบุฟเฟตขาปูยักษ  
พักผอนกับการแช ออนเซ็น น้ําแรธรรมชาติผานความรอนใตพิภพเพื่อผอนคลายความเมื่อยลาเลือดลม
เดินดีเสริมสุขภาพใหกระปรี่กระเปราผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลชวยระบบการเผาผลาญของรางกายให
อยูในสภาพคงที่ความอัศจรรยแหงการอาบน้ําแรแบบญี่ปุนนี่เองทําใหมีผูกลาววา => หากมาที่ญี่ปุน
แลวไมไดลงอาบน้ําแรก็เหมือนกับวาทานมาไมถึงญี่ปุน !  

 
 
 

 
        วนัที�สี�ทะเลสาบสวุะ - ทุ่งพิ�งคม์อส ทะเลสาบโมโกโตะ– เรียนชงชา - ช้อปปิ� งย่านชินจกุ ุ– โตเกียว 
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เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมความงาม ณ ทุงพิ้งคมอส ทะเลสาบโมโกโตะ ความงามแหงเทศกาลดอกไมบานทั่วทั้ง
ภูเขา ซึ่งจะบานสะพร่ังพรอมกันบนพื้นท่ีกวา 100,000 ตารางเมตร สามารถเปลี่ยนภูเขาธรรมดา ๆ ให
เปนภูเขาสีชมพูนาต่ืนตาตื่นใจยิ่งนัก ที่นี่เปนสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุนในการชมพิ้งคมอส 
และในชวงเวลาท่ีฟาโปรงใสทานจะพบกับความงามของทองฟาสีฟาตัดกับทุงดอกไมสีชมพู ( การบาน
ของดอกไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ) 
จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมแบบญี่ปุนแทๆ นําทานเขารวม เรียนชงชา ดื่มดํ่าไปกับสุนทรียแหงการชงชา
อีกหนึ่งเอกลักษณของชาวญี่ปุน ใหทานเพลิดเพลินกับการด่ืมชาสไตลญี่ปุนแทๆ ในพิธีชงชาอันเต็มไป
ดวยกลิ่นอายแบบญี่ปุน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนําทาน ชอปปงชินจูกุ ตื่นตาต่ืนใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราคร่ําดวยผูคน
มากมาย และเทคโนโลยีทันสมัยตลอดสองขางทาง นําทานสัมผัสบรรยากาศยานชอปปงชื่อดังของ
ญี่ปุน ที่ทานจะไดเพลิดเพลินกับการจับจายสินคาที่ถูกตาถูกใจถูกเงินในกระเปา ชินจูกุ ยานชอปปงที่มี
ความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปจจุบันถูกขนานนามวา ศูนยกลางที่สองแหงนคร ศูนยรวมรานคาจัด
แตงอยางหรูหรานารักหลาก สไตล รวมไปถึงรานสินคาชื่อดังเปนที่นิยมทั้งชาวญี่ปุน และนักทองเที่ยว
ที่มาเยือนราน 100 เยนเทากันหมด (ยังไมรวมภาษี 8%) มีทั้งเครื่องสําอางค กิ๊ฟชอป ขนม และ
สินคาอ่ืนๆ  อีกมากมายที่ทานสามารถเลือกซื้อเปนของฝากกลับบานไดในราคาสบาย กระเปา อิสระให
ทานเพลิดเพลินกับการจับจายเลือกซื้อสินคาถูกใจ อาทิ สินคาแบรนดเนมดัง อุปกรณอีเลคทรอนิค 
กลองถายรูปดิจิตอล หรือสินคาเอาใจคุณผูหญิง เสื้อผาแฟชั่นวัยรุน กระเปา รองเทา เครื่องสําอางค
ยี่หอดังของญี่ปุนไมวาจะเปน KOSE , SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกวาเมืองไทย 
***อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา*** 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โตเกียว ณ ATAGOYAMA TOKYU REI HOTEL หรือ
เทียบเทา 
 

 
 

