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รหสัโปรแกรม : 12230 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HILIGHT 

ชมระบ าพืน้เมอืง ODORI DANCE  

ชมดอกไมน้านาชนดิ ที ่Bokka no Sato 

เทีย่วชมเมอืงเกา่แก ่ที ่เมอืงซมึาโกะ 

ชมหมูบ่า้นชาวนาทา่มกลางหุบเขาอนัมี

เอกลกัษณห์ลงัคาสามเหลีย่มชริาคาวาโกะสไตล์

ญีปุ่่ นแท ้

เทีย่วชมดา้นหนา้ทีว่า่การเมอืงเกา่ทาคายามา่

และบรเิวณสะพานแดงขา้มแมน่ า้กลางเมอืงทา

คายามา่ ชอ้ปป้ิงถนนสายซนัมาจ ิซูจทิ ีม่ฉีายาวา่ 

“ลติเต ิล้เกยีวโต” 

ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของ 

เมอืงนาโกยา่ 

บรกิารน า้ดืม่ วนัละ 1 ขวด 

Free Wi-Fi on Bus!! 

วนัที ่1 สนามบนิสุวรรณภมู ิ

[JL738 00.25-08.15+1] 

วนัที ่2 สนามบนินาโกยา่– เมอืงนาโกยา่–รา้น

มดี Hamono-ya Sansu – เมอืงกโุจฮาจมิงั - 

พพิธิภณัฑก์โุจฮะจมิงั – ชมโชวก์ารสาธติระบ า

พืน้เมอืง – Bokka no Sato – ชมดอกไมต้าม

ฤดูกาล – เมอืงทาคายามา่ 

วนัที ่3 ตลาดเชา้ทาคายามา่ – ทาคายามา่ จ ิ

นยะ – LITTLE KYOTO ซนัมาซ ิซูจ ิ– หมูบ่า้น

ซริาคาวาโกะ – คามโิกช ิ– สะพานคปัปะบาช ิ– 

เมอืงมสัซโึมโต ้

วนัที ่4 เขตเมอืงเกา่ซมึาโกะ – เมอืงนาโกยา่ – 

ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

วนัที ่5 สนามบนินาโกยา่ – สนามบนิสุวรรณภมู ิ

 [JL737 10.25-14.15] 

NAGOYA 

TAKAYAMA 

 ดอกไม ้เรงิระบ า  

 5D3N  

โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์[JL] 

เดนิทาง: พฤษภาคม – สงิหาคม 62 

ราคาเริม่ตน้เพยีง  39,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่17 – 21 พฤษภาคม 62  40,900.- 

วนัที ่06 – 10 มถินุายน 62  39,900.- 

วนัที ่13 – 17 กรกฎาคม 62  44,900.- 

วนัที ่09 – 13 สงิหาคม 62  44,900.- 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิสุวรรณภมู ิ

[JL738 00.25-08.15+1] 

    

2 

สนามบนินาโกยา่ – เมอืงนาโกยา่ – รา้นมดี 

Hamono-ya Sansu – เมอืงกุโจฮาจมิงั – 
พพิธิภณัฑก์ุโจฮะจมิงั – ชมการสาธติระบ าพืน้เมอืง 
– Bokka no Sato – ชมดอกไมต้ามฤดกูาล – เมอืง

ทาคายามา่ 

✈ 🍽 🍽 
TAKAYAMA 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

ตลาดเชา้ทาคายามา่ – ทาคายามา่ จนิยะ – LITTLE 
KYOTO ซนัมาซ ิซูจ ิ– หมูบ่า้นซริาคาวาโกะ –  

คามโิกช ิ– สะพานคปัปะบาช ิ–  เมอืงมสัซโึมโต ้
🍽 🍽 🍽 

MATSUMOTO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เขตเมอืงเกา่ซมึาโกะ – เมอืงนาโกยา่ – ชอ้ปป้ิง 
ซาคาเอะ 🍽 🍽 อสิระ 

