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NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม้เต้นร ำ 5วัน 3คืน 

เดนิทำง ตุลำคม 2562  

รำคำเพยีง 44,900.- 

 
เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ ( สนำมบินสวุรรณภมูิ)  (JL738 00.25-08.15+1) 
วนัท่ี 2. สนำมบินนำโกยำ่ – เมืองนำโกยำ่ – ร้ำนมีด– เมืองกโุจฮำจิมงั – พิพิธภณัฑ์กโุจฮะจิมงั – ชมกำรสำธิตระบ ำพืน้เมือง – Bokka no Sato  

  ชมดอกไม้ตำมฤดกูำล – เมืองทำคำยำมำ่ 

วนัท่ี 3. ตลำดเช้ำทำคำยำมำ่ – ทำคำยำมำ่ จินยะ – LITTLE KYOTO ซนัมำซิ ซจิู – หมูบ้่ำนซิรำคำวำโกะ – คำมิโกชิ – สะพำนคปัปะบำชิ  
วนัท่ี 4. เขตเมืองเกำ่ซมึำโกะ – เมืองนำโกยำ่ – ช้อปปิง้ซำคำเอะ 
วนัท่ี 5. สนำมบินนำโกยำ่ – สนำมบินสวุรรณภมูิ  [JL737 10.25-14.15] 
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วันที่ 1 สนำมบนิสุวรรณภมูิ [JL738 00.25-08.15+1] 

20.00 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภมิู ประตหูมำยเลข 8เคำน์เตอร์ R สำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ 
เจ้ำหน้ำที่ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรและสมัภำระ 

วันที่ 2 
สนำมบนินำโกย่ำ – เมืองนำโกย่ำ – ร้ำนมีด – เมืองกุโจฮำจมัิง – พพิธิภณัฑ์กุโจ
ฮะจมัิง – ชมกำรสำธิตระบ ำพืน้เมือง – Bokka no Sato – ชมดอกไม้ตำมฤดูกำล 
– เมืองทำคำยำม่ำ 

00.25 น. ออกเดินทำงสู ่สนำมบินนำโกยำ่ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินเจแปนแอรืไลน์ เที่ยวบินที่ JL738 
สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

08.15 น.  เดินทำงถึง สนำมบินนำโกย่ำ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลำท้องถ่ินเร็วกวำ่เวลำประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ด่ำนศุลกำกร และรับกระเป๋ำเรียบร้อยแล้ว  [ส ำคัญมำก!!ไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด 

จ ำพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศญี่ปุ่นหำกฝ่ำฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 ร้ำนมีด Hamono-ya Sansu เป็นร้ำนท่ีเคร่ืองมีดต้นต ำหรับของเมืองเซกิ ซึง่มีประวตัิยำวนำนกว่ำ 75 ปี สถำนที่ที่ผลิตมีดได้

คมสุด ๆ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงเร่ืองกำรตีดำบญ่ีปุ่ นอย่ำงดำบเซกิ ส ำหรับที่ร้ำนซันชูนีม้ีเคร่ืองใช้ของมีคมต่ำง ๆ 
มำกมำยกวำ่ 3,000 ชิน้ ไมว่ำ่จะเป็นมีดหรือกรรไกรตดัแตง่ก่ิงและสวน กรรไกรตดัเล็บ กรรไกรหลำกขนำด หรือมีดส ำหรับท ำ
ครัวหลำกหลำยรูปแบบที่ช่วยให้กำรเตรียมวัตถุดิบของคุณง่ำยยิ่งขึ ้นอกจำกนีย้งัมีดำบญ่ีปุ่ น ขนมและเคร่ืองดื่มเย็น ๆ 
จ ำหนำ่ยอีกด้วย พร้อมทัง้สำมำรถชมสดุยอดกำรแสดงดำบของวิชำอิไอกิริ ได้แบบใกล้ๆ ด้วยกำรใช้ดำบซำมไูรฟันฉบัเดียวต้น
ไผข่ำดเป็น 2 ทอ่น!! 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 
 เมืองกุโจฮำจิมัง เมืองที่หลงเหลือบรรยำกำศแบบย้อนยคุสมยัอดีต กุโจฮำจิมงัมีรำงน ำ้จ ำนวนมำกจนถกูเรียกว่ำเป็นเมือง

