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ราคาเพยีง 54,900.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

 TAKAYAMA NAGOYA SKI WINTER 6D4N  

โดยสายการเจแปนแอรไ์ลน ์[JL] 

 ชมหนา้ผาโทจนิโบ สถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของเมอืงฟกุอุ ิ

 ชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะสไตทญ์ีปุ่่ นแทด้ ัง่เดมิ 

 เทีย่วชมทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่ ชอ้ปป้ิงถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ

 สนกุสนานกบักจิกรรม ณ ลานสก ี 

 ชมการแสดงไฟที ่NABANA NO SATO 

 ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของเมอืง นาโกยา่ 

 ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 2 คนื 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่17 – 22 มกราคม 62  54,900 

วนัที ่14 – 19 กมุภาพนัธ ์62  54,900 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ 
    

2 

สนามบนินาโกยา่-เมอืงนาโกยา่-ทาคายามา่-ทีว่า่การอ าเภอ
เกา่เมอืงทาคายามา่-ถนนสายซนัมาจ ิซจู-ิหมูบ่า้นชริาคาวา
โกะ-แชน่ ้าแร ่

✈ 🍽 🍽 
TAKAYAMA 

HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ [♨] 

3 
เมอืงคานาซาวา่-ตลาดเชา้โอมโิจ-สวนเคนโระคเุอ็น- 

หนา้ผาโทจนิโบ 🍽  🍽 🍽 
AWARA ONSEN 

หรอืเทยีบเทา่ [♨] 

4 
กจิกรรม ณ ลานสก-ี MITSUI OUTLET JAZZ DREAM- 
NABANA NO SATO  [ชมการแสดงไฟ] 🍽  🍽 อสิระ 

NAGOYA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

5 
วัดนติไทยจ ิ-วัดเจา้แมก่วนอมิโอส-ึชอ้ปป้ิงยา่นโอส-ึ 
ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ 🍽 🍽 อสิระ 

NAGOYA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

6 สนามบนินาโกยา่ - กรงุเทพฯ 🍽  ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ 

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระออก 

วนัที2่ 
สนามบนินาโกยา่ - เมอืงนาโกยา่ – เมอืงทาคายามา่ – ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่-ถนน

สายซนัมาจ ิซูจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – แชน่ า้แร ่

00.25 น. เดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ JL 738 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทาคายามา่ พาทา่นเขา้ชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคา

ยามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวดัฮดิะ เป็นเวลา

กวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขต

เมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่งัอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็น

อยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทศันยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณและ

รา้นคา้ตา่งๆ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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บา่ย น าทา่นเขา้ชม หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยงัไดรั้บ

เลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที่

ตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี้

วา่ “กสัโช” และมผีูค้นจากทัว่ทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TAKAYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที3่ เมอืงคานาซาวา่ – ตลาดเชา้โอมโิจ – สวนเคนโระคเุอ็น – เมอืงฟุคอุ ิ- หนา้ผาโทจนิโบ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง คานาซาวา่ น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเชา้โอมโิจ คอืตลาดชือ่ดังกลางใจเมอืงคานาซา

วา่ ภายในตลาดมรีา้นรวงประมาณ 170 รา้นกวา่รา้น จ าหน่ายอาหารทะเล ผักสด ผลไมต้ามฤดกูาลแบบสด

ใหมจ่ากสวนถงึมอืผูบ้รโิภค ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศทีแ่สนครืน้เครงของตลาดพรอ้มเลอืกซือ้เลอืกทาน

อาหารเมนูแบบสดใหม ่อาทเิชน่ ปลาดบิ ซชู ิหอยเซลล ์หอยนางรม หรอืจะเป็นปลาไหลยา่งแบบญีปุ่่ นอยา่ง

เพลดิเพลนิใจ น าทา่นเดนิทางชม สวนเคนโระคเุอ็น สวนทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น 1 ใน 3 สวนทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น 

ตัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาทีส่งูทีส่ดุในเมอืงตรงขา้มกบัปราสาทคานาซาวา่ สวนแหง่นีส้รา้งขึน้เมือ่ปี 1676 โดยได

