
 
 

 
 

 
 

 

            
** สัมผสักลิ
นอายเมืองเก่าของ "เมอืงทาคายาม่า" ที
ยงัคงอนุรักษค์วามเป็นอยู ่เมื
อสมยัเอโดะกวา่ "## ปี 

** ชม "ปราสาทมตัสึโมโต้" สัญลกัษณ์ของเมือง และไดชื้
อวา่เป็น * ใน " ปราสาทที
มีความสวยงามที
สุด 

** ชมหมู่บา้นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่่ามกลางหุบเขาที
อุดมสมบูรณ์ 
** สนุกสนานกบักิจกรรมฤดูหนาวที
 สก ีรีสอร์ท อาทิ สกี สโนวบ์อร์ด กระดานเลื
อน 
** ร่วมคน้พบความเชื
อที
วา่ ชิมไข่ดาํเสริมอายอีุก 2ปี ณ “หุบเขาโอวาคุดานิ” 
** สัมผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่นํ*าแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิ
มไม่อั4น 
** บริการท่านดว้ยนํ*าดื1มที1ญี1ปุ่ นท่านละ *ขวด/วนั 

 

กาํหนดการเดนิทาง 20-25 / 22-27 ธันวาคม :;<=  (วนัคริสตม์าส) 

 

 (หากท่านมีจองตั�วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเที�ยวบินกบัเจ้าหน้าที� ก่อนจองตั�วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินคนัไซ 
9#.## น. พร้อมกนัที
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั4น < ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที
 คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ4นเครื
อง 
23.15 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี
ปุ่น โดยสายการบินไทย เที
ยวบินที
 TG 622 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั
วโมง / เวลาทอ้งถิ
นจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั
วโมง) 
 

วนัที1สอง ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - ปราสาททองคนิคาคุจิ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana 

no Sato 



06.25 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญี
ปุ่น หลงัจากผา่นขั4นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
นาํท่านชม “ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)”(ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้
ปราสาท) สร้างขึ4นเพื
อเป็นที
อยูข่องเจา้เมืองในสมยัโบราณ ตวัปราสาทมี
ทั4งหมด H ชั4น ตั4งอยูบ่นเนินเขาที
ไดมี้การสาํรวจและพบวา่เคยเป็นที
ตั4งของ
พระราชวงัโบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และ
คูนํ4าขนาดใหญ่ เพื
อป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก และนาํท่านสู่ “ชินไซบา

ชิ” ยา่นชอ้ปปิ4 งชื
อดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการ  ชอ้ปปิ4 งไร้ชีดจาํกดับนถนนความยาวกวา่ 9 กิโลเมตร 
ซึ
 งมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสินคา้มากมาย ทั4งเสื4อผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ 
รองเทา้แฟชั
นสวยๆ เครื
องสําอาง และสินคา้ IT ทั4งหลาย Ipod กลอ้ง นาฬิกา Mp" มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมาย
หลากหลายแบบบนถนนเส้นนี4  
� รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื
อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

นาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกนัวา่ “คินคาคุจิ” ปราสาทที

สร้างขึ4นเพื
อเป็นที
อยูข่องโชกุนในสมยัโบราณ ตั4งตระหง่านกลางสระ
นํ4า โอบลอ้มดว้ยสวนสไตล์ญี
ปุ่นโบราณที
ไดรั้บการดูแลและอนุรักษไ์ว้
อยา่งดีเยี
ยม ตวัปราสาทโดดเด่นดว้ยสีทองส่องประกายระยบัยามกระทบ
แสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบลงบนผนืนํ4าคลา้ย
กบัมีปราสาทใตน้ํ4าอีกหนึ
งหลงั ใหท้่านไดเ้ก็บ

ภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัตวัปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ จากนั4นนาํทุกท่านเดินทางสู่ 
“Nabana no Sato” เพื
อชม เทศกาลประดับไฟ ที
นี
นอกจากตอนกลางวนัจะเป็นสวน
ดอกไมแ้ลว้ยามคํ
าคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปียงัประดบัไฟอยา่งสวยงามในธีม
ต่างๆหลากหลายโซน ซึ
 งเป็นงานจดัแสดงไฟที
ยิ
งใหญ่ติดอนัดบั*ของญี
ปุ่น 
(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึ&นระหว่าง ตุลาคม - พฤษภาคม ของทุกปี) 
� รับประทานอาหารคํ1า ณ ภัตตาคาร 
� พกัที
 GIFU MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