NAGOYA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 

สนามบนินาโกยา่ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ

[JL737 10.25-14.15] 🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ[JL738 00.25-08.15+1] 

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอร์

ไลน ์เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เข ้า

ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

 
                                     บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

                                     คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2 
สนามบินนาโกย่า – ร้านมีด Hamono-ya Sansu – เมืองกุโจฮาจิมงั – 
พพิธิภณัฑก์ุโจฮะจมิงั – ระบ าพืน้เมอืง – Bokka no Sato – ชมดอกไมต้าม
ฤดกูาล – เมอืงทาคายามา่ 

00.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่

JL738 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

08.15 น เดนิทางถงึ สนามบนินาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร 

 

 

รา้นมดี Hamono-ya Sansu เป็นรา้นที่เครื่องมีดตน้ต าหรับของเมืองเซก ิซึง่มีประวัติ

ยาวนานกว่า 75 ปี สถานที่ที่ผลติมีดไดค้มสุด ๆ อกีทัง้ยังเป็นเมืองที่มีชือ่เสยีงเรื่องการตี

ดาบญี่ปุ่ นอย่างดาบเซก ิส าหรับที่รา้นซนัชน้ีูมีเครื่องใชข้องมคีมต่าง ๆ มากมายกวา่ 3,000 

ชิน้ ไม่วา่จะเป็นมดีหรอืกรรไกรตัดแตง่กิง่และสวน กรรไกรตดัเล็บ กรรไกรหลากขนาด หรือ

มดีส าหรับท าครัวหลากหลายรูปแบบทีช่ว่ยใหก้ารเตรยีมวตัถุดบิของคณุง่ายยิง่ขึ ้นอกจากน้ี

ยังมีดาบญี่ปุ่ น ขนมและเครื่องดืม่เย็น ๆ จ าหน่ายอีกดว้ย พรอ้มท ัง้สามารถชมสุดยอด

การแสดงดาบของวชิาอไิอกริ ิไดแ้บบใกล ้ๆ  ดว้ยการใชด้าบซามูไรฟันฉับเดยีวตน้ไผ่ขาด

เป็น 2 ท่อน!! 

http://bit.ly/2NMk5YE
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

เมอืงกุโจฮาจมิงั เมืองที่หลงเหลอืบรรยากาศแบบยอ้นยุคสมัยอดีต กุโจฮาจมิังมีรางน ้า

จ านวนมากจนถูกเรยีกว่าเป็นเมอืงแห่งสายน ้า ซึง่จะไดย้นิเสยีงน ้าไหลสะทอ้นไปทั่วทัง้ตัว

เมือง ดว้ยบรรยากาศที่ท าใหห้วนนึกถงึอดตีนัน้ ท าใหท้ัง้เมืองเสมือนกบัเป็นอกีโลกหนึ่งก็

วา่ได ้เพียงแค่เดนิในเมอืงแห่งน้ี ก็จะสามารถสัมผัสบรรยากาศราวกับยอ้นเวลาไปอดตีได ้

อย่างแน่นอน  

 

 

 

พิพิธภณัฑ์กุโจฮะจิมงั ฮาคุรนัค ัง ที่ รวบรวมเสน่ห์ของเมืองกุโจฮะจิมั งเอาไว ้

นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรูว้ธิีการร่ายร ากุโจโอโดร ิซึง่เป็นการร่ายร าประจ าเมืองที่ในทุก

ช่วงฤดูรอ้นจะมีการจัดเทศกาลการร่ายร าสุดยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่ นขึ้น โดยจะจัด

ตอ่เน่ืองกนัถงึ 33 คนื ตัง้แต่ปลายเดอืนกรกฎาคมถงึตน้เดอืนกันยายน นอกจากน้ียังมโีซน

เรยีนรูป้ระวตัศิาสตรแ์ละการร่ายร าจากผูรู้อ้ย่างใกลช้ดิ รวมถงึจุดจ าหน่ายขนมและของฝาก

