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JAPAN 
SPECIAL TAKAYAMA OSAKA WINTER 6D3N 
โดยสายการบนิ Japan Airline 
6 วนั 3 คนื 
ไฮไลท ์ทวัร ์SPECIAL TAKAYAMA OSAKA WINTER 6D3N 

 

- บนิตรง ดว้ย เจแปนแอรไ์ลน ์ เครือ่งโบอิง้ 777-200  (ล ำใหญ)่  

- พกั ออนเซ็น 1 คนื  โอซำกำ้ 2 คนื 

- สมัผสับรรยำกำศหนำวเย็น  หมิะขำวๆ ที ่ลำนสก ี  

- ชมหนำ้ผำโทจนิโบ ทีไ่ดข้ ึน้เป็น จดุชมววิ Unseen ของเมอืงฟคุอุ ิ

- เก็บสตอเบอรี ่สดๆ ทำนไมอ่ ัน้ 

- แวะจดุไฮไลนเ์มอืงเกยีวโต และ อสิระเต็มวนัที ่เมอืงโอซำกำ้ 

รำคำเพยีง 35,911.- เทำ่น ัน้ 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
GT-NGO  JL02 
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Day 1 

 กรงุเทพฯ – เมอืงนำโกยำ่ 

 21.00 น. นัดพบกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมำยเลข 8 เคำนเ์ตอร ์R สำยกำรบนิเจแปนแอรไ์ลน ์(JL) โดยมเีจา้หนา้ที่

  บรษัิทใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดกระเป๋าเดนิทาง 

Day 2 

 เมอืงนำโกยำ่ – ทำคำยำมำ่ – ทีว่ำ่กำรอ ำเภอเกำ่เมอืงทำคำยำมำ่[ดำ้นนอก] – ถนนสำยซนัมำจ ิซูจ ิ–  

    หมูบ่ำ้นชริำคำวำโกะ – แชน่ ำ้แร ่

 00.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนำโกยำ่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่JL 738 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนิเครือ่งบนิ 

  น าท่านเดนิทางสู ่ทำคำยำม่ำ จนิยะ หรอื ทีว่ำ่กำรอ ำเภอเกำ่เมอืงทำคำยำม่ำ [ดำ้นนอก]ซึง่เป็นจวนผูว้่าแห่ง

เมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง

ของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ  จากนัน้น าทา่นชม หมูบ่ำ้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกำ่ ซนัมำจซูิจ ิ

ซึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทียั่ง

อนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้ก

ทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่

เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 

 เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

    บำ่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นมรดกโลกชริำคำวำโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืก

จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่ง

ฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้วา่ “กัสโช” และมผีูค้น

จากทัว่ทกุมมุโลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ า่กวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว    

  

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ - สนามบนินาโกยา่     

2 เมอืงนาโกยา่ – ทาคายามา่ – ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่

[ดา้นนอก]-ถนนสายซนัมาจ ิซจู ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - แชน่ ้าแร ่

         AWARA ONSEN 

HOTEL OR SIMILAR 

[♨] 

3 เมอืงฟคุอุ ิ– หนา้ผาโทจนิโบ - กจิกรรม ณ ลานสก-ีฟารม์สตอเบอรี ่

ชอ้ปป้ิง EXPOCITY 
   QUINTESSA OSAKA 

HOTEL OR SIMILAR  

 
4 อสิระชอ้ปป้ิง หรอื เลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ    QUINTESSA OSAKA 

HOTEL OR SIMILAR  
 

5 เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– โอซากา้ 
ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ- สนามบนิคนัไซ 

 

    
 

6 สนามบนิคนัไซ – กรุงเทพฯ     
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 ค ำ่  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก AWARA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

   รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม จากนัน้ใหท้กุทา่นผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าแร่จากธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น  

Day 3 

 เมอืงฟคุอุ ิ– หนำ้ผำโทจนิโบ – กจิกรรม ณ ลำนสก ี- ฟำรม์สตอเบอรี ่– โอซำกำ้ - ชอ้ปป้ิง EXPOCITY 

 เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัฟุกุอ ิจากนัน้น่านชม หนำ้ผำโทจนิโบ เป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของจังหวัดฟุ

กุอิและยังไดรั้บการจดทะเบียนใหเ้ป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่ส าคัญของประเทศ 

จดุเดน่ของผานีค้อืมคีวามยาวถงึ 1 กโิลเมตรและสงูถงึ 25 เมตรดว้ยกัน เป็นหนา้ผาหนิ

ลาวาที่ถูกน ้าทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาตแิละเนื่องจากเป็นจุดชมววิที่

สวยงามท าใหม้ีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสาย....จากนั้นน าท่าน

