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

 ชมความงามของทุ่ง “ดอกพิ้ งคม์อส” สชีมพูสดใสบานสวยงามตระการตา 

 ชม “ดอกเนโมฟิลา” สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ริมทะเล “Hitachi Seaside Park” เสมือนเดินเล่นอยู่ในสวนสวรรค์ 

 ต่ืนตากบัหมู่บ้านโบราณที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม “หมู่บา้นชิราคาวาโกะ” ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ 

 เดินเล่นขมเมืองโบราณสมัยเอโดะ อดีตจวนผูว่้า “ทาคายาม่าจินยะ” และถนนสายโบราณ “ซนัโนมาชิ โดริ” 

 ชื่นชม “ปราสาทมตัสุโมโต”้ สมญานามว่า “ปราสาทอีกา” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานลํา้ค่าแห่งชาติ 

 ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลักษณ์อนังดงามโดดเด่นที่สดุในโลกอีกแห่งหน่ึง 

 นมัสการเจ้าแม่กวนอมิทองคาํภายใน “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” ซ่ึงนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สดุในโตเกยีว 

 ช้อปป้ิงย่านสดุฮิต “ชินจูกุ / โอไดบะ” แหล่งช้อปที่รวมสนิค้าไว้หลากหลาย 
 

 ผ่อนคลายกบัการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  

 อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟต ์“ปูซูไว” 1 ในปูนํ้าเย็นรสชาติเยีย่มแห่งเกาะฮอกไกโด 
 

 

 

 

 

 
 

 

สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 % 

 

กําหนดการเดินทาง 

 27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 60 (6วนั3คนื)  

52,900.- 
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วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า 

21.30  พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบัประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครือ่ง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 45 นาที *** 

 

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

00.05  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 644 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

08.00 ถึงสนามบินชูบุเซนแทร เมืองนาโกย่า ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อม

ตรวจเชค็สัมภาระ 

นําท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” เมืองที่ถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้วยบรรยากาศอันเก่าแก่ทีอาบด้วยจิต

วิญญาณแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะพร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ  

โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอนังดงาม ... เพ่ือนาํท่านเดินทางชม “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ “อดีตจวนผูว่้าแห่งเมือง

ทาคายาม่า” ที่ทาํงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูล

โตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว ... ท่านจะได้ชมถึง “หอ้งทํางาน” / “หอ้งพกัผ่อน” ที่แสนจะเรียบง่ายของ

ผู้ปกครองในอดีต ... จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ “ซนัโนมาชิ โดริ” หรือเขตเมืองเก่านําท่านสัมผัสกับบรรยากาศบ้านเรือนใน

สมัยเอโดะ งานหัตถกรรมพ้ืนเมืองต่างๆ และร้านค้ามากมายที่ยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสถาปัตยกรรมสมัยเก่าไว้ให้ได้ช่ืน

ชม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

หลังอาหารนาํนาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นชิราคาวาโกะ” นาํท่านชมหมู่บ้านที่มีหลังคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์กสัโซ-สึคุริ เป็น

สไตล์ญ่ีปุ่นดั้งเดิมแท้ๆ ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือต่อสู่กบัสภาวะอนัรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตก ... 

ประเทศญ่ีปุ่นก้าวหน้ามีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและไฮเทคอย่างที่สุด แต่ยัง

คงไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น  ...  

หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องเป็น “มรดกโลก” จากองค์การ “ยูเนสโก”้  ให้

เป็นมรดกโลกเม่ือปี 1995 ซ่ึงยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม ล่อง

นํา้ใสไหลเยน็ เหน็ตัวปลาเทราต์ แหวกว่ายสบายตายิ่งนัก ตื่นตาตื่นใจช่ืนชมกับความ

สวยงามของบ้านทรงโบราณที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา ซ่ึงทาํให้มีทัศนียภาพ บรรยากาศที่

งดงามตามธรรมชาติได้อย่างลงตัว 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2) 

ทีพ่กั : APA Hotel Toyama Ekimae หรือเทียบเท่า 
 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

นาํท่านพบกบัความสดช่ืนหลากสีสันกบั “เทศกาลดอกไมส้วนโทนามิ” งานเทศกาลทิวลิปขนาดใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่น ... ท่าน

จะได้พบกบัดอกทิวลิปกว่า 2,500,000 ต้น จาก 600 สายพันธุ์ ที่ออกดอกสีสันสดใสสวยงามตระการตารอให้การต้อนรับ

แก่นักท่องเที่ยว ซ่ึงในปีน้ีจัดขึ้นระหว่งวันที่ 21 เม.ย. – 5 พ.ค. 60 ... และภายในงานยังมีกจิกรรมการแสดงต่างๆ มากมาย 

