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เจแปนแอลป์ (Japan Alps) Tateyama Kurobe Alpine Route แบบเต็มเสน้ทาง เร ิ*มต ั,งแตส่ถาน ีDentetsu 
Toyama ในจงัหวดัโทยามา่ ไปจนถงึสถาน ีShinano Omachi ในจงัหวดันากาโน ่โดยไฮไลทข์องเสน้ทางนี,ก็คอื 

กําแพงหมิะ (“Yuki-no-Otani” Snow Wall) ที*มคีวามสงูเกอืบ 20 เมตร 
เปิดเต็มเสน้ทาง (Dentetsu Toyama – Shinano Omachi) วนัที* 15 เมษายน 2018 – 30 พฤศจกิายน 2018 
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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์ หมายเหต ุ

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง จอยแลนด ์ พักเดี&ยว  

1 - 5 พ.ค. 62 30,999 30,999 19,999 10,900  

8 - 12 พ.ค. 62 29,999 29,999 19,999 10,900  

15 - 19 พ.ค. 62 30,999 30,999 19,999 10,900  

22 - 26 พ.ค. 62 29,999 29,999 19,999 10,900  

29  พ.ค. – 2 ม.ิย.  62 29,999 29,999 19,999 10,900  

5 – 9 ม.ิย.  62 25,987 25,987 19,999 10,900  

12 – 16 ม.ิย.  62 28,999 28,999 19,999 10,900  

19 – 23 ม.ิย.  62 25,987 25,987 19,999 10,900  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี*ยนแปลงคา่ต ัaวเครื*องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี ,ามนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิeในการปรบัราคาขึ,นตามสายการบนิ*** 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ  – กฟิ ุ                                 ( - / - / ขา้วปั,น ) 
06.00 น.  พรอ้มกนัที&สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ั,น 3 ประต ู 5 เคานเ์ตอร ์ 6 สาย

การบนิ Scoot เจา้หนา้ที&ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึ6นเครื&อง 
09.15 น. นําทา่นเดนิทางสูป่ระเทศญี&ปุ่ น โดยสายการบนิ Scoot เที*ยวบนิที* TR866 
 ** ราคาทัวรไ์มร่วมอาหารบนเครื&อง (บนเครื&องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื&องดื&ม) ** 
17.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั&วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น เพื&อความ

สะดวกในการนัดหมาย) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว จากนั6น
นําทา่นขึ6นรถปรับอากาศ เดนิทางสูเ่มอืงกฟิ ุ 
(ประเทศญี&ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด เชน่ เนื6อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ)  

คํ*า บรกิารขา้วปั,น (มื,อที* 1) เพื*อสะดวกตอ่การเดนิทาง จากนั6นนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี&พัก 
ที*พกั  GIFU HASHIMA SHINKANSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที*สอง หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่จยิะ - ลติเต ิ,ล เกยีวโต     ( B/L/D ) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื,อที* 2) 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที&ยังคงอนุรักษ์บา้น 
สไตลญ์ี&ปุ่ นขนานแทดั้ 6งเดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโก ให ้
เป็นมรดกโลกในเดอืนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 บา้นสไตลก์ัสโชสคึรุ ิจะมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ บา้น
สามารถรองรับหิมะที&ตกหนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ี และรูปร่างของ 
หลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา้ จงึเรียกหมู่บา้นสไตลน์ี6ว่า  
“กสัโช” และมผีูค้นจากทั&วทกุมมุโลกหลั&งไหลไปชมความงามใน แตล่ะ
ปีไมตํ่&ากวา่ 680,000 คน  

เที*ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั  แบบ Japanese Set (มื,อที* 3) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืทาคายามา่ นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอก ทาคายามา่ จ ิ

นยะ หรอื ที*วา่การอําเภอเกา่ เมอืงทาคยามา่ ซึ&งเป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืง
ทาคายาม่า เป็นที&ทํางานและที&อยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็น
เวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ 
จากนั6นนําทา่นเดนิชม หมูบ่า้น Little Kyoto หรอืเขตเมอืงเกา่ซนัมา
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จซิูจ ิซ ึ&งเป็น  หมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ที&ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุ
ทา่นไดเ้ดนิเที&ยวและชื&นชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึ&งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ 
รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทั 6งเลอืกซื6อของที&ระลกึพื6นเมอืงเฉพาะถิ&น เชน่ ซารุโบ
โบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดง ไมม่หีนา้ตา ซึ&งถอืวา่เป็นสัญลักษณ์หนึ&งของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้
ยอดนิยมเพราะแฝงไปดว้ยความเชื&อเกี&ยวกับโชคลางของชาวญี&ปุ่ นอีกดว้ย และเก็บเกี&ยวบรรยากาศอันน่า
ประทับใจมากมาย ทา่นยังสามารถลองลิ6มชมิรสขนมหวานนานาชนดิ  

