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รหัสทัวร ์AJP64-02 

JAPAN ALPS 
TULIP FAIR 
7D5N BY TG 

 

กิฟ ุ ชม หมู่บ้านชิราคาวาโก ที่ได้รบัเลอืกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก,  เดนิเล่น
ชมเมอืงเก่าและเหล่าปลาคาร์พที่แหวกว่ายในคูน ้ารอบเมอืงที่หมู่บ้านฮิดะ ฟุรคุาว่า, 
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เดินเล่นสมัผสับรรยากาศยามเช้าของเมืองทาคายาม่าที่ ตลาดเช้า และเดินชมเขต
เมอืงเก่า ซนัมาชิซูจิ 

โทยามะ ชมธรรมชาตอินัสวยงามและชมก าแพงหมิะทีสู่งมากกว่า 10 เมตรที่ เทือกเขาเจแปน
แอลป์, ชม เทศกาลดอกทิวลิป ทีเ่มอืงโทนาม ิ

นากาโนะ ชม ปราสาทมตัสึโมโต้ เป็นปราสาทไมท้ีค่งความดัง้เดมิและเก่าแก่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ นและได้
ถูกขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัลิ ้าค่าประจ าชาต ิ

มิเอะ ช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ นากาชิม่า แจ๊สดรีม เอาท์เล็ท, ชม
เทศกาลประดบัไฟทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ นที ่สวนนาบานะโนะซาโตะ  

 

ก าหนดการเดินทาง 
2-8 พฤษภาคม 2566 
 

วนัแรก            สนามบินสวุรรณภมิู  
 

21.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์
C สายการบินไทย มีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านใน
การเตรียมตวัเดินทางและผ่านขัน้ตอนการเชค็อิน 

 

วนัท่ีสอง           สนามบินชูบุ เซน็แทร ์>> กิฟ ุ>> หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาว่าโก >> 

                          หมู่บ้านฮิดะ ฟรุคุาว่า >> ทาคายาม่า  

 

00.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินชูบุ เซน็แทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น  โดยสายการบิน
ไทย เท่ียวบินท่ี TG644 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินชูบุ เซ็นแทร์ หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ตรวจรบักระเป๋าสมัภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
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• น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดักิฟ ุ(Gifu) น าชม หมู่บ้านชิ
ราคาว่าโก (Shirakawa Go Village) หมู่บ้านชาวนาในหุบเขา
ทีเ่ตม็ไปดว้ยบา้นเรอืนเก่าแก่สไตล์กสัโซ่ที่มอีายุมากกว่า 300 
ปี ค าว่า “กสัโซ่” แปลว่า “พนมมอื” ซึ่งเป็นสไตล์การก่อสร้าง
แบบดัง้เดมิของญี่ปุ่ นที่ออกแบบหลงัคาของบ้านให้สูงและชนั
ถงึ 60 องศาคลา้ยกบัการพนมมอื  ตวัโครงสรา้งของบา้นกถ็ูก
สรา้งขึน้โดยใชไ้มแ้ละวสัดุจากธรรมชาตโิดยทีไ่มใ่ชต้ะปูในการ
ก่อสร้างแม้แต่ตวัเดียว แต่ก็ยงัคงความแขง็แรงและสามารถ

รองรบัน ้าหนักของหมิะทีต่กหนักในช่วงฤดูหนาวได้  ถอืเป็นภูมปัิญญาของชาวญี่ปุ่ นที่
ค ว รค่ าแก่ ก ารอ นุ รัก ษ์ เอ าไว้ เป็ น อย่ า งยิ่ ง  
จนกระทัง่ ในปี ค.ศ.1995 หมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้รบั
เลอืกจากองค์กรยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้น
วัฒ น ธรรม ขอ งป ระ เท ศญี่ ปุ่ น   ให้ ท่ าน ได้
เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของ
หมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยหุบเขาสูงและสัมผัส
บรรยากาศดัง้เดิมอันเงียบสงบที่จะท าให้ท่าน
ประทบัใจมริูล้มื 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

