
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชมงานเทศกาล “ดอกทิวลิป” สสีนัสวยงามที่บานสะพร่ังตระการตากว่า 2,500,000 ต้น ณ “สวนโทนามิ” 

 ชมความงามของทุง่ “ดอกพิ้ งคม์อส” สชีมพูสดใสบานสวยงามตระการตา 

 ชม “ดอกเนโมฟิลา” สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ริมทะเล “Hitachi Seaside Park” เสมือนเดินเล่นอยู่ในสวนสวรรค์ 

 ตื่นตากบัหมู่บ้านโบราณที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม “หมู่บา้นชิราคาวาโกะ” ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ 

 เดินเล่นขมเมืองโบราณสมัยเอโดะ อดีตจวนผูว่้า “ทาคายาม่าจินยะ” และถนนสายโบราณ “ซนัโนมาชิ โดริ” 

 ช่ืนชม “ปราสาทมตัสุโมโต”้ สมญานามว่า “ปราสาทอีกา” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานลํา้ค่าแห่งชาติ 

 ช่ืนชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลักษณ์อนังดงามโดดเด่นที่สดุในโลกอกีแห่งหน่ึง 

 นมัสการเจ้าแม่กวนอมิทองคาํภายใน “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” ซ่ึงนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สดุในโตเกยีว 

 ช้อปป้ิงย่านสดุฮิต “ชินจูกุ / โอไดบะ” แหล่งช้อปที่รวมสนิค้าไว้หลากหลาย 
 

 ผ่อนคลายกบัการแช่นํ้ าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  

 อาหารม้ือพิเศษ! บุฟเฟต ์“ปูซูไว” 1 ในปูนํ้ าเย็นรสชาติเยีย่มแห่งเกาะฮอกไกโด 
 

 

 

 

 

 
 

 

สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 % 

 

52,900.- 



กําหนดการเดินทาง 

 27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 60 (6วนั3คนื)  

 
 

วนัท่ีหนึง่ กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า 

2130  พร้อมกนัที่สนามบนิสวุรรณภมู ิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบัประตทูางเข้าหมายเลข 2) 

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร ์C  

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

 

วนัท่ีสอง  เมืองทาคายาม่า - อดีตจวนผูว่้า - ถนนสายโบราณซนัโนมาชิ โดริ - หมู่บา้น “ชิราคาวาโกะ” 

0005  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 644 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

0800 ถงึสนามบินชูบุเซนแทร เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่ นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ... ผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้าเมอืง พร้อม

ตรวจเชค็สมัภาระ 

นาํท่านเดนิทางสู่  “เมืองทาคายาม่า” เมอืงที่ถูกขนานนามว่า  “Little Kyoto” ด้วยบรรยากาศอนัเก่าแก่ทอีาบด้วยจิต

วิญญาณแห่งประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมยัเกยีวโตและเอโดะพร้อมทั้งอดุมสมบูรณไ์ปด้วยธรรมชาติ  

โอบล้อมด้วยขนุเขาและวัฒนธรรมอนังดงาม ... เพ่ือนาํท่านเดนิทางชม “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ “อดีตจวนผูว่้าแห่งเมือง

ทาคายาม่า” ที่ทาํงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูล

โตกุกาว่า ในสมยัเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว ... ท่านจะได้ชมถงึ “หอ้งทํางาน” / “หอ้งพกัผ่อน” ที่แสนจะเรียบง่ายของ

ผู้ปกครองในอดตี ... จากนั้นนาํท่านเดนิทางสู่ “ซนัโนมาชิ โดริ” หรือเขตเมอืงเก่านาํท่านสมัผสักบั บรรยากาศบ้านเรือนใน

สมยัเอโดะ งานหัตถกรรมพ้ืนเมอืงต่างๆ และร้านค้ามากมายที่ยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสถาปัตยกรรมสมยัเก่าไว้ให้ได้ชื่น

ชม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 1) 

หลังอาหารนาํนาํท่านเดนิทางสู่ “หมู่บา้นชิราคาวาโกะ” นาํท่านชมหมู่บ้านที่มหีลังคาสงูมุงจากหมู่บ้านสไตล์กสัโซ-สคึุริ เป็น

สไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดมิแท้ๆ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือต่อสู่กบัสภาวะอนัรนุแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาวที่มหิีมะตก ... 