คํ*า  รบัประทานอาหารคํ*า  (มื,อที* 4)  
หลังอาหารเดนิทางเขา้สูท่ี&พัก เชญิพักผอ่นตามอธัยาศัย 

ที*พกั  GUJO KOGEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที*สาม เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คโุรเบะ – กําแพงหมิะ – เขื*อนคโุรเบะ – เมอืงกโุจ – ออนเซ็น       
   ( B/L/D ) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื,อที* 5) 

นําทา่นสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาตใิน เสน้ทางสายอลัไพนท์าเตยามะ-คโุรเบะ ซึ&งเป็นสว่น
หนึ&งของแจแปนแอลป์ นําทา่นเดนิทางสู ่สถานทีาเตยามะ หรอืสถานโีองชิาวะ จากนั6นนําทา่นโดยสารเคเบิ,ล
คาร ์ลอดภเูขาสู ่สถานบีโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนั6นนําทา่นเดนิทางสู ่สถานมีโูรโดะ โดยรถ
ปรับอากาศ ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์องเทอืกเขาแอลป์ญี&ปุ่ น ใหท้า่นไดเ้ก็บเกี&ยวความ
ประทับใจตามอธัยาศัย จากนั6นนําทา่นชม ยอดเขาทาเตยามะ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึ&งสงูเป็นอนัดับสองรอง
จากภเูขาไฟฟจู ิ และยังเป็นหนึ&งในสามภเูขาศักดิXสทิธิXตามความเชื&อคนญี&ปุ่ นตั 6งแตส่มยัโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บ
ภาพทวิทัศนอ์นัสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซึ&งในวนัที&ทอ้งฟ้าโปรง่ สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึ
ภเูขาไฟฟจู ิและใหท้กุทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางที&สองขา้งทางเป็น กาํแพงหมิะสงูชนั (SNOW WALL) สงูกวา่

สบิเมตร สมัผัสกบัความขาวของหมิะที&สวยงามและอากาศอนัหนาวเย็น นับเป็นอกีทัศนียภาพที&ตื&นตาตื&นใจ 
เพลดิเพลนิกบัการบนัทกึภาพที&ประทับใจ 

เที*ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั  แบบ Japanese Set (มื,อที* 6) 
บา่ย            นําทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ี&ลอดใตภ้เูขาทาเทยามา่ที&มคีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ี&อยูส่งูที&สดุใน

ญี&ปุ่ น จากนั6น นําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ที&ไมม่เีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานีคโุรเบไดระ  นําทา่น
นั&งเคเบิ6ลคารล์อดภเูขาจาก สถานีคโุรเบะไดระไปยังสถานคีโุรเบะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ&งเป็นเคเบิ6ลคาร์
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แหง่เดยีวในญี&ปุ่ นที&ลอดภเูขาตั 6งแตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทั 6งนี6เพื&อหลกีเลี&ยงหมิะที&ตกรนุแรงมากในฤดหูนาว จากนั6น
ชม เขื*อนคโุรเบะ ซึ&งเป็นเขื&อนยักษ์กั 6นนํ6าที&ใหญม่หมึาที&สดุของประเทศญี&ปุ่ น จะมสีายรุง้พาดผา่นตลอดปี ที&โอบ
ลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกูและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 
เมตร ซึ&งใชเ้วลาตั 6งแตเ่ริ&มบกุเบกิจนเสร็จสิ6นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื&อนใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใช ้
เวลาเดนิเทา้เพื&อขา้มเขื&อน 800 เมตร จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกโุจ เพื&อเขา้ที&พัก  

