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WHITE ROMANCE IN TAKAYAMA & SHIRAKAWAGO 

[HAKODATEYAMA SKI RESORT & STRAWBEERY] 

6 DAYS 4 NIGHTS [TG] 

31 DECEMBER-05 JANUARY 2018 
 

รายการท่องเที่ยวนีเ้หมาะส าหรับผู้เดินทางทุกเพศ ทุกวัย 

ยกเว้นผู้ที่จ าเป็นต้องใช้รถเข็น 
 

   
 

วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นได้ทีน่ี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เช้า เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแหง่ชาติสายการบินไทยเทีย่วบนิ TG 622 - - - - 

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู - สนามบินนานาชาติคนัไซโอซาก้า - จงัหวดัชิงะ 
ลานสกีภเูขาฮาโคดาเตะยามา่ สกี รีสอร์ท (นัง่กระเช้าไฟฟา้กอนโดลา่) - สนกุ
กิจกรรมฤดหูนาว (SNOW RAFTING l กระดานเลือ่นบนหิมะ) - มาคิโนะ  
ถ่ายรูปทิวสน ทิวสน METASEQUOIA จดุชมวิวช่วงฤดหูนาว 

- 

01 

คืนเงิน 

2,000 
เยน 

02 

 

MIKINO 
OKU BIWAKO 
GRAND PARK 

03 
ชิกะ - หบุเขาคาคเุซ็นเคะอิ - สะพานรูปตวัเอสอะยาโทริ - สะพานไม้สนโคโรงิ 
จงัหวดักิฟ ุ - หมูบ้่านมรดกโลกชิราคาวะโกะ - ทาคายามา่ - อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น 

03 04 05 

TAKAYAMA 
ASSOCIA 

 

04 
ทาคายามา่ - ตลาดเช้าพืน้เมือง - อิสระช้อปปิง้ซนัมาชิซจิึ - จงัหวดันากาโนะ 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2:30 ชัว่โมง) – ปราสาทมตัซโึมโต้ – อิ่มอร่อยกบั
บฟุเฟ่ต์ชาบชูาบเูนือ้หมแูละเนือ้ววั (ไมอ่ัน้) 

06 07 
08 

 

MATSUMOTO 
RICHMOND 

05 

มตัซโึมโต้ - ทะเลสาบซวึะ - เก็บผลไม้สดจากสวนสตรอเบอร์ร่ี - มหานคร
โตเกียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3:00 ชัว่โมง) - อิสระช้อปปิง้ชินจกู ุ - อิม่
อร่อยกบัเมนบูฟุเฟ่ต์ปิง้ยา่งแนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เปีย้นและขาปยูกัษ์ 
(อพัเกรด) 

09 
10 

 

11 

 

TOKYO 
SHINJUKU 
GRACERY 

06 
มหานครโตเกียว - จงัหวดัชิบะ - วดันาริตะซงั - อิสระช้อปปิง้ อิออน มอลล์  
สนามบินนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย - สนามบินสวุรรณภมู ิ (กรุงเทพฯ)  
เที่ยวบินที่ TG 677 

12 X - - 
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WHITE ROMANCE IN TAKAYAMA & SHIRAKAWAGO 

[HAKODATEYAMA SKI RESORT & STRAWBEERY] 

6 DAYS 4 NIGHTS [TG] 

31 DECEMBER-05 JANUARY 2018 
 

รายการท่องเที่ยวนีเ้หมาะส าหรับผู้เดินทางทุกเพศ ทุกวัย 

 ยกเว้นผู้ที่จ าเป็นต้องใช้รถเข็น  
 

   
 

31 ธ.ค. 60 กรงุเทพฯ  
20:00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ C 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตทูางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์ 
หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที ผู้โดยสารทกุท่านพร้อม ณ ประตูข้ึนเคร่ือง

ก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 30 นาที 
23:15 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 622 

(เวลาท้องถ่ินประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือนดัหมาย) 
 

01 ม.ค. 61 ประเทศญี่ ปุ่ น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติคนัไซ (นครโอซากา้) - จงัหวดัชิงะ 