เมยีวมาเอดะ ซนึาโนร ิ(ไดเมยีวคนที ่5) ของตระกลูมาเอดะผูเ้รอืงอ านาจในยคุนัน้ สวนเคนโระคเุอ็นเปิดใหค้น

ทั่วไปไดเ้ขา้ชมเมือ่ปี 1871 บรเิวณกลางสระน ้าขนาดใหญม่ศีาลาชงชา น ้าตก สะพาน ตะเกยีงหนิ แวดลอ้ม

ดว้ยธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ ตน้ไมบ้างตน้จะมเีชอืกทีเ่รยีกวา่ “ยกูซิรึ”ิ ท าหนา้ทีด่งึก ิง่ไมเ้อาไวไ้มใ่หห้ักจาก

การรองรับน ้าหนักหมิะในฤดหูนาวและเป็นสวนเดยีวทีม่วีธิกีารคดิและออกแบบในลักษณะนี ้สวนเคนโระคเุอ็น 

ซึง่แปลไดว้า่ สวนแหง่ความประเสรฐิทัง้หก ไดแ้นวคดิมาจากทฤษฎกีารจัดภมูทิัศนส์วนของจนี ซึง่ตอ้งม ี๖ 

ลักษณะจงึจะเป็นสวนทีส่มบรูณ์ไรท้ีต่ ิกลา่วคอื มพีืน้ทีก่วา้ง มคีวามสงบเงยีบ มกีารใชศ้ลิปะจ าลองธรรมชาต ิ

มคีวามดัง้เดมิเกา่แก ่มนี ้าสมบรูณ์ และมทีวิทัศนท์ีม่องเห็นกวา้งไกล จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจั่งหวดัฟกุอุ ิ

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมความสวยงามของ หนา้ผาโทจนิโบ เป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของจังหวดัฟกุอุ ิ

และยงัไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นสถานทีท่างธรรมชาตทิีส่ าคญัของประเทศ จดุเดน่ของผานีค้อืมคีวามยาวถงึ 

1 กโิลเมตรและสงูถงึ 25 เมตรดว้ยกนั เป็นหนา้ผาหนิลาวาทีถ่กูน ้าทะเลและคลืน่ลมกดัเซาะโดยธรรมชาตแิละ

เนือ่งจากเป็นจดุชมววิทีส่วยงามท าใหม้นัีกทอ่งเทีย่วแวะมาเยีย่มเยอืนอยา่งไมข่าดสาย 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก AWARA ONSEN หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที4่ กจิกรรม ณ ลานสก ี– MITSUI OUTLET JAZZ DREAM - NABANA NO SATO [ชมการแสดงไฟ] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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  น าทา่นเดนิทางสมัผัสความสนุก สนานกบักจิกรรม ถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ีใหท้กุทา่นไดอ้สิระ

เพลดิเพลนิกบัการเลน่หมิะและสนุกสนานกบัการ “น่ังเลือ่นหมิะ” อยา่งเป็นประสบการณ์ทีส่นุกไมรู่ล้มื 

** ไมร่วมอตัราคา่เชา่อปุกรณ์, ชุดส าหรบัเลน่สก ีเครือ่งเลน่ทกุชนดิ ประมาณ 5000-1000 เยน ** 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่MITSUI OUTLET ใหท้า่นอสิระเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบรนดเ์นมชัน้น าและ

รา้นอาหารญีปุ่่ นและอาหารนานาชาตกิวา่ 240 รา้นเลยทเีดยีว ทีน่ีถ่อืเอา้ทเ์ลตทีม่ขีนาดใหญอ่กีแหง่หนึง่ในญีปุ่่ นมคีวามมี

ความใหญ่ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถูกออกแบบใหม้ลีกัษณะคลา้ยกับเมอืงนวิออรล์นีสซ์ึง่เป็นเมอืงทา่ทาง

