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ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- ชมความสวยงามของกําแพงหมิะอนัสงูตระหงา่น 

- เที!ยวชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะสไตลญ์ี!ปุ่ นแทด้ ั!งเดมิ 

- เดนิเลน่อยา่งเพลดิเพลนิใจในเมอืงทาคายามา่ 

- ชมความงามของปราสาทมตัสโึมโต ้ที!สวย 1 ใน 3 ของญี!ปุ่ น 

- ชอ้ปปิ/ งจใุจ ซาคาเอะ / มติซุย เอาทเ์ล็ต 

- ผอ่นคลายกบัการแชนํ่ /าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ี!ปุ่ น 1 คนื 

 

JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N 

เดนิทางเมษายน-พฤษภาคม ราคาเพยีง 47,999 บาท 
โดยสารการบนิไทย 

JAPAN 

GT-NGO TG02 
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ
21.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย   

เจา้หนา้ที�จากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

 

Day 2 
สนามบนินาโงยา่ – ที!วา่การภําเภอเกา่ทาคายามา่ [ดา้นนอก] – ถนนซนัมาจซูิจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 

เมอืงโทยามา่ 

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโงยา่ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 644 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโงยา่ ประเทศญี�ปุ่ น  นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

นําทา่นสู ่เมอืงทาคายามา่ นําทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ที!วา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ [ดา้น

นอก] ซึ�งเป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นที�ทํางานและที�อยู่อาศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 

ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนั

มาจซูิจ ิซึ�งเป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ที�ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหท้กุทา่น

ไดเ้ดนิเที�ยวและชื�นชมกบัทศันยีภาพเมอืงเกา่ซึ�งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและ

จําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทั ;งเลอืกซื;อของที�ระลกึพื;นเมอืงเฉพาะถิ�น เชน่ ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตา

ทารกลงิตัวสแีดงไม่มหีนา้ตา ซึ�งถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึ�งของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไป

ดว้ยความเชื�อเกี�ยวกับโชคลางของชาวญี�ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกี�ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ทา่นยังสามารถ

ลองลิ;มชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกี  

เที!ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที�ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี�ปุ่ นขนานแทด้ั ;งเดมิ และยังไดรั้บเลอืก

จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโช-สคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที!ยง เย็น โรงแรมที!พกั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู–ิสนามบนินาโงยา่     

2 
สนามบนินาโงย่า-เมอืงทาคายามา่-ถนนสายซนัมาจซิจู ิ

หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-เมอืงโทยามา่ 

 
� � TOYAMA หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เมอืงโทยามา่-เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-กําแพงหมิะ 

เขื�อนคโุรเบะ-เมอืงมัตสโึมโต-้แชนํ่;าแร่ 
� � � 

MATSUMOTO  [♨] 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เมอืงมัสซโึมโต-้ปราสาทมัสซโึมโต-้ถนนนาวะเตะ-ศาลเจา้โยฮะชริะ  

MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA 
� � � 

NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
เมอืงนาโกยา่-ปราสาทนาโกยา่-วดัเจา้แมก่วนอมิโอส-ึชอ้ปปิ;งยา่น

โอส-ึชอ้ปปิ;งซาคาเอะ 
� � �  

6 สนามบนินาโงย่า-กรุงเทพฯ 
 

   

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที�ตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลงัคา

เหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี;วา่ “กัสโช” และมผีูค้นจากทั�วทกุมมุโลกหลั�งไหลไปชม

ความงามในแตล่ะปีไมตํ่�ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว จากนั;นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโทยาม่า 

เย็น  รบัประทานอาหารกลางเย็น ณ รา้นอาหาร 

เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก TOYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

Day 3 

เมอืงโทยามา่ – เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่ – กาํแพงหมิะ - เข ื!อนคโุรเบะ – เมอืงมตัสโึมโต ้

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสมัผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิในเสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-คุโรเบะ ซึ�งเป็นสว่นหนึ�ง

ของเจแปนแอลป์ โดยการนําทา่นเดนิทางสู ่สถานทีาเทยามา่ จากนั;นนําทา่นโดยสารเคเบิ/ลคาร ์ลอดภูเขาสู ่สถานี

บโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. นําท่านเดนิทางสู ่สถานมีูโรโดะ โดยรถปรบัอากาศ ระหวา่งทางใหท้า่นได ้

เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทอืกเขาแอลป์ญี�ปุ่ น ใหท้่านไดเ้ก็บเกี�ยวความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั;นนําท่านชม 

ยอดเขาทาเทยาม่า มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึ�งสงูเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจ ิและยังเป็นหนึ�งในสามภูเขา

ศักดิ]สทิธิ]ตามความเชื�อคนญี�ปุ่ นตั ;งแตส่มัยโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทา

เทยามา่ ซึ�งในวนัที�ทอ้งฟ้าโปร่ง ามารถมอง เห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิและใหท้กุทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางที�สองขา้งทาง

เป็นกําแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) สงูกวา่สบิเมตร สมัผัสกับความขาวของหมิะที�สวยงามและอากาศอันหนาว

เย็น นับเป็นอกีทศันยีภาพที�ตื�นตาตื�นใจ เพลดิเพลนิกบัการบนัทกึภาพที�ประทบัใจ 

เที!ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

นําทา่นเดนิทางผ่านอโุมงคท์ี�ลอดใตภู้เขาทาเทยาม่าที�มคีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ี�อยู่สงูที�สดุในญี�ปุ่ น 

จากนั;นนําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ที�ไม่มเีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานคีุโรเบไดระ จากนั;นนําทา่น

นั�งเคเบิ;ลคารล์อดภูเขาจาก สถานีคโุรเบะไดระไปยังสถานีคโุรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ�งเป็นเคเบิ;ลคาร์

แห่งเดยีวในญี�ปุ่ นที�ลอดภูเขาตั ;งแต่ตน้จนสดุเสน้ทาง ทั ;งนี;เพื�อหลกีเลี�ยงหมิะที�ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั;นชม 

เขื!อนคโุรเบะ ซึ�งเป็นเขื�อนยักษ์กั ;นนํ;าที�ใหญ่มหมึาที�สดุของประเทศญี�ปุ่ น จะมสีายรุง้พาดผ่านตลอดปี ที�โอบลอ้มดว้ย

ภูเขานับรอ้ยลกูและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซึ�งใช ้

เวลาตั ;งแตเ่ริ�มบกุเบกิจนเสร็จสิ;นประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเขื�อนใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพื�อขา้ม

เขื�อน 800 เมตร 

เย็น  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

รบัประทานอาหารคํ!า ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชนํ่ /าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ี!ปุ่ น  
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Day 4 
เมอืงมสัซโึมโต ้– ปราสาทมสัซโึมโต ้– ถนนนาวะเตะ – ศาลเจา้โยฮะชริะ  

MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัซโึมโต ้นําทา่นชม ปราสาทมตัซโึมโต ้มชี ื�อเรยีกอกีอยา่งหนึ�งวา่ ปราสาทอกีา เนื�องจาก

ผนังปราสาทมสีดํีา และปีกดา้นตา่งๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึ;นในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาวา่ คา

สมุาซะ เพื�อใชเ้ป็นที�พักของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจุบนัหลงัจากไดรั้บการจัดตั ;งเป็นสมบัตปิระจําชาตญิี�ปุ่ นไดป้รับ

ใหเ้ป็นพพิธิภัณฑส์าํหรับรวบรวมขอ้มลูประวตัศิาสตรข์องญี�ปุ่ นและประวตัศิาสตรข์อง จังหวดันากาโน่ และเป็นปราสาท

ที�มคีวามสวยงามตดิ 1 ใน 10 จากนั;นนําทา่นเดนิเลน่ ณ ถนนนาวาเตะ ที�มลีักษณะเป็นตรอกคนเดนิเล็กๆเป็นรา้นขาย

ของพื;นเมอืงยาวประมาณ 300 เมตร ที�หัวถนนจะมรีูปปั;นกบตัวใหญท่ี�สรา้งขึ;นเอาไวใ้หก้บัเหลา่กบที�เคยอาศยัอยูใ่น

แมนํ่;าเมะโตะบะที�ดา้นหลงั แตปั่จจุบนัไมม่กีบเหลอือยูแ่ลว้ ระหวา่งทางเดนิมศีาลเจา้โยฮะชริะใหแ้วะขอพรไดอ้กีดว้ย 

เที!ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนั;นนําทา่นเดนิทางสู ่MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ใหท้า่นอสิระเพลดิเพลนิกับการชอ้ป

