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วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า – นาโกย่า                                               ( - / - / D) 

06.30 น.  พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชัน้ 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน Scoot 
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง 

ท่องดนิแดนซามูไร ชมซากรุะบาน ณ เมอืงโอซาก้า 
ตลุยก าแพงหิมะ SNOW WALL เจแปนแอลป์ 

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านลติเติล้เกยีวโต ปราสาทมัตสึโมโต้ 
ร่วมสัมผัสเส้นทางอลัไพน์ทาเตยามะ-คุโรเบะ 


ชิมเมนู YAKINIKU BUFFET สไตล์ญี่ปุ่นแท้  ๆ+ แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ(ออนเซ็น) 

วดัคนิคะคุจิ – JTC DUTY FREE ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ  
ที่พกัระดบั 3 ดาว : ออนเซ็น 1 คนื // บริการน ้าดืม่ฟรี 
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09.35 น. นําทา่นเดินทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน Scoot เที่ยวบินที่ TZ298 
 ** ราคาทวัร์ไมร่วมอาหารบนเคร่ือง (บนเคร่ืองมีบริการจําหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม) ** 
16.45 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทา่น เพ่ือความสะดวกใน

การนดัหมาย) ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร รับกระเป๋าเรียบร้อยและทําภารกิจสว่นตวั จากนัน้นําทา่นขึน้รถปรับ
อากาศ เดินทางสูเ่มืองกิฟ ุ(สาํคญั!!ประเทศญ่ีปุ่ นไมอ่นญุาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หาก
ฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรับ) (บริการอาหารแบบ SET BOX) (มือ้ที่1) จากนัน้นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 

ที่พัก GIFU HASHIMA SHINKANSEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง เมือง นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติล้ เกียวโต – ปราสาทมัตสึโมโต้            ( B / L / D ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่ 2) 

นําทา่นเดินทางสู ่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  ที่ยงัคงอนรัุกษ์บ้าน
สไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิม และยงัได้รับเลอืกจากองค์การยเูนสโกให้เป็น
มรดกโลกในเดือนธนัวาคม  ปี ค.ศ.  1995 บ้านสไตล์กสัโชสคึริุ จะมีความ
ยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถ
รองรับหิมะที่ตกหนกัในช่วงฤดหูนาวได้ดี และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบั
สองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมูบ้่านสไตล์นีว้า่ “กัสโช” และมีผู้คนจาก
ทัว่ทกุมมุโลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ํ่ากวา่ 680,000 คน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร แบบ Japanese Set (มือ้ที่ 3) 
บา่ย นําทา่นเดินทางสูเ่มือทาคายามา่ นําทา่นถ่ายรูปด้านนอก ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ ว่าการอาํเภอเก่า เมืองทาคายาม่า 

ซึง่เป็นจวนผู้วา่แหง่เมืองทาคายามา่ เป็นท่ีทํางานและที่อยูอ่าศยัของ
ผู้วา่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใต้การปกครองของโช
กนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ จากนัน้นําทา่นเดินชม หมู่บ้าน Little 

Kyoto หรือเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ ซึง่เป็น  หมูบ้่านเก่าแก่สมยัเอโดะ
กวา่ 300 ปีก่อน ที่ยงัอนรัุกษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอยา่งดี อิสระให้ทกุ
ทา่นได้เดินเที่ยวและช่ืนชมกบัทศันียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปด้วย

บ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลติและจําหนา่ยเหล้าสาเก ร้านทํามิโสะ ฯลฯ พร้อมทัง้เลอืกซือ้ของที่ระลกึ
พืน้เมืองเฉพาะถ่ิน เช่น ซารุโบโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลงิตวัสแีดง ไมม่ีหน้าตา ซึง่ถือวา่เป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของเมืองทาคายามา่ 
และเป็นสนิค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเช่ือเก่ียวกบัโชคลาง
ของชาวญ่ีปุ่ นอีกด้วย และเก็บเก่ียวบรรยากาศอนันา่ประทบัใจ
มากมาย ทา่นยงัสามารถลองลิม้ชิมรสขนมหวานนานาชนิด จากนัน้
เดินทางสูเ่มืองมตัสโึมโต้ ชมความงดงามของ  ปราสาทมัตสึโมโต้ 
(ชมด้านนอก)  ที่ถกูสร้างขึน้ในปี 1504 ซึง่นบัได้วา่เป็นปราสาทที่
เก่าแก่ที่สดุ และนอกจากนีก็้ยงัเป็น ปราสาทติดอนัดบั 1 ใน 3 ของ
ปราสาทท่ีมีความสวยงามที่สดุของญ่ีปุ่ น ที่สามารถรอดพ้นการถกู
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ทําลายจากเพลงิของสงครามมาได้จนถึงปัจจบุนั ตวัปราสาทมีผนงัที่ทาด้วยสดีําสนิททําให้มีฉายาวา่ ปราสาทอีกาด า  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ 4)  