ประจ าเมืองกโุจอกีดว้ย พรอ้มโขวก์ารสาธติระบ าพืน้เมอืง Odori Dance คอืการเตน้ร า

ชนดิหนึ่งของญี่ปุ่ น ผูแ้สดงจะแตง่กายสสีนัสดใสมาร่วมเตน้ร า เครื่องดนตรปีระกอบไปดว้ย 

ชามเิซ็ง, กลองไทโกะ และขลุ่ย ธีมหลักของงานก็คอืการบา้ไปดว้ยกัน หรือ อาจจะมีชื่อ

เรยีกอกีอย่างวา่งานเตน้ของคนบา้นัน้เอง 

 

 

Bokka no Sato สวนดอกไมท้ีป่ลกูดอกไมไ้วห้ลากหลายสายพันธุ ์เชน่ ดอกทวิลปิ , ลา

เวนเดอร, และ Moss Phlox สลบักนัออกดอกบานตามฤดกูาล (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

ใหนั้กท่องเทีย่วเขา้มาเยีย่มชมความงามไดต้ลอดทัง้ปี นอกจากสวนดอกไมแ้ลว้ ทีน่ี่ยังมี

โซนกจิกรรมตา่งๆ เชน่ สนามเด็กเลน่ ฟารม์ พพิธิภัณฑง์านไมต้า่งๆ ใหท้่านไดอ้สิระ

เพลดิเพลนิตามอธัยาศยั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TAKAYAMA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที ่3 ตลาดเชา้ทาคายามา่ – ทาคายามา่ จนิยะ – LITTLE KYOTO ซนัมาซ ิซูจ ิ– 

หมูบ่า้นซริาคาวาโกะ – คามโิกช ิ– สะพานคปัปะบาช ิ–  เมอืงมสัซโึมโต ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ตลาดเช้าทาคายามะ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมผักสดผลไม ้

หลากหลายชนิดอาหารพื้นเมืองที่น ามาปรุงสดๆสะอาด และยังมีเสื้อผา้ กระเป๋า ของ

แกะสลกั ของเลน่ของทีร่ะลกึของพืน้เมอืงตา่งๆมากมาย 

 

ชมดา้นนอกของ ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายาม่า ซึง่เป็นจวน

ผูว้า่แห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศยัของผูว้า่ราชการจังหวดัฮดิะ เป็นเวลา

กวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ  

 

LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 

300 ปีกอ่น ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที่ยวและ

ชืน่ชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณและรา้นคา้ต่างๆและบรเิวณ

ใกลเ้คยีงยังมสีะพานขา้มแม่น าสแีดงอนัเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงจุดถ่ายรูปทีส่วยเห็นล าธาร

ใสไหลผ่านกลางเมอืงอนังดงาม 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยัง

ไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของ

บา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบัสอง

มือพนมของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตล์น้ีว่า “กัสโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุมโลก

หลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ต า่กวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

 
 

คามโิคจ ิ(Kamikochi) สถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจที่มีชือ่เสยีงมากดว้ยทวิทัศน์ที่สวยงาม

ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีจุดชมววิ

ภูเขามากที่สดุในประเทศญี่ปุ่ น มสีถานทีท่ี่ไดร้ับการก าหนดใหม้ีทวิทัศน์ทางธรรมชาตแิสน

พเิศษของญี่ปุ่ น มีอุณหภูมเิฉลีย่อยู่ในระดับต ่าตลอดทัง้ปี อกีทัง้ยังมีชือ่เสยีงในดา้นรีสอร์

ทฤดรูอ้นทีอ่ดุมไปดว้ยธรรมชาต ิ 

 

