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ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- ชมความสวยงามของปราสาทนาโกยา่ 

- เทีย่วชมหมูบ่า้นนนิจา น า้ตกนาจ ิ ถนนโอคาเงะ โยโกะโจ 

- สกัการะศาลเจา้คมุาโนะนาจ ิ ศาลเจา้อเิสะจงิก ุ  

- ชมความงาม เกาะหนิเอนเกะซ ึ และ หนา้ผาซนัดนัเบก ิ

- เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิง ออิอน และ รงิคก์ ุเอาทเ์ล็ท 

- ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 2 คนื  

- อสิระชอ้ปป้ิงในเมอืงโอซากา้ 1 วนัเต็ม 

 

 

สบาย NAGOYA WAKAYAMA 6 DAY 4 NIGHT 

เดนิทางเดอืน เม.ย.-พ.ค. ราคาเพยีง 48,991 บาท 

โดยสารการบนิไทย 

GT-NGO TG04 

JAPAN 
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย   

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

Day 2 

สนามบนินาโงยา่ – ปราสาทนาโกยา่ – หมูบ่า้นอกิะนนิจา – โรงแรม+ออนเซน  

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโงยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 644 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโงยา่ ประเทศญีปุ่่ น  น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทนาโงยา่ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงนาโงยา่ ถกูสรา้งขึน้ตามค าสัง่ของโชกนุโทกงุาวะ อเิอะยะส ุเพือ่เป็น

ฐานอ านาจความมั่นคงและป้องกันการโจมตจีากทางเมืองโอซากา้  ปัจจุบันภายในปราสาทปรับเป็นพิพธิภัณฑใ์ห ้

นักท่องเทีย่วไดช้ม จัดแสดงขา้วของเครื่องใช ้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรในสมัยโบราณ ส่วนบริเวณภายนอก

ปราสาทมสีวนสวยสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดเ้ดนิชมอยา่งเพลนิเพลนิ  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอกิะ น าท่านเทีย่วชม หมู่บา้นอกิะนนิจา น าท่านชมบา้นทีเ่ป็นบา้นของนินจาแท ้ๆ  ทัง้ความ

ลกึลับของพื้นบา้นทใีชเ้ป็นทีซ่่อนอาวุธ ตูเ้สือ้ผา้ทีเ่ปลีย่นเป็นหอ้งลับ หรือจะเป็นผนังทีแ่สนจะดูธรรมดาแต่สามารถ

พลกิไปอกีหอ้งได ้จากนัน้น าทา่นชมหอ้งทีจั่ดแสดงเกีย่วกับวถิชีวีติของนนิจา ชมขา้วของเครือ่งใช,้ เสือ้ผา้, รองเทา้ 

หรอืแมแ้ตอ่าวธุทีใ่ชใ้นการป้องกนัตวั พรอ้มใหท้า่นสนุกสนานกบัการชมโชวแ์สดงการป้องกนัตัวของเหลา่นนิจาอกีดว้ย 

เย็น เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MISUGI ONSEN หรอืเทยีบเทา่                   

รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น   

 

 

 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 
สนามบนินาโงย่า-ปราสาทนาโกยา่-หมูบ่า้นอกิะนนิจา- 
โรงแรม+ออนเซน 

 
  

MISUGI HOTEL [♨] 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 

เมอืงอเิสะ-ศาลเจา้อเิสะจงิก-ุถนนโอคาเงะ โยโกะโจ- 

เมอืงวากายามา่-ศาลเจา้คมุาโนะนาจ-ิน ้าตกนาจ-ิโรงแรม+ออน

เซน 
   

WAKAYAMA ONSEN 

 [♨] หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เมอืงชริาฮามา่-เกาะหนิเอนเกะซ-ึหนา้ผาซนัดนัเบก-ิ 
ตลาดคโุรชโิอะ-โอซากา้    

OSAKA HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

5 อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ    OSAKA  HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

6 รงิคก์ ุเอาทเ์ล็ท-ออิอน-สนามบนิคนัไซ-กรุงเทพฯ   
 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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Day 3 

เมอืงอเิสะ – ศาลเจา้อเิสะจงิก ุ– ถนนโอคาเงะ โยโกะโจ – เมอืงวากายามา่ – ศาลเจา้คมุาโนะนาจ ิ– 

น า้ตกนาจ ิ– โรงแรม + ออนเซน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอเิสะ น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้อเิสะจงิก ุเป็นศาลเจา้ชนิโตทีม่ชี ือ่เรือ่งความศักดิส์ทิธิแ์ละ

เกา่แก ่มอีายกุวา่ 2,000 ปี ตัวศาลเจา้ถูกสรา้งและออกแบบสถาปัตยกรรมโบราณทีส่ดุ ประกอบดว้ยสว่นนอกและสว่น