ประเทศญี่ปุ่นก้าวหน้ามคีวามเจริญทางด้านเทคโนโลยีและไฮเทคอย่างที่สดุ  แต่ยัง

คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณวีัฒนธรรมอนัเป็นเอกลักษณไ์ด้อย่างเหนียวแน่น  ...  

หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องเป็น “มรดกโลก” จากองคก์าร “ยูเนสโก”้  ให้

เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1995 ซึ่งยังคงรักษาความเป็นธรรมชาตไิด้อย่างเหมอืนเดมิ ล่อง

นํา้ใสไหลเยน็ เหน็ตวัปลาเทราต ์แหวกว่ายสบายตาย่ิงนัก  ตื่นตาตื่นใจชื่นชมกบัความ

สวยงามของบ้านทรงโบราณที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา ซึ่งทาํให้มทีศันียภาพ บรรยากาศที่

งดงามตามธรรมชาตไิด้อย่างลงตวั 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2) 

ท่ีพกั : APA Hotel Toyama Ekimae หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม  “เทศกาลดอกทิวลิป” ณ สวนโทนามิ - ปราสาทมตัสุโมโต ้– โกเทมบะเอา้ทเ์ล็ท – โมโตสุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

นาํท่านพบกบัความสดชื่นหลากสสีนักบั “เทศกาลดอกไมส้วนโทนามิ ” งานเทศกาล

ทวิลิปขนาดใหญ่ที่สดุใน ญี่ปุ่น ... ท่านจะได้พบกบัดอกทวิลิปกว่า 2,500,000 ต้น 

จาก 600 สายพันธุ ์ ที่ออกดอกสสีนัสดใส สวยงามตระการตารอให้การต้อนรับแก่

นักท่องเที่ยว  ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่งวันที่ 21 เม.ย. – 5 พ.ค. 60 ... และภายในงาน

ยังมกีจิกรรมการแสดงต่างๆ  มากมาย  อาทิ การแสดงแฟชั่นโชว์ดอกไม้  ... อสิระให้

ท่านเลือกหามุมถูกใจเพ่ือบนัทกึภาพความงามตามอธัยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 4) 



หลังอาหารนาํท่านเดนิทางสู่ “ปราสาทมตัสุโมโต้” ปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดมิและเก่าแก่อายุยาวนานเป็นอนัดบัสองของ

ประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้นในสมยัสงครามกลางเมอืง  ... โดยกาํแพงของปราสาทก่อสร้างด้วยหิน ปีกด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่

กางออกเหมอืนปีกของนก สร้างบนพ้ืนราบ  มคูีนํา้อยู่รอบปราสาท และเป็นปราสาทที่ใช้สดีาํเป็นหลักในการตกแต่งจนได้

สมญานามว่า “ปราสาทอีกา” ... อสิระให้ท่านให้บนัทกึภาพตวัปราสาทสดีาํตดักบัฉากหลังที่เป็นเทอืกเขาเจแปนแอลป์ช่าง

เป็นทศันียภาพที่สวยงาม  ... จากนั้น นาํท่านเดนิทางสู่ “โกเทมบะ  พรีเมีย่ม เอา้ทเ์ลท” ที่รวบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไว้

ด้วยกนับนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภเูขาฟูจิ-อทุยานแห่งชาตฮิาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ให้ท่าน

ได้อสิระกบัการเลือกซื้อเลือกชมสนิค้าที่ได้รวบรวมกว่า  165 แบรนดด์งัไม่ว่าจะเป็น  Coach , Bally , Diesel , Gucci 

, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกีมากมาย หมวดสนิค้า Intimate 

Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสนิค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet 

และ Richard Ginori เป็นต้น ... นอกจากนี้ยังมหีมวดสนิค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า  เสื้อผ้าเดก็  ซึ่งของทุกชิ้นเป็น

ของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสนิค้า  ที่รวมไว้ในพ้ืนที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรคแ์ห่งการช้อปป้ิงของคน

ญี่ปุ่นโดยเฉพา ะให้ท่านได้อสิระช้อปป้ิงกนัตามอธัยาศัย ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบนํา้แร่

ธรรมชาตเิพ่ือสขุภาพ  ท่านจะได้พักผ่อนกบัการ ลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) นํา้แร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเตม็

อิ่ม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

พรอ้มเสิรฟ์ท่านดว้ยเมนูพเิศษ  “บุฟเฟ่ตปู์ยกัษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูนํา้เยน็แห่ง  “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขาน

จากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูนํา้เยน็ที่เนื้อมรีสชาตอิร่อยที่สดุและมเีนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย  “แบบไม่

อั้น!!!” 