ลานสกีภูเขาฮาโคดาเตะยาม่า สกี รสีอรท์ (น่ังกระเชา้ไฟฟ้ากอนโดลา่) - สนุก

กิจกรรมฤดูหนาว (SNOW RAFTING l กระดานเล่ือนบนหิมะ) - มาคิโนะ - ถา่ยรูปทิว

สน METASEQUOIA จดุชมววิชว่งฤดูหนาว 

06:25 น. เดนิทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติคนัไซ บนเกาะฮอนช ู เกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและท าการตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย 
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07:30 น. น าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดั “ชิงะ” (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3:00 ชัว่โมง) ซึง่มีทะเลสาบท่ีใหญ่
ท่ีสดุในญ่ีปุ่ นในจงัหวดั “ชิงะ” ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกของเกียวโตประมาณ 10 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีรวม
ประมาณ 670 ตารางกิโลเมตรเส้นรอบวงประมาณ 235 กิโลเมตร มีความลกึโดยเฉล่ียประมาณ 41
เมตร และจดุท่ีลกึท่ีสดุประมาณ 104 เมตร มีปริมาตรน า้ 27.5 พนัล้านลกูบาศก์เมตร ทะเลสาบแหง่
นีเ้ป็นแหลง่อาหารของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดและเป็นแหลง่ทรัพยากรท่ีส าคญัตอ่อตุสาหกรรมในวง
กว้าง นอกจากนัน้ยงัเป็นหนึง่ในทะเลสาบท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโลกโดยมีอายกุว่าส่ีล้านปี ทะเลสาบนี ้
ปัจจบุนัยงัคงมีสภาพแวดล้อมอนัอดุมสมบรูณ์... น าทา่นสู ่ “ลานสกีภูเขาฮาโคะดาเตะ สกี รีสอร์ท” 
โดยการขึน้ “กระเช้าไฟฟา้กอนโดล่า” สูด้่านบน จากนัน้ให้ทา่นได้สนกุกบักิจกรรมฤดหูนาว (รวมา
กิจกรรมกระดานเล่ือนและโนว์ราฟติง้แล้ว) ให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการเลน่กระดานเล่ือนได้ตาม
อธัยาศยั ณ ดนิแดนแหง่นีท่ี้ซึง่เป็นสวนสนกุขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลน่สกีมากมาย 
เป็นลานสกีท่ีมีช่ือเสียงและมีฉากเบือ้งหน้าเป็นทะเลสาบบวิะ ทา่นท่ีสนใจจะเชา่อปุกรณ์เคร่ืองเลน่
สามารถติดตอ่หวัหน้าทวัร์ล่วงหน้า ราคาไมร่วมคา่เชา่อปุกรณ์ชดุสกี เคร่ืองเลน่สกี สโนว์บอร์ด หรือ
ครูฝึก (เวลาเปิดและปิดของลานสกีขึน้อยูก่บัสภาพภมูิอากาศ)...  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (รับเงินคืนท่านละ 2,000 เยน) 

   
บา่ย ให้ทา่นได้สนกุตอ่กบักิจกรรมบนลานสกีอยา่งตอ่เน่ือง หรืออิสระกบัการเลน่หิมะและหามมุสวย

ถ่ายภาพเพ่ือเป็นท่ีระลกึ... น าทา่นเดนิทางเมือง “มิคิโนะ” เพ่ือน าทา่นสูจ่ดุชมวิว “ทิวสน 
METASEQUOIA” ตัง้อยูเ่ขตจงัหวดัชิงะ โดยเป็นจดุชมวิวท่ีนบัเป็นอีกจดุท่ีมีความสวยงามในทกุ
ฤดกูาล เดมิบริเวณนีท้ าการเกษตรปลกูผกั ผลไม้ มีบ้านเรือนอยูอ่าศยั ตอ่มาในปี 1981 ชาวบ้านได้
ชว่ยกนัปลกูต้นสน METASEQUOIA เพ่ืออนรัุกษ์ธรรมชาตแิละสร้างแหลง่ท่องเท่ียวด้วยตนเอง 
ตอ่มาทางจงัหวดัได้เข้าไปท าถนน และปลกูต้นไม้เพิ่มรวมเป็นจ านวน 500 ต้น ระยะทางราว 2.4 
กิโลเมตร ท าให้เกิดเป็นลกัษณะอโุมงค์ต้นไม้ท่ีมีจดุเดน่ไปแตล่ะฤดไูด้อยา่งน่าอศัจรรย์ มี
นกัทอ่งเท่ียวจ านวนมากพากนัมาชมความงามของต้นสนแดง โดยเฉพาะในปลายฤดใูบไม้ร่วงต้นสน
ก าลงัจะผลดัใบ เปล่ียนเป็นสีแดงอมน า้ตาล และในชว่งฤดหูนาวใบสนจะสลดัใบและมีน า้แข็งจาก
หิมะเกาะไปตามก่ิงก้านท าให้กลายเป็นสีขาวโพลนซึง่เป็นธรรมชาตท่ีิน่าอศัจรรย์ (ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศและฤดกูาล)... 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร… บริการทา่นด้วยเซ็ตเมนขู้าวหน้าปลาไหล HITSUMABUSHI 

สตูรดัง้เดมิของทางร้าน ทานพร้อมเคร่ืองเคียง น า้ชา และไขตุ่น๋ 
 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั MAKINO OKUBIWAKO GRAND PARAK HOTEL หรือเทียบเทา่ 

หมายเหต ุ ในค ่าคืนนีก้รุณาจดั OVER NIGHT BAG ส าหรับ 1 คืน เพ่ือใช้ส าหรับการเข้าพกัในโรงแรมคืนถดัไป 
เน่ืองจากโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ นไมมี่พนกังานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมตา่งจงัหวดั ลิฟต์
โดยสารมีขนาดเล็ก และมีผู้ ใช้บริการมาก จงึไมส่ะดวกในการน ากระเป๋าเดนิทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน 