หลงัอาหารเดินทางเข้าสูท่ี่พกั เชิญพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ที่พัก  GUJO KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ – กาํแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองกุโจ – ออนเซ็น           ( B / L / D ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่ 5) 
นําทา่นสมัผสัใกล้ชิดกบัความมหศัจรรย์ของธรรมชาติใน เส้นทางสายอัลไพน์ทาเตยามะ-คุโรเบะ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ
แจแปนแอลป์ นําทา่นเดินทางสู ่สถานีทาเตยามะ จากนัน้นําทา่นโดยสารเคเบิล้คาร์ ลอดภเูขาสู่ สถานีบีโจดัยระ 

ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหวา่งทางให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบั
ทิวทศัน์ของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่ น ให้ทา่นได้เก็บเก่ียวความประทบัใจตามอธัยาศยั จากนัน้นําทา่นชม ยอดเขาทาเตยามะ มี
ความสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอนัดบัสองรองจากภเูขาไฟฟจิู และยงัเป็นหนึง่ในสามภเูขาศกัดิ์สทิธ์ิตามความเช่ือคนญ่ีปุ่ น
ตัง้แตส่มยัโบราณ ให้ทา่นได้เก็บภาพทิวทศัน์อนัสวยงามนา่ประทบัใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซึง่ในวนัท่ีท้องฟ้าโปร่ง สามารถ
มองเห็นได้ไกลถึงภเูขาไฟฟจิู และให้ทกุทา่นได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็น กาํแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สงูกวา่
สบิเมตร สมัผสักบัความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอนัหนาวเย็น นบัเป็นอีกทศันียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ เพลดิเพลนิกบั
การบนัทกึภาพที่ประทบัใจ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร แบบ Japanese Set (มือ้ที่ 6) 
บา่ย            นําทา่นเดินทางผา่นอโุมงค์ที่ลอดใต้ภเูขาทาเทยามา่ที่มีความ  ยาว 3.6 กิโลเมตร นบัเป็นอโุมงค์ที่อยูส่งูที่สดุในญ่ีปุ่ น จากนัน้ 

นําทา่นโดยสารกระเช้าไฟฟ้า ที่ไมม่ีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู ่สถานีคโุรเบไดระ  นําทา่นนัง่เคเบิล้คาร์ลอดภเูขาจาก 
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สถานีคโุรเบะไดระไปยงัสถานีคโุรเบะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คาร์แหง่เดียวในญ่ีปุ่ นท่ีลอดภเูขาตัง้แตต้่น
จนสดุเส้นทาง ทัง้นีเ้พื่อหลกีเลีย่งหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดหูนาว จากนัน้ชม เขื่อนคุโรเบะ ซึง่เป็นเขื่อนยกัษ์กัน้นํา้ที่ใหญ่
มหมึาที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น จะมีสายรุ้งพาดผา่นตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภเูขานบัร้อยลกูและชมทศันียภาพของวงล้อมเขา
หิมะ มีความสงูถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึง่ใช้เวลาตัง้แตเ่ร่ิมบกุเบิกจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตวั
เขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร จนสมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสู ่เมืองกโุจ 
เพื่อเข้าที่พกั  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่ เมนู YAKINIKU BUFFET (BBQ ) (มือ้ที่ 7)  
 
 
 
 
 
 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์การอาบนํา้แร่ธรรมชาติ (ONSEN) ไสตล์ญ่ีปุ่ น ซึง่ชาวญ่ีปุ่ นเช่ือวา่นํา้แร่ธรรมชาตินีม้ี
สว่นช่วยเร่ือง โรคภยัไข้เจ็บและผิวพรรณเปลง่ปลัง่ 

ที่พัก  GUJO KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
วันที่สี่ เมืองกุโจ - เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – JTC DUTY FREE ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า                   ( B / L / อิสระ ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่ 8) 

