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ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- ภเูขาไฟฟูจ ิช ั�น 5 [ตามสภาพอากาศ] 

- ชมดอกซากรุะ ณ ชนิจกูเุกยีวเอ็น [ตามสภาพอากาศ] 

- น ั(งกระเชา้ชนิโฮตากะโรปเวยช์มเทอืกเขาอนัสวยงาม 

- ชมปราสาทมตัสโึมโตท้ี(สวยตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญี(ปุ่ น 

- เที(ยวชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะสไตลญ์ี(ปุ่ นแทด้ ั(งเดมิ 

- ชอ้ปปิ� งชนิจกู-ุออิอน / ฟรเีดย ์1 วนัเต็ม!! 

- ผอ่นคลายกบัการแชนํ่ �าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ี(ปุ่ น 2 คนื 

 

TAKAYAMA TOKYO SAKURA 6 DAY 4 NIGHT 

เดนิทางเดอืนเมษายน ราคาเพยีง 55,991 บาท 

โดยสารการบนิไทย 

JAPAN 
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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 – ทาคายามา่ – ที(วา่การภําเภอเกา่ทาคายามา่ [ดา้นนอก] – ถนนซนัมาจซูิจ ิ

หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – โรงแรม – ออนเซน  

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

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโงยา่ ประเทศญี�ปุ่ น  นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

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 จากนั;นนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที�ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี�ปุ่ นขนานแทด้ั ;งเดมิ และยัง

ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที�ตก

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที(ยง เย็น โรงแรมที(พกั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู–ิ สนามบนินาโงยา่     

2 สนามบนินาโงย่า-ทาคายาม่า-ที�วา่การภําเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้น
นอก]-ถนนซนัมาจ ิซจู-ิหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-โรงแรม-ออนเซน 

 
� � 

HOTAKA HOTEL [♨] 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 นั�งกระเชา้ชนิโฮตากะโรปเวย-์เมอืงมัตสโึมโต-้ปราสาทมัตสโึมโ้ต-้
โรงแรม-ออนเซน � � � 

FUJI  HOTEL [♨] 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ภเูขาไฟฟจู ิชั ;น5 [ตามสภาพอากาศ]-ศนูยจํ์าลองแผน่ดนิไหว-
โตเกยีว-ชมดอกซากรุะ ณ ชนิจกูเุกยีวเอ็น-ชอ้ปปิ;งชนิจกู ุ � � � 

TOKYO  HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

5 อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซื;อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ � � � 
TOKYO  HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

6 วดัอาซากสุะ-ออิอน-สนามบนินารติะ-กรุงเทพฯ � � 
 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 



  

  

    
  

GT-NGO TG01 

หนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี;วา่ “กัสโช” 

และมผีูค้นจากทั�วทกุมมุโลกหลั�งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่�ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

เย็น เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก HOTAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่                   

รบัประทานอาหารคํ(า ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชนํ่ �าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ี(ปุ่ น   

  

Day 3 

น ั(งกระเชา้ชนิโฮตากะโรปเวย ์– เมอืงมตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโ้ต ้– โรงแรม – ออนเซน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่น น ั(งกระเชา้ชนิโฮตากะโรปเวย ์ เพื�อใหท้า่นไดด้ื�มดํ�ากับความงามของเทอืกเขาแอลป์ในวนัที�ทอ้งฟ้า

แจม่ใส จากสถานีชนิโฮตากะที�ความสงู 1,117 เมตรเหนอืระดับนํ;าทะเล เดนิทางสูค่วามสงูกวา่ 2,156 เมตรเหนอื

ระดบันํ;าทะเล กระเชา้กอนโดลา่ 2 ชั ;นรายแรกในญี�ปุ่ นพรอ้มกระจกบานใหญข่องกระเชา้ ที�นี�จะทําใหท้กุทา่นไดใ้กลช้ดิ

กบัทศันยีภาพของเทอืกเขาแอลป์จนประทับใจไมรู่ล้มื 

เที(ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนั;นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้ นําทา่นชม ปราสาทมตัสโึมโต ้มชีื�อเรยีกอกีอย่างหนึ�งวา่ ปราสาทอกีา 

เนื�องจากผนังปราสาทมสีดํีา และปีกดา้นตา่งๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึ;นในปี ค.ศ.1590 โดย อชิ ิ