• น าท่านเดนิทางชม หมู่บ้านฮิดะ ฟุรุคาว่า (Hida 

Furukawa Village) หมู่บ้านเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขา
อนัแสนเงยีบสงบ มรีา้นคา้และรา้นขายผลติภณัฑ์พื้นเมอืงมากมาย ก าแพงของบ้านแต่ละ
หลงัทาเป็นสขีาวนวลตา มแีม่น ้าเซโตะไหลผ่านรอบเมอืง โดยขุดคูเมอืงใหน้ ้าจากแม่น ้าเซ
โตะไหลไปรอบๆ บรเิวณเมอืง คูน ้านี้สรา้งขึน้เมื่อประมาณ 400 ปีก่อน แต่เมื่อเวลาผ่านไป
น ้าในแม่น ้าเริม่สกปรก ทางเมอืงจงึรเิริม่ปล่อยปลาคาร์พลงไปในแม่น ้า เพื่อให้ประชาชน
ช่วยกนัรกัษาความสะอาด โดยปัจจุบนัมนีักท่องเที่ยวมากมายเดนิทางมาเพื่อดูปลาคาร์
พจ านวนมากแหวกว่ายอยูใ่นแมน่ ้าเซโตะและคเูมอืงโดยรอบ 

• น าท่านเดนิทางสู ่เมืองทาคายาม่า (Takayama) 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม Wing International Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม           ทาคายาม่า >> ตลาดเช้า >> เขตเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ >> โทนามิ >> 

                          เทศกาลดอกทิวลิป 2023 >> โทยามะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั   

• น าท่านเดินเล่นที่ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ตลาดเล็กๆ ที่มชีาวบ้านมาตัง้ร้านค้า
เรยีงรายกนัไปตามแนวของแม่น ้ามยิากาว่า ใหท้่านได้สมัผสัวถิีชวีติยามเช้าของเหล่า
ชาวเมอืงทาคายาม่า ในตลาดจะมสีนิค้าจ าพวกผลไม้ ผกัดอง อาหารแห้ง รา้นกาแฟ 
และรา้นขายของฝากของทีร่ะลกึของเมอืงทาคายามา่ 

• น าท่านเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ (Sanmachi Suji) ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน 
และร้านค้าต่างๆ อาทิเช่น ร้านขายสาเก เนื้อฮิดะย่าง ขนมโบราณต่างๆ ของที่ระลึก
น่ารกัอย่างซารุโบโบะหลากส ีโดยรา้นคา้เหล่าน้ียงัคงอนุรกัษ์รปูแบบของบา้นในสมยัเอ
โดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเกบ็เกีย่วบรรยากาศอนั
น่าประทบัใจ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

• น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโทนามิ (Tonami) เพื่อเขา้ชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Fair 

2023) ให้ท่านได้เพลดิเพลินกบัการเดินชมทุ่งดอกทิวลปิหลากสมีากกว่า 300 สาย
พนัธุ์ และมมีากถึง 3,000,000 ต้น ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัสสีนัสดใสของดอกทวิลปิ
และถ่ายภาพเกบ็เป็นทีร่ะลกึกนัอยา่งจุใจ 
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หมายเหต ุ*** การออกดอกของดอกทิวลิปขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ 

• น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโทยามะ (Toyama) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม Toyama JAL City Hotel หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัท่ีส่ี               โทยามะ >> เทือกเขาเจแปนแอลป์ เส้นทางทาเทยาม่า-คโุรเบะ อลัไพน์ >> 

                         มตัสึโมโต้                          

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

• น าท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเจแปน แอลป์ เส้นทางทาเท
ยาม่ า -คุ โร เบ ะ อั ล ไพ น์  (Japan ALPS Tateyama-Kurobe Alpine 

Route) ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น เชิญท่านเก็บภาพความ
ประทบัใจกบัววิทวิทศัน์และบรรยากาศของเทอืกเขาสงูทีส่วยงามตลอด
เสน้ทาง   
***น าท่ านนั ่ง เค เบิ้ ลคาร์  (Cable Car) จากสถานี ท าเทยาม่ า 
(Tateyama) ขึน้ไปถงึสถานีบโิจไดระ (Bijodaira) 

***น าท่านนัง่รถโคช้ปรบัอากาศทีใ่ชพ้ลงังานที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม วิง่ผ่าน
เส้นทางธรรมชาติอันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่ นสู่สถานีมุ โรโด 

(Murodo) จุดชมววิทีส่งูทีสุ่ดของเสน้ทางนี้ ใหท้่านไดช้มภูเขาทาเทยามา่ (Mt. 