นําทา่นเดินทางสู ่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญ่ีปุ่ นซึง่มีอายยุาวนานกวา่ 1,000 ปี ซึง่ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรือง
ทางด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม และการปกครอง  นําชม วัดคินคะคุจิ (Kinkaku-ji) หรือที่คนไทยนิยมเรียกกนัวา่วดัทอง เป็น
วดัที่ดงัวดัหนึง่ในญ่ีปุ่ น หากมาเที่ยวเกียวโตแล้วไมไ่ด้มาที่วดันีถื้อวา่ยงัไมม่าถึงเกียวโต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1940 ศาลาสทีองที่
เห็นในปัจจบุนัเพิ่งได้รับการแปะผนงัทองไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ที่ผา่นมา จึงมองเห็นเหลอืงอลา่มสะท้อนในสระนํา้อยา่งสวยงาม
วิหารสร้างในปี 1955 จําลองแบบจากของเดิมในศตวรรษที่ 15 และเพิ่งหุ้มทองคําครัง้หลงัสดุในปี 1987 วิหารมี 3 ชัน้ โดยชัน้
แรกมีลกัษณะเป็นพระราชวงั ชัน้ท่ีสองเป็นแบบบ้านซามไูร สว่นชัน้ท่ีสามเป็นแบบวดัเซน คินคะคจิุตัง้อยูก่ลางทศันียภาพอนั
เหมาะเจาะ ผืนนํา้ในสระกว้างเบือ้งหน้าสะท้อนประกายระยบักัน้โอบด้วยแมกไม้ วดันีเ้ป็นวดัดงัในการ์ตนูเร่ืองอิกคิวซงั เณร
น้อยเจ้าปัญญา ก็จําลองเร่ืองราวเหตกุารณ์ของศาลาทองในวดันีใ้ห้เป็นปราสาทของทา่นโชกนุ (โชกนุอาชิกางะ โยชิมิส ึ( 
Ashikaga Yoshimistsu ) และบตุรชายของเขาที่เป็นเจ้าของพลบัพลาหลงันี ้ก่อนที่จะยกให้เป็นทรัพย์สมบตัิของวดัโรกนุนอน
จิ (Rokuonji : อีกช่ือของวดันี)้ ในเวลาตอ่มา พลบัพลาหลงันีเ้คยถกูลอบวางเพลงิในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุที่บวชอยูใ่นวดั 
พระรูปนีบ้วชเข้ามาแล้วเกิดความหลงใหลในความงามของพระวิหารและคิดวา่การท่ีจะเข้าถึงแก่นแท้ของความงานต้องเผา
ทําลายวตัถแุหง่ความงามนัน้ไปด้วย จึงได้มีการสร้างใหมเ่มื่อปี พ.ศ. 2498 ก่อนทางออกจะมีการขอพรโดยการเขียนขอพรท่ี
แผน่ไม้ “อิกคิว” โดยสว่นมากจ  ะเขียนขอให้มีสติปัญญา หลกัแหลม ฉลาดแบบอิกคิวซงั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (Japanese Set) (มือ้ที่ 9) 
บา่ย จากนัน้นําทา่น  ไปชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชม เสาโทริอ ิซุ้มประตสูแีดงที่เป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกวา่ร้อยต้น

ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหลเ่ขาลดหลัน่กนับนเส้นทางยาว เป็นฉากของภาพยนตร์เร่ือง  MEMORIES OF GEISHA ที ่ซา
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ยริู นางเอกของเร่ืองวิ่งลอดซุ้มประตเูพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา นําทา่นเดินทางสู ่JTC DUTY FREE นํา
ทา่นเลอืกซือ้สนิค้าปลอดภาษี นานาชนิด 

ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
  จากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า เพื่อเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 
ที่พัก  Shin Osaka Hotel / Agora Osaka Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – ริงค์กุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง                      ( B / อิสระ / - ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่ 10) 