 

02 ม.ค. 61 มาคิโนะ - หบุเขาคาคเุซ็นเคะอิ - สะพานรูปตวัเอสอะยาโทร ิ - สะพานไมส้นโคโรงิ 

จงัหวดักิฟ ุ- หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวะโก - ทาคายาม่า - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
 น าทา่นเดนิชมทศันียภาพโดยรอบ “หบุเขาคาคเุซ็นเคะอิ” (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 

ชัว่โมง) นบัเป็น 1 ใน 4 เมืองน า้พรุ้อนท่ีมีอายกุวา่ 1,300 ปี ซึง่น า้แร่ของท่ีนีมี้คณุสมบตัิบรรเทา
อาการปวดกล้ามเนือ้ ไขข้อ และฟืน้ฟสูขุภาพหลงัจากอาการป่วย ภายในเมืองยามานาคะองเซ็นเตม็
ไปด้วยห้องอาบน า้สาธารณะ โรงแรมใหญ่ เรียวกงั ร้านค้า ร้านอาหาร ทา่มกลางถนนท่ีทนัสมยัแต่
ยงัคงดแูละอนรัุกษ์ให้เป็นเมืองเก่าท่ีแปลกตา… น าทา่นชม “สะพานรูปตวัเอสอะยาโทริ” มีความ
ยาว 94.7 เมตร สะพานนีถ้กูออกแบบให้มีความกลมกลืนกบัรูปทรงตวัอกัษรเอสสีม่วงแดงแวดล้อม
ด้วยทศันียภาพทางธรรมชาตท่ีิงดงาม รูปแบบสะพานถกูออกแบบโดยผู้ เช่ียวชาญด้านการจดั
ดอกไม้อีกด้วย... น าทา่นชม “สะพานไม้สนโคโรงิ” เป็นสะพานท่ีถกูสร้างขึน้จากไม้สนพนัธุ์ไซเปรส 
“ฮิโนะค”ิ เหนือแมน่ า้ทสรุึเซ็น จดุชมวิวท่ีนบัวา่ห้ามพลาดเม่ือมีโอกาสได้มาเท่ียวท่ีเมืองยามานาคะ
องเซ็น บรรยากาศของแตล่ะชว่งฤดกูาลสามารถเข้าถึงอารมณ์และจิตใจได้เป็นอยา่งดี และยงัมี
นกัทอ่งเท่ียวนิยมมาพกัผ่อนตลอดทัง้ปี...  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดั “กิฟ”ุ ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณศนูย์กลางของญ่ีปุ่ นนัน้ แบง่ออกเป็นเขตฮิดะทาง

ตอนเหนือและเขตมิโนะทางตอนใต้ เขตฮิดะเตม็ไปด้วยภูเขาสงูกวา่ 3,000 เมตร พืน้ท่ีท่ีมีหิมะทบัถม
สงูในชว่งฤดหูนาว สว่นเขตมิโนะนัน้เป็นแถบท่ีราบ มีแม่น า้ใสสะอาดไหลผา่น ด้วยความแตกตา่งใน
ลกัษณะภมูิประเทศเมืองตา่ง ๆ ท าให้กิฟมีุความหลากหลายทางด้านทศันียภาพและวฒันธรรม… 

น าทา่นเย่ียมชม “หมู่บา้นชิราคาวะโกะ” หมู่บ้านท่ีได้รับเลือกจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกบับ้านในแบบกชัโชทสึคริุ ซึง่เป็นแบบญ่ีปุ่ นดัง้เดมิ ช่ือนีไ้ด้มาจากค า
วา่ กสัโช ซึง่แปลวา่ พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคล้ายสองมือท่ี
พนมเข้าหากนั ตวับ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ชม “หมู่บา้นมรดก
โลกชิราคาวะโกะบา้นตวัอย่าง” ซึง่โครงสร้างของบ้านสร้างขึน้โดยไมใ่ช้ตะปแูม้แตต่วัเดียว แตย่งัคง
ความแข็งแรงและสามารถรองรับหิมะท่ีตกลงมาอยา่งหนกัในชว่งฤดหูนาวได้ดี ให้ท่านได้เพลิดเพลนิ
กบัทศันียภาพท่ีสวยงามรอบหมูบ้่านได้ตามอธัยาศยั... 

  น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั TAKAYAMA ASSOCIA HOTEL หรือเทียบเทา่ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาช้านานจนกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงไดร้ับการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นทีรู้่จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

03 ม.ค. 61 ทาคายาม่า - ตลาดเชา้พ้ืนเมือง - อิสระชอ้ปป้ิงซนัมาชิซึจิ - จงัหวดันากาโนะ 

