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HILIGHT  
 
ชมความสวยงามของกาํแพงหมิะอนัสงูตระหงา่น 

เทยีวชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะสไตลญ์ปีุ่ นแทด้งัเดมิ 

สกัการะวดัดงั วดัคโิยมสิ ึศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ

ชมดา้นหนา้ทวีา่การเมอืงเกา่เมอืงทาคายามา่ชอ้ปปิง

ถนนสายซนัมาจ ิซูจทิมีฉีายาวา่ “ลติเตลิ เกยีวโต” 

ถา่ยรปูคูส่ถานทสีดุธรรมชาต ิป่าไผอ่าราชยิามา่ 

ชอ้ปปิงเพลดิเพลนิไปกบัยา่นชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ

บรกิารนําดมืทกุวนั วนัละ 1 ขวด กบั Wi-Fi on Bus !! 

วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนินาโกยา่ 
[XJ638 23.55 -07.45] 

วนัท ี2 สนามบนินาโกยา่-เมอืงทาคายามา่-ทวีา่
การอําเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก]-ถนน
สายซนัมาจ ิซูจ-ิหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 
เมอืงมสัซโึมโต ้
วนัท ี3 เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-เขอืนคุ
โรเบะ-กาํแพงหมิะ-เมอืงกฟิุ 
วนัท ี4 เกยีวโต-วดัคโิยมสิ-ึศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิ 
ป่าไผอ่าซาฮยิามา่-ศาลเจา้แหง่ความรกั 
วนัท ี5 ปราสาทโอซากา้-ชอ้ปปิง โดตงโบร ิ– 
ชนิไซบาช ิ
วนัท ี6 สนามบนิคนัไซ-สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ611 23.55-03.50] 

NAGOYA  
JAPAN ALPS ปากแดง 

6D3N 

โดยสายการบนิไทยแอร์
เอเชยี เอ็กซ ์[XJ] 

เดนิทาง : พฤษภาคม 62 

ราคาเพยีง 35,900.- 
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กาํหนดการเดนิทาง 
วนัท ี24 - 29 พฤษภาคม 2562 35,900.- 

 

 

  

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิดอนเมอืง)*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมทพีกั 

1 สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ638 23.55 -07.45+1] 

 

2 
สนามบนินาโกยา่ – เมอืงทาคายามา่ – ทวีา่การอาํเภอ
เกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก] – ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงมสัซโึมโต ้

✈ 🍽 🍽 

AZUMINO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่ – เขอืนคโุรเบะ – 
กาํแพงหมิะ – เมอืงกฟิุ 🍽 🍽 🍽 

GIFU 
 HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– ป่าไผอ่า
ซาฮยิามา่ – ศาลเจา้แหง่ความรกั – โอซากา้ 🍽 อสิระ อสิระ 

OSAKA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

5 ปราสาทโอซากา้-ชอ้ปปิง โดตงโบร ิ-ชนิไซบาช-ิ
สนามบนิคนัไซ 🍽 อสิระ ✈ 

 

6 
สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ611 23.55-03.50]    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนินาโกยา่ [XJ638 23.55 -07.45] 

21.00 น นัดพบกนัท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร์
สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอนิและโหลดสัมภาระ [สาํคญัมาก!! ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด
จาํพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญปีุ่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 

23.55 น ออกเดนิทางสูป่ระเทศญปีุ่ น สนามบนินาโกยา่ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์
เทยีวบนิท ีXJ638 [บรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง] สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง 
AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีงแบบ 3-3-3 (ฟรนํีาหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น และ
หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย) 

วนัท ี2 
สนามบนินาโงยา่-เมอืงทาคายามา่-ทวีา่การอําเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้น
นอก]-ถนนสายซนัมาจ ิซูจ-ิหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 
เมอืงมสัซโึมโต ้ (- L D ) 

07.45 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญปีุ่ น นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
และรับกระเป๋าสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
นําท่านสู่ เมอืงทาคายาม่า นําท่านชม ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ทวี่าการอําเภอเก่า
เมอืงทาคายามา่ [ดา้นนอก] ซงึเป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายาม่า เป็นททํีางานและทอียู่
อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุน
ตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซิูจ ิ
ซงึเป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปีกอ่น ทยีงัอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่ง
ด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทยีวและชนืชมกับทัศนียภาพเมอืงเก่าซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรือน
โบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  

 

หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซิูจ ิซงึเป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอ
โดะกว่า 300 ปีกอ่น ทยีังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิ
เทยีวและชนืชมกับทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้
หลากหลาย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 
 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทยีังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ปีุ่ นขนานแทดั้งเดมิ และยัง
ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของ
บา้นสามารถรองรับหมิะทตีกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกบัสอง
มอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์วี่า “กัสโช” และมผีูค้นจากทัวทกุมมุโลก
หลังไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว จากนันนําทา่น
เดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั AZUMINO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ี3 เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-เขอืนคโุรเบะ-กําแพงหมิะ-เมอืงกฟิ ุ(B L D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 

