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ราคาเพยีง 75,900.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

 TAKAYAMA NIKKO TOKYO NEW YEAR 6D4N  

โดยสายการบนิไทย [TG] 

 เทีย่วเมอืงทาคายามา่ ชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ 

 สมัผสัหมูบ่า้นมรดกโลกชือ่ดงั ชริาคาวา่โกะ 

 เทีย่วเมอืง นคิโก ้ชม ศาลเจา้โทโชก ุชมความงามของน า้ตก “น า้ตกเคงอ่น 

 น ัง่กระเชา้ชนิโฮตากะโรปเวย ์ชมความงามของเทอืกเขาแอลป์ 

 สนกุกบักจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ี

 ชอ้ปป้ิงจใุจดว้ยแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของโตเกยีว ยา่นชนิจกู ุ

 ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 3 คนืเต็ม!! 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่30 ธนัวาคม 61 -  04 มกราคม 62  75,900.- 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนินาโกยา่ 
    

2 

เมอืงนาโกยา่-เมอืงทาคายามา่-ทีว่า่การอ าเภอเกา่ 
ทาคายามา่-ถนนสายซนัมาจ ิซูจ-ิหมูบ่า้นชริาคาวา
โกะ-แชน่ า้แร ่

✈ 🍽 🍽 
HIRAYUKAN 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ [♨] 

3 
น ัง่กระเชา้ชนิโฮตากะโรปเวย-์ไรว่าซาบไิดโอะ-เมอืง
คารยุซาวา่-คารยุซาวา่เอา้ทเ์ล็ต-แชน่ า้แร ่ 🍽 🍽 🍽 

KARUIZAWA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ [♨] 

4 
เมอืงนกิโก-้ศาลเจา้โทโชค-ุน า้ตกเคงอ่น-ทะเลสาบซู
เซนจ-ิแชน่ า้แร ่ 🍽 🍽 🍽 

KINUKAWA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ [♨] 

5 กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก-ีเมอืงโตเกยีว-ชนิจกู ุ 🍽 🍽 อสิระ 
TOKYO ARIAKE 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
วดัอาซากซุะ-ชอ้ปป้ิงออิอน-สนามบนินารติะ-
กรงุเทพฯ 🍽 อสิระ ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – เมอืงนาโกยา่ 

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2 
เมอืงนาโกยา่ – เมอืงทาคายามา่ – ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ –  

ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – แชน่ า้แร ่

00.05 น. เดนิทางสู ่เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 644 

07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

 เดนิทางสูเ่มอืงทาคายามา่ น าทา่นเขา้ชมทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่

เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 

ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ น าทา่นเดนิเลน่ชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO 

หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่งัอนุรักษ์และคงสภาพ

เดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน

โบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ 

และยงัไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถ

รองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีก

หมูบ่า้นสไตลน์ีว้า่ “กสัโช” และมผีูค้นจากทัว่ทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 

คน เลยทเีดยีว 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HIRAYUKAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที3่ น ัง่กระเชา้ชนิโฮตากะโรปเวย ์– ไรว่าซาบไิดโอะ – เมอืงคารยุซาวา่ - คารยุซาวา่ เอา้ทเ์ล็ต –  

แชน่ า้แร ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่น น ัง่กระเชา้ชนิโฮตากะโรปเวย ์เพือ่ใหท้า่นไดด้ืม่ด า่กบัความงามของเทอืกเขาแอลป์ในวันทีท่อ้งฟ้า

แจม่ใส จากสถานชีนิโฮตากะทีค่วามสงู 1,117 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล เดนิทางสูค่วามสงูกวา่ 2,156 เมตร

เหนอืระดับน ้าทะเล กระเชา้กอนโดลา่ 2 ชัน้รายแรกในญีปุ่่ นพรอ้มกระจกบานใหญข่องกระเชา้ ทีน่ีจ่ะท าใหท้กุ

ทา่นไดใ้กลช้ดิกบัทศันยีภาพของเทอืกเขาแอลป์จนประทับใจไมรู่ล้มื 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ไรว่าซาบ ิพชืทีน่ ามารับประทานเป็นอาหารขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น นับเป็นทีโ่ปรดปราน

ส าหรับคนทีช่อบรับประทานอาหารญีปุ่่ น เพราะหนึง่ในเซต็ของอาหารญีปุ่่ นทีข่าดไมไ่ดแ้ละเป็นหนึง่ในตวัเพิม่

รสชาตกิค็อืวาซาบสิเีขยีวๆ ทีน่ ามาใสใ่นขา้วปัน้หนา้ตา่งๆ หรอืผสมในโชยเุพือ่เป็นน ้าจิม้สไตลญ์ีปุ่่ น การไดไ้ป