วนัที1สาม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ - ย่านซันมาชิซูจิ - เมอืงมตัสึโมโต้ - ออิอนพลาซ่า 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั4นนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” 
นาํท่านชมสถานที
พิเศษสุด ซึ
 งแสดงถึงความสามารถและพยายาม
ของชนชาติญี
ปุ่นโบราณ หมู่บา้นที
ไดรั้บเลือกจากองคก์าร ยเูนสโก
ใหเ้ป็นมรดกโลกเมื
อปี ค.ศ. *UUV ท่านจะไดพ้บกบับา้นใน
แบบกสัโชสึคุริ ซึ
 งเป็นแบบญี
ปุ่นดั4งเดิม ชื
อนี4ไดม้าจากคาํวา่ กสัโช 
ซึ
 งแปลวา่พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นที
หลงัคาชนัถึง W# องศา มี



ลกัษณะคลา้ยสองมือที
พนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ *H เมตร และมีความกวา้ง *# เมตร ซึ
 ง
โครงสร้างของบา้นสร้างขึ4นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะที
ตกมาอยา่ง
หนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ ให้อิสระท่านเดินชมความสวยงามของหมู่บา้นแห่งนี4ตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย  
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านสู่ “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ จวนผูว้า่แห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวม
ค่าเขา้ชมดา้นใน) เป็นทั4งที
ทาํงาน และที
อยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็น
เวลากวา่ *2W ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกลูโตกุกาวา่ ในสมยัเอโดะ 
หรือกวา่ "## ปีที
แลว้ ใหท้่านเลือกชมและซื4อสินคา้พื4นเมือง ณ “เขตเมืองเก่าซัน

มาชิซูจิ” ซึ
 งเตม็ไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆ ที
ยงัคงอนุรักษรู์ปแบบของ
บา้นโบราณ และกลิ
นไอในสมยัเอโดะกวา่ "## ปีก่อน ให้ท่านไดเ้ก็บบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ นาํท่าน
เดินทางสู่ “เมืองมัตสึโมโต้” และใหท้่านชอ้ปปิ4 ง “ออิอนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็น
ขนมญี
ปุ่น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดในซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้่านเลือกซื4อสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
� รับประทานอาหารคํ
าแบบอิสระ เพื
อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
� พกัที
 MATSUMOTO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

วนัที1สี1  ปราสาทมตัสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ - สก ีรีสอร์ท (ลานสก)ี - โอชิโนะ ฮัคไค - 

  ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั*น 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั4นนาํท่านชม “ปราสาทมัตสึโมโต้” (ชมดา้นนอก) สัญลกัษณ์ของเมือง 
และไดชื้
อวา่เป็น * ใน " ปราสาทที
มีความสวยงามที
สุดของญี
ปุ่น ที

สามารถรอดพน้การถูกทาํลายจากเพลิงของสงครามมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวั
ปราสาทมีผนงั ที
ทาดว้ยสีดาํสนิททาํใหมี้ฉายาวา่ ปราสาทอีกาดาํ จากนั4น
ใหท้่านชอ้ปปิ4 ง ซื4อของที
ระลึกสไตลญี์
ปุ่นนานาชนิด ที
 “ถนนนากามาจิ

และถนนนาวาเตะ” บริเวณใกลก้บัปราสาท ทียงัคงลกัษณะบา้นเรือนและ
สิ
งก่อสร้างที
เป็นสไตลโ์บราณไวไ้ดอ้ยา่งดี ทาํใหไ้ดบ้รรยากาศที
เหมาะแก่การถ่ายรูปไวเ้ป็นที
ละลึกอยา่งยิ
ง  
� รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื
อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
นาํท่านไดส้ัมผสัความสนุกสนานบน “สกรีีสอร์ท” สนุกสนานกบักิจกรรมฤดู
หนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว ์บอร์ด กระดานเลื
อนหิมะ ฯลฯ หรือเลือกพกัผอ่น
อิริยาบถกบัการนั
งจิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื4อของที
ระลึก
หลากหลายเวอร์ชั
น เก็บภาพแห่งความประทบัใจกบัมุมสวยๆที
มีลานหิมะสีขาว
ซึ
งมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั (รวมค่าเขา้ลานสกี แต่ไม่รวมกระดานเลื
อนและ
อุปกรณ์สกี) จากนั4นนาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ4าที
เกิดจากการ
ละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที
ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื4นดิน และซึมไปยงับ่อนํ4าแต่ละบ่อ 
ดงันั4นนํ4าที
อยูใ่นบ่อ จะเป็นนํ4 าที
ใสสะอาด และสดชื
นมาก ในปี 1985 สถานที
แห่งนี4ยงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 
100 อนัดบั แหล่งนํ4าจากธรรมชาติที
ดีที
สุดของญี
ปุ่นอีกดว้ย 