นําทา่นเดินทางสูโ่อซาก้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชัว่โมง) นําทา่นไปช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ ซึง่เป็นแหลง่ช้อปปิง้ช่ือดงัของ
นครโอซาก้า ทัง้ร้านค้าเก่าแก่และทนัสมยัปะปนกนั มีสนิค้ามากมายทัง้ถกูและแพง ทัง้สนิค้าแฟชัน่ลา่สดุ ขนมเค้กแสนอร่อย 
จนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหมล่า่สดุ และตื่นตากบัลลีาชีวิตของคนหนุม่สาวชาวโอซาก้าที่ดจุะสนกุสนานและ
มีสสีนัมากกวา่ทางฝ่ังโตเกียว รวมทัง้ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นท่ีระลกึกบั จดุเดน่ของแตล่ะร้านค้า เช่น ปยูกัษ์ 
หน้าภตัตาคารขาปยูกัษ์และสญัลกัษณ์เดน่ของยา่นนีค้ือ ตกึรูปเคร่ืองหมายการค้างของกลูโิกะ ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ จากดิสนีย์ และ
ยา่นเก่าแก่อยา่งถนนโดทงโบริ ซึง่ทา่นสามารถลิม้ลองขนม หรืออาหารขึน้ช่ือของนครโอซาก้า ทัง้ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็น
ต้น นอกจากนีใ้นยา่นนีย้งัมีห้างสรรพสนิค้าใหญ่ๆ และมีช่ือเสยีง อยา่งห้างไดมารุ ห้างโซโก้ หรือจะเป็นทากาชิมายา่ มีสนิค้า
มากมายให้ทา่นได้เลอืกซือ้เลอืกหาอีกด้วย ไมค่วรพลาดช้อปปิง้ที่ ร้านดองกีโ้ฮเต้ (ร้าน Super Store ขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวมสนิค้า
นานาชนิดในราคาถกูและเปิด 24 ชม.) และร้านมตัสโึมโต้คิโยชิ (ขายยา วิตามิน ครีมบํารุง เคร่ืองสาํอาง) ร้านค้ายอดนิยมในใจ
ของคนไทยทัง้หลายที่ต้องแวะช้อปเมื่อมีโอกาสไปญ่ีปุ่ น  

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  
บา่ย จากนัน้นําทา่นสู่  ริงกุ เอาท์เล็ท (Rinku Outlet) แหลง่ช้อปปิง้ใหญ่ใกล้กบัสนามบินคนัไซ ให้ทา่นเพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้

สนิค้า “แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายและสนิค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองสาํอาง, เคร่ืองประดบั, เสือ้ผ้า, กระเป๋า, รองเท้า
อปุกรณ์กีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและยงัเป็นแหลง่รวมสนิค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชัน่เสือ้ผ้าลา่สดุอาทิ
MK,MichelKlein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, DiffusioneTessile ฯลฯพร้อมทัง้เลอืกซือ้กระเป๋าไฮโซ Bally, Prada, Gucci, 
Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลอืกดเูคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki 
ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลอืกซือ้สนิค้าสาํหรับคณุหน ู Aigle, 
Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสนิค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ทา่นได้เลอืกช้อปปิง้ตามอธัยาศยั  จนสมควรแก่เวลา 
นําทา่นเดินทางสู ่สนามบินคันไซเพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

17.55 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ297 
 ** ราคาทวัร์ไมร่วมอาหารบนเคร่ือง (บนเคร่ืองบินมีบริการจําหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม) **  
22.35 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขห้องพัก :  
1. โรงแรมที่ระบใุนรายการทวัร์ยงัไมค่อนเฟิร์ม 100% ซึง่อาจจะมีการเปลีย่นแปลง โดยทางบริษัททวัร์จะแจ้งให้ทราบพร้อมกบัใบนดัหมาย
เตรียมตวั ประมาณ 1-3 วนั ก่อนการเดินทาง โดยจะจดัโรงแรมให้อยูใ่นระดบัเดียวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ น ห้องพกัจะมีขนาดคอ่นข้างเลก็และบางโรงแรมจะไมม่ีบริการห้องพกัแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทางบริษัททวัร์จะ
จดัห้องพกัให้ทา่นแยกเป็น 2 ห้องพกัแทน คือ 1 ห้องนอนคู ่(พกั 2 ทา่น) และ 1 ห้องพกัเดี่ยว (พกั 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ น ไมม่ีบริการห้องพกัแบบเตียงคู ่(TWIN) หรือกรณีที่ห้องพกัแบบเตียงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทางบริษัททวัร์จะ
จดัห้องพกัแบบ 1 เตียงใหญ่ (DOUBLE) ให้ทา่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที่เข้าพกั ไมม่ีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททวัร์จะนําคณะเข้าใช้บริการออนเซ็นท่ีอยูบ่ริเวณใกล้เคียงแทน (เฉพาะ
รายการทัวร์ที่ระบุโปรแกรมอาบน ้าแร่ธรรมชาติเท่าน้ัน) 
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อัตราค่าบริการ 