ปราสาทมตัสึโมโต ้ –  อ่ิมอรอ่ยกบัเมนูบุฟเฟ่ตช์าบูชาบูเน้ือหมูและเน้ือววั (ไม่อัน้)  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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น าทา่นเดนิทางสู่ “ตลาดเช้าพืน้เมือง” ของเมืองทาคายามา่ เชิญทา่นสมัผสักบับรรยากาศของตลาด
เช้าริมแมน่ า้มิยากาวา่ ซึ่งไหลผา่นกลางเมืองทาคายามา่ และเป็นแมน่ า้สายหลกัท่ีหลอ่เลีย้ง
ชาวเมืองทาคายาม่ามานานกวา่ 300 ปี ท่านจะพบเห็นวิถีการด าเนินชีวิตของคนญ่ีปุ่ นชาวพืน้เมือง
ด้วยการค้าขายสินค้านานาชนิด ไมว่า่จะเป็นพืชผกัหลากชนิด ผลไม้สดรสชาดหวานและอร่อย ผกั
ดองเคร่ืองเคียงอาหารญ่ีปุ่ นอาหารพืน้เมืองท่ีปรุงสด และของท่ีระลกึพืน้เมืองตา่ง ๆ โดยตลาดเช้า
ของท่ีน่ีจะเร่ิมตัง้แต ่ 7 โมงเช้าถึงเท่ียงวนั... น าทา่นเดินชมความงามของเมืองทาคายามา่ “เมือง
เก่าซนัมาชิซึจิ” ซึง่ยงัคงความเป็นบ้านเมืองแบบญ่ีปุ่ นดัง้เดมิอยา่งแท้จริง ชมบ้านเรือนและร้านค้า
นา่รัก ๆ ท่ียงัคงอนรัุกษ์แบบของบ้านในสมยัเอะโดะ ให้ทา่นได้เลือกซือ้ของท่ีระลกึพืน้เมืองและเก็บ
เก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไมว่า่จะเป็นเหล้าสาเกบม่และหมกัอยา่งดี ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุ
โบะโบะตุ๊กตาตามความเช่ือของคนโบราณสมยัก่อน  
(เน่ืองจากวนันีย้งัอยูใ่นเทศกาลสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อาจมีร้านค้าหลายร้านปิดให้บริการ)...  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

     
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดั “นากาโน่” (ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ซึง่ตัง้อยูใ่น

เขตของภาคกลางประเทศญ่ีปุ่ น ภมูิประเทศโดยทัว่ไปประกอบด้วยเทือกเขาแอลป์เหนือและใต้ สงู
จากระดบัน า้ทะเล 3,000 กิโลเมตร มีแมน่ า้สายยาวท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น คือ แมน่ า้ชินาโน่ 
นอกเหนือจากนีก็้มีแมน่ า้คโิสะและแมน่ า้เทนริวไหลผา่น ภมูิทศัน์ถกูห้อมล้อมด้วยขนุเขาสงูใหญ่ 
และทะเลสาบชวูะ ท าให้ได้เปรียบในด้านการเพาะปลกู น า้บริสทุธ์ิท่ีไหลจากภเูขาผา่นชัน้หินหลาย
ชัน้ท าให้สามารถปลกูพืชไร่วาซาบไิด้ดีท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น… น าท่านชมความวิจิตรแหง่
สถาปัตยกรรมการก่อสร้างโบราณขัน้สงู “ปราสาทมตัสึโมโต”้ สร้างขึน้ในปี 1504 และนบัเป็น 1 ใน 
5 ปราสาทของญ่ีปุ่ นซึง่รอดพ้นจากเพลิงไหม้และการท าลายของศกึสงครามในอดีต ตัง้อยูม่าจนถึง
ปัจจบุนั ด้วยเหตท่ีุผนงัทาสีด าท าให้ปราสาทนีเ้รียกกนัอีกช่ือหนึง่วา่ “ปราสาทอีกา”... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร…  บริการทา่นด้วยเมนชูาบชูาบเูนือ้หม ู และเนือ้ววั(บฟุเฟ่ต์) 
พร้อมด้วยน า้จิม้สตูรเฉพาะ พร้อมเสิร์ฟด้วยข้าวสวยญ่ีปุ่ นร้อน และเคร่ืองดื่มซอฟท์ดริง้ค์  

 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั MATSUMOTO RICHMOND HOTEL หรือเทียบเทา่ 
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04 ม.ค. 61 มตัซึโมโต ้ – ทะเลสาบซึวะ - เก็บผลไมส้ดจากสวนสตรอเบอรร์ี่  - มหานครโตเกียว 

อิสระชอ้ปป้ิงชินจูก ุ- อ่ิมอรอ่ยกบัเมนูบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งแนะน าโดยรายการทีวแีชมป์เป้ียน 