เยอืนแหลง่ผลติวาซาบจิงึน่าสนใจยิง่นัก น าทา่นเดนิทางสู ่คารยุซาวา่เอา้ทเ์ล็ต ชอ้ปป้ิงพลาซา่ขนาดใหญท่ี่

ตัง้อยูท่างดา้นใตข้องสถานรีถไฟคารยุซาวา่ สรา้งขึน้เมือ่ปี 1995 มรีา้นคา้กวา่ 200 รา้น เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้

ทัง้แบรนดน์ าเขา้และแบรนดญ์ีปุ่่ น อาทเิชน่ GUCCI, NEXT DOOR, HARRODS, TOMMY HILFIGER, 

JAYRO, SAMANTHA THAVASA NEXT PAGE, KIPLING, SAVOY, PAUL SMITH, BURBERRY,LEVI’S เป็น

ตน้ และอืน่ๆอกีมากมาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอารหารภายในโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KARUIZAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที4่ เมอืงนกิโก ้– ศาลเจา้โทโชค ุ– น า้ตกเคงอ่น – ทะเลสาบซูเซนจ ิ– แชน่ า้แร ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนกิโก ้ชม ศาลเจา้โทโชก ุศาลเจา้ทีส่รา้งเพือ่เป็นสถานทีฝั่งศพโชกณุโทกงุาวา่ ที่

เกา่แกนั่บ 4 ศตวรรษ ตัง้แตส่มยัโชกนุโตกกุาวา่อเิยยะส ึชมสถาปัตยกรรมไมแ้กะสลกัทีว่จิติรตระการตา ทัง้

สวยงามในแงข่องศลิปะ และทีแ่ฝงแงม่มุทางปรัชญา เป็นรปูลงิปิดห ูปิดตา ปิดปาก แสดงถงึการใชช้วีติทีไ่ม่

ยุง่เกีย่วกบัเรือ่งราวของผูอ้ ืน่ ชมความสวยงามของเจดยี ์5 ชัน้ ตามแบบฉบบัสถาปัตยกรรมของญีปุ่่ นโบราณ 

ศาลเจา้แหง่นีย้งัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอกีดว้ย 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นชมความงามของน ้าตก น า้ตกเคงอ่น น ้าตกทีใ่หญแ่ละยาวทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น เดนิทางสู ่“จดุชม

ววิ” โดยการ “ลงลฟิท”์ ไปชัน้ลา่งทีท่า่นสามารถดืม่ด า่กบัภาพความงามของน ้าตกแหง่นี ้พรอ้มสมัผัสกบั

สายน ้าทีเ่ย็นชืน่ฉ ่าใจ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกหามมุความงามทีถ่กูใจเพือ่บนัทกึภาพตามอธัยาศัย น าทา่นเดนิทาง

สู ่ทะเลสาบชูเซนจ ิซึง่เกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟ นนัไท ท าใหล้าวาไหลมาปิดทางเขา้ออกของน ้าจาก

แมน่ ้าไดวะท าใหเ้กดิเป็นทะเลสาบขึน้ ชืน่ชมทัศนยีภาพอนังดงามของทะเลสาบท าใหท้า่นประทับใจมริูล้มื 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KINUGAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที5่ กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ี– เมอืงโตเกยีว – ชนิจกู ุ

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทาง สมัผสัความสนกุสนานกบั กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ีใหท้กุทา่นไดอ้สิระ

เพลดิเพลนิกบัการสมัผัสเลน่หมิะและสนุกสนานกบัการ “น่ังเลือ่นหมิะ” เป็นประสบการณ์ทีส่นุกไมรู่ล้มื  

** ไมร่วมอตัราคา่เชา่อปุกรณ์, ชุดส าหรบัเลน่สก ีและ เครือ่งเลน่ทกุชนดิ ** 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิจกู ุใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย และ 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า 

รองเทา้ เสือ้ผา้  แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุน่ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

ค า่   อสิระรบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO ARIAKE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 วดัอาซากซุะ – ชอ้ปป้ิงออิอน – สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เดนิทางสู ่วดัอาซากซุะ วดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีว น าทา่นนมสัการขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แมก่วนอิ

มทองค า นอกจากนัน้ทา่นยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตู

ทางเขา้วดั และยงัสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวดั ฯลฯ จากนัน้น าทา่นสู ่หา้งจสัโกอ้อิอน ให ้

ทา่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบั

รา้น 100 เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ 

กลางวนั   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ 

17.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 677 

22.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม :  TAKAYAMA NIKKO TOKYO NEW YEAR 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 

30 ธ.ค. – 04 ม.ค.62 75,900 72,900 72,900 67,900 45,600 8,900 

 ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

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

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

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 
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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 นโดยผดิกหหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

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] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
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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  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

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 นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กหหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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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 าสิง่ของผดิกหหมาย 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 

 