ใน มสีะพานยูจบิาช ิขา้มแมน่ ้าอซิซู ุเชือ่ม 2 สว่น เมือ่ขา้มสดุสะพานมปีระตโูทรอิ ิเขา้สูแ่ดนศกัดิส์ทิธิส์ว่นใน กอ่นเขา้

แตล่ะสว่นจะมทีีล่า้งมอืและปากอยู่ดา้นหนา้ เพือ่ความบรสิทุธิข์องผูม้าเยอืน ตัง้แตค่รัง้โบราณมผีูศ้รัทธาเชือ่กนัวา่ทีน่ี่

เป็นทีส่ถติแหง่สรุยิเทพ จงึมผีูศ้รัทธาทัว่ญีปุ่่ นเดนิทางไปกราบไหวม้ไิดข้าดสายกระทัง่ถงึปัจจบุนั มผีูค้นกวา่ 7 ลา้นคน

ไปศาลเจา้อเิสะทกุปี หลงัจากขอพรเรยีบรอ้ยใหท้า่นเพลดิเพลนิ กบั ถนนโอคาเงะ โยโกะโจ ถนนสายนีไ้ดช้ ือ่วา่เป็น

ถนนสายโบราณทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้ของศาลเจา้อเิสะ สองขา้งทางของถนนมรีา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร รา้น

ขนมพืน้เมอืง เรยีงรายในบรรยากาศของอาคารทีด่ยูอ้นยคุตัง้แตส่มัยเอโดะจนถงึเริม่ยคุเมจ ิถนนสายนีม้คีวามยาว

ประมาณ 1 กโิลเมตร 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ดนิแดนศักดิส์ทิธิท์ ีน่่าสนใจอกีแห่งหนึง่ทีต่อ้งแวะชมใหไ้ดเ้พราะสวยงามราวกับแดนสวรรคบ์นดนิที่

สมบรูณ์ทัง้ธรรมชาตแิละศาสนสถานทีเ่ป็นแหลง่ก าเนดิพุทธศาสนาในญีปุ่่ นตัง้แตค่รัง้โบราณกาล มศีาลเจา้ชือ่วา่ คุมา

โนะนาจไิทฉะ เป็นหนึง่ในจดุหมายปลายทางของผูเ้ดนิทางแสวงบญุไปตามเสน้ทางเดนิหนิในป่าไมเ้ขยีวขจ ีระยะทาง 

600 เมตร ขึน้สูป่ระตูศาลเจา้ และมเีจดยีแ์ดงสงู 4 ชัน้ทีถู่กสรา้งตะหง่านหนา้น า้ตกนาจ ิเป็นน ้าตกทีส่วยตดิ 1 ใน 3 

ของญีปุ่่ น ตกลงมาตรงๆโดยไม่ผ่านชัน้หนิทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น สงูถงึ 133 เมตร และกวา้ง 13 เมตร มคีวามสงูทีส่ดุใน

ญีปุ่่ น เป็นทศันยีภาพทีง่ามสงา่หาชมไดย้าก 

เย็น  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก WAKAYAMA ONSEN หรอืเทยีบเทา่     

  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น   
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Day 4 

เมอืงชริาฮามา่ – เกาะหนิเอนเกะซ ึ– หนา้ผาซนัดนัเบก ิ– ตลาดคโุรชโิอะ – โอซากา้ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชริาฮามา่ เมือ่ชายฝ่ังทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นหาดทรายขาวและออนเซ็น ซึง่จักรพรรดขิองญีปุ่่ นในอดตี

เคยมาแชอ่อนเซ็นทีน่ีเ่ชน่กนั น าทา่นผ่านชม เกาะหนิเอนเกะซ ึเกาะหนิทีม่รีูปร่างคลา้ยรูปหัวใจมรีูอยูต่รงกลาง

ไฮไลทอ์ยูท่ีใ่นเวลาชว่งเย็นของบางวนัสามารถมองเห็นดวงอาทติยท์ะลผุา่นชอ่งกลางของเกาะเป็นภาพทีห่าชมไดย้าก 

 น าทา่นชม หนา้ผาซนัดมัเบก ิหนา้ผาทีม่คีวามสงูชนั 50 เมตร ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชมความสวยงามของหนิทีม่ี

รูปร่างตา่งๆ ทีเ่กดิจากการกดัเซาะของหนิเป็นเวลานาน เมือ่กอ่นเคยเป็นทีส่งัเกตการณ์ของชาวประมงเวลาทีม่เีรอืเขา้

มาในเขตน่านน ้าหรอืมองหาฝงูปลากอ่นออกเรอื  

เทีย่ง            อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดคโุระชโิอะ เป็นตลาดปลาชือ่ดงัทีใ่หญท่ีส่ดุในแถบคนัไซ ในเมอืงวากายามา่ มารน่ีา