Tateyama) ที่มีความสูง 3,015 เมตร เป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับที่  2 ของ
ประเทศญีปุ่่ นรองจากภูเขาไฟฟูจ ิ 
!!! ให้ท่านได้ชมความอลงัการของก าแพงหิมะขนาดมหึมาท่ีมีความสูง
มากกว่า 10 เมตรได้ท่ีน่ี !!! 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
***น าท่านนัง่รถโค้ชที่ขบัเคลื่อนด้วยพลงังานไฟฟ้า วิ่งลอดผ่านอุโมงค์ที่มี
ความยาวถงึ 3.7 กโิลเมตร เพื่อเดนิทางสู่สถานีไดคนัโบ (Daikanbo) ทีอ่ยู่อกี
ฟากหนึ่งของภูเขา  
***น าท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้า (Ropeway) ชมววิทวิทศัน์จากมุมสงูเป็นระยะทาง

ประมาณ 1.7 กโิลเมตรลงสู ่สถานีคุโรเบะไดระ (Kurobe-Daira) 

***น าท่านนัง่เคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) ลอดอุโมงค์ลงไปสู่สถานีคุโร
เบะโกะ (Kurobe-Ko) ซึ่งเป็นบริเวณของ “เขื่อนคุโรเบะ Kurobe 

Dam)” เขื่อนกัน้น ้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น ด้วย
ความสงูถงึ 186 เมตร และความกวา้งถงึ 492 เมตร น าท่านเดนิ
เท้าขา้มสนัเขื่อนคุโรเบะเป็นระยะทาง 600 เมตร ชมทศันียภาพ
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อนัยิง่ใหญ่ตระการตาของเทอืกเขาสงูและเขือ่นคุโรเบะแบบพานอราม่า 
***น าท่านนัง่รถโคช้ทีข่บัเคลื่อนดว้ยพลงังานไฟฟ้า วิง่ลอดผา่นอุโมงคท์ีม่คีวามยาวถงึ 6.1 
กโิลเมตร เพือ่เดนิทางสูส่ถานีโอกซิาว่า (Ogisawa)  

• น าท่านเดนิทางสู ่เมืองมตัสึโมโต้ (Matsumoto) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม Iroha Grand Hotel Matsumoto หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีห้า            มตัสึโมโต้ >> ปราสาทมตัสึโมโต้ (ชมภายนอก) >> นากาชิม่า แจส๊ดรีม เอ้าท์
เลท็  

                        ชมเทศกาลประดบัไฟท่ีสวนนาบานะโนะซาโตะ >> นาโกย่า 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

• น าท่านเดินทางชมความสวยงามของ 
ปราสาทมัตสึโมโต้  (Matsumoto Castle (ชม
ภายนอก)) ทีถู่กสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1504 ซึง่นับได้
ว่าเป็นปราสาททีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด และเป็นปราสาททีต่ดิ
อนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาทที่มคีวามสวยงามมาก
ทีสุ่ดของญี่ปุ่ นทีส่ามารถรอดพน้การถูกท าลายจาก
เพลงิของสงครามมาไดจ้นถงึปัจจุบนั ตวัปราสาทมี
ผนังที่ทาด้วยสีด าสนิทท าให้มีฉายาว่า ปราสาท
อกีาด า 
เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตาม
อธัยาศยั 

• น าท่านเดินทางสู่ นากาชิม่า แจ๊สดรีม 
เอาท์เล็ท เอาท์เล็ท มอลล์ขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่
กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่ได้รวบรวมร้านค้า
แบรนด์เนมชัน้น ามากกว่า 240 ร้าน และยังมี
ร้านอาหารญี่ปุ่ นและสญัชาติอื่นๆอีกมากมายให้
ท่านไดเ้ลอืกชมิเลอืกชอ้ปกนัตามอธัยาศยั 