แหง่สำยน ำ้ ซึง่จะได้ยินเสียงน ำ้ไหลสะท้อนไปทัว่ทัง้ตวัเมือง ด้วยบรรยำกำศที่ท ำให้หวนนึกถึงอดีตนัน้ ท ำให้ทัง้เมืองเสมือน
กบัเป็นอีกโลกหนึง่ก็วำ่ได้ เพียงแคเ่ดินในเมืองแหง่นี ้ก็จะสำมำรถสมัผสับรรยำกำศรำวกบัย้อนเวลำไปอดีตได้อยำ่งแนน่อน 

 พิพิธภณัฑ์กุโจฮะจิมัง ฮำคุรันคัง ที่รวบรวมเสนห์่ของเมืองกโุจฮะจิมงัเอำไว้ นกัทอ่งเที่ยวสำมำรถเรียนรู้วิธีกำรร่ำยร ำกุโจโอ
โดริ ซึง่เป็นกำรร่ำยร ำประจ ำเมืองที่ในทกุช่วงฤดรู้อนจะมีกำรจดัเทศกำลกำรร่ำยร ำสดุยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ นขึน้ โดยจะจดั
ตอ่เนื่องกนัถึง 33 คืน ตัง้แตป่ลำยเดือนกรกฎำคมถึงต้นเดือนกนัยำยน นอกจำกนีย้งัมีโซนเรียนรู้ประวตัิศำสตร์และกำรร่ำยร ำ
จำกผู้ รู้อย่ำงใกล้ชิด รวมถึงจุดจ ำหน่ำยขนมและของฝำกประจ ำเมืองกุโจอีกด้วย พร้อมโขว์กำรสำธิตระบ ำพืน้เมือง Odori 
Dance คือกำรเต้นร ำชนิดหนึ่งของญ่ีปุ่ น ผู้แสดงจะแต่งกำยสีสนัสดใสมำร่วมเต้นร ำ เคร่ืองดนตรีประกอบไปด้วย ชำมิเซ็ง , 
กลองไทโกะ และขลุย่ ธีมหลกัของงำนก็คือกำรบ้ำไปด้วยกนั หรือ อำจจะมีช่ือเรียกอีกอยำ่งวำ่งำนเต้นของคนบ้ำนัน้เอง 
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 Bokka no Sato สวนดอกไม้ที่ปลกูดอกไม้ไว้หลำกหลำยสำยพนัธุ์ เช่น ดอกทิวลิป , ลำเวนเดอร, และ Moss Phlox สลบักนั

ออกดอกบำนตำมฤดูกำล (ขึน้อยู่กับสภำพอำกำศ) ให้นกัท่องเที่ยวเข้ำมำเยี่ยมชมควำมงำมได้ตลอดทัง้ปี นอกจำกสวน
ดอกไม้แล้ว ที่นี่ยังมีโซนกิจกรรมต่ำงๆ เช่น สนำมเด็กเล่น ฟำร์ม พิพิธภัณฑ์งำนไม้ต่ำงๆ ให้ท่ำนได้อิสระเพลิดเพลินตำม
อธัยำศยั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 3 
ตลำดเช้ำทำคำยำม่ำ – ทำคำยำม่ำ จินยะ – LITTLE KYOTO ซันมำซิ ซูจิ – 
หมู่บ้ำนซิรำคำวำโกะ – คำมิโกช ิ– สะพำนคัปปะบำช ิ– เมืองมัสซึโมโต้ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ตลำดเช้ำทำคำยำมะ ให้ทำ่นได้เพลดิเพลนิกบักำรเลอืกซือ้เลือกชมผกัสดผลไม้หลำกหลำยชนิดอำหำรพืน้เมืองที่น ำมำปรุง

สดๆสะอำด และยงัมีเสือ้ผ้ำ กระเป๋ำ ของแกะสลกั ของเลน่ของที่ระลกึของพืน้เมืองตำ่งๆมำกมำย 
 ชมด้ำนนอกของ ทำคำยำม่ำ จินยะ หรือ ที่ ว่ำกำรอ ำเภอเก่ำทำคำยำม่ำ ซึ่งเป็นจวนผู้ ว่ำแห่งเมืองทำคำยำม่ำ เป็นที่