คํ*า  รบัประทานอาหารคํ*า  (มื,อที* เมนู YAKINIKU BUFFET (BBQ ) (มื,อที* 7)  
ที*พกั  GUJO KOGEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที*ส ี*  นารา - วดัโทไดจเิกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ- โอซากา้     (B / L / อสิระ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  (มื,อที* 8)  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่าเดนิทางสู ่เมอืงนารา นําทา่นชม วดัโทไดจวิัดหลวงพ่อโตแห่งเมอืงนารา หรอื ไดบตุส ึ(Daibutsu of 
Nara) เป็นหนึ&งในวัดที&มชีื&อเสยีงมากที&สดุและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญี&ปุ่ น ถกูสรา้งขึ6นในปี 
752 เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของวัดทั 6งหมดในประเทศและมอีทิพลเป็นอยา่งมากในยุคนั6น ตอ่มาเพื&อลดบทบาท
และอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้กีารยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากา
โอกะในปี 784 อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท้ี&ใหญท่ี&สดุในโลก โดยอาคาร
หลังปัจจุบันนี6มีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของอาคารดั 6งเดมิเท่านั6น ภายในเป็นที&
ประดษิฐานของหลวงพ่อโตหรือ ไดบุตสเึดน ซึ&งมีขนาดใหญ่ที&สุดในญี&ปุ่ น มี
ความสงูถงึ 15 เมตร อกีจุดที&น่าสนใจและเป็นที&นยิมอยา่งมากก็คอื เสาไมย้ักษ์ 
ซึ&งฐานขนาดรอบเสารน์ี6มขีนาดเท่ากับรูจมูกของหลวงพ่อโต และดา้นลา่งของ
เสาจะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญม่าก มคีวามเชื&อวา่หากใครสามารถรอดผา่นชอ่งนี6ไป
ไดก็้จะสามารถตรัสรูไ้ดใ้นชาตหินา้จากนั6นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต 

เที*ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มื,อที* 9) 
บา่ย ชมทา่นวดัคโิยมสิหึรอืวดันํ ,าใสที&ตดิรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิ&งมหัศจรรยข์องโลกยคุใหม ่เป็นวัดที&

ใหญแ่ละเกา่แกตั่ 6งอยูบ่รเิวณเนนิเขาฮงิาชยิามา่ และมทีอ่นซงุวางเรยีงซอ้น
กนัตามแนวนอนตั6งจากพื6นดนิขึ6นมารองรับระเบยีงของตัววหิารใหญ ่ซึ&งไมใ่ช ้
ตะปูสักตัว ใชว้ธิีการเขา้ลิ&ม เหมอืนเรือนไทย วัดนี6มอีายุเกา่แก่ยิ&งกว่ากรุง
เกยีวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นที&ประดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แหง่
ความรํ&ารวย มั&งคั&ง นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จากระเบยีงแหง่นี6
สามารถถา่ยภาพ ณ จดุที&สวยที&สดุในกรงุเกยีวโต มองเห็นววิทวิทัศน์ของตัว
เมืองเกียวโตไดง้ดงาม พรอ้มกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชญิดื*มนํ ,า
ศกัด ิeสทิธ ิeสามสายอันเกดิขึ6นจากธรรมชาตทิี&ไหลมาจากเทอืกเขาโดยเชื&อ

วา่ สายแรก รวย  สายที&สอง สวย-หลอ่ สายที&สาม แข็งแรง ระหวา่งทางทา่นจะไดส้ัมผัสกับรา้นคา้ญี&ปุ่ นตบแตง่
ตามสมัยเอโดะ และเลอืกซื6อสนิคา้พื6นเมอืงที&ระลกึ เกี&ยวกบัญี&ปุ่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิที&ข ึ6นชื&อที&สดุของญี&ปุ่ น 
มใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมิหลายหลากรส ไมว่า่จะเป็นไสถั้&วแดงสตูรดั 6งเดมิ ไสส้ตรอเบอรร์ี& ชอคโกแลต เป็นตน้ หรอืวา่
จะเป็นชาเกยีวโต ตุ๊กตาเกยีวโต สัญลักษณ์ที&โดง่ดังที&สดุในญี&ปุ่ น คอืเกอชิา เป็นตุ๊กตาแตง่กายดว้ยชดุกโิมโน
ประจําชาตอิยา่งเต็มรปูแบบ ซึ&งควรคา่แกเ่ป็นของฝากของที&ระลกึในราคายอ่มเยาเครื&องเซรามคิ ญี&ปุ่ น ทั 6งกานํ6า
ชา ถว้ย ชาม ตา่งๆ และของที&ระลกึ อกีมากมาย นอกจากนี6ยังมไีอศกรมีชาเขยีวที&ข ึ6นชื&อของเมอืงเกยีวโตใหท้า่น
ไดเ้ลอืกลิ6มลองอกีดว้ย  