และขาปูยกัษ ์(อพัเกรด) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
น าทา่นเดนิทางสู ่ “ทะเลสาบซึวะ” ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุในชินช ู ตัง้อยูท่างตอนกลางของลุม่น า้ซึวะ 
ทางตอนกลางของจงัหวดันากาโนะ ท่ีน่ีเป็นต้นน า้ของแมน่ า้เทนยซุึง่ไหลผา่นเมืองโอคายะไปยงัพืน้ท่ี
ตา่ง ๆ ท่ีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามและสดุท้ายไหลไปสูม่หาสมทุรแปซิฟิก ในอดีตผิวน า้ในทะเลสาบจะแข็ง
เป็นน า้แข็งในช่วงฤดหูนาว ท าให้คนในท้องถ่ินสามารถเจาะรูน า้แข็งเพื่อตกปลาในทะเลสาบได้... 
น าทา่นสู่ “สวนผลไม้” ร่วมสนกุกบัประสบการณ์ใหม่กบัการเก็บผลไม้สดจากสวน  “สตรอเบอร์ร่ี” 
(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและสายพนัธุ์) และอิ่มอร่อยอยา่งเตม็ท่ี ด้วยขัน้ตอนการปลกูท่ีพิถีพิถนัและ
ตัง้ใจดแูลด้วยวิธีธรรมชาติ ไมมี่การใช้สารเคมี ท าให้ผลผลิตใหญ่สีแดงสดทัว่ทัง้ลกูและกรอบหวาน
หอม รับประกนัความอร่อยแนน่อน...  

   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร... บริการทา่นด้วยสดุยอดอลงัการบฟุเฟ่ต์อาหารนานาชาติ 
หลากหลายชนิดท่ีมีมาให้ทา่นเลือกกนัอย่างจใุจ ทัง้ของคาว หวาน อาทิ สเต็กเนือ้ววั เท็มปรุะ โรสท์
บีฟ พิซซา่บางกรอบ และอีกหลายเมนมูากมาย หรือจะเพลิดเพลินกบัการลิม้ลองของหวานสดุโปรด 

   
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ “มหานครโตเกียว” (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองหลวง

ปัจจบุนัของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศนูย์รวมวิวฒันาการแหง่ความเจริญและเทคโนโลยีอนัล า้สมยั ซึง่มี
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ระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไว้ด้วยกนั น าทา่นเดนิทาง
สูย่า่นช้อปปิง้ท่ีคนไทยคุ้นเคยเป็นอยา่งดี “ยา่นชินจกู”ุ เพลิดเพลินกบัการจบัจา่ยซือ้สนิค้านานาชนิด
ของนกัท่องเท่ียวทกุเพศทกุวยั ทา่นสามารถหาซือ้สินค้าของฝากได้จากท่ีน่ี ไมว่า่จะเป็น ร้านซานริ
โอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดจิิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง และสินค้าอ่ืน ๆ อีก
มากมาย... 

    
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ต์ปิง้ยา่งมือ้พิเศษ (อพัเกรด) ทานไมอ่ัน้

แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เปีย้น ไมว่า่จะเป็นเนือ้ววัอย่างดี เนือ้หมคูดัพิเศษ ชดุอาหารทะเลสด กุ้ง
ตวัใหญ่ หมกึสด ปลาปักเปา้ หอยเชลล์พิเศษ ขาปใูหญ่ยกัษ์ ผกัสด สลดัผกั ซุป และไอศครีม 

 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั SHINJUKU GRACERY HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 

05 ม.ค. 61 มหานครโตเกียว –  จงัหวดัชิบะ - วดันารติะซงั - อิสระชอ้ปป้ิง อิออน มอลล ์

สนามบินนานาชาตินารติะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรงุเทพฯ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
 น าทา่นเดนิทางสู่จงัหวดั “ชิบะ” ซึง่เป็นแหลง่อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่ นตัง้แตส่มยั

สงครามโลกครัง้ท่ีสองเป็นต้นมา เน่ืองจากลกัษณะชายฝ่ังท่ีตดิตอ่กบัอ่าวโตเกียว ในอดีตจงัหวดั
ชิบะเป็นศนูย์กลางของอตุสาหกรรมการบม่ เชน่ มิโซะ สาเก มิริน นอกจากนีจ้งัหวดัชิบะเป็นจงัหวดั
ท่ีนา่ทอ่งเท่ียว ด้วยพืน้ท่ีอดุมไปด้วยธรรมชาตแิละสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีนา่สนใจมากมาย โอบล้อมไป
ด้วยทะเล 3 ฝ่ัง อยูไ่มไ่กลจากกรุงโตเกียว และมีสนามบินนานาชาตนิาริตะ จงึสามารถแวะเท่ียวได้
สะดวกง่ายดาย นอกจากธรรมชาตท่ีิสวยงามชิบะยงัมีวฒันธรรมท่ีโดดเดน่ พร้อมทัง้อาหารท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ นัน่จงึท าให้จงัหวดัชิบะเป็นจดุหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศญ่ีปุ่ น...  