ปิ;งรา้นคา้แบรนดเ์นมชั ;นนําและรา้นอาหารญี�ปุ่ นและอาหารนานาชาตกิวา่ 240 รา้นเลยทเีดยีว ที�นี�ถอืเอา้ทเ์ลตที�มขีนาด

ใหญอ่กีแหง่หนึ�งในญี�ปุ่ นมคีวามมคีวามใหญ่ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถูกออกแบบใหม้ลีักษณะคลา้ยกับเมอืง

นวิออรล์นีสซ์ึ�งเป็นเมอืงทา่ทางตะวนัตกของอเมรกิาอกีดว้ย 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารคํ!าตามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 5 
เมอืงนาโกยา่ – ปราสาทนาโกยา่ – วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ– ชอ้ปปิ/ งยา่นโอส ึ– ชอ้ปปิ/ งซาคาเอะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทนาโกยา่ เป็นสญัลักษณ์ของนาโกยา่ กอ่สรา้งโดยโชกนุ โทกงุาวะ อเิอะยาสใุนปีค.ศ. 

1612 มรีูปสลักปลาหัวเสอืทองคํา “คนิชะจ”ิ ที�มชี ื�อเสยีง (เป็นรูปสลักชะจหิุม้ทองเพยีงหนึ�งเดยีวในญี�ปุ่ น) ตวัปราสาท

ถกูบรูณะขึ;นใหมใ่นปีค.ศ.1959 เพิ�มความงดงามภายนอกและจัดแสดงสิ�งของมากมาย พื;นที�บางสว่นของ “วงัฮมมารุ 

โกะเต็น” ซึ�งเป็นที�พักของเจา้ของปราสาทและใชต้อ้นรับแขกในสมัยกอ่น ไดถ้กูบรูณะใหมแ่ละเปิดใหเ้ขา้ชมตั ;งแตปี่

ค.ศ. 2013 เป็นสถาปัตยกรรมไมแ้บบดั ;งเดมิ มภีาพวาดบนผนังหอ้งแตง่แตม้สสีนัใหว้จิติรเปี�ยมดว้ยความสง่างาม 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึวดัเจา้แม่กวนอมิที�ตั ;งอยูใ่จกลางเมอืงนาโงยา่และเป็นวดัที�ไดรั้บความนับถอื

จากชาวญี�ปุ่ นเป็นจํานวนมาก วัดเจา้แม่กวนอมิสรา้งขึ;นครั;งแรกเมื�อสมัยคามาครุะในจังหวดักฟิ ุจนเมื�อปี 1612 โทกงุา

วะ อเิอยาสมุคํีาสั�งใหย้า้ยศาลเจา้จากกฟิมุาไวยั้งเมอืงนาโงย่า วหิารหลักของวดัเป็นที�ประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิ  

วดัแหง่นี;แมจ้ะถกูทําลายจากทั ;งอทุกภัยและอคัคภีัยหลายครั;งแตยั่งอยูร่อดมาได ้หลงัจากขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ

เรยีบรอ้ยใหท้า่นเพลดิเพลนิกับสนิคา้ราคาสดุประหยัด ณ ยา่นการคา้โอส ึซึ�งอยู่บรเิวณดา้นขา้งของวดัแหง่นี;นั�นเอง 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่ดนิทางสู ่ยา่นการคา้ซาคาเอะ ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ/ ง มรีา้นรวงประมาณ 1100 

รา้น โดยย่านนี;จะมหีา้งดังเชน่ PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน 

พรอ้มทั ;งรา้นขายเสื;อผา้ รองเทา้ พรอ้มทั ;งยังมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซื;อเลอืกทานอกีดว้ย 

* เพื!อใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มที!จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํ!า * 

จากนั;นนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ เพื�อเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ 

Day 6 
สนามบนินาโกยา่ – กรงุเทพฯ 

00.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 647 

04.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N BY TG 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อาย ุ8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

พกัเดี!ยวเพิ!ม 

 15-20 เม.ย. 2561 49,999 49,999 48,999 7,900 

 16-21 เม.ย. 2561 49,999 49,999 48,999 7,900 

 17-22 เม.ย. 2561 49,999 49,999 48,999 7,900 

 18-23 เม.ย. 2561 49,999 49,999 48,999 7,900 

 19-24 เม.ย. 2561 49,999 49,999 48,999 7,900 
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 24-29 เม.ย. 2561 49,999 49,999 48,999 7,900 