ตะวนัตกของอเมรกิาอกีดว้ย น าทา่นสู ่NABANA NO SATO นัน้เป็นธมีปารค์ ขนาดใหญใ่นเมอืงนากาชมิา่ ซึง่ทกุปีจะมี

การจัดแสดงไฟ LEDs หลายลา้นดวง และบางจุดก็มกีารจัดแสดงแสงสปีระกอบเสยีงเพลงซะดว้ย โดยธมีงานสว่นใหญ่จะ

เกีย่วกบัธรรมชาต ิสายน ้า อโุมงคแ์หง่แสง สวนดอกไมท้ีเ่นรมติขึน้จากดวงไฟ เป็นตน้ โดยงานแสดงไฟแหง่นีถ้อืเป็นหนึง่

ในงานเทศกาลทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย 

 
ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 วดันติไทยจ ิ- วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ– ชอ้ปป้ิงยา่นการคา้โอส ึ– ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดันติไทยจ ิเกดิจากความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศไทยกบัญีปุ่่ น สรา้งขึน้เมือ่ปี คศ.1904  

ในสมยัรัชกาลที ่5 ไวเ้พือ่ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตแุละพระพทุธรปูทีไ่ดรั้บพระราชทางจาก

พระมหากษัตรยิไ์ทย  ภายในจะมรีปูปัน้ขององครั์ชกาลที ่5 อยูใ่นวดัอกีดว้ย และปัจจบุนัมคีนไทยนยิมไป

สกัการะกนัอยา่งมากมาย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึวดัเจา้แมก่วนอมิทีต่ัง้อยูใ่จกลาง

เมอืงนาโงยา่และเป็นวดัทีไ่ดรั้บความนับถอืจากชาวญีปุ่่ นเป็นจ านวนมาก วัดเจา้แมก่วนอมิสรา้งขึน้ครัง้แรกเมือ่

สมยัคามาครุะในจังหวัดกฟิ ุจนเมือ่ปี 1612 โทกงุาวะ อเิอยาสมุคี าสัง่ใหย้า้ยศาลเจา้จากกฟิมุาไวย้งัเมอืงนาโง

ยา่ วหิารหลกัของวดัเป็นทีป่ระดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัแหง่นีแ้มจ้ะถกูท าลายจากทัง้อทุกภยัและอคัคภียั

หลายครัง้แตย่งัอยูร่อดมาได ้หลังจากขอพรจากเจา้แมก่วนอมิเรยีบรอ้ยใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัสนิคา้ราคาสดุ

ประหยดั ณ ยา่นการคา้โอส ึซ ึง่อยูบ่รเิวณดา้นขา้งของวัดแหง่นีน่ั้นเอง น าทา่นเดนิทางสูย่า่นการคา้ซาคา

เอะ ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง มรีา้นรวงประมาณ 1100 รา้น โดยยา่นนีจ้ะมหีา้งดังเชน่ 

PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน พรอ้มทัง้รา้นขาย

เสือ้ผา้ รองเทา้ พรอ้มทัง้ยงัมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เลอืกทานอกีดว้ย 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูย่า่นการคา้ซาคาเอะ แหลง่ชอ้ปป้ิงกลางเมอืงนาโกยา่ ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการช้

อปป้ิง มรีา้นรวงประมาณ 1100 รา้น โดยยา่นนีจ้ะมหีา้งดังเชน่ PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG 

CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน พรอ้มทัง้รา้นขายเสือ้ผา้ รองเทา้ พรอ้มทัง้ยงัมรีา้นอาหารหลากหลาย

ชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เลอืกทานอกีดว้ย * เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหาร

กลางวนัและอาหารค า่ 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 สนามบนินาโกยา่– กรงุเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ 

10.30 น.  น าทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ เจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 737 

14.15 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

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

 

โปรแกรม :  TAKAYAMA NAGOYA SKI WINTER 6D4N BY TG  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทา่นละ 

17-22 มกราคม 62 54,900 51,900 51,900 46,900 33,400 8,900 

14-19 กมุภาพันธ ์62 54,900 51,900 51,900 46,900 33,400 8,900 

 ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 9,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

5. ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ
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จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