 น าทา่นเย่ียมชม “วดันาริตะซงัชินโชจิ” ถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 940 เป็นวดัพทุธนิกายชินงอน วดัขนาด
ใหญ่และมีความเก่าแก่กวา่พนัปีซึง่ตัง้อยูใ่นเมืองนาริตะ จงัหวดัชบิะ มีช่ือเสียงมากในแถบภมูิภาค
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คนัโต และเป็นอีกหนึง่สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีได้รับความนิยมส าหรับนกัทอ่งเท่ียว อโุบสถหลกัจ าลอง
ลกัษณะของภเูขานาริตะ สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1963 วดันาริตะซงัมีวิหารตัง้เรียงรายมากมาย ซึง่แตล่ะ
แหง่เช่ือวา่จะชว่ยให้ค าขอพรท่ีแตกตา่งกนัแตล่ะประการเป็นจริง ได้แก่ วิหารโคเมียวจะชว่ยเร่ือง
ความรัก, วิหารพระพทุธเจ้าจะชว่ยเร่ืองสะเดาะเคราะห์เสริมดวง ศาลชซุเซะอินาริจะชว่ยให้ประสบ
ความส าเร็จ(ชซุเซะ)และการค้ารุ่งเรือง และนอกจากนีย้งัมีท่ีท่ีชว่ยให้ความปรารถนาอ่ืนเป็นจริงด้วย 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไมร่วมอยูใ่นรายการ) 

   
บา่ย  น าท่านอิสระช้อปปิง้ท่ี   “อิออนช้อปป้ิงมอลล์” ห้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่าน
  ได้ช้อปปิง้ในแหล่งช้อปปิง้แห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า   รองเท้า   นาฬิกา   
  เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางค์ และท่ีขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ท่ีทกุทา่นสามารถซือ้หาของใช้ดีๆ
  และของฝากได้อย่างจใุจ.... นอกจากนัน้ยงัมีโซนจสัโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึง่ท่านสามารถหาซือ้ กาแฟ 
  เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เคร่ืองปรุงรส บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป ผลไม้ ฯลฯ 
13:30 น. น าทา่นเดนิทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ 
17:30 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 677 
22:30 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 

 
 
 

WHITE ROMANCE IN TAKAYAMA & SHIRAKAWAGO 

[HAKODATEYAMA SKI RESORT & STRAWBEERY] 

6 DAYS 4 NIGHTS [TG] 
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ตาราง 
การเดนิทาง 
2560 

ผู้ เดนิทาง 

ราคา (บาท l ทา่น) 

พกัเดี่ยวเพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร์ 

(พกัห้องละ 2-3 ทา่น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
 (ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน) 

 
ราคาตัว๋เคร่ืองบิน 
ระหวา่งประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแล้ว 

31 ธ.ค.- 5 ม.ค.  

ผู้ ใหญ่ 78,700 50,200 28,500 

8,900 

เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 71,700 50,200 21,500 

เด็กไมมี่เตียง (02-05 ปี) 57,700 36,200 21,500 

ทารก (อายไุมเ่กิน 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไมมี่บริการอาหาร ไมมี่ที่นัง่ 7,500 

หมายเหต ุ TG ประกาศเพิ่มคา่ธรรมเนียมเชือ้เพลิง(YQ) +800 บาท/ที่นัง่(ตัว๋ชัน้ประหยดั) ราคาด้านบนรวม YQ ใหมแ่ล้ว... 17 ส.ค. 60 

 
อัตรานีร้วม 

 คา่บริการน า้แร่วนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 คา่บริการมคัคเุทศก์ และคา่รถโค้ชปรับอากาศตามรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามเง่ือนไขกรมธรรม์ วงเงินสงูสดุ 1,000,000 บาท 

 พรีเม่ียม กระเป๋าไฟเบอร์ล้อลากดีไซน์แบบคนัชกัอยา่งดี สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และ “ซิมทอ่งเท่ียว” ใช้
อินเตอร์เนต Non-Stop 4GB ตลอดการเดนิทางทา่นละ 1 ซิม 

 คา่ห้องพกัโรงแรม คา่อาหาร และคา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการท่ีก าหนด 
 

 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศญ่ีปุ่ น และไมร่วมคา่ธรรมเนียมผา่นดา่นเข้าประเทศอ่ืน 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง และคา่ใช้จา่ยท่ีเป็นสว่นตวัท่ีไมร่ะบไุว้ในรายการ เชน่ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด เป็นต้น 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ หากบริการดี นา่รัก สามารถให้เป็นก าลงัใจในการท างานได้ 

 คา่ธรรมเนียม +3% กรณีช าระคา่ทวัร์ผา่นบตัรเครดติ บริษัทฯ ไมรั่บช าระโดยบตัรเดบิตใด ๆ รวมถึงบตัร
เครดิตท่ีออกให้โดยธนาคารตา่งประเทศ 

 
ราคาตั๋วเคร่ืองบินประกอบด้วย 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยัด(ไปและกลบั) โดยสายการบนิแห่งชาติสายการบินไทย 

 คา่ประกนัวินาศภยัทางอากาศตามเง่ือนไขของสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และรวมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 

 คา่ขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเง่ือนไขสายการบินไทย น า้หนกักระเป๋าเดนิทางต้องมีน า้หนกั
ไมเ่กิน 30 กิโลกรัม หากกรณีท่ีน า้หนกักระเป๋าเดนิทางใบใดใบหนึง่    มีน า้หนกัเกินท่ีก าหนด ทา่นต้องเสีย



 

 