อาทิ การแสดงแฟชั่นโชว์ดอกไม้ ... อสิระให้ท่านเลือกหามุมถูกใจเพ่ือบันทึกภาพความงามตามอธัยาศัย 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

หลังอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาทมตัสุโมโต”้ ปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่อายุยาวนานเป็นอันดับสองของ

ประเทศญ่ีปุ่น สร้างขึ้นในสมัยสงครามกลางเมือง ... โดยกาํแพงของปราสาทก่อสร้างด้วยหิน ปีกด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่

กางออกเหมือนปีกของนก สร้างบนพ้ืนราบ มีคูนํ้าอยู่รอบปราสาท และเป็นปราสาทที่ใช้สีดาํเป็นหลักในการตกแต่งจนได้

สมญานามว่า “ปราสาทอีกา” ... อสิระให้ท่านให้บันทึกภาพตัวปราสาทสีดาํตัดกับฉากหลังที่เป็นเทือกเขาเจแปนแอลป์ช่าง

เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม ... จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอา้ทเ์ลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้

ด้วยกนับนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เช่ือมระหว่าง ภเูขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ให้ท่าน

ได้อสิระกบัการเลือกซ้ือเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci 

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

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

และ Richard Ginori เป็นต้น ... นอกจากน้ียังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้ อผ้าเดก็ ซ่ึงของทุกช้ินเป็น

ของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพ้ืนที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิงของคน

ญ่ีปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงกันตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบนํ้าแร่

ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ในไสตล์ญ่ีปุ่นและพักผ่อนอย่างเตม็

อิ่ม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

พรอ้มเสิรฟ์ท่านดว้ยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ตปู์ยกัษ”์ ให้ท่านได้ล้ิมรสปูนํ้าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงได้รับการกล่าวขาน

จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูนํ้าเยน็ที่เน้ือมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเน้ือที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย  “แบบไม่

อั้น!!!” 

ทีพ่กั : Motosu View Hotel หรือเทียบเท่า 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ในไสตล์

ญ่ีปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่านํา้แร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจบ็และผิวพรรณเปล่งปล่ัง 
 

วนัทีสี่ ่  ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงคม์อส - โตเกียว - ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

นาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งน้ี และยังเป็นภเูขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่ง

หน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นาํท่านขึ้ นสัมผัสบรรยากาศและกล่ิน

อายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอ้ืออํานวย) อิสระให้ท่านได้

บันทึกภาพความงามของภเูขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินคา้พ้ืนเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศัย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “ทุ่งชิบะซากุระ” หรือที่ รู้จักกันในนาม “พ้ิงคม์อส” 

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบานและหน้าตาดูคล้ายกบัดอกซากุระ ... ส่วนในฤดูอื่นจะ

มีใบสีเขียวแทนดูคล้ายต้นหญ้า ดังน้ันจึงเรียกกันว่า “ชิบะซากุระ” ... คาํว่า “ชิบะ” 

หมายถึงต้นหญ้า จึงแปลได้ว่า “ซากุระต้นหญ้า” ... นําท่านเดินชมต้นชิบะซากุระที่มี

อยู่อยู่นับแสนต้นปลูกอยู่บริเวณรอบภูเขาฟูจิ  ซ่ึงมีจํานวนมากที่สุดในภาคคันโต ดู

เหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดงซ่ึงสีของดอกจะเข้มขึ้ นตามอายุที่ปลูก

ให้ท่านได้สัมผัสและเกบ็ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ... จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวง

ปัจจุบันของญ่ีปุ่น ที่คลาคลํ่ า ไปด้วยผู้คน  และเทคโนโลยีลํ้า ยุคมากมาย  ...  และเ พ่ือเป็นการเอาใจเหล่านัก  
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“Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปป้ิงชั้นนาํของชาวญ่ีปุ่นที่ถือว่าเป็น “แหล่งอพัเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ 

ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนยก์ลางที่สองแห่งนคร”  ย่านความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่าน

เลือก “ชมและซ้ือ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, 

คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเคร่ืองสาํอาง เป็นต้น 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ใน

ย่านชินจูกุ *** 

ทีพ่กั : Omori Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเท่า 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

ช่วงเช้า นําท่านเดินทางสู่  “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... 
เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องคเ์จา้แม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาด

เลก็เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยกัษ”์  

ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่า

เคร่ืองรางของขลังอนัศักด์ิสิทธิ์ของวัดแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิ

เซะ” ท่านจะได้ชมและซ้ือสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพ้ืนเมือง “Made 

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

เลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่นตามอธัยาศัย  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ “จังหวัดอิบารากิ” ที่เตม็ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอัน

อุดมสมบูรณ์ทั้งจากภเูขาและทะเล แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอนังดงาม ... เพ่ือนําทุก

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

ดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่มีพ้ืนที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก... แล้วนําท่านเปล่ียน