ท ำงำนและที่อยูอ่ำศยัของผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลำกวำ่ 176 ปี ภำยใต้กำรปกครองของโชกนุตระกลูกกุำวำ ในสมยัเอ
โดะ  

 LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่ำ ซันมำจิซูจิ  ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนเก่ำแก่สมยัเอโดะกว่ำ 300 ปีก่อน ที่ยงัอนรัุกษ์และคง
สภำพเดิมได้เป็นอย่ำงดี อิสระให้ทุกท่ำนได้เดินเที่ยวและช่ืนชมกบัทศันียภำพเมืองเก่ำซึ่งเต็มไปด้วยบ้ำนเรือนโบรำณและ
ร้ำนค้ำต่ำงๆและบริเวณใกล้เคียงยงัมีสะพำนข้ำมแม่น ำสีแดงอนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองจุดถ่ำยรูปที่สวยเห็นล ำธำรใสไหล
ผำ่นกลำงเมืองอนังดงำม 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร  
 หมู่บ้ำนมรดกโลกชิรำคำวำโกะ ที่ยงัคงอนรัุกษ์บ้ำนสไตล์ญ่ีปุ่ นขนำนแท้ดัง้เดิม และยงัได้รับเลอืกจำกองค์กำรยเูนสโกให้เป็น

มรดกโลก ในเดือนธนัวำคม 1995 โครงสร้ำงของบ้ำนสำมำรถรองรับหิมะที่ตกหนกัในช่วงฤดหูนำวได้ดี และรูปร่ำงของหลงัคำ
เหมือนกบัสองมือพนมของพระเจ้ำ จึงเรียกหมูบ้่ำนสไตล์นีว้ำ่ “กสัโช” และมีผู้คนจำกทัว่ทกุมมุโลกหลัง่ไหลไปชมควำมงำมใน
แตล่ะปีไมต่ ่ำกวำ่ 680,000 คน เลยทีเดียว 

 คำมิโคจิ (Kamikochi) สถำนที่พกัผ่อนหย่อนใจที่มีช่ือเสียงมำกด้วยทิวทศัน์ที่สวยงำมตัง้อยู่ทำงทิศตะวนัตกของจงัหวดันะ
งะโนะ (Nagano) เป็นหนึง่ในสถำนท่ีที่มีจดุชมวิวภเูขำมำกที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น มีสถำนท่ีที่ได้รับกำรก ำหนดให้มีทิวทศัน์ทำง
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ธรรมชำติแสนพิเศษของญ่ีปุ่ น มีอณุหภมูิเฉลีย่อยู่ในระดบัต ่ำตลอดทัง้ปี อีกทัง้ยงัมีช่ือเสยีงในด้ำนรีสอร์ทฤดรู้อนท่ีอดุมไปด้วย
ธรรมชำติ 

 สะพำนคัปปะบำชิ (Kappabashi) สญัลกัษณ์ของคำมิโกชิที่ทอดข้ำมแม่น ำ้อะซึสะเป็นสะพำนแขวนที่ท ำด้วยไม้หำกยืนบน
สะพำนจะสำมำรถเห็นได้ทัง้เทือกเขำยะเกะตะเกะและเทือกเขำโฮตำกะทำงด้ำนเหนือสวยงำม 