คาวา่ คาสมุาซะ เพื�อใชเ้ป็นที�พักของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจบุนัหลงัจากไดรั้บการจัดตั ;งเป็นสมบัตปิระจําชาตญิี�ปุ่ น

ไดป้รับใหเ้ป็นพพิธิภัณฑส์ําหรับรวบรวมขอ้มูลประวัตศิาสตร์ของญี�ปุ่ นและประวัตศิาสตรข์อง จังหวัดนากาโน่ และเป็น

ปราสาทที�มคีวามสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญี�ปุ่ น 

เย็น  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [เมนูขาปูยกัษ]์    

  รบัประทานอาหารคํ(า ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชนํ่ �าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ี(ปุ่ น   
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Day 4 

ภเูขาไฟฟจู ิช ั�น5 [ตามสภาพอากาศ] – ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว – โตเกยีว  

ชมดอกซากรุะ ณ ชนิจกูเุกยีวเอ็น [ตามสภาพอากาศ]  – ชอ้ปปิ� งชนิจกู ุ

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิที�มคีวามสงูเหนอืจากระดับนํ;าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที�มชี ื�อเสยีงเป็นที�รูจั้กไปทั�วโลก

ในเรื�องความสวยงามที�ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น ทั ;งยังเป็น

จดุมุง่หมายของนักทอ่งเที�ยวตา่งชาตทิี�มาเยอืนญี�ปุ่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึ;นสูช่ ั�นที( 5 ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขึ�นอยู่

กบัสภาพอากาศ ขอสงวนสทิธิ_ไมข่ ึ�น ในกรณีที(อากาศไมเ่อื�ออํานวย หรอื ทางขึ�นปิด) ที�ทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึ

ความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความ

ประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซื;อสนิคา้ของที�ระลกึซึ�งเป็นสญัลกัษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย

จากนั;นนําทา่นชม ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว ตั ;งอยูบ่รเิวณใกล ้ๆ  กับเขตภเูขาไฟฟจู ิภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มลูการ

ประทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก หอ้งแสดงภาพแผน่ดนิไหว หอ้งแสดงเหตกุารณ์หลงัแผน่ดนิไหว หอ้งจําลอง

แผน่ดนิไหว หอ้งอทุกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี;ยังมโีซนถา่ยภาพกบัภเูขาไฟฟจู ิโซนความรูต้า่งๆ และ 

โซนชอ็ปปิ;งสนิคา้งานฝีมอืญี�ปุ่ นตา่งๆ เชน่มดีแบบดั ;งเดมิ ผลติภัณฑเ์ครื�องปั;นดนิเผา เครื�องสาํอาง และ ของฝากอกี

มากมาย 

เที(ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย นําทา่น ชมดอกซากรุะ ณ ชนิจกูเุกยีวเอ็น ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชื�นชมบรรยากาศเทศกาลชมดอกไม ้ใน

สวนซึ�งเต็มไปดว้ยตน้ซากรุะมากมาย ใหท้า่นไดเ้ต็มอิ�มกบัความงามของดอกซากรุะนานาพันธ ์ไดบ้นัทกึภาพอยา่ง

เต็มที�ในสวนซึ�งผ่านการตกแตง่อยา่งสวยงาม กบับรรยากาศที�คกึคกั สดใส ของเทศกาลชมดอกซากรุะของชาวญี�ปุ่ น 

 [สวนอาจเปลี(ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ] จากนั;นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว จากนั;นนํา

ทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปปิ� งชนิจุก ุใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ;งสนิคา้มากมายและ เครื�องใช ้ไฟฟ้า 

กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครื�องเลน่เกมส ์หรอื สนิคา้ที�จะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื;อผา้ แบรนดเ์นม 

เสื;อผา้แฟชั�นสําหรับวัยรุ่น เครื�องสําอางยี�หอ้ดงัของญี�ปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื�นๆอกี

มากมาย 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารคํ(าตามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
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Day 5 

อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซื�อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ***  ใหอ้สิระทกุทา่น ตามอธัยาศยั   //   ไมม่รีถบสับรกิาร *** 

