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   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินารติะ     

2 
สนามบนินารติะ-เมอืงโตเกยีว-วดัอาซากซุะ-ถา่ยรูปคูก่บัตกึโตเกยีว
สกายทร-ีชอ้ปป้ิงชนิจูก-ุแชน่ ้าแร่     

 

  

KASUGAI HOTEL [♨]   
หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 

[กรุ๊ปทีเ่ดนิชว่ง มกราคม - 15 มนีาคม] กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ 

ลานสก ี/ [กรุ๊ปทีเ่ดนิชว่ง 15 มนีาคมเป็นตน้ไป] ภเูขาไฟฟจูชิัน้ 5 
[ตามสภาพอากาศ] - มัตสโึมโต ้– ปราสาทมัตสโึมโต ้– แชน่ ้าแร่ 

   
TAKAYAMA HOTEL 

[♨]หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เมอืงทาคายามา่-ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่-ถนนซนัมาจซิจูิ
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-NABANA NO SATA [ชมการจัดแสดงไฟ]    

NAGOYA KOKUSAI 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

5 
เมอืงเกยีวโต-วดัคโิยมสิ-ึโอซากา้-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช-ิสนามบนิคนั

ไซ     

6 สนามบนิคนัไซ-กรุงเทพฯ   

JAPAN  
TOKYO TAKAYAMA OSAKA 6 DAY 3 NIGHT 

เดนิทางเดอืนก.พ.-ม.ีค. ราคาเพยีง 39,991 บาท 

โดยสารการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์
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Day 1  สนามบนิสวุรรณภมุ ิ

 19.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

23.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น สายการบนิเจแปนแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิที ่ JL 718 

Day 2 

สนามบนินารติะ – เมอืงโตเกยีว – วดัอาซากซุะ – ถา่ยรปูคูก่บัตกึโตเกยีวสกายทร ี– ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

แชน่ า้แร ่    

 06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงโตเกยีว น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากุซะ วดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีว น าทา่นนมัสการ

ขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แมก่วนอมิทองค า นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร

ซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้วดั และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลงัไดภ้ายในวัด อกีทัง้ยังม ี “ถนนนากามิ

เสะ” ถนนรา้นคา้แหลง่รวมสนิคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆ มากมาย .... จากนัน้จะขอพาทกุทา่นไปยนืถา่ยรูปกับ TOKYO SKY 

TREE  ทีบ่รเิวณสะพานขา้มแม่น ้าสมุดิะ (ใกลว้ดัอาซากสุะ) โดยเป็นหอคอยสง่สญัญาณโทรทศันแ์หง่ใหมข่อง

กรุงโตเกยีว เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ 22 MAY 2012   มคีวามสงูที ่634 เมตร (แซงหนา้โตเกยีวทาวเวอรไ์ป 301 เมตร) เป็น

หอคอยสง่สญัญาณทีส่งูทีส่ดุในโลก   

   เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

   บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนชนิจูก ุใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย และ 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 

เสือ้ผา้  แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- ไหวพ้ระขอพรทีว่ดัอาซากซุะ พรอ้มถา่ยรปูคูโ่ตเกยีวสกายทร ี

- สนกุสนานกบักจิกรรม ณ ลานสก ี

- เยีย่มชมปราสาทมตัสโึมโต ้ทีส่วยตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น 

- เทีย่วชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะสไตลญ์ีปุ่่ นแทด้ ัง่เดมิ 

- ชมทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่ เดนิเลน่ถนนซนัมาจ ิซูจ ิ

- ชมการแสดงไฟที ่NABANA NO SATO 

- เทีย่ววดัน า้ใส วดัเกา่แกช่ือ่ดงัแหง่เมอืงเกยีวโต 

- ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 2 คนื 

- ชอ้ปป้ิงจใุจยา่นการคา้ชือ่ดงั 2 เมอืงใหญ ่ชนิจกู ุ/ ชนิไซบาช ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร   

เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั KASUGAI HOTEL รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาติ

สไตลญ์ีปุ่่ น 

Day 3 

 [กรุป๊ทีเ่ดนิชว่ง มกราคม - 15 มนีาคม] กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ี  

 [กรุป๊ทีเ่ดนิชว่ง 15 มนีาคมเป็นตน้ไป] ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]  

 มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้– แชน่ า้แร ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  [กรุ๊ปทีเ่ดนิชว่ง มกราคม – 15 มนีาคม] น าทา่นเดนิทางสมัผัสความสนุกสนานกบักจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ี

ใหท้กุทา่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการสมัผัสเลน่หมิะและสนุกสนานกบัการ “น่ังเลือ่นหมิะ” อยา่งเป็นประสบการณ์ทีส่นุก

ไมรู่ ้** ไมร่วมอตัราคา่เชา่อุปกรณ์, ชุดส าหรบัเลน่สก ีและ เครือ่งเลน่ทกุชนดิ ** 

 [กรุ๊ปทีเ่ดนิชว่ง 15 มนีาคมเป็นตน้ไป] น าทา่นเดนิทางภูเขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสงูเหนอืจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร 

ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทัว่โลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยังถอืวา่เป็น

สญัลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล  

น าทา่นขึน้สูช่ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) เพือ่ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และ

เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

   บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว หรอื FUJINOEKI ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณใกล ้ๆ  กบัภเูขาไฟฟจู ิ โดย

ภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มลูการปะทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก มหีอ้งจัดฉากการเกดิแผน่ดนิไหว และ ความแรงของ

การสัน่สะเทอืนในระดบัรคิเตอรต์า่งๆกนั .. รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตวัรอดจากสิง่กดีขวางตา่งๆ หลงัจากเกดิ

แผน่ดนิไหวไปแลว้จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดกัสข์องญีปุ่่ น อกีดว้ยจากนัน้ทา่น

เดนิทางสูเ่มอืงมตัซโึมโต ้น าทา่นเดนิทางชมปราสาทมตัซโึมโต ้มชี ือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ ปราสาทอกีา เนือ่งจาก

ผนังปราสาทมสีดี า และปีกดา้นตา่งๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาวา่ คา

สมุาซะ เพือ่ใชเ้ป็นทีพั่กของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจุบนัหลงัจากไดรั้บการจัดตัง้เป็นสมบัตปิระจ าชาตญิีปุ่่ นไดป้รับ

ใหเ้ป็นพพิธิภัณฑส์ าหรับรวบรวมขอ้มลูประวตัศิาสตร ์ของญีปุ่่ นและประวตัศิาสตรข์อง จังหวัดนากาโน่ และเป็น

ปราสาททีม่คีวามสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น 

 เย็น  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TAKAYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกับการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น   

Day 4 

เมอืงทาคายามา่ – ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่ [ดา้นนอก] – ถนนซนัมาจ ิซูจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 

NABANA NO SATA [ชมการจดัแสดงไฟ] 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นสู ่เมอืงทาคายามา่ น าทา่นชมดา้นนอก ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่  

ซึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ท างานและทีอ่ยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี 

ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิ
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ซึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทียั่งอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิ

เทีย่วและชืน่ชมกบัทศันยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 

  เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

  บา่ย หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทียั่งคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโก

ใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและ

รูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีว้า่ “กัสโช” และมผีูค้นจากทัว่ทกุมมุโลก

หลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ า่กวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่NABANA NO SATO 

นัน้เป็นธมีปารค์ ขนาดใหญใ่นเมอืงนากาชมิ่า ซึง่ทกุปีจะมกีารจัดแสดงไฟ LEDs หลายลา้นดวง และบางจดุก็มกีารจัด

แสดงแสงสปีระกอบเสยีงเพลงซะดว้ย โดยธมีงานสว่นใหญจ่ะเกีย่วกบัธรรมชาต ิสายน ้า อโุมงคแ์หง่แสง สวนดอกไมท้ี่

เนรมติขึน้จากดวงไฟ เป็นตน้ โดยงานแสดงไฟแหง่นีถ้อืเป็นหนึง่ในงานเทศกาลทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NAGOYA KOKUSAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

Day 5 

เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– โอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ– สนามบนิคนัไซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส มอีายเุกา่แกย่ิง่กวา่เมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 1,200 ปี จดุเดน่อนัเป็น

เอกลักษณ์ของวดัคอื หอ้งโถงใหญ ่สรา้งยืน่ออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาดใหญ ่139 ตน้ ค ้ายัน และสิง่ทีน่่าอศัจรรย ์

คอื สรา้งโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลย ดงันัน้องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทกุทา่นไดด้ืม่น ้า

ศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขาอกีดว้ย จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนกาน า้ชา 

ซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งทางเขา้วดัคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบสมัยเฮอนั ซึง่มสีนิคา้พืน้ เมอืงนานาชนดิ เชน่ 

รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกี๊ยะแบบญีปุ่่ น), ชดุยกูะตะ, ตุก๊ตานางระบ าญีปุ่่ น, ขมมชคูรมีสอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, 

ชาเขยีวเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่อกีแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น, ของทีร่ะลกึแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ เป็นตน้  

   เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

   บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโอซากา้ จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ยา่นการคา้ ชนิไซบาช ิใหท้า่นเพลดิเพลนิกบั

การชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนดิ ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่ที่

เอาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ล ้าอนาคตส าหรับวยัทนีทัง้หลาย เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงั

ของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

  สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ 

Day 6 

สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ 

00.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 727 

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

********************************** 
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TOKYO TAKAYAMA OSAKA 6 DAY 3 NIGHT BY JL 
ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อาย ุ8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ 

20 – 25 กมุภาพันธ ์2561 39,991 39,991 38,991 7,900 

06 – 11 มนีาคม 2561 39,991 39,991 38,991 7,900 

19 – 24 มนีาคม 2561 39,991 39,991 38,991 7,900 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 9,900 บาท / ทา่น*** 

*** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น *** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
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4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกบัสาย การ

บนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ ** 

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

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

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละไม่

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามที่

สถานทตูก าหนด) 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยัน

วา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

ทวัร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

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

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 



 

GT-NRT JL01 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