 
 จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงสูเ่มืองมสัซโึมโต้ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร 
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 4 เขตเมืองเก่ำซึมำโกะ – เมืองนำโกย่ำ – ช้อปป้ิงซำคำเอะ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 เขตเมืองเก่ำซึมำโกะ (Tsumago) เป็นหมูบ้่ำนในหบุเขำคิโซ ท่ีเคยเป็นเมืองพกัแรมล ำดบัท่ี 42 ใน 69 เมืองที่พกัแรมในสมยั
ขนุนำง ตำมเส้นทำงนำกะเซ็นโด โตเกียวสูเ่กียวโต หลงัสงครำมโลกครัง้ที่ 2 ผู้คนในเมืองต่ำงปรับปรุงบ้ำนให้เข้ำกบัยคุสมยั 
หมูบ้่ำนเก่ำแก่ได้หำยไป ซมึำโกะ จกุ ุเป็นหนึง่ในโครงกำรแรกๆ ของประเทศที่อนรัุกษ์และคงรูปแบบของสิ่งปลกูสร้ำงสมยัเอ
โดะ และยงัเป็นหมูบ้่ำนเอโดะที่สวยติดอนัดบั 1 ใน 50 ของประเทศ เมื่อเดินเข้ำไปในถนนที่ซมึำโกะ จกุุ คณุจะรู้สกึเหมือนกบั
ได้ย้อนเวลำกลบัเข้ำไปในสมยัเอโดะอีกครัง้ 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 
 อิสระช้อปปิง้ตำมอธัยำศยั กบัย่ำนช้อปป้ิงในเมืองนำโกย่ำ เช่น สถำนีเจอำร์นำโกยำ่ สถำนีรถไฟหลกัของเมืองนำโกยำ่ ซึง่มี

ห้ำงสรรพสินค้ำใหญ่ๆ อยู่มำกมำย รวมถึงแหลง่สินค้ำแบรนด์เนม ยี่ห้อต่ำงๆ ถนนอุมำยม่อน ถนนสำยอำหำรที่มีช่ือเสียง
ของเมืองนำโกย่ำ ของขึน้ช่ือ เช่น ข้ำวหน้ำปลำไหล ปีกไก่ทอด รำเมน ช้อปปิง้ ช้อปปิง้ย่ำนซำคำเอะ ถือเป็นหนึ่งในย่ำน
ทอ่งเที่ยวและแหลง่ช้อปปิง้ส ำคญัของเมืองนำโกย่ำ ซึ่งประกอบไปด้วยแลนด์มำร์คที่ส ำคญัของเมือง ได้แก่ หอคอยนำโกย่ำ
ทีวีทำวเวอร์ (Nagoya TV Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อำคำรท่ีมีรูปทรงเหมือนยำนอวกำศ นอกจำกนัน้แล้ว ในย่ำน
ซำกำเอะยงัมีศนูย์กำรค้ำ ร้ำนขำยสนิค้ำแฟชัน่แบรนด์เนม และร้ำนอำหำรหลำกหลำยร้ำน รวมถึงร้ำนขำยสนิค้ำลดรำคำยอด
นิยม 
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ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอัธยำศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พักโรงแรม NAGOYA HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 

วันที่ 5 สนำมบนินำโกย่ำ – สนำมบนิสุวรรณภมูิ [JL737 10.25-14.15] 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงสู ่สนำมบินนำโกยำ่ เพื่อเดินทำงกลบัสู ่กรุงเทพฯ 
10.25 น. น ำทำ่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน เจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 737 

สำยกำรบินมีบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
14.15 น. เดินทำงถงึทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิกรุงเทพฯโดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 

 

 

 
** หำกท่ำนที่ต้องออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครัง้ก่อนท ำกำร 

ออกตั๋วเน่ืองจำกสำยกำรบนิอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลำบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 
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รำคำทัวร์ข้ำงต้นยงัไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บำท /ท่ำน/ทริป 
หัวหน้ำทวัร์ที่ดูแลคณะจำกเมืองไทยตำมแต่ท่ำนจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1.  กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถ้ำผู้ โดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดนิทำง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้ำต้องออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ำกรุ๊ป

มีกำรคอนเฟิร์มเดนิทำงก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทำงบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  กำรช ำระคำ่บริกำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท  
    3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทำง 
4. กำรยกเลิกำรเดนิทำง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนกำรเดนิทำง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทำง คืนคำ่ใช้จำ่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทำง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทำง เก็บคำ่ใช้จำ่ย ทำ่นละ 15,000 บำท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวำ่ 15 วนักำรเดนิทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคำ่ใช้จำ่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต์ เป็นต้น บำงสำยกำร
บินมีกำรกำรันตีมดัจ ำท่ีนัง่กับสำยกำรบินและคำ่มดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงนิมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ำยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำ
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรำยกำรเดนิทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคำ่ทวัร์ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส ำคญั!! บริษัทท ำธุรกิจเพ่ือกำรท่องเท่ียวเท่ำนัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับกำร

อัตรำค่ำบริกำร : NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม้เต้นร ำ 5วัน 3คืน  
โดยสำยกำรบนิเจแปนแอร์ไลน์   

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 

ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดี่ยว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

วนัท่ี 10-14 ต.ค. 62 44,900.- 44,900.- 44,900.- 7,900.- 30,900.- 
รำคำเดก็ทำรก [อำยุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทำงกลับ] ท่ำนละ 9,900 บำท รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  

 ไม่มีรำคำเดก็ เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ 
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พิจำรณำของเจ้ำหน้ำท่ีเท่ำนัน้ ลกูค้ำทกุท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตวัของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศก์ไมส่ำมำรถให้ควำมชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่
เดนิทำง   

 พร้อมคณะถือวำ่ทำ่นสละสิทธ์ิ ไมอ่ำจเรียกร้องคำ่บริกำรและเงินมดัจ ำคืน ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  คำ่ตัว๋โดยสำรเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัร์ข้ำงต้น 

 กรณีท่ำนมีควำมประสงค์จะต้องกำรปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จำกชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจำกบตัรสะสมไมล์ จะต้องด ำเนินก่อนเดินทำง 7 วนัล่วงหน้ำ และถ้ำโดยกำรช ำระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท ำท่ีเคำน์เตอร์สนำมบนิ ณ วนัเดนิทำง เทำ่นัน้  

2.  คำ่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมท่ีระบไุว้ในรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเทำ่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คำ่อำหำร คำ่เข้ำชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนิด ตำมท่ีระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ข้ำงต้น 
4.  เจ้ำหน้ำท่ีบริษัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 
5.  คำ่น ำ้หนกัสมัภำระรวมในตัว๋ เจแปนแอร์ไลน์  2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโล]   
6.  คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่ำงกำรเดนิทำง คุ้มครองในวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้ำทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทำงบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
**ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือน้อยกวำ่ 75 ปี **  
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ล้ำนบำท] 
**ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยนุ้อยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี **  
  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 

7.  ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจำ่ย 3%  
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1.  คำ่ท ำหนงัสือเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งด้ำวตำ่งๆ(ทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นประกำศยกเลิกวีซ่ำให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ ำนักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ำกรณีทำงรัฐบำล
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ญ่ีปุ่นประกำศให้กลับมำใช้วีซ่ำ ผู้เดินทำงจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรขอวีซ่ำตำมท่ี
สถำนทูตก ำหนด) 

2.  คำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอำทิเชน่ คำ่อำหำร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร คำ่ซกัรีด คำ่
โทรศพัท์  

3.  คำ่ภำษีน ำ้มนั ท่ีสำยกำรบนิเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คำ่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บำท /ทริป/ทำ่น 
 

หมำยเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดนิทำงในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทำ่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ำ้มนัและภำษีสนำมบินทกุแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทำง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเน่ืองจำกสำเหตุ

ตำ่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนดั

หยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน
เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทัง้หมดกบัทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ำ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภำวะ

อำกำศ กำรเมือง สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรำ

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รำยละเอียดเก่ียวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ ำนกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่ำ่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรทอ่งเท่ียว เย่ียมญำต ิหรือธุรกิจ อำจจะมีกำร ถกูตรวจสอบ
เอกสำรในขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เพ่ือเป็นกำรยืนยนัวำ่มีคณุสมบตัใินกำรเข้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสำรท่ีอำจจะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนญุำตให้เข้ำประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสำรเร่ืองท่ีพกั
ทำงบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเข้ำเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่ำทำ่นสำมำรถรับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยท่ีอำจเกิดขึน้ระหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
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3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 
และอ่ืนๆ) 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำงระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่น (ส ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่นตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 
1. หนงัสือเดนิทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอำยกุำรใช้งำนเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมำย และเข้ำข่ำยคณุสมบตัิ

เพ่ือกำรพ ำนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลำกำรพ ำนกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิำรถกูสง่ตวักลบัจำกประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลำของกำรถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้ำประเทศ และไมเ่ข้ำขำ่ยคณุสมบตัิท่ีอำจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้ำประเทศ 