เดนิทางไปสมัผัสความสนุก สนานกับกจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลำนสก ีใหท้กุทา่นได ้

อสิระเพลดิเพลนิกับการสมัผัสเลน่หมิะและสนุกสนานกับการ “น่ังเลือ่นหมิะ” อย่างเป็น

ประสบ การณ์ทีส่นุกไมรู่ล้มื  

 

 

                        

 เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 บำ่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่ฟำรม์สตอเบอรี ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิการเลอืกชมและซือ้สตรอเบอรร์ี ่ไร่สตรอเบอรี ่ของชาวญีปุ่่ น

ทีม่กีารปลกูอย่างพถิพีถิันและไดรั้บการดแูลเอาใจใสท่กุกระบวนการทกุขัน้ตอน ..ท าใหผ้ลของสตรอเบอรร์ีนั่น้มขีนาด

ใหญ่ สแีดงสด และรสชาตหิวานกว่าบา้นเราหลายเท่าท่านจะไดช้มถึงวธิีการเก็บสตรอเบอรี่และทีส่ าคัญคือท่าน

สามารถชมิสตรอเบอรร์ีใ่นไร่นี้ได ้และทา่นยังสามารถซกืลับมาเป็นของฝากแกค่นทีบ่า้นไดไ้ม่วา่จะเป็นผลสตรอเบอร์รี

สดๆ ขนมต่างๆ ทีแ่ปรรูปจากสตรอเบอรี่....จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่EXPOCITY คอืศูนยบ์ันเทงิครบวงจรล่าสดุที่

เปิดตวัขึน้ ณ นครโอซากา เป็นโครงการขนาดยักษ์ในความดแูลของบรษัิทมติซยุ ฟโุดซัง ทีน่ี่ไม่ใชแ่คศ่นูยก์ารคา้หรอื

สวนสนุกธรรมดา แต่ไดร้วมศูนย์การเรียนรูแ้ละบันเทงิระดับโลก 8 แห่ง และรา้นคา้รา้นอาหารอกี 305 รา้น ทีน่ี่เป็น

แหลง่เทีย่ว,กนิ,ชอ็ปป้ิงและเรยีนรูข้นาดใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น และสาวกโปเกม่อนหรอืกันดัม้ไม่ควรพลาดเพราะทีน่ี่มคีาเฟ่

ส าหรับรอรับเหลา่สาวกดว้ย อกีหนึง่ไฮไลทค์อืรา้น KFC BUFFET แห่งเดยีวในญีปุ่่ นทีค่ณุสามารถเต็มอิม่กับเมนูโปรด

ของ KFC ไดอ้ยา่งจใุจ 

 เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก QUINTESSA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

ราคานี ้ไม่ได้รวมค่าเช่าอุปกรณ์เล่นสกี ชนิดอื่น รวมไปถงึชุดเล่นสกี แต่อย่างใด และ หิมะจะมากหรือน้อย ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ

ในช่วงเวลานัน้ๆ ทางบริษัทจะขอสงวนสทิธ์ิเปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นสกี โดยรักษาสทิธ์ิของลูกค้าเป็นส าคั)  
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Day 4 

 อสิระชอ้ปป้ิง หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

 เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  ใหอ้สิระทุกท่านตามอัธยาศัย (ไม่มรีถบัสบรกิาร) ทุกท่านสามารถเลอืก อสิระชอ้ปป้ิง หรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิ  ยูนเิวอร์

แซล สตูดโิอ ( ผูใ้หญ ่ทำ่นละ 2,700 บำท  / เด็ก 2,000 บำท ) โดยไมไ่ดร้วมคำ่รถไฟส ำหรบัเดนิทำงไป   

ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ [รำคำนีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงได]้ ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกับเครื่องเล่น

หลากหลายชนิดตืน่เตน้ ระทกึใจจากหนังดังทีท่่านชืน่ชอบ  เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้าก

เรือ่ง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จูราสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่

พบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตกุารณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาล

กวา่ 1,500 ลา้นเยน(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครื่องเลน่ภาคใหม่ของ “สไป

เดอรแ์มน” ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วามมันส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนใหม่ “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็น

โซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการ์ตูนสดุน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, 

Sesame Street หรอืใหท้า่นพบกับโซนใหม่ลา่สดุทีจ่ะเปิดตัววันที ่15 กรกฎาคมนี้ คอืโซน“HARRY POTTER” ทีส่รา้ง

เพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจาก

ภาพยนตร์ ...  ส ำหรบัท่ำนทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโอซำกำ้ ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลก่อนการเดนิทางจาก

มัคคเุทศก ์เพื่อความสะดวกในการเดนิทาง และสามารถซือ้ตั๋วรถไฟ เพือ่ไปเทีย่วยังย่านชอ้ปป้ิงต่างๆของโอซากา้ได ้