บรรยากาศน่ัง “Seaside Train” เข้าไปยังสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ บนพ้ืนที่กว่า 

1.9 ล้านตารางเมตร ... ไฮไลต์ของสวนดอกไม้แห่งน้ีอยู่ใน 2 ช่วงฤดูสาํคัญ คือ สวน

สวรรค์สีฟ้าที่เตม็ไปด้วย “ดอกเนโมฟิลา” (Nemophila) หรือที่หลายคนเรียกกัน

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

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

จะทาํให้เนินดอกไม้กลายเป็นสีแดงสดใสในช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสี เสมือนได้เดินเล่น

อยู่ในสวนสวรรค์ยังไงยังง้ัน ... หลังจบฤดูชมโคเกีย กจ็ะเป็นเวลาที่ดอกเนโมฟิลาจะ

เร่ิมเชิดฉายบนอาณาเขตที่กว้างใหญ่กว่า 35,000 ตารางเมตร ซ่ึงชาวสวนจะเร่ิมปลูก

กนัตั้งแต่เดือนธนัวาคมซ่ึงถือเป็นช่วงหน้าหนาว ด้วยเหตุน้ีจึงจาํเป็นที่จะต้องมีการปิดคลุมสวนดอกเนโมฟิลาไว้ตลอดช่วงหน้า

หนาว เพ่ือหลีกเล่ียงความเยน็จัดอาจจะทาํให้ต้นอ่อนเกดิความเสียหาย ... ก่อนที่จะอวดโฉมอกีคร้ังในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ ซ่ึง

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการชมดอกเนโมฟิลาจะอยู่ในช่วงประมาณปลายเมษายนไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม ... อิสระให้

ท่านเพลิดเพลินกบัการบันทึกภาพความประทับใจตามอธัยาศัย (ราคารวมเฉพาะค่ารถไฟชมสวน / ไม่รวมค่าชิงชา้สวรรค,์ 

ค่าเขา้ชมอื่นๆ และเครือ่งเล่นต่างๆ) 

ช่วงบ่าย ก่อนเดินทางกลับนาํท่านเดินทางสู่ย่าน “โอไดบะ” แผ่นดินแห่งใหม่ที่เกิดจากการถ่มทะเลด้วยขยะ ... แหล่งรวม

เทคโนโลยีลํ้ายุคและทันสมัย ...  รวมแหล่งช้อปป้ิงและบันเทิงขนาดใหญ่  อาทิ ชิงช้าสวรรค์ใหญ่ที่สุดของโลก ... ท่าน
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สามารถลองสัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวที่มี “สะพานเรนโบว”์ (Rainbow Bridge) พาดผ่านและมีแสงสีของ

กรุงโตเกียวยามคํ่าคืนเป็นฉากหลัง ... รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์ช่ันญ่ีปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว (ไม่รวมค่าชิงชา้

สวรรค,์ ค่าเขา้ชม และเครื่องเล่นต่างๆ) ... หรือช้อปป้ิง “หา้ง Diver City Tokyo Plaza” ที่ถูกสร้างขึ้ นมาเพ่ือ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัว

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

พลาดคือการถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ซ่ึงขนาดเท่ากับของ

จริงด้วยอตัราส่วน 1:1 มีความสูงถึง 18 เมตร 

***เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือกลางวันและม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก

ร้านค้าต่างๆ*** 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”  

 

วนัทีห่ก  สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ    

00.20  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยเทีย่วบิน TG 661 

04.50  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 

 

 

 

 

 
 

อตัราค่าบริการ  

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

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

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

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 17,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง  

และรบกวนส่งสาํเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 20 วนันะคะ*** 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

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

(หากอายุเกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี !!!!! 

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

 

เงือ่นไขการชําระเงิน  สําหรบัการจอง กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั 
 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เกบ็ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเกบ็เงินมัดจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจาํที่น่ังกบัสายการบินและ

ค่ามัดจาํที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย

กรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง

บริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอืน่ๆ โดยทาง 

บริษัทฯ จะแก้ไขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สุด  
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http://www.hijapantour.com/ 

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

 

3. ในกรณีที่เกดิภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทัวร์ ได้กต่็อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทาํ

การพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันให้แล้ว 
 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 

5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่น่ังบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่

น่ังล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องน่ังแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้น่ังด้วยกนั โปรด

ทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่น่ัง LONG LEG ทุกกรณี 
 

6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหาร

คนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเรว็ รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเรว็กว่าปกติ ขอให้ท่านทาํความเข้าใจก่อน

จองทัวร์ 
 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเลก็ เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพักสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเดก็ไม่

เสริมเตียงแล้วต้องการเปล่ียนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเดก็เสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

 

9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ 

รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 
 

10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือ 
 

11.  เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้งเพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง... 