 25-30 เม.ย. 2561 49,999 49,999 48,999 7,900 

26 เม.ย.-01 พ.ค. 2561 49,999 49,999 48,999 7,900 

01-06 พ.ค. 2561 49,999 49,999 48,999 7,900 

02-07 พ.ค. 2561 49,999 49,999 48,999 7,900 

03-08 พ.ค. 2561 49,999 49,999 48,999 7,900 

08-13 พ.ค. 2561 49,999 49,999 48,999 7,900 

09-14 พ.ค. 2561 49,999 49,999 48,999 7,900 

10-15 พ.ค. 2561 49,999 49,999 48,999 7,900 

15-20 พ.ค. 2561 47,999 47,999 46,999 7,900 

16-21 พ.ค. 2561 47,999 47,999 46,999 7,900 

 17-22 พ.ค. 2561 47,999 47,999 46,999 7,900 

 22-27 พ.ค. 2561 47,999 47,999 46,999 7,900 

 23-28 พ.ค. 2561 47,999 47,999 46,999 7,900 

 24-29 พ.ค. 2561 47,999 47,999 46,999 7,900 

 28 พ.ค-02 ม.ิย. 2561 47,999 47,999 46,999 7,900 

 29 พ.ค.-03 ม.ิย. 2561 47,999 47,999 46,999 7,900 

 30 พ.ค.-04 ม.ิย. 2561 47,999 47,999 46,999 7,900 

 31 พ.ค.-05 ม.ิย. 2561 47,999 47,999 46,999 7,900 

** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,500 บาท / ทา่น** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

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

 

เงื!อนไขการใชบ้รกิาร 
1. การเดนิทางในแตล่ะครั;งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ทา่นขึ/นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ]ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตัhวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯเพื�อเชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครั;ง มฉิะนั;นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ;งสิ;น 

3. การชําระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจําทั ;งหมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ั ;งหมด 
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4.3 ยกเวน้กรุป๊ที!ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําที�นั�งกบัสาย การ

บนิและคา่มัดจําที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ ั/งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

4.4 กรณีที!กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั/งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที!ระบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิjท ี!จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั/งส ิ/น  ** 

            **สําคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั;น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี�ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขั ;นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั ;งไทยและญี�ปุ่ น ขึ;นอยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่นั;น 

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ั ;งสิ;น** 

4.5 เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ] ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั ;งสิ;น 
 

อตัราคา่บรกิารนี/รวม 
1. คา่ตัhวโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั ;นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั ;นที�นั�งจากชั ;นประหยัดเป็นชั ;นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื�ออพัเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นั;น  

2. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที!ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที!นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั    

    แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ;าหนักสมัภาระรวมในตัhวเครื�องบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละไม่

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื;อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบี;ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี;ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 

อตัราคา่บรกิารนี/ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั ;น

ในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มในการขอวซีา่ตามที�

สถานทตูกําหนด) 

2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํ;ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัhวเครื�องบนิ 

5. คา่ทปิสําหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 
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6. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จ่าย 3% 

รายละเอยีดเกี!ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี!ปุ่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั ;นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั ;นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื�อเป็นการยนืยัน

วา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญี�ปุ่ น 

**เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัhวเครื�องบนิและเอกสารเรื�องที�พักทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

ทวัร ์แตท่ั ;งนี;ข ึ;นอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญี�ปุ่ น** 

1. ตัhวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น  

2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ;นระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี�ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอื�นๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี!ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี!ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ี�ยังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่!ากวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพื�อการพํานักระยะสั ;น 

3. ในขั ;นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิี�อาจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ]ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิ]การเก็บคา่นํ;ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ;นกอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ]ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ;งสิ;น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ;งสิ;น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ั ;งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทั ;งหมด 

7. สําหรับผูเ้ดนิทางที�อายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิjในการเปลี!ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั/งนี/ข ึ/นอยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญี!ปุ่ น  และราคาอาจเปลี!ยนแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ั/งนี/ข ึ/นอยูก่บัอตัราแลกเปลี!ยนของเงนิสกลุเยน 