ท่ีพกั : Motosu View Hotel หรือเทียบเท่า 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ ์“การอาบนํ้ าแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสขุภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํา้แร่ในไสตล์

ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํา้แร่ธรรมชาตนิี้มส่ีวนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจบ็และผวิพรรณเปล่งปลั่ง 

 

วนัท่ีสี ่  ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพงิคม์อส - โตเกียว - ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (6) 

นาํท่านเดนิทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลักษณข์องแดนอาทติย์อทุยัแห่งนี้  และยังเป็นภเูขาไฟที่มลัีกษณะงดงามที่สดุในโลกแห่ง

หนึ่ง โดยมคีวามสงูประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมหิีมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี  ... นาํท่านขึ้นสมัผสับรรยากาศและกลิ่น

อายอย่างใกล้ชิดที่  “สถานีท่ี  5” บนระดบัความสงูที่  2,500 เมตร  (ในกรณีท่ีอากาศเอ้ืออํานวย ) อสิระให้ท่านได้

บนัทกึภาพความงามของภเูขาไฟแห่งนี้  พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินคา้พื้ นเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศัย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 7) 

หลังอาหาร นาํท่านเดนิทางสู่ “ทุ่งชิบะซากุระ ” หรือที่รู้จักกนัในนาม  “พิ้ งคม์อส ” 

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบานและหน้าตาดูคล้ายกบัดอกซากุระ ... ส่วนในฤดูอื่นจะ

มใีบสเีขยีวแทนดูคล้ายต้นหญ้า ดงันั้นจึงเรียกกนัว่า  “ชิบะซากุระ” ... คาํว่า “ชิบะ” 

หมายถงึต้นหญ้า จึงแปลได้ว่า “ซากุระต้นหญ้า” ... นาํท่านเดนิชมต้นชิบะซากุระที่มี

อยู่อยู่นับแสนต้นปลูกอยู่บริเวณรอบภเูขาฟูจิ  ซึ่งมจีาํนวนมากที่สดุในภาคคนัโต  ดู

เหมอืนพรมหลากสี  ทั้งสขีาว สชีมพู และสแีดงซึ่งสขีองดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูก

ให้ท่านได้สมัผสัและเกบ็ภาพความประทบัใจ ตามอธัยาศัย ... จากนั้น นาํท่านเดนิทางสู่  “มหานครโตเกียว ” เมอืงหลวง

ปัจจุบนัของญี่ปุ่น  ที่คลาคลํ่าไปด้วยผู้คน  และเทคโนโลยีลํา้ยุคมากมาย  ... และเพ่ือเป็นการ เอาใจ เหล่านัก   

“Shopaholic” ดวัยการพาตะลุยย่านช้อปป้ิงชั้นนาํของชาวญี่ปุ่นที่ถอืว่าเป็น “แหล่งอพัเดทเทรนด์” ของชาวปลาดบิ  ณ 

ย่านการค้า  “ชินจูกุ” หรือ “ศูนยก์ลางท่ีสองแห่งนคร ”  ย่านความเจริญอนัดบัหนึ่งของนครโตเกยีวในปัจจุบนั  เชิญท่าน

เลือก “ชมและซ้ือ” สนิค้ามากมาย  อาทเิช่น  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรปู , MP-3, Walkman, CD-Player, 

คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬกิา, เสื้อผ้า และเคร่ืองสาํอาง เป็นต้น 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ใน

ย่านชินจูกุ *** 

ท่ีพกั : Omori Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเท่า 



 
วนัท่ีหา้  วดัอาซะกุซ่าคนันอน – Hitachi Seaside Park (นัง่รถไฟ) - ชมดอกเนโมฟิลา - โอไดบะ – ฮาเนดะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (8) 

(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

ช่วงเช้า  นาํท่านเดนิทางสู่  “วดัอาซะกุซ่าคนันอน ” วัดเก่าแก่ที่สดุในโตเกยีว  ... 
เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องคเ์จา้แม่กวนอิม” ที่เป็นทองสมัฤทธิ์ มขีนาด

