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SUPER SNOW ONE PIECE 5 DAY 3 NIGHT 

เดนิทางมกราคม-กมุภาพนัธ ์เร ิม่ตน้ 37,991 บาท 
โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์
ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- เทีย่วชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะสไตลญ์ีปุ่่ นแทด้ ัง่เดมิ 

- เดนิชวิถนนซนัมาชซูิจ ิชมทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่ 

- สนกุสนานกบั ลานสก ีทีบ่ก๊กะโนะซาโตะ 

- ทดลองท าอาหารตวัอยา่งกบัผูเ้ชีย่วชาญชือ่ดงัของญีปุ่่ น 

- เพลดิเพลนิกบัลากนุา่เท็นบอช ชมเรอืโจรสลดั ONE PIECE 

- ชมิสตอเบอรร์ ีส่ดๆจากตน้ทีฟ่ารม์สตอเบอรร์ ี ่

- สกัการะเจา้แมก่วนอมิโอสทึี ่เมอืงนาโกยา่ 

- ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ ยา่นซาคาเอะ 

JAPAN 

GT-NGO JL01 
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมุ ิ

 21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

Day 2       

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

–แชน่ า้แร ่

 00.55 น. ออกเดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 738 

 08.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น  น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ [ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 2.30 ชม] ทียั่งคงอนุรักษ์บา้นสไตล์

ญีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช-สคึุ

ร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวได ้

ด ีและรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีว้า่ “กสัโช” และมผีูค้นจากทัว่ทกุมมุ

โลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ต า่กวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นสู ่ทาคายามา่จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็น

ทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ใน

สมัยเอโดะ 

                        หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทียั่งอนุรักษ์

และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิดขูองซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารักๆ ทียั่งคงอนุรักษ์

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินาโกย่า     

2 หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-เมอืงทาคายาม่า-ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคา

ยามา่[ดา้นนอก]-ถนนสายซนัมาจ ิซจู-ิแชน่ ้าแร่ 

         HIDA PLAZA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่[♨] 

3 เมอืงกโุจ-ลานสก ีณ บ๊กกะโนะซาโตะ-ทดลองท าอาหารตวัอย่าง-

ลากนุ่า เท็นบอช-เรอืโจรสลดั ONE PIECE [**ไมร่วมคา่ขึน้เรอื 

Thousand Sunny]                 

   GAMAGORI HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

4 ฟารม์สตอเบอรี-่วดัเจา้แม่กวนอมิโอส-ึชอ้ปป้ิงย่านซาคาเอะ                                    CENTAIR HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนินาโกยา่-กรุงเทพฯ     

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

 



 

 

GT-NGO JL01 

รูปแบบของบา้นโบราณ และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทบัใจเป็นของฝากเฉพาะถิน่ฮิ

ดะ มรีา้นขนมของหวานนานาชนดิ และตุก๊ตาลกูลงิ ชือ่ ซารุโบโบ ซึง่ถอืวา่เป็นของฝากยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความ

เชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญีปุ่่ น  

ค า่ เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HIDA PLAZA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ / รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกบัการ

แชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

 

Day 3 

เมอืงกโุจ – ลานสก ีณ บก๊กะโนะซาโตะ – ทดลองท าอาหารตวัอยา่ง – ลากนุา่ เท็นบอช   

เรอืโจรสลดั ONE PIECE [**ไมร่วมคา่ขึน้เรอืโจรสลดั Thousand Sunny] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสูเ่มอืงกโุจ น าทา่นสู ่ธมีพารค์บก๊กะโนะซาโตะ ธมีพารอ์นักวา้งใหญ่ทีจ่ะท าใหท้า่นไดใ้กลช้ดิกับธรรมชาตอินั

สวยงาม ใหท้า่นสมัผสัความสนุกสนานกบัหมิะทีล่านสก ีใหท้กุทา่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับการสมัผัสเลน่หมิะและ

สนุกสนานกบัการ “น่ังโดนัทเลือ่นหมิะ” อยา่งเป็นประสบการณ์ทีส่นุกไมรู่ล้มื                          

** ไมร่วมอตัราคา่เชา่อุปกรณ์, ชุดส าหรบัเลน่สก ีและ เครือ่งเลน่ทกุชนดิ **    

 *** กจิกรรมเลน่หมิะ ณ ลานสก ีข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และ ความสงูของหมิะ ***     

 จากนัน้น าทา่นเปิดประสบการณ์ทดลองท าอาหารตวัอยา่ง การท าอาหารเสมอืนจรงิ ณ โรงงานผลติอาหารตวัอย่าง

ระดบัพรเีมีย่มทีม่ชี ือ่เสยีงระดบัโลก ใหท้า่นเรยีนรูแ้ละสนุกสนานไปกับวธิกีารท าเท็มปรุะและทารต์ และยังสามารถเลอืกซือ้