คํ*า  อสิระอาหารคํ*าตามอธัยาศยั 
ที*พกั  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที*หา้  ปราสาทโอซากา้ - DUTY FREE - ชอ้ปปิ, งชนิไซบาช ิ- สนามบนิคนัไซ - กรงุเทพฯ         (B /อสิระ /-) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื,อที* 10) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท)ซึ&งถอืไดว้า่เป็นสัญลักษณ์
ของเมอืงสมัผัสความยิ&งใหญแ่ละชมนทิรรศการที&จัดแสดงอยูภ่ายใน ซึ&งเลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทั 6ง
ประวัตแิละขา้วของเครื&องใชต้า่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คํีาสั&งใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นี6 นําทา่นเลอืก
ซื6อสนิคา้ปลอดภาษี JTC DUTY FREEเลอืกซื6อสนิคา้ที&ระลกึปลอดภาษี นานาชนดิ จากนั6นทา่นชอ้ปปิ, งยา่น
ชนิไซบาชยิา่นชอ้ปปิ6งชื&อดังของนคร โอซากา้ ภายในยา่นนี6มรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และ
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สนิคา้หลากหลายรปูแบบทั6งสําหรับเด็ก และผูใ้หญ ่ซึ&งยา่นนี6ถอืวา่เป็นยา่นแสงส ีและบันเทงิชั 6นนําแหง่หนึ&งของ
นครโอซากา้ อกีทั 6งยังมรีา้นอาหารทะเลขึ6นชื&อมากมายซึ&งเสน่หอ์ยา่งหนึ&งคอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตน
ดว้ยแสงไฟนีออนซึ&งดัดทําใหเ้ป็นรูปป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึ&งนักทอ่งเที&ยวใหค้วามสนใจและแวะถา่ยรูปกันเป็นที&
ระลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากที&สดุ เพื&อดงึดดูลกูคา้ให ้
เขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เดน่ของย่านนี6คอื ตกึรูปเครื&องหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชื&อดังจาก
ญี&ปุ่ นนั&นเอง 
**อสิระอาหารกลางวนัเพื&อไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสู ่สนามบนิคันไซ เพื&อเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

18.05 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เที*ยวบนิที* TR867 
21.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี*ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี*ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัeวเครื&องบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมื6อ ตามที&ระบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานที&ตา่งๆ ตามรายการ   4.คา่ที&พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที&ยวตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที&ม ี
7. คา่นํ6าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทัวรนํ์าเที&ยวตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื&อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิ&ม 7% และภาษีหัก ณ ที&จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื&องดื&มที&สั&งเพิ&ม 
3. คา่นํ6าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที&หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ*นทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระที*สนามบนิดอนเมอืง ในวนั

เช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั,งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 30 ทา่นขึ,นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิeในการเลื*อนการเดนิทาง หรอืเปลี*ยนแปลงราคา 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิeในการยดึมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ั,งหมด เนื*องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัaว
เครื*องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที*เรยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นที*เหลอื กรณุาชําระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

เง ื*อนไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมที&ระบใุนรายการทวัรยั์งไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึ&งอาจจะมกีารเปลี&ยนแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด
หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญี&ปุ่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันั6นทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดี&ยว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี&ปุ่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีที&หอ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนั6นเต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณีโรงแรมที&เขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นที&อยู่บรเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ ี*ระบุโปรแกรมอาบนํ,าแรธ่รรมชาตเิทา่น ั,น) 
 

* ต ัaวสายการบนิไมส่ามารถระบทุี*น ั*ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที*น ั*งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที*น ั*งบนเครื*องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั,น งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญี*ปุ่ น 
จากเจา้หนา้ที*แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที*ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที*ตรวจคนเขา้

เมอืงที*ประเทศญี*ปุ่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที*เกดิข ึ,นทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที*ประเทศญี*ปุ่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที*ยวบนิถดัไปที*มที ี*น ั*งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัaวเครื*องบนิ 
ท ั,งนี,แลว้แตท่างเจา้หนา้ที*ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทางบรษิทัเร ิ*มตน้ และจบ การบรกิาร ที*สนามบนิดอนเมอืง กรณีทา่นเดนิทางมาจาก
ตา่งจงัหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองต ัaวเครื*องบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึ*งอยา่งใด
ที*ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี,เพราะ
เป็นคา่ใชจ้า่ยที*นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะน ั,นทา่นควรจะให้