เลก็เพียง 5.5 เซนตเิมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยกัษ์”  

ที่มขีนาดใหญ่ที่สดุในโลก  สงู 4.5 เมตร  หากมเีวลา  เชิญท่านเลือกชมและเช่า

เคร่ืองรางของขลังอนัศักดิ์สทิธิ์ของวัดแห่งนี้  ... หรือจะเลือก  เดนิที่ “ถนนนาคามิ

เซะ” ท่านจะได้ชมและซื้อสนิค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสนิค้าพ้ืนเมอืง  “Made 

In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะ

เลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอธัยาศัย  

จากนั้นนาํท่านเดนิทางสู่  “จงัหวดัอิบารากิ ” ที่เตม็ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตอินั

อดุมสมบูรณท์ั้งจากภเูขาและทะเล แวดล้อมไปด้วยธรรมชาตอินังดงาม  ... เพ่ือนาํทุก

ท่านเดนิทางสู่  “สวนฮิตาชิ  ซีไซด์ พารค์” (Hitachi Seaside Park) สวน

ดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มพ้ืีนที่ตดิกบัมหาสมุทรแปซิฟิก ... แล้วนาํท่านเปล่ียน

บรรยากาศนั่ง “Seaside Train” เข้าไปยังสวนดอกไม้ขนาดใหญ่  บนพ้ืนที่กว่า  

1.9 ล้านตารางเมตร ... ไฮไลตข์องสวนดอกไม้แห่งนี้ อยู่ใน 2 ช่วงฤดูสาํคญั  คอื สวน

สวรรคส์ฟ้ีาที่เตม็ไปด้วย “ดอกเนโมฟิลา” (Nemophila) หรือที่หลายคนเรียกกนั

ว่า “Baby Blue Eyes” กว่า 4,500,000 ดอก ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่กลมกลืนไป

กบับรรยากาศของท้องฟ้าและมหาสมุทร  ... ขณะที่ “พุม่โคเกีย” กว่า 32,000 ต้น 

จะทาํให้เนินดอกไม้กลายเป็นสแีดงสดใสในช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสี  เสมอืนได้เดนิเล่น

อยู่ในสวนสวรรคย์ังไงยังงั้น  ... หลังจบฤดูชมโคเกยี กจ็ะเป็นเวลาที่ดอกเนโมฟิลาจะ

เร่ิมเชิดฉายบนอาณาเขตที่กว้างใหญ่กว่า 35,000 ตารางเมตร ซึ่งชาวสวนจะเริ่มปลูก

กนัตั้งแต่เดอืนธนัวาคมซึ่งถอืเป็นช่วงหน้าหนาว ด้วยเหตนุี้ จึงจาํเป็นที่จะต้องมกีารปิดคลุมสวนดอกเนโมฟิลาไว้ตลอดช่วงหน้า

หนาว เพ่ือหลีกเล่ียงความเยน็จัดอาจจะทาํให้ต้นอ่อนเกดิความเสยีหาย ... ก่อนที่จะอวดโฉมอกีคร้ังในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ ซึ่ง

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สดุในการชมดอกเนโมฟิลาจะอยู่ในช่วงประมาณปลายเมษายนไปจนถงึต้นเดอืนพฤษภาคม ... อสิระให้

ท่านเพลิดเพลินกบัการบนัทกึภาพความประทบัใจตามอธัยาศัย (ราคารวมเฉพาะค่ารถไฟชมสวน / ไม่รวมค่าชิงชา้สวรรค,์ 

ค่าเขา้ชมอ่ืนๆ และเคร่ืองเล่นต่างๆ) 

ช่วงบ่าย ก่อนเดนิทางกลับนาํท่านเดนิทางสู่ ย่าน “โอไดบะ” แผ่นดนิแห่งใหม่ที่เกดิจากการถ่มทะเลด้วยขยะ  ... แหล่งรวม

เทคโนโลยีลํา้ยุคและทนัสมยั  ...  รวมแหล่ง ช้อปป้ิงและ บนัเทงิขนาดใหญ่  อาท ิ ชิงช้าสวรรคใ์หญ่ที่สดุของโลก  ... ท่าน