 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู วัดอาซากุสะ นมัสการเจาแมกวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซ็นติเมตร ซึ่ง
ประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเปนที่เคารพสักการะของชาวญี่ปุน  รวมถึงนักทองเที่ยวที่มาเยือน
ประเทศญี่ปุน วัดอาซากุสะเปนวัดเกาแกของมหานครโตเกียว ทางดานหนาประตูคามินาริมง  มีโคมไฟ
ยักษสีแดงที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีน้ําหนักถึง 130 กิโลกรัม ใหทานไดไป
ถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึกและถัดจากโคมไฟยักษ ทานจะไดเลือกซื้อของที่ระลึก อาทิเชน แมวกวักแบบ
ตาง ๆ โคมไฟนอยใหญ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอรอย ๆ ขึ้นชื่อของยานนี้ เชนขนมอบรูปทรงตุกตา 
ซาลาเปาทอดรอน ๆ เซมเบกรุบกรอบหลากหลายรสชาติเปนตน ทางทิศตะวันออกของวัดคือ แมน้ําซูมิ

       วนัที�ห้า    โตเกียว– วดัอาซากสุะ – มิตซุย มาคฮุาริ เอาทเ์ลท็ – โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ – 

กรงุเทพฯ 
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ดะงาวะ ไหลลงอาวโตเกียวและใกลๆ กันจะมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น ซึ่งเปดโลงสูแมน้ําดวย
บรรยากาศสวยงามนาเดินเลน 

  จากนั้นนําทานสู มิตซุย มาคุฮาริ เอาทเล็ท อิสระใหทานไดชอปปงตามอัธยาศัย ณ ชอปปงมอลลซึ่ง
มีสินคามากมายหลากหลายชนิด อิสระใหทานไดเลือกซื้อเลือกชมทั้งสินคาที่นําเขาจากตางประเทศ 
และผลิตในญี่ปุนซึ่งลวนแตมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา อาทิ ADIDAS, GAP, TIMBERLAND, 
CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, PRADA, GUCCI, DISSEL และอื่น ๆ อีกมากมาย 

จากนั้นนําทานเดินทางสู โอไดบะ เมืองใหมที่สรางขึ้นจากการถมทะเลในอาวโตเกียว แหลงทองเที่ยว
ยอดนิยมแหงๆใหมของชาวโตเกียว ภายในเมืองใหมนี้ทานจะพบกับสวนสนุกรถยนตที่โตโยตา ภายใน
บริเวณมีใหทานเลือกไมวาจะสนุกกับกระเชาหมุนขนาดยักษ รถยนตโตโยตาทั้งรุนสงออก และผลิตเพื่อ
จําหนายในประเทศตลอดจนบรรดา ตัวแรง จากสนามแขงตาง ๆ มาจัดโชวไวอยางมากมายราวกับเปน 
มินิมอเตอรโชว หรือจะเปนเครื่องเลนมากมาย อิสระทานเดินชมความอลังการโดยรอบและเดินเลือกซื้อ
ของตามอัธยาศัย หรือไป DIVER CITY สถานที่ชอปปงแหงใหม ซึ่งภายในมีทั้งรานคา รานอาหาร และ
ศูนยรวมความบันเทิงอื่นๆ นอกจากนี้ยังเปนสถานที่ต้ังของ หุนยนตกันดั้มขนาดเทาของจริง (GUNDAM 
FRONT) ธีมปารคเกี่ยวกับกันดั้มโดยเฉพาะ และยังมีรานขายสินคาตางๆ เกี่ยวกับกันด้ัมและกันดั้มคาเฟ 
ซึ่งมีกาแฟและขนมตางๆ ที่ตกแตงเปนกันด้ัม  
***อาหารกลางวันและอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา*** 
สมควรแกเวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระใหเรียบรอย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสูสนามบินเพื่อกลับ
กรุงเทพฯ 
 
 
 

00.20 ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG 661 
05.25  ถึงสนามบินสวรรณภูมโิดยสวัสดิภาพ 

*************************************************** 

กําหนดการเดนิทาง : 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ  
2 – 3 ทาน 

ราคาเด็ก  
2 – 12 ป 

ราคาเด็กทารก 
นอยกวา 2 ป 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

22 – 27 พ.ค. 38,900 บาท ** ไมมีราคาเด็ก** 12,000 บาท 9,000 บาท 
 

 

หมายเหต ุ :  การเดินทางแตละคร้ังตองมี ผูใหญไมนอยกวา 30 ทาน ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว            
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  