ซติี ้ตืน่ตากับการแสดงแลป่ลาทนู่าโชว ์(สามครัง้ตอ่วนั)ใหท้า่นสามารถเลอืกลิม้รสอาหารทะเลสดๆ ใหม่ๆ ได ้

หลากหลายประเภททีต่ลาดนี ้จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอซากา้... 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Day 5 

อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  *** ใหอ้สิระทกุทา่น ตามอธัยาศยั //ไมม่รีถบสับรกิาร***  

*** สามารถซือ้ต ัว๋รถไฟ เพือ่ไปเทีย่วยงัยา่นชอ้ปป้ิงตา่งๆ ของโอซากา้ ได.้..โดยทา่นสามารถถามขอ้มูลแต่

ละสถานทีไ่ดจ้ากไกด ์เพือ่การเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ  

***สามารถซือ้ทวัรเ์สรมิ  ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ( ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท )  

โดยไมไ่ดร้วมคา่รถไฟส าหรบัเดนิทางไป ยนูเิวอรแ์ซล แตอ่ยา่งใด [ราคานีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงได]้   

ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกับเครือ่งเลน่หลาก หลายชนดิตื่นเตน้ ระทกึใจจากหนังดังทีท่า่นชืน่ชอบ  เชน่ 

ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภัยกบัไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จูราสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกับความน่า
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สะพรงึกลวัเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกบั “จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนาน

ไปกับเครือ่งเลน่ภาคใหม่ของ“สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้า่นพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนใหม่ “วันเดอรแ์ลนด”์

เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์นูสดุน่ารักอาทเิชน่ Hello Kitty, Snoopy, Sesame 

Street , โซน The Wizarding World of Harry Potter ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหลา่สาวกของแฮรร์ีพ่อตเตอร ์ใหท้า่นไดเ้ขา้

ไปสมัผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากตา่งๆจากภาพยนตร ์,โซน THE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการใหม ่

กับเครื่องเล่นใหม่ล่าสดุ ทีจ่ะไดใ้หคุ้ณบนิได ้ในโซน Jurassic Park เป็นอกี 1 ใน เครื่องเล่นหวาดเสยีวสดุๆ และ

สามารถหมนุไดร้อบทศิทางถงึ 360 องศาคะ่ บนระยะทาง1124 เมตร และจุดทิง้ดิง่สงูสดุถงึ37.8 เมตร, โซน MINION 

PARK เป็นโซนใหม่ลา่สดุทีส่รา้งเอาใจสาวกเจา้ตัวเหลอืงสดุกวนทีโ่ดง่ดังมาจาก เรือ่ง Depicable Me ซึง่ไฮทไ์ลท์

ของโซนนี้คอื Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปดว้ย รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร โชว์

ตา่งๆมากมาย รวมทัง้ยังมเีครือ่งเลน่แนว 3-D มากมาย แถมยังเป็นโซน "Minion Park" ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกอกีดว้ย

 ** อสิระ อาหารกลางวนัและอาหารเย็น ตามอธัยาศยั **  

เย็น  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก OSAKA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

Day 6 

รงิคก์ ุเอาทเ์ล็ท – ออิอน – สนามบนิคนัไซ– กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ตรวจสอบสมัภาระ กอ่นเชค็เอาท ์... และน าทา่นไปยัง RINKU OUTLET  (รงิคก์ ุเอาทเ์ล็ท) ชอ้ปป้ิงกับสนิคา้แบ

รนดเ์นมมากมาย .... ตอ่จากนัน้ น าทา่นเดนิทางตอ่ไปชอ้ปป้ิงยังหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่น

ไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน 

ทีท่กุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

  จากนัน้น าทา่นสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ 

17.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 673 

21.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

********************************** 
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สบาย NAGOYA WAKAYAMA 6D4N BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อาย ุ8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

จอยแลนด ์

(ไมใ่ชต้ ัว๋) 

19-24 เมษายน 61 49,991 49,991 48,991 8,900 28,991 

25-30 เมษายน 61 49,991 49,991 48,991 8,900 28,991 

27 เม.ย.-02 พ.ค.61 52,991 52,991 51,991 8,900 31,991 

01-06 พฤษภาคม 61 52,991 52,991 51,991 8,900 31,991 

03-08 พฤษภาคม 61 52,991 52,991 51,991 8,900 31,991 

09-14 พฤษภาคม 61 49,991 49,991 48,991 8,900 28,991 

11-16 พฤษภาคม 61 49,991 49,991 48,991 8,900 28,991 

16-21 พฤษภาคม 61 49,991 49,991 48,991 8,900 28,991 

18-23 พฤษภาคม 61 49,991 49,991 48,991 8,900 28,991 

23-28 พฤษภาคม 61 48,991 48,991 47,991 8,900 28,991 

** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,500 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 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 ์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 
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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] 

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 ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

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 – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้ับลกู

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

คณุสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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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 

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 