สามารถลองสมัผสับรรยากาศของอ่าวโตเกยีวที่มี  “สะพานเรนโบว์” (Rainbow Bridge) พาดผ่านและมแีสงสขีอง

กรงุโตเกยีวยามคํ่าคนืเป็นฉากหลัง  ... รวมทั้ง “เทพเีสรีภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถอืคบเพลิงอยู่ริมอ่าว  (ไม่รวมค่าชิงชา้

สวรรค์, ค่าเขา้ชม  และเคร่ืองเล่นต่างๆ ) ... หรือช้อปป้ิง “หา้ง Diver City Tokyo Plaza” ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือ

ดงึดูดนักท่องเที่ยวภายใต้คอนเซป็ท์  “Theatrical City Space” แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ที่มร้ีานค้าต่าง ๆ มารวมตวั

กนัถงึ 154 ร้าน อาทิ Uni Qlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ ... สิ่งที่ไม่ควร

พลาดคอืการถ่ายรปูคู่กบัเจ้าหุ่นยนต์  GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ซ่ึงขนาดเท่ากบัของ

จริงด้วยอตัราส่วน 1:1 มคีวามสงูถงึ 18 เมตร 

***เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก

ร้านค้าต่างๆ*** 

สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”  

 

 

 

 

วนัท่ีหก  สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ    



0020  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยเท่ียวบิน TG 661 

0450  ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจมริู้ลืม 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 

 

 

 

 

 
 

อตัราค่าบริการ  

ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ  52,900.- บาท 
เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 48,900.- บาท 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 48,900.- บาท 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 39,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ  6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ  17,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง  

และรบกวนส่งสําเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 
อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 
อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัท่ี 1 ก.ค. 56) 
 

 

เงื่อนไขการชําระเงิน  สําหรบัการจอง กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั 
 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ท่องเท่ียวหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น  หากท่านถูก

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและ ญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถอืเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 



1. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วันขึ้นไป คนืมดัจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วันขึ้นไป เกบ็ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 25-30 วัน ขอเกบ็เงินมดัจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-25 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุป๊ที่ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นต้น บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจาํที่นั่งกบัสายการบนิและ

ค่ามดัจาํที่พัก รวมถงึเที่ยวบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย

กรณใีดๆ 

7. กรณทีี่ท่านมคีวามประสงคจ์ะย่ืนวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบนิแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง

บริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบนิ 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบนิในแต่ละกรุป๊)  

8. กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงทั้งกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิห้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดนิทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เนื่องจากภัยธรรมชาต,ิ สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุตัเิหต,ุ การเมอืง, สายการบนิ, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง 

บริษัทฯ จะแก้ไขและคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ  
 

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต ิและการยกเลิกเที่ยวบนิ 

 

3. ในกรณทีี่เกดิภัยพิบตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบริษัทสามารถคนืเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ได้กต่็อเมื่อทางสายการบนิ และโรงแรมที่พักได้ทาํ

การพิจารณาคนืเงินส่วนนั้นให้แล้ว 
 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตุ

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 

5. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบนิ หากลูกค้าในกรุป๊ส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถงึ 15 ท่าน ทางสายการบนิไทยจะไม่รับจัดที่

นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกนัทั้งกรุป๊ แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกนั โปรด

ทราบ!!! ทางสายการบนิไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี 
 

6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋เคร่ืองบนิภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทวัร์,รถไฟ) กรณุาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ เนื่องจากสาย

การบนิอาจมกีารปรับเปล่ียนเที่ยวบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

7. สาํหรับการเดนิทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถตดิ คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหาร

คนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามดืเรว็ รวมถงึช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเรว็กว่าปกต ิขอให้ท่านทาํความเข้าใจก่อน

จองทวัร ์
 

8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมขีนาดค่อนข้างเลก็ เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพักสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเดก็ไม่

เสริมเตยีงแล้วต้องการเปล่ียนภายหลังอาจไม่มห้ีองว่าง สาํหรับเดก็เสริมเตยีงจะสะดวกกว่า 
 

9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มบีริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมอืจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมอืง ถนนค่อนข้างแคบ 

รถบสัไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถงึโรงแรม 
 

10. หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดอื 
 

11.  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้งเพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง... 