• น าท่านเดินทางสู่  สวนดอกไม้นาบา
นะโนะซาโตะ (Nabana No Sato) สวนดอกไม้ที่
ได้รวบรวมและท าการจดัแสดงดอกไมห้ลากหลาย
สายพนัธุ์ทัง้ในและนอกประเทศญี่ปุ่ น โดยในแต่ละ
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ฤดูกาลกจ็ะท าการจดัแสดงดอกไมด้้วยสายพนัธุ์ที่
แตกต่างกนัออกไป  **โดยในช่วงกลางเดอืน เม.ย. 
ถึง ต้น พ .ค. นี้  ให้ท่ านได้ เพลิดเพลินชมทุ่ ง
ดอกเนโมฟิล่า (Nemophila) หรอื ดอกเบบี้บลู
อายส์ (Baby Blue Eyes) ดอกไม้ขนาดเล็กสฟ้ีา
อ่อน ที่มีมากกว่า 1 ล้านต้น กลมกลืนไปกับ
ท้องฟ้าและเปลี่ยนบรรยากาศของโลกใบนี้ ให้
สวยงามราวกบัภาพวาด**  ** การออกดอกของ
ดอกเนโมฟิล่าขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ ***  แต่
ที่พิเศษและแตกต่างจากสวนดอกไม้อื่นๆก็คือ 
ในช่วงปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงปลายเดือน
พฤษภาคม จะมกีารจดังาน “เทศกาลประดบัไฟ 
(Winter Illumination)” ทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด ซึง่ในแต่ละ
ปีจะมธีมีในการจดังานที่แตกต่างกนัออกไป ท าให้
สวนดอกไม้แห่งนี้ได้รบัความนิยมจากชาวญี่ปุ่ น

และชาวต่างชาตเิป็นอยา่งมาก 

• น าท่านเดนิทางสู ่เมืองนาโกย่า 
ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

น าท่าน เข้ าสู่ ท่ี พัก โรงแรม  Comfort Hotel Chubu Centrair Airport หรือระดับ
เทียบเท่า 

 

วนัท่ีหก            อิสระท่องเท่ียวด้วยตนเองในเมืองนาโกย่าเตม็วนั  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเตม็วนั ใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงในเมอืงนาโกยา่ดว้ยตวัท่านเอง  

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

เข้าพกัโรงแรม Comfort Hotel Chubu Centrair Airport หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีเจด็           สนามบินชูบุ เซน็แทร ์นาโกย่า >> สนามบินสวุรรณภมิู 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินชูบุ เซน็แทร ์นาโกย่า เพือ่ท าการเชค็อนิ 

11.00 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทยโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG645 
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15.00 น. เดินทางถึงสนามบินยานสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

*********************************************************************************************** 

 

ก าหนดการเดินทาง 
2-8 พฤษภาคม 2566 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร์ ค่าตัว๋เครื่องบิน** 
***ราคาค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 1,800 บาท 

โดยจะเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ*** 
**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิม 

ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั** 
 

หมายเหต ุ
1. อตัราค่าเดนิทางนี้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวน 25 ท่านขึน้ไป หากผูเ้ดนิทางมจี านวน

ไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลง
ราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณีใดๆ  

3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูม ิ
กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีก่่อนซื้อตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพือ่เชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช ้เนื่องจากการ

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เครื่องบิน ราคารวมตัว๋เครื่องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 59,995.- 37,995.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 53,995.- 34,559.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 47,995.- 30,559.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 10,995.- 10,995.- 
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ก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยูก่บัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิ  ร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในสว่นนัน้ให้ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทางกรุงเทพฯ-นาโกยา่-กรุงเทพฯ ชัน้

ประหยดั 

2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครื่องบนิ 

3. ค่าโรงแรมทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า  
**ในกรณทีีท่่านตอ้งการเขา้พกัในหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจะจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีง
เดีย่ว หรอืบางโรงแรมจะจดัใหเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้เสรมิเตยีง 
**ในกรณีทีท่างโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การจดัหอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกิ้ล และเกบ็ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเฉพาะในสว่นนี้  

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 
บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั  (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้
เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสุขภาพหรอืประกนัภยัการเดนิทาง
แบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร์ 
**เดก็อายตุ า่กว่า 1 ปีและผู้ใหญ่อาย ุ75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว** 

7.  ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2566 หากมกีารเรยีก
เกบ็เพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ ท่านจะตอ้งท าการช าระเพิม่
ตามกฏและเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท า

ใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์

เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 
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4. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 
ประกนัสุขภาพ, ประกนัภยัธรรมชาตริุนแรง, ประกนัทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิ
สญูหาย เป็นตน้ 