เชน่ ยา่นชนิไซบาช ิโดยทา่นสามารถถามขอ้มลูแตล่ะสถานทีไ่ดจ้ากไกดเ์พือ่การเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 

   *เพือ่ใหท้ำ่นไดส้นุกสนำนอยำ่งเต็มที ่จงึไมม่บีรกิำรอำหำรลำงวนัและอำหำรค ำ่* 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก QUINTESSA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

Day 5 

 เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– ศำลเจำ้ฟชูมิอินิำร ิ– ชอ้ปป้ิงชนิไซบำช ิ- สนำมบนิคนัไซ 

 เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสู ่วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน ำ้ใส มอีายุเกา่แกย่ิง่กวา่เมอืงเกยีวโต คอืยาวนาน

กวา่ 1,200 ปี จุดเดน่อันเป็นเอกลักษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยืน่ออกจากหนา้ผา 

มเีสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ ค ้ายัน และสิง่ทีน่่าอัศจรรย ์คอื สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย 

ดงันัน้องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทกุทา่นไดด้ืม่น ้าศักดิส์ทิธิ์

สามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขาอกีดว้ย จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิง 

ณ ถนนกำน ำ้ชำ ซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งทางเขา้วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบสมัย

เฮอัน ซึง่มสีนิคา้พืน้ เมอืงนานาชนดิ เชน่ รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกี๊ยะแบบญีปุ่่ น), ชดุยูกะตะ, 

ตุ๊กตานางระบ าญีปุ่่ น, ขมมชคูรมีสอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, ชาเขยีวเกยีวโต ทีข่ ึน้

ชือ่อกีแห่งหนึ่งของญีปุ่่ น, ของทีร่ะลกึแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ เป็นตน้  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ศำลเจำ้ฟูชมิอินิำร ิหรอื 

ศำลเจำ้พอ่จ ิง้จอกขำว สรา้งในศตวรรษที ่9 โดยชาวนาเพือ่บูชาสนัุขจิง้จอกทีเ่ชือ่กันวา่เป็นทตูสง่สาสน์ของเทพเจา้

แห่งการเก็บเกีย่ว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจิ านวนมากเรยีงกันจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวามยาวประมาณ 4 

กโิลเมตร 
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 เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 บำ่ย  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ยำ่นกำรคำ้ ชนิไซบำช ิใหท้่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนิด ทัง้

เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้แฟชั่นทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ 

เสื้อผา้แบรนด์เนม แฟชั่นล ้าอนาคตส าหรับวัยทีนทัง้หลาย เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

  ไดเ้วลาอนัสมควร ...  ขึน้รถบสั  เพือ่เดนิทางไป สนำมบนิคนัไซ 

   ถงึ สนำมบนิคนัไซ ท าการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ  

 

Day 6 

 สนำมบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ 

 00.40 น. ออกเดนิทางสู ่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิ เจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 727  

 05.00 น. เดนิทำงถงึ  สนำมบนิสวุรรณภมู ิ   กรงุเทพฯ   โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GT-NGO JL02 

SPECIAL TAKAYAMA OSAKA WINTER 6 Days 3 Nights By JL 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทำ่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่1-2 

ทำ่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

21-26 มกราคม 2561 38,991 38,991 37,991 7,900 

10-15 กมุภาพันธ ์2561 35,911 35,911 34,911 7,900 

25 กมุภาพันธ ์– 2 มนีาคม 2561 37,911 37,911 36,911 7,900 

27 กมุภาพันธ ์– 4 มนีาคม 2561 37,911 37,911 36,911 7,900 

 

*** รำคำเด็กทำรก [เด็กอำยไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 9,900 บำท / ทำ่น *** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ หวัหนำ้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทำ่นละ 3,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น***  (เก็บทปิกอ่นกำรเดนิทำง ที ่สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

เงือ่นไขกำรใชบ้รกิำร 

 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 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋โปรโมชัน่ หลงัจากท าการจองทวัรแ์ละช าระเงนิคา่ทวัรแ์ลว้  จะไม่สามารถขอยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดใ้นทกุ

กรณี  และ  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึเมือ่ทา่นจะของดการใชบ้รกิารใดๆ ตามโปรแกรมทวัร ์หรอื 

ไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ  ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ กับทางบรษัิทได ้

  

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 1.คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ

ทวัรข์า้งตน้ (ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางได)้ 

 2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทาง

บรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ จ านวน 2 ใบ ใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของ

สายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

       คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ  200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้** 
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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] 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

 5. คา่ทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 3,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

      6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ 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 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นตำมมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

 1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

 2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

 3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมำยเหตุ 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 



 

GT-NGO JL02 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด 

 7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 