ทัง้นี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 
 

หมายเหตุ 
1. หากมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว - ตั๋วเครื่องบินไมสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง และไมสามารถทําเรื่องรับเงิน 
    คืนได หากทานมีการยกเลิกการเดินทาง , ตั๋วเคร่ืองบินไมมีราคาเด็ก และไมสามารถอัพเกรดใดๆได 

       วนัที�หก  สนามบินฮาเนดะ – กรงุเทพฯ 
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2. หากทานเลือกเดินทางเปนตั๋วกรุป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกหมายเลขท่ีนั่งบนเครื่อง  
    เนื่องจากทางสายการบินจะเปนผูกําหนดโซนที่นั่งของตั๋วกรุปไว 
 

อัตราคาบริการรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเสนทางและสายการบิน ที่ระบุในรายการ  
 คาท่ีพักหองละ 2 - 3 ทาน / คาพาหนะ / คาอาหาร / คาเขาชมตามสถานท่ีตาง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง คุมครองทานละ 1 ลานบาท กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท 
 คาภาษีสนามบินทุกแหง คาขนกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกินทานละ 20 กิโลกรัม 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาใชจายสวนตัว  อาทิเชน คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 
 คาน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  (กรณีลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ) 
 คาธรรมเนียมวีซาชั่วคราวเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย) 
 คาสินน้ําใจสําหรับมัคคุเทศก, คนขับรถ 1,200 บาท/คน/ทริป   

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 
 กรุณาสํารองที่นั่งโดยการชําระมัดจํา ภายใน 3 วัน หลังจากสํารองที่นั่ง 

o มัดจําทานละ 20,000 บาท 
กรุณาชําระคาใชจายสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 30 วันทําการ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอยกวา 31 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอยกวา 20 วันทําการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาบริการ 50% ของราคาทัวร 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอยกวา 15 วันทําการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาบริการ 100% ของราคาทัวร 

 

หมายเหต ุ  *** ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลทั้งหมดกอนการจอง  
เพื่อความถูกตองและความเขาใจที่ตรงกันระหวางทานและบริษัทฯ  

ดังนั้นหากทานชําระเงินคาจองทัวรและหรือคาทัวรแลว ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขของบริษทัฯเปน
ที่เรียบรอยแลว จึงเรียนมาเพื่อทราบอีกครั้ง *** 

 
 กรณีเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง ณ ประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา-ออก ดวยเหตุผลใดก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่ง
อยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนเงินทั้งหมด 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเชน การยกเลิกไฟทหรือ
การลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง ๆ 
ที่เหนืออํานาจการควบคุมของบริษัทฯ 
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง 
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตรา
ตางประเทศ  และหรือจากการปรับขึ้นคาน้ํามันของสายการบิน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวไดตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรติดขัดหรือ
เกิดอุบัติเหตุบนทองถนน โดยขึ้นอยูดุลพินิจของมัคคุเทศก ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ และ
บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเชนเดิม 
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 การบริการของรถบัสนําเที่ยวตามกฎหมายแรงงานและการใชรถที่ประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวัน
ละ 10 – 12 ชั่วโมงเทานั้น อาทิเชน เริ่มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ตองถึงโรงแรมเรียบรอยแลว) การ
ใหบริการในแตละวันมิอาจเพิ่มเวลาการใชรถบัสได ทั้งนี้มัคคุเทศกและพนักงานขับรถจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพการจราจร ณ วันเดินทางนั้นๆเปนหลัก  
 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ 
/ ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม และไมสามารถรับประกันได 
 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอน
การเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อทานเดินทางไปพรอมคณะแลว หากทานงดใชบริการใด และหรือไมเดินทางพรอม
คณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย**** 
(เอกสารที่ทานจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 

จากมาตราการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน 
ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง 
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน ดังตอไปนี้ 

1. สิ่งยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได เชน เงินสด 
หรือบัตรเครติด 

 
คุณสมบัติการเขาประเทศญีปุ่น (สําหรบักรณีการเขาประเทศญีปุ่นดานมาตราการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู 6 เดือน และมีหนาหนังสือเดินทางที่ไมมีตราประทับอยางนอย 3 หนา  
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไม

เขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ  
 

 
 
 
 

 