กรุป๊ FINAL 100% กอ่นที*จะสํารองพาหนะ* 
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เง ื*อนไขการเปลี*ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี*ยนชื*อผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี&ยนวันเดนิทางหรอืเปลี&ยนชื&อผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี&ยนไดเ้พยีง 1 ครั 6งเทา่นั6น หากแจง้หลังจากนี6 ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี&ไมส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี&ยนวันเดนิทางหรอืเปลี&ยนชื&อผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี&ยนไดเ้พยีง 1 ครั 6งเทา่นั6น หากแจง้หลังจากนี6 ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี&ไมส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลี&ยนวันเดนิทางหรือเปลี&ยนชื&อผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลี&ยนชื&อผูเ้ดนิทางหลังจากออกตัeวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ตัeวโดยสารเพิ&มดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ี&ชําระมาแลว้ ณ วันที&ตอ้งการเปลี&ยนชื&อผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ื*อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที&นักท่องเที&ยวหรอืเอเจนซี&ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื&อนการเดนิทาง นักท่องเที&ยวหรือเอเจนซี& (ผูม้ชี ื*อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที&บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ&งเพื&อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเจนซี&ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเจนซี& (ผูม้ชี ื*อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที&บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ&งเพื&อทําเรื&องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที&
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื&อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี6 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที*ชําระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจําท ั,งหมดของ
คา่บรกิารที*ชําระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที*ชําระมาแลว้  
เนื&องจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเที&ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที&ยวลว่งหนา้ เชน่ การสํารองที&นั&งตัeวเครื&องบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมที&พัก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางที&ตอ้งการันตมีัดจําหรอืเป็นเที&ยวบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไมม่กีารคนื
เงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั 6งหมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี6  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชั&นอื&นๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที&ยว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น  
 

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที&จะนําตดิตัวขึ6นเครื&องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ6น และรวมกันทกุ
ชิ6นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ&งมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที&ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั6น ถา้สิ&งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที&กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้งเครื&องบนิเทา่นั6น  
2. สิ&งของที&มลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที&
โหลดใตท้อ้งเครื&องบนิเทา่นั6น  

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี*ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี*ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั,นในประเทศญี*ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื*อการทอ่งเที*ยว เยี*ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื*นเอกสารในข ั,นตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพื*อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี*ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี, 

- ต ัaวเครื*องบนิขาออกจากประเทศญี*ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ*งที*ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที*อาจเกดิขึ,นในระหวา่งที*พํานกัในประเทศญี*ปุ่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชื*อ ที*อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที*พํานกัในประเทศญี*ปุ่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื*นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที*พํานกัในประเทศญี*ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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3. ประเทศญี&ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี&ทํามาจากพชื และเนื6อสัตวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื6อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพื&อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที&จะมาจากสิ&งเหลา่นี6 หากเจา้หนา้ที&ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที&สงูมาก 
 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี6สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยวเทา่นั6น 
2. ทัวรน์ี6เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามที&ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทั 6งหมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั 6งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที&มนัีกทอ่งเที&ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเจนซี&ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที&ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางสําหรับประเทศที&มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที&ยวทกุทา่นยนิดทีี&จะชําระคา่บรกิารเพิ&มจากการที&มนัีกทอ่งเที&ยวรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ที&ทางบรษัิทกําหนดเพื&อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี&จะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื&อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื&อ เลขที&หนังสอื 
เดนิทาง และอื&นๆ เพื&อใชใ้นการจองตัeวเครื&องบนิ ในกรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเจนซี&มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการเปลี&ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื&อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันที&เดนิทางจรงิของประเทศที&เดนิทาง ทั 6งนี6 บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที&ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที&เพิ&มขึ6นของนักทอ่งเที&ยวที&มไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี&ยนแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอื&น เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี6คํานวณจากอตัราแลกเปลี&ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที&ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั6น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิX 
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ&มขึ6น ในกรณีที&มกีารเปลี&ยนแปลงอตัราแลกเปลี&ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัeวเครื&องบนิ คา่ภาษี 
เชื6อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี&ยนแปลงเที&ยวบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั,ง 