5. ค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่าส าหรบันกัท่องเทีย่ว (ในกรณีทีท่างญีปุ่่ นยงัไมอ่นุมตัฟิรวีซี่าใหก้บั
นกัท่องเทีย่วไทย) 

6. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน  
 

1. กรณุาช าระค่ามดัจ าท่านละ 20,000 บาท (โดยเรียกเกบ็ทนัทีหลงัจากการจองทวัร)์ 
2. กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดอยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
3. กรณีท าการจองทวัรก์่อนวนัเดนิทาง 30 วนัหรอืน้อยกว่า กรุณาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 
4. กรณีจองทวัร์แบบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใชเ้งื่อนไขการช าระเงนิแบบการจองทวัร์แบบปกติได้ 

 

การยกเลิก  
 

1. หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกว่า 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะท าการคนืเงนิค่ามดัจ า
ใหก้บัผูเ้ดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดั
จ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกว่า 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดั
จ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัร์
ทัง้หมด 

4. กรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยุดเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไมม่ี
การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

5. กรณีท าการตดักรุ๊ปสายการบนิไทย ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี และหากยกเลกิก่อน
วนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าตัว๋และค่าทวัร์
ทุกกรณี 

 

หมายเหต ุ
 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 
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2. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของ
ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของห้ามน าเข้าประเทศ / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรอืมี
ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลกิเที่ยวบิน ซึ่งทาง
บรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  นอกจากนี้ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

3. ในกรณีทีเ่กดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ อนัเป็นเหตุท าใหไ้ม่
สามารถออกเดนิทางตามทีก่ าหนดได ้ทางบรษิทัจะสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต็่อเมือ่ทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

4. ในกรณีทีเ่กดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภยัธรรมชาตใินระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ  
อนัเป็นเหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิจนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากทางสายการบนิ และทางบรษิทั
จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์  อาท ิค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไป
สนามบนิ ค่าอาหาร ฯลฯ 

5. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของ
รายการทวัร ์ 

7. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า หรอืถูกปฏเิสธการขึ้นเครื่องจาก
เจา้หน้าทีเ่ชค็อนิทีส่นามบนิ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

8. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้
เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

9. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากทางสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของ
กรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิ
ตามทีท่างสายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

10. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสยัหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เกีย่วกบัการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอื
ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืน
อดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลียว/ปืนยิงตะปู , ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้ , กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์
เครื่องเทศ/สเปรย์พรกิต่างๆ/สเปรย์ไล่สตัว์/สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น 
มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุด
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หมุน, เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคีมแต่
อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี้/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไม้
ค ้ าส าหรับเล่นสกี , กระบอง , สนับมือ , วัตถุระเบิดทุกชนิด /ดอกไม้เพลิง /สารเคมีหรือ
ส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน  และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งต้นที่เป็นสิง่ตอ้งหา้มตามส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนด
และ/หรอืภายใต้การประเมนิความเสี่ยงด้านการรกัษาความปลอดภยัการบินพลเรอืนและการ
ประเมินภัยคุกคามของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

11. ท่านทีม่อีาการแพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการ
ความช่วยเหลอืและการดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใช้รถเขน็วลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็น
ต้น ขอให้แจ้งทางบรษิัทฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรกัษา
ความปลอดภยั  ด้านโภชนาการ ดา้นการบนิ และด้านการบรกิาร อาจจะไม่ได้รบัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

12. ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมบีนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษิทั ฯ ขอ
สงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบในค่าใชจ้่ายของน ้าหนกัสว่นทีเ่กนินี้ 

13. ในประเทศต่างๆ มกีารรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมี
ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรื่องการสบูบุหรี่ และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี่ ทัง้นี้เนื่องจาก
สุขภาพของคนสว่นรวม 

14. กรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการ
ดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่ว
ในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจ าเป็นต้องดูแล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

15. การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนั
เดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื 
การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ 
ทางบรษิัทฯ จะสลบัรายการเพื่อให้ท่านได้เขา้ชมสถานที่ดงักล่าวให้ได้ หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชม
นัน้ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รบัจากทางบรษิัท supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื 
เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได้ 
ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 