� พกัที
 TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
� รับประทานอาหารคํ1า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัขึ4นชื
อของญี
ปุ่น แบบไม่อั4น 
พิเศษ! ณ โรงแรมที
พกัแห่งนี4  ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบนํ4าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน
เซ็น เพื
อผอ่นคลายความเมื
อยลา้ การอาบนํ4าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเมื
อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 

วนัที1ห้า ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - โกเทม็บะ เอ้าท์เลต็ - โตเกยีว - ย่านชินจูก ุ 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านผา่นชมความสวยงามของ  “ภูเขาไฟฟูจิ” ที
ตั4งตระหง่านอยูเ่หนือ
เกาะญี
ปุ่นดว้ยความสูง ",22W เมตรจากระดบันํ4าทะเล จากนั4นนาํทุกท่าน
เดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื
อ “ล่องเรือโจรสลดั” (ล่องสั4น *# นาที) ยงับริเวณ 
“ทะเลสาบอาชิ” เพื
อใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความ
งามของทะเลสาบนํ4าจืดขนาดใหญ่ที
เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟเมื
อกวา่ ",### ปีที
แลว้ และนาํ

ท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (โดยรถบสั) หุบเขานรก ที
เกิดขึ4นจากการปะทุขึ4นมา
ของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื
อหลายพนัปีก่อน ทาํใหเ้กิดบ่อนํ4าร้อนผดุขึ4นมาจากใตดิ้น นํ4าและ
ควนัเหล่านี4 จะมีส่วนผสมของกาํมะถนัอยูด่ว้ยโดยความร้อนของนํ4าที
ผดุขึ4นมานั4นสามารถ
ตม้ไข่ใหสุ้กไดเ้ลยทีเดียว และไข่ที
ตม้จากบ่อนี4 เปลือกของไข่จะมีสีดาํสนิทซึ
งคนญี
ปุ่น
เชื
อกนัวา่ “กินไข่ดาํหนึ
งฟองจะทาํใหอ้ายยุนืขึ4นเจด็ปี”  
� รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื
อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

จากนั4นนาํท่านชอ้ปปิ4 งอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมที
 “โกเทม็บะ 

แฟคทอรี1 เอ้าท์เลต็” แหล่งรวมสินคา้นาํเขา้และสินคา้แบรนดญี์
ปุ่นโก
อินเตอร์มากมาย ทั4งกระเป๋า เครื
องประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชั
น 
สินคา้สาํหรับคุณหนู และสินคา้อื
นๆอีกมากมาย นาํท่านเดินทางสู่ “มหา

นครโตเกียว” จากนั4นเดินทางสู่ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบั

หนึ
งของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ 
ร้าน ซึ
 งจะมีผูค้นนบัหมื
นเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญ
ท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เครื
องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื4อผา้, 
รองเทา้แฟชั
น และเครื
องสาํอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือก
ชมและซื4อ” สินคา้ตามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื
อเดินทางกลบั 
� รับประทานอาหารคํ
าแบบอิสระ เพื
อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 

วนัที1หก สนามบินนาฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
##.9# น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที
ยวบินที
 TG 661 



#5.25 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เปี
 ยม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี
ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื
องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั4งโรงแรมต่างๆที
ระบุในรายการนี4อาจมีการปรับยา่น และสถานที
ตั4ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั4งนี4 ยงัคงไวซึ้
 งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนาํเที
ยวเป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

เดนิทาง  20-25 ธันวาคม :;<= (วนัคริสตม์าส) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ4นไป 