- 11 - 

คา่ธรรมเนียมปรับตามกฎข้อก าหนดของสายการบนินัน้ (ข้อก าหนดนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงได้เป็นไปตาม
ประกาศของสายการบนิ) 

 
การยกเลิกหรือเล่ือนการเดนิทาง 

 กรณียกเลิกการจองมากกว่า 3 0 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คืนมัดจ ำท่ำนละ 5 , 0 0 0 บำท 
 กรณียกเลิกการจองน้อยกวา่ 30 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงนิมัดจ ำ ทัง้หมดไมว่า่กรณีใด 
 กรณียกเลิกภายใน 21-29 วนัก่อนการเดนิทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คืนเงินค่ำทัวร์ 50% ของรำคำเตม็เท่ำนัน้ 
 กรณียกเลิกภายใน 14-20 วนัก่อนการเดนิทาง บริษัทขอ เก็บค่ำใช้จ่ำยเตม็จ ำนวนตำมรำคำทัวร์ทัง้หมด 
 หากผู้ เดินทางมีความประสงค์จะขอเปล่ียนวนัเดนิทาง (ย้ายคณะทวัร์) สามารถท าได้โดยไมมี่คา่ใช้จา่ยดงันี ้ 
✓ ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วนันบัจากวนัเดนิทางเดมิ 

✓ แจ้งลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง 30 วนั ชว่งปกต ิ (Low Season / Basic Period) 
✓ แจ้งลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง 50 วนั ชว่งเทศกาล (High Season / Peak Period) เชน่ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

เทศกาลตา่ง ๆ วนัคริสตมาส วนัสิน้ปี วนัขึน้ปีใหม ่ วนัตรุษจีน รวมถึงการเดนิทางระหว่างเดือน
กมุภาพนัธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตลุาคม และเดือนธนัวาคมเป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

ส าคัญ 
เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดนิทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัทด าเนินงานเพ่ือเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทกุเส้นทางทกุสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีน าเสนอในรายการทวัร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตาม

ฤดกูาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมลูสถิตขิองปีก่อน ๆ และข้อมลูจากองค์การส่งเสริมการทอ่งเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นมาอ้างอิง แตจ่ะไม่
สามารถชีว้ดัได้ว่าสภาพภมูิอากาศแตล่ะปีจะเหมือนเดมิหรือเปล่ียนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาตขิึน้ในแตล่ะภมูิภาค
ส่งผลโดยตรงตอ่ผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายามน าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ข้อจ ากดัด้านภมูิอากาศ ณ วนัเดนิทางจริง โดยจะ
ค านงึถงึความปลอดภยั และประโยชน์สงูสดุของทา่นลกูค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดให้กบัทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขการเดินทางท่ีระบไุว้ทัง้หมด 
 การเดนิทางในแตล่ะคณะจะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 25 ทา่น(ผู้ ใหญ่)ขึน้ไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือน หรือยกเลิกการเดนิทางหาก

คณะทวัร์มีผู้ เดนิทางต ่ากวา่ 25 ท่าน(ผู้ ใหญ่) โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนวนัเดินทาง 
 ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการจองและซือ้ตัว๋โดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอ่ืน เพ่ือร่วมทวัร์ในประเทศ

ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัร์นัน้ ๆ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทกุครัง้ (กรณีท่ีทา่นออกตัว๋โดย
มิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ในเมืองไทยและตา่งประเทศปฏิเสธมิให้ทา่นเดนิทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัร์ในทกุกรณี 
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 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบตอ่การถกูปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้ เดนิทางได้ เน่ืองมาจากผู้ เดนิทางอาจมี
สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง ความประพฤตสิ่อไปในทางเส่ือมเสีย ภยัธรรมชาต ิ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการ
เล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบนิ และอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

 เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึง่หรือไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง
คา่บริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
 ข้อก าหนดเก่ียวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นต้องแจ้งข้อจ ากดัเร่ืองอาหารก่อนการเดินทางลว่งหน้า 30 วนั) 

1. รายการอาหารท่ีระบไุว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2. ข้อก าหนดส าหรับทา่นท่ีไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัว์น า้อ่ืนใดได้

ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอ่ืนอย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารท่ีทางภตัตาคารจะเปล่ียนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนท่ีูเป็น
ผกัหรือเต้าหู้แทน 

3. ส่วนกรณีท่ีมีแจ้งเก่ียวกบัข้อจ ากดัเร่ืองของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัว์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก ่ หรืออ่ืนๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิท่ีเป็น
ของดบิ ทา่นใดท่ีไม่มีการแจ้งเก่ียวกบัข้อจ ากดัเร่ืองอาหาร(ล่วงหน้า) เม่ือเดนิทางถงึประเทศญ่ีปุ่ นแล้วจะไม่สามารถขอเปล่ียนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิ่มเตมิ โปรดทราบวา่หากท่านระบไุม่ทานเนือ้สตัว์ ภตัตาคารท้องถิ่นบางแหง่อาจเปล่ียนเมนใูห้ท่านได้เพียงผกั 
หรือเต้าหู้  หรือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากหวับกุเทา่นัน้ 