เดินทาง 
ราคาทัวร์ 

หมายเหตุ 
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ พักเดี่ยว 

12-16 เม.ย. 60 วันสงกรานต์ 43,999 43,999 43,999 33,999 20,000  

***ไม่มีราคาเดก็ INFANT 7,000 บาท*** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเคร่ืองบินภาษีสนามบินภาษีนํา้มันของสายการบิน*** 

***บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาขึน้ตามสายการบิน*** 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทัวร์รวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ 
3. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ   4.คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที่ยวตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่ม ี
7. คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. / กลบั 20 ก.ก. 8.หวัหน้าทวัร์นําเที่ยวตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

ราคาทัวร์ไม่รวม  
1.   ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่ทําหนงัสอืเดินทาง คา่โทรศพัท์สว่นตวั คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่ม 

3. คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป20 กก. / ขากลบั 20 ก.ก.) 
4. คา่วีซา่สาํหรับพาสปอร์ตตา่งชาต ิ
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 4,000 เยน หรือ 1,400 บาท ต่อทริป ชาํระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน 

 
การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชาํระมัดจาํ ท่านละ 15,000 บาท  หรือ ท่านละ 20,000 บาท กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์  หากมีการยกเลิก
ภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจาํทัง้หมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ชาํระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบิน
เป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีนํา้มันที่ยงัมิได้ชาํระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชาํระ 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่น่ัง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่น่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่ น่ังบนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กาํหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

แต่จะทาํการ Request ให้ได้เท่านัน้ งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงนิบางส่วน 

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญ่ีปุ่น 
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญ่ีปุ่น

ทางผู้จัดและทางสายการบนิจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ทุกกรณี 
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญ่ีปุ่นเรียกเกบ็ 

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบนิถัดไปที่มีที่น่ังว่างหรือตามวันเดนิทางของต๋ัวเคร่ืองบนิ 
ทัง้นีแ้ล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบนิ ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทวัร์ * 
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลือ่นการเดินทาง นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผู้มีชื่อในเอกสารการ

จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อแจ้งยกเลกิการจองกบัทางบริษัทเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 
อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนงัสอืมอบ
อํานาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินคา่บริการตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้นําเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีชําระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรง

กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน (ไมน่บัเสาร์-อาทิตย์) 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั (ไมน่บัเสาร์-อาทิตย์) คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีชําระแล้ว 
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั (ไมน่บัเสาร์-อาทิตย์) ไมค่ืนเงินคา่บริการท่ีชําระแล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากคา่บริการท่ีชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการนําเที่ยวให้แก่นกัทอ่งเที่ยว เช่น การ
สาํรองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจําหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 
น. – 17.30 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่
เป็นวนัหยดุทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางไมถ่ึง 30 คน  
 
เงื่อนไขและข้อกาํหนดอื่น  ๆ

1. ทวัร์นีส้าํหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจ้งให้กบันกัทอ่งเที่ยว
หรือเอเจนซี่ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที่ไมม่ีวีซา่  และอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับ
ประเทศที่มีวีซา่  แตห่ากทางนกัทอ่งเที่ยวทกุทา่นยินดีที่จะชําระคา่บริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่ทางบริษัท
กําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ คํานําหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสอืเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสอืเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมดั
จํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ และ
เวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะคํานงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ  อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ช้า เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 
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7. อตัราคา่บริการนีค้ํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการ
ปรับราคาคา่บริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่
ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอํานาจในการให้คําสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตม่ีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจ
ของบริษัทกํากบัเทา่นัน้  

 

 

 

 

 

 

 
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะนําติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไมเ่กิน 100 มิลลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1 ,000 
มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้
ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถ้าสิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกวา่ที่กําหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน
เทา่นัน้  
2. สิง่ของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เคร่ืองบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามนําผลติภณัฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด  ไข ่เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็น
การป้องกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก 
 
หมายเหตุ 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการออกทัวร์ตัง้แต่ 30 ท่านขึน้ไป หากมีลูกทัวร์ตํ่ากว่านีอ้าจจะต้องมีการปรับราคาขึน้ 
2.ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิเที่ยวบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลกูค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 
4.ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง 

มือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
 
 
 
 
 

ข้อควรทราบ 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพาํนักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 

15 วันไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง 

เพื่อยนืยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี ้

- ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

- สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่นได้  
(เช่น เงนิสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น  
(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

- กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทวัร์โดยละเอียด  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทาํการจองทุกครัง้ 