 
 

 
 

 
 

 
นําสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาตใิน 
เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-คโุรเบะ ซงึเป็นสว่นหนงึของเจแปนแอลป์  
เขอืนคโุรเบะ ซงึเป็นเขอืนยักษ์กันนําทใีหญ่มหมึาทสีดุของประเทศญีปุ่ น จะมสีายรุง้พาด
ผ่านตลอดปี ทโีอบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกูและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวาม
สูงถงึ 186 เมตร และมีความกวา้งถงึ 492 เมตร ซงึใชเ้วลาตังแต่เรมิบุกเบกิจนเสร็จสนิ
ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขือนใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพอืขา้ม
เขอืน 800 เมตร เดนิทางบนเสน้ทางทสีองขา้งทางเป็น 
 
กําแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกว่าสบิเมตร ยามเปิดเสน้ทาง นับเป็นอีก
ทัศนยีภาพทตีนืตาตนืใจ จากนันนําท่านนังเคเบลิคาร ์ลอดภเูขาจาก สถานีคุโรเบะโกะ ไป
ยังสถานคีโุรเบะ-ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซงึเป็นเคเบลิคารแ์ห่งเดยีวในญปีุ่ น
ทลีอดภูเขาตงัแตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทังนีเพอืหลกีเลยีงหมิะทตีกรุนแรงมากในฤดหูนาว  
 
 
กระเชา้ไฟฟ้า ทีไม่มเีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู่ สถานไีดคนัโบะ นําท่านเดนิ
ทางผา่นอโุมงคท์ลีอดใตภ้เูขาทาเทยามา่ทมีคีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์อียู่
สงูทสีดุในญปีุ่ น สูส่ถานมีโูรโดะ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บา่ย 

 

ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซงึสงูเป็นอนัดับสองรองจากภูเขาไฟฟจู ิและ
ยังเป็นหนงึในสามภเูขาศักดสิทิธติามความเชอืคนญีปุ่ นตังแต่สมัยโบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บ
ภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึงในวันทีทอ้งฟ้าโปร่ง 
สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิ

 

 สถานบีโีจดยัระ โดยรถปรบัอากาศ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของ
เทือกเขาแอลป์ญีปุ่ น ใหท้่านไดเ้ก็บเกยีวความประทับใจตามอัธยาศัย นําท่านโดยสาร
เคเบลิคาร ์ลอดภูเขาสู่ สถานทีาเทยาม่า ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนันนําท่าน
เดนิทางสูก่ฟิ ุ
 
 

คาํ  บรกิารอาหารกลางคาํ ณ รา้นอาหาร  
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั GIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ี4 เกยีวโต-วดัคโิยมสิ-ึศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิป่าไผอ่าซาฮยิามา่- 
ศาลเจา้แหง่ความรกั (B - -) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันําใส มีอายุเก่าแก่ยงิกว่าเมืองเกยีวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี 
จุดเดน่อันเป็นเอกลักษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยนืออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาด
ใหญ่ 139 ตน้ คํายัน และสงิทน่ีาอัศจรรย ์คอื สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดังนันองคก์าร
ยูเนสโกไดข้นึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทุกท่านไดด้มืนําศักดสิทิธสิามสายอัน
เกดิขนึจากธรรมชาตทิไีหลมาจากเทอืกเขาอกีดว้ย  

 

อสิระชอ้ปปิง ณ ถนนกานําชา ซงึตังอยู่ระหว่างทางเขา้วัดคิโยมสิ ึรา้นคา้ต่างๆ ได ้
ตกแต่งเลยีนแบบสมัยเฮอัน ซงึมสีนิคา้พนืเมอืงนานาชนดิ เชน่ รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกยีะ
แบบญีปุ่ น), ชดุยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบําญปีุ่ น, ขมมชคูรมีสอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 
เยน, ชาเขยีวเกยีวโต ทขีนึชอือกีแหง่หนงึของญปีุ่ น, ของทรีะลกึแบบญปีุ่ นดังเดมิ 

 

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พ่อจงิจอกขาว สรา้งในศตวรรษท ี9 โดยชาวนาเพอืบชูา
สนัุขจงิจอกทเีชอืกันวา่เป็นทูตสง่สาสน์ของเทพเจา้แห่งการเก็บเกยีว ภายในศาลเจา้มเีสา
โทรอิจํิานวนมากเรยีงกนัจนกลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิทิมีคีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บา่ย 

 

สวนป่าไผ ่(Bamboo Groves) ตังอยูท่อีาราชยิามา่ในเกยีวโตนันนับเป็นสถานททีอ่งเทยีว

ทางธรรมชาตทิงีดงามมาก ป่าไผแ่หง่นีจะมเีสน้ทางเล็กๆทรีายลอ้มไปดว้ยป่าไผท่สีดุสดุ

ลกูหูลกูตา มทีางเดนิทโีอบลอ้มดว้ยตน้ไผ่สเีขยีวทสีงูมาก เมอืเดนิผ่านจะรูส้กึเหมอืนเดนิ