 
 
 
 
 
 

ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
1. ตัว๋โดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ(ตัว๋ชัน้ประหยดั) ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางไปหรือกลบั 
ทา่นต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเง่ือนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทนัทีเม่ือท าการจองทวัร์) 

1.2 คา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจ้งคา่ธรรมเนียม ณ วนั
ออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปล่ียนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลงั ถือเป็นคา่ตัว๋เคร่ืองบนิส่วนเพิ่มที่ผู้
เดนิทางต้องเป็นผู้ช าระ 

1.3 กรณีท่ีทา่นมีความประสงค์ต้องการเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์จะด าเนิน
ได้ภายหลงัออกตัว๋กรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผู้ โดยสารต้องด าเนินการทกุขัน้ตอนด้วยตนเอง 

1.4 ท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิของกรุ๊ปทวัร์เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ แจ้งค าขอได้ตามขัน้ตอน แตไ่ม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงจดัการแทนได้ สายการบนิไม่รับค าขอบล็อกท่ีนัง่ Long Leg ผู้ โดยสารต้องไปแจ้งค าขอท่ีเคาน์เตอร์เช็คอินในวนั
เดนิทาง 

1.5 กรณีท่ีทวัร์ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้วลกูค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนญุาตให้เปล่ียนช่ือตวัผู้ เดนิทางทกุกรณี  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดนิทางภายหลงับริษัทฯ ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้ เดนิทางต้องรอเงินคืนตามขัน้ตอนของสายการบนิ
เทา่นัน้ กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีฯ วา่ตัว๋เคร่ืองบนิใบนัน้ ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ 
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1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตัว๋โดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอ่ืน ๆ 
ในเครือ Star Alliance ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขระหวา่งสายการบนินัน้ ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมด
เป็นสิทธ์ิของสายการบนิ 

1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตัง้แตเ่ร่ิมจองทวัร์ โดยกรอกในใบข้อมลูที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพ่ือสิทธิประโยชน์สงูสดุของทา่นเอง 
ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร่ืองทกุใบไว้ตรวจสอบภายหลงัทา่นกลบัถงึเมืองไทย วา่ได้รับไมล์สะสม
เรียบร้อยแล้ว หากบตัรโดยสารขึน้เคร่ืองหาย (Boarding Pass) ทา่นไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัร์และสายการบิน 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรับผู้ เดนิทางซึง่ตัง้ครรภ์ สตรีตัง้ครรภ์ทกุอายคุรรภ์ต้องอยู่ในดลุพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดนิทางหรือไม่ (โปรด
แจ้งพนกังานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร์) บริษัทฯ ขอเรียนวา่เราไม่อาจรับผิดชอบตอ่เหตกุารณ์ไม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสิทธ์ิไม่รับ
ผู้ ร่วมเดนิทางที่มีอายคุรรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้ มีประวตัคิรรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวตัคิลอดก่อนก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะท่ีออกเดนิทางในช่วงเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บริษัทฯ ต้องท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตัว๋หรือช าระเตม็จ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดั
จ าหรือค่าทวัร์ ไม่วา่ยกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนกักระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิคือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมได้ 

o กระเป๋าท่ีสายการบนิอนญุาตให้สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ จะต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจ าต้องมีสดัส่วน ดงันี ้ 
กว้างxยาวxสงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัร์ท่ีต้องใช้สายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจถกูก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน 
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...ประกาศ... 
 

เน่ืองจากทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษร เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2556 
เร่ืองการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถปุระสงค์ 

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ประกาศเร่ิมบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
สามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 15 วนั 

(หากผู้ ย่ืนประสงค์จะพ านกัในญ่ีปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถปุระสงค์อ่ืนๆ จะต้องย่ืนขอวีซา่ตามปรกต)ิ 
ผู้ ท่ีจะเข้าประเทศได้นัน้ ต้องผา่นการพิจารณาจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจงึจะสามารถเข้าประเทศได้ 

(เชน่เดียวกบัผู้ ท่ีย่ืนขอวีซา่กบัทางสถานเอกอคัรราชทตู) 
ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวตัถปุระสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารท่ีจ าเป็น เช่น 
ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบั หรือสิ่งท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งพ านกัในญ่ีปุ่ นได้ 

(เชน่ เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น) 
 

ทางบริษัท และ/หรือหวัหน้าทวัร์ ตลอดจนมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 
ไมส่ามารถให้การรับรองการเข้าประเทศแก่ผู้ เดนิทางได้ ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือท่ีได้มีการช าระเสร็จสิน้แล้ว ไมส่ามารถเรียกคืนได้แตป่ระการใด 
 

ในการซือ้บริการกับทางบริษัทย่างหน่ึงอย่างใด บริษัทถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไข 
ที่ทางบริษัทก าหนดขึน้แล้วทัง้สิน้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทัง้สิน้  

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 
 
 

 