ผูใ้หญ่ <<,U## บาท 
เดก็อาย ุ2-**ปี / มีเตียง  <9,U## บาท 
เดก็อาย ุ9-W ปี / ไม่มีเตียง <#,U## บาท 
พกัเดี
ยวจ่ายเพิ
ม (จากราคาผูใ้หญ่) W,### บาท 
ไม่ใชต้ัbวเครื
องบิน ลด (ทั4งเดก็และผูใ้หญ่) -*H,### บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ
ากวา่ 9 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัbวก่อนทาํการจองค่ะ 
 

เดนิทาง  22-27 ธันวาคม :;<= (วนัคริสตม์าส) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ4นไป 

ผูใ้หญ่ <V,U## บาท 
เดก็อาย ุ2-**ปี / มีเตียง  <",U## บาท 
เดก็อาย ุ9-W ปี / ไม่มีเตียง <*,U## บาท 
พกัเดี
ยวจ่ายเพิ
ม (จากราคาผูใ้หญ่) W,### บาท 
ไม่ใชต้ัbวเครื
องบิน ลด (ทั4งเดก็และผูใ้หญ่) -*U,### บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ
ากวา่ 9 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัbวก่อนทาํการจองค่ะ 
 

อตัราค่าบริการนี*รวม 
o ตัbวเครื
องบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที
ระบุในโปรแกรม (ชั4นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 



o ค่าธรรมเนียมนํ4ามนัที
สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที
 *H/H/9VW#) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที
ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที
พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 9 หรือ " ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ
ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 9,###,### บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ V##,### บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง e ท่าน 
o นํ4าดื
มที
ญี
ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั4งหมด 4 วนั) 
 

อตัราค่าบริการนี*ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ
ม 2%  
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื
องดื
มในหอ้งพกั และค่าอาหารที
สั
งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื
องดื
มที
สั
งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที
บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ4าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที
เกินกวา่สายการบินกาํหนด ("# กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที
กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี
ยนแปลงตัbว กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี
ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที
) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 2 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ4ามนัที
ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ
มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 9,### เยน (ประมาณ W## บาทไทย) เพิ
มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี
ปุ่น ประเภทท่องเที
ยวระยะสั4น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงื1อนไขการสํารองที1นั1ง / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ e=,=== บาท 
o ส่วนที
เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 9# วนั มิฉะนั4นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง ge-h; วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ ;,=== บาท (นบัจากวนัที
ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง :e-g= วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ e=,=== บาท (นบัจากวนัที
ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน ;=% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที
ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน e==% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที
ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เนื
องดว้ยไม่ตอ้งยื
นวซ่ีาเขา้ประเทศญี
ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที1ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า < เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที1ไม่สามารถทานได้, ที1นั1งที1ต้องการ, และเลขที1สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที
นั
ง หรือ *V วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 

เงื1อนไขและข้อกาํหนดอื1นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิf เปลี
ยนแปลงราคาในกรณีที
มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที
ระบุ 



o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัbวเครื
องบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที
สาํรองที
นั
ง หากไม่มีการแจง้
เรื
องไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที
เกิดขึ4นจากตัbวเครื
องบินดงักล่าวได ้

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัbวทุกชนิดเพิ
ม หากสายการบินปรับขึ4นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัbวเครื
องบินขากลบัซึ
 งยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที
ยวนี4  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั4งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิf  ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที
ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั4นหากท่านมีเหตุอนัใดที
ทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเที
ยวพร้อมคณะตามรายการที
ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี
ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี
ปุ่นให้กบัคนไทยที
มีวตัถุประสงคเ์พื
อการพาํนกัระยะสั4นในประเทศ
ญี
ปุ่นนั4น ทางรัฐบาลญี
ปุ่นไดป้ระกาศเริ
มบงัคบัใชใ้นวนัที
 e กรกฏาคม พ.ศ.:;;< และสามารถพาํนกัในประเทศญี
ปุ่นได ้*V 
วนั (หากผูย้ื
นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี
ปุ่นเกิน *V วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์
นๆ จะตอ้งยื
นขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที
ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั4นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ
งอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิf ที
จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั4งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื
นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที
วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที

ประสานงานและเจา้หนา้ที
จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที
กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที
พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที
ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิf ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิf ที
จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที
เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ
งของสูญหายตามสถานที
ต่าง ๆ ที
เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที
เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื
อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิf ที
จะเปลี
ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั4งนี4ทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

เมื
อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั4งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื
อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