ในอโุมงคต์น้ไผ่ มกีลนิไผห่อมอ่อนๆโชยมา นอกจากนียงัจะมรีา้นขายของทรีะลกึทเีนน้

สนิคา้ททํีาจากตน้ไผ่และของทอ้งถนิเป็นหลักไมว่า่จะเป็น ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กลอ่งใส่

ของ หรอืเสอืสานจากไผ่ ไวใ้หไ้ดช็้อปปิงกนัเบาๆเป็นของฝากอกีดว้ย 

 

 

ศาลเจา้โนโนมยิะคือศาลเจา้ทีบรรดาเจา้หญงิทไีม่ไดแ้ต่งงานจะมาอยู่เพือชําระตนให ้
บรสิทุธเิป็นเวลา 1 ปีหรือนานกว่านัน กอ่นทจีะเขา้รับหนา้ททีศีาลเจา้ใหญ่อเิสะพนืทขีอง
ศาลเจา้ในปัจจุบันถูกใชใ้นปี 794-1185 ในสมัยเฮอัน และกลายเป็นศาลเจา้ในเวลาต่อมา 
โดยศาลเจา้แห่งนีปรากฏอยู่ในผลงานทมีชีอืเสยีงจากสมัยเฮอันทชีอืว่า “เรอืงเล่าของเก็น
จ”ิ สงิทมีชีอืเสยีงเป็นพเิศษของทนีี คอื คโุรก ิโทรอิ ิซงึทําจากไมโ้อค๊ทยีังมเีปลอืกไมอ้ยู ่
ศาลเจา้แห่งนีรูจั้กกนัในนามศาลเจา้แห่งการแตง่งาน 

 
คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั  
  นําทา่นเขา้สูท่พีกั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 
  



   
   
   
                                                                                                                                                            QE2NGO-XJ001     หนา้ 6 จาก 10 
 
 

วนัท ี5 ปราสาทโอซากา้-ชอ้ปปิง โดตงโบร ิ-ชนิไซบาช-ิสนามบนิคนัไซ (B - -) 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ นําทา่นชมบรเิวณ ดา้นนอก ของ ปราสาทโอซากา้ 
ซงึถอืไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยงิใหญ่ของยุคสมัยทีโชกุนโตโยโตม ิ
ปกครองและออกคําสงัใหก้อ่สรา้งปราสาทแห่งนีนับเป็นแลนดม์ารก์อันดับหนงึของโอซากา้
ทตีอ้งมาเยอืนสักครัง 

 

ชอ้ปปิง ย่านโดตงโบร ิ(Dotombori) หนึงในย่านบันเทงิยามคําคืนทีโด่งดังของโอ
ซากา้ เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมายทเีปิดใหบ้รกิาร 24 ชัวโมง ถนนแห่งนีจะเลยีบรมิ
คลองโดตงโบร ิและยังมทีังรา้นคา้ และแหล่งบันเทงิอกีมากมาย ในชว่งกลางคนืก็จะเปิด
ไฟประดับประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถงึ ป้ายนักวงิกูลโิกะ (Glico Running 
Man sign) และปคูานโิดราค ุ(Kani Doraku crab) ทเีป็นสญัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้  
 
 

กลางวนั 
บา่ย 

 อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
 

 

ยา่นชนิไซบาช ิ( Shinsaibashi ) บรเิวณแหล่งชอ้ปปิงทมีคีวามยาวประมาณ 600 
เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นเฟรนไชส์ รา้นเครืองสําอางค์  รา้นรองเทา้ กระเป๋า 
นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรทีแบรนดท์ังญปีุ่ นและต่างประเทศ 
เชน่ Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอย่างทตีอ้งการรวมกนั
อยูบ่รเิวณน ี
ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

23.55 น. นําทา่นกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ(์XJ)  
เทยีวบนิท ีXJ 611 ++[พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง] ++   
 

วนัท ี6 สนามบนิดอนเมอืง 
[ XJ611 23.55-03.50] 

 
03.50 น. 

 
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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โปรแกรม : NAGOYA JAPAN ALPS ปากแดง 6D3N  
โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (XJ) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

24 พ.ค. – 29 พ.ค. 62 35,900 35,900 35,900 34,900 24,070 7,900 

**เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900 บาท  

ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

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

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ่้าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด  

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทนัีง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทพัีก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัร์

ทงัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 
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 **สําคัญ!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขันตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ** 

4.6 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชนัธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เท่านัน  

2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร ค่าเขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นําหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิล / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลน์

และออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแต่ละสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจี่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี

ประสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิในการขอวซี่าตามทสีถานทตูกาํหนด) 
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 2. คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนือทรีะบ ุอาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

 4. ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ต่อทา่น  

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพัีกทางบรษัิทจะจัดเตรยีม

ใหก้บัลูกทัวร ์แตท่ังนขีนึอยู่กับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น** 

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  

2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิต่อไดร้ะหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอนืๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปุ่ีน (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ยีงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขัีดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพอืการพํานักระยะสนั 

3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนืองจากสาเหตุตา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 
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