ของฝากอืน่ๆไดอ้กีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ลากนุา่เท็นบอช ธมีพารค์ทีร่วบรวมความสนุกไวม้ากมาย มหีลากหลายโซนใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกสรร 

และแลนมารก์ส าคญัทีท่กุทา่นไมค่วรพลาดคอื เรอืโจรสลดัThousand Sunny จากการต์นูเรือ่งดงั ONE PIECE ให ้

ความรูส้กึเหมอืนลอ่งเรอืโจรสลดัอยู่กับลฟ่ีูและเหลา่ผองเพือ่นจรงิๆ และยังไดเ้ห็นเรือ่งราวตา่งๆจากในเรือ่ง น ามาไวบ้น

เรอืล านี ้โดยเรอืล านีถู้กสรา้งขึน้ตามขนาดจรงิเหมอืนกับในการต์นูเลยทเีดยีว ซึง่สามารถรองรับผูท้ีจ่ะเขา้ชมไดถ้งึ 250 

คน และบรเิวณใกลเ้คยีงยังม ีONE PIECE SHOP ทกุทา่นสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึทีเ่ป็นลมิเิต็ทอดิชิัน่ทีว่างขาย

เฉพาะทีน่ีเ่ทา่นัน้ได ้ไมว่า่จะเป็น เสือ้ กลอ่งใสป๊่อปคอรน์ แกว้ทีส่กรนีเป็นลายวนัพชี ซึง่สาวกวนัพชี ไมค่วรพลาดจรงิๆ 

และภายในธมีพารค์ยังมแีหลง่ชอ้ปป้ิงมากมาย ทัง้รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นอาหาร ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต และชงิชา้สวรรคท์ีส่งูถงึ 

65 เมตร สามารถเห็นววิของอา่วมกิะวะอนัสวยงามไดอ้กีดว้ย**ไมร่วมคา่ขึน้เรอืโจรสลดั Thousand Sunny  

 เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 



 

 

GT-NGO JL01 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก GAMAGORI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

       

Day 4 

ฟารม์สตอเบอรี ่– วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ– ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์สตอเบอรี ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิการเลอืกชมและซือ้สตรอเบอรร์ี ่ไร่สตรอเบอรี ่ของชาวญีปุ่่ นทีม่ี

การปลกูอย่างพถิพีถิันและไดรั้บการดแูลเอาใจใสท่กุกระบวนการทกุขัน้ตอน ..ท าใหผ้ลของสตรอเบอรร์ีนั่น้มขีนาดใหญ ่   

สแีดงสด และรสชาตหิวานกวา่บา้นเราหลายเทา่ทา่นจะไดช้มถงึวธิกีารเก็บสตรอเบอรีแ่ละทีส่ าคัญคอืทา่นสามารถชมิสตรอ

เบอรร์ีใ่นไร่นีไ้ด ้และทา่นยังสามารถซกืลับมาเป็นของฝากแกค่นทีบ่า้นไดไ้ม่วา่จะเป็นผลสตรอเบอรร์สีดๆ ขนมตา่งๆ ทีแ่ปร

รูปจากสตรอเบอรี ่

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึวัดเจา้แม่กวนอมิทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงนาโงยา่และเป็นวดัทีไ่ดรั้บความนับถอืจาก    

ชาวญีปุ่่ นเป็นจ านวนมาก วดัเจา้แมก่วนอมิสรา้งขึน้ครัง้แรกเมือ่สมัยคามาครุะในจังหวัดกฟิ ุจนเมือ่ปี 1612 โทกงุาวะ อเิอ

ยาสมุคี าสัง่ใหย้า้ยศาลเจา้จากกฟิมุาไวยั้งเมอืงนาโงย่า วหิารหลกัของวดัเป็นทีป่ระดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิ วดัแหง่นีแ้ม ้

จะถกูท าลายจากทัง้อทุกภัยและอคัคภีัยหลายครัง้แตย่ังอยูร่อดมาได ้หลงัจากนมัสการเจา้แมก่วนอมิเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้า่น

ไดอ้สิระเพลดิ เพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของนาโกย่า ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการซือ้

สนิคา้หลากหลาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้แฟชัน่ และสนิคา้แบรนดเ์นมอยา่งจใุจ 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CENTAIR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 5 

สนามบนินาโกยา่ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม       

  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ                       

10.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 737                  

14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

SUPER SNOW ONE PIECE  BY JL 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อาย ุ8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 25-29 มกราคม 2561  37,991 37,991 36,991 7,900 

08-12 กมุภาพันธ ์2561 38,991 38,991 37,991 7,900 

15-19 กมุภาพันธ ์2561 38,991 38,991 37,991 7,900 

22-26 กมุภาพันธ ์2561 38,991 38,991 37,991 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 การบนิ

และคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณี

ใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  ** 

          **ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิ

กอ่นเดนิทาง 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  ใบละไมเ่กนิ 

23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  
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- 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] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตู

ก 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 ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงค์

เพือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัติ

ในการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลูก

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

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุ

จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอื

มารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 