  ***  สามารถซื;อตั]วรถไฟ เพื�อไปเที�ยวยังยา่นชอ้ปปิ;งตา่งๆ ของ โตเกยีว ได ้... เชน่ ย่านกนิซา่ , อเูอโนะ ,   โดยทา่น

สามารถถามขอ้มลูแตล่ะสถานที�ไดจ้ากไกด ์เพื�อการเดนิทางที�สะดวกที�สดุ 

  ***  สามารถซื;อทวัรเ์สรมิ  ตั]วดสินียแ์ลนด ์( ผูใ้หญ่ ทา่นละ 2,700 บาท  / เด็ก 2,000 บาท ) โดยไม่ไดร้วมคา่รถไฟ

สาํหรับเดนิทางไปดสินยีแ์ลนด ์แตอ่ยา่งใด  [ ราคานี;อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้] 

  โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์( Tokyo Disneyland )  ดนิแดนที�ไม่จํากัดอายุของผูม้าเยอืน ... สวนสนุกนี;สรา้งขึ;นในปี 1983 

และเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกที�ใหส้รา้งนอกอาณาบรเิวณของสหรัฐอเมรกิา .. ตื�นตาตื�นใจกับเครื�องเล่นนานาชนดิใน

โซนต่างๆ  และ หากวา่เหนื�อยกับเครื�องเล่นแลว้ ท่านสามารถพักดูโชวพ์าเหรดตระการตาของเหลา่ตัวการต์ูนดสินีย ์

Mickey & Minnie , Donald Duck , และผองเพื�อนที�มคีวิมาเปิดตัวใหช้มกันไดต้ามเวลาที�ทางสวนสนุกกําหนดไวอ้กี

ดว้ย  (ซึ�งมทีั ;งรอบบา่ย และ หัวคํ�า)          

 ** อสิระ อาหารกลางวนัและอาหารเย็น ตามอธัยาศยั **  

เย็น  เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก TOKYO  HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

 

Day 6 

วดัอาซากสุะ – ออิอน – สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ หรอื วดัเซนโซจ ิ (Sensoji Temple) วดัที�วา่กนัวา่ เกา่แกท่ี�สดุใ นกรุงโตเกยีว ซึ�ง

เคยเป็นวดัที�เหลา่โชกนุและซามไูรใหค้วามเลื�อมใสศรัทธาเป็นอยา่งมากในอดตี  นําทา่นนมัสการ องคเ์จา้แม่กวนอมิท

องคํา ที�ประดษิฐานในวหิารหลังใหญ ่(อยูห่ลงัฉากมา่นกั ;น)  และ ถา่ยภาพเป็นที(ระลกึกบั “คามนิารมิง (ประตฟู้า

คํารณ)” ซึ�งมโีคมไฟสแีดงที�ไดช้ ื�อวา่เป็น “โคมไฟที�ใหญ่ที�สดุในโลก” มคีวามสงูใหญถ่งึ 4.5 เมตร  อกีทั ;งยังม ี 

“ถนนนากามเิสะ” ถนนรา้นคา้แหลง่รวมสนิคา้ของที�ระลกึตา่งๆ มากมาย จากนั;นนําทา่นเดนิทางตอ่ไปชอ้ปปิ;งยัง

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องนารติะ หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้ื;อของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนม

โมจ ิเบนโตะ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ที�ทกุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นั;น 

เที(ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

  จากนั;นนําทา่นสู ่สนามบนินารติะ เพื�อเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ 

17.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 677 

21.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

********************************** 
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TAKAYAMATOKYO SAKURA 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 

27 มนีาคม-01 เมษายน 2561 55,991 55,991 54,991 8,900 

03-08 เมษายน 2561 55,991 55,991 54,991 8,900 

09-14 เมษายน 2561 57,991 57,991 56,991 8,900 

** 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 ขอสงวนสทิธิqในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั]วโดยสารภายในประเทศ 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 

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 ขอสงวนสทิธิ_ท ี(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   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิq ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั ;งสิ;น 
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อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
1. คา่ตั]วโดยสารเครื�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;าหนักสมัภาระรวมในตั]วเครื�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�มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั]วเครื�องบนิ 

5. คา่ทปิสําหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จ่าย 3% 
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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 – ตั]วเครื�องบนิและเอกสารเรื�องที�พักทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

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

1. ตั]วเครื�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 ขอสงวนสทิธิqที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิqการเก็บคา่นํ;ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ;นกอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิqในการเปลี�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 ขอสงวนสทิธิ_ในการเปลี(ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญี(ปุ่ น  และราคาอาจเปลี(ยนแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี(ยนของเงนิสกลุเยน 