สะพานคปัปะบาช ิ(Kappabashi) สัญลักษณ์ของคามโิกชทิี่ทอดขา้มแม่น ้าอะซสึะเป็น

สะพานแขวนทีท่ าดว้ยไมห้ากยนืบนสะพานจะสามารถเห็นไดท้ัง้เทือกเขายะเกะตะเกะและ

เทอืกเขาโฮตากะทางดา้นเหนือสวยงาม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมัสซโึมโต ้

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 
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 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่4 เขตเมอืงเกา่ซมึาโกะ-เมอืงนาโกยา่-ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

เขตเมอืงเกา่ซมึาโกะ (Tsumago) เป็นหมู่บา้นในหุบเขาคโิซ ที่เคยเป็นเมืองพักแรม

ล าดับที่ 42 ใน 69 เมืองที่พักแรมในสมัยขุนนาง ตามเสน้ทางนากะเซ็นโด โตเกยีวสู่เกยีว

โต หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ผูค้นในเมอืงตา่งปรับปรุงบา้นใหเ้ขา้กบัยุคสมัย หมู่บา้นเกา่แก่

ไดห้ายไป ซมึาโกะ จุก ุเป็นหนึง่ในโครงการแรกๆ ของประเทศที่อนุรักษ์และคงรูปแบบของ

สิง่ปลูกสรา้งสมัยเอโดะ และยังเป็นหมู่บา้นเอโดะที่สวยตดิอันดับ 1 ใน 50 ของประเทศ 

เมือ่เดนิเขา้ไปในถนนทีซ่มึาโกะ จุก ุคณุจะรูส้กึเหมือนกับไดย้อ้นเวลากลับเขา้ไปในสมัยเอ

โดะอกีครัง้ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั กับย่านชอ้ปป้ิงในเมืองนาโกย่า เช่น สถานีเจอารน์าโกย่า 

สถานีรถไฟหลักของเมืองนาโกย่า ซึง่มีหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ อยู่มากมาย รวมถงึแหล่ง

สนิคา้แบรนดเ์นม ยีห่อ้ตา่งๆ ถนนอมุายมอ่น ถนนสายอาหารทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงนาโกย่า 

ของขึน้ชือ่ เช่น ขา้วหนา้ปลาไหล ปีกไกท่อด ราเมน ชอ้ปป้ิง ชอ้ปป้ิงย่านซาคาเอะ ถือ

เป็นหนึ่งในย่านท่องเที่ยวและแหล่งชอ้ปป้ิงส าคัญของเมืองนาโกย่า ซึง่ประกอบไปดว้ย

แลนดม์ารค์ที่ส าคัญของเมือง ไดแ้ก่ หอคอยนาโกย่าทีวทีาวเวอร ์(Nagoya TV Tower) 
และ โอเอซสิ 21 (Oasis 21) อาคารที่มรีูปทรงเหมือนยานอวกาศ นอกจากนัน้แลว้ ในย่าน

ซากาเอะยังมีศูนยก์ารคา้ รา้นขายสนิคา้แฟชั่นแบรนดเ์นม และรา้นอาหารหลากหลายรา้น 

รวมถงึรา้นขายสนิคา้ลดราคายอดนยิม 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่5 สนามบนินาโกยา่ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ[JL737 10.25-14.15] 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

10.25 น.  น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ เจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 737 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

14.15 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูมกิรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม :  NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม ้เรงิระบ า 5D3N 

โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ 

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 

17 – 21 พ.ค.62 40,900 40,900 40,900 39,900 30,900 7,900 

06 – 10 ม.ิย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 30,900 7,900 

13 – 17 ก.ค. 62 44,900 44,900 44,900 43,900 30,900 7,900 

09 – 13 ส.ค. 62  44,900 44,900 44,900 43,900 30,900 7,900 

 **เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 9,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั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 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
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4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนั

เดนิทาง เท่านัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 

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

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
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4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิล / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลน์

และออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน  
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่วา่จะดว้ย

วตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้น้ีขึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 
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4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีที่มผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


