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HILIGHT 
ชมระบําพนืเมอืง ODORI DANCE  
ชมดอกไมน้านาชนดิ ท ีBokka no Sato 
เทยีวชมเมอืงเกา่แก ่ท ีเมอืงซมึาโกะ 
ชมหมูบ่า้นชาวนาทา่มกลางหบุเขาอนัมี
เอกลกัษณ์หลงัคาสามเหลยีมชริาคาวาโกะ
สไตลญ์ปีุ่ นแท ้
เทยีวชมดา้นหนา้ทวีา่การเมอืงเกา่ทาคายามา่
และบรเิวณสะพานแดงขา้มแมนํ่ากลางเมอืงทา
คายามา่ ชอ้ปปิงถนนสายซนัมาจ ิซูจทิมีฉีายา
วา่ “ลติเตลิเกยีวโต” 
ชอ้ปปิงยา่นซาคาเอะ แหลง่ชอ้ปปิงชอืดงัของ 
เมอืงนาโกยา่ 
บรกิารนําดมื วนัละ 1 ขวด 
Free Wi-Fi on Bus!! 

วนัท ี1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

[JL738 00.25-08.15+1] 
วนัท ี2 สนามบนินาโกยา่– เมอืงนาโกยา่–รา้น
มดี Hamono-ya Sansu – เมอืงกโุจฮาจมิงั - 
พพิธิภณัฑก์โุจฮะจมิงั – ชมโชวก์ารสาธติระบํา
พนืเมอืง – Bokka no Sato – ชมดอกไมต้าม
ฤดกูาล – เมอืงทาคายามา่ 
วนัท ี3 ตลาดเชา้ทาคายามา่ – ทาคายามา่ จิ
นยะ – LITTLE KYOTO ซนัมาซ ิซูจ ิ– หมูบ่า้น
ซริาคาวาโกะ – คามโิกช ิ– สะพานคปัปะบาช ิ– 
เมอืงมสัซโึมโต ้
วนัท ี4 เขตเมอืงเกา่ซมึาโกะ – เมอืงนาโกยา่ – 
ชอ้ปปิงซาคาเอะ 
วนัท ี5 สนามบนินาโกยา่ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 [JL737 10.25-14.15] 

NAGOYA TAKAYAMA 
 ดอกไม ้เรงิระบาํ  

 5D3N  

โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์[JL] 

เดนิทาง: พฤษภาคม – สงิหาคม 62 

ราคาเรมิตน้เพยีง  39,900.- 
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 กาํหนดการเดนิทาง 
วนัท ี13 – 17 กรกฎาคม 2562 (วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 44,900.- 

วนัท ี09 – 13 สงิหาคม 2562 (วนัหยดุวนัแม)่ 44,900.- 

วนัท ี18 – 22 กนัยายน 2562  39,900.- 

วนัท ี10 – 14 ตลุาคม 2562  44,900.- 

 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมทพีกั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ
[JL738 00.25-08.15+1] 

    

2 

สนามบนินาโกยา่ – เมอืงนาโกยา่ – รา้นมดี 
Hamono-ya Sansu – เมอืงกุโจฮาจมิงั – 
พพิธิภณัฑก์ุโจฮะจมิงั – ชมการสาธติระบําพนืเมอืง 
– 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 – ชอ้ปปิง 
ซาคาเอะ 🍽 🍽 อสิระ 

NAGOYA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
สนามบนินาโกยา่ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
[JL737 10.25-14.15] 🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ[JL738 00.25-08.15+1] 

21.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอร์
ไลน ์เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ 
[สําคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม้ เขา้
ประเทศญปีุ่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

วนัท ี2 
สนามบนินาโกยา่ – รา้นมดี Hamono-ya Sansu – เมอืงกุโจฮาจมิงั – 
พพิธิภณัฑก์โุจฮะจมิงั – ระบําพนืเมอืง – Bokka no Sato – ชมดอกไมต้าม
ฤดกูาล – เมอืงทาคายามา่ 

00.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน์ เทยีวบนิท ี
JL738 
สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

08.15 น เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญปีุ่ น นําท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร 

 

 

รา้นมดี Hamono-ya Sansu เป็นรา้นทเีครอืงมดีตน้ตําหรับของเมอืงเซก ิซงึมปีระวัต ิ
ยาวนานกว่า 75 ปี สถานททีีผลติมดีไดค้มสดุ ๆ อกีทังยังเป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงเรืองการตี
ดาบญปีุ่ นอย่างดาบเซก ิสําหรับทรีา้นซันชนูีมเีครอืงใชข้องมคีมตา่ง ๆ มากมายกว่า 3,000 
ชนิ ไมว่่าจะเป็นมดีหรอืกรรไกรตัดแตง่กงิและสวน กรรไกรตัดเล็บ กรรไกรหลากขนาด หรอื
มดีสําหรับทําครัวหลากหลายรปูแบบทชีว่ยใหก้ารเตรยีมวัตถุดบิของคุณง่ายยงิข ึนอกจากนี
ยังมีดาบญีปุ่ น ขนมและเครอืงดมืเย็น ๆ จําหน่ายอกีดว้ย พรอ้มทงัสามารถชมสุดยอด
การแสดงดาบของวชิาอไิอกริ ิไดแ้บบใกล ้ๆ  ดว้ยการใชด้าบซามไูรฟันฉับเดยีวตน้ไผ่ขาด
เป็น 2 ทอ่น!! 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

เมอืงกุโจฮาจมิงั เมอืงทหีลงเหลอืบรรยากาศแบบยอ้นยุคสมัยอดตี กุโจฮาจมิังมรีางนํา
จํานวนมากจนถูกเรยีกว่าเป็นเมอืงแห่งสายนํา ซงึจะไดย้นิเสยีงนําไหลสะทอ้นไปทัวทังตัว
เมอืง ดว้ยบรรยากาศททํีาใหห้วนนกึถงึอดตีนัน ทําใหทั้งเมอืงเสมอืนกับเป็นอกีโลกหนงึก็
ว่าได ้เพยีงแคเ่ดนิในเมอืงแห่งนี ก็จะสามารถสัมผัสบรรยากาศราวกบัยอ้นเวลาไปอดตีได ้
อยา่งแน่นอน  
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พิพิธภณัฑ์กุโจฮะจิมงั  ฮาคุรนัคงั  ทีรวบรวมเสน่ห์ของเมืองกุโจฮะจิมังเอาไว ้
นักท่องเทยีวสามารถเรียนรูว้ธิีการร่ายรํากุโจโอโดร ิซงึเป็นการร่ายรําประจําเมอืงทใีนทุก
ช่วงฤดูรอ้นจะมีการจัดเทศกาลการร่ายรําสุดยงิใหญ่ 1 ใน 3 ของญีปุ่ นขนึ โดยจะจัด
ต่อเนืองกันถงึ 33 คนื ตังแตป่ลายเดอืนกรกฎาคมถงึตน้เดอืนกนัยายน นอกจากนียังมโีซน
เรยีนรูป้ระวัตศิาสตรแ์ละการร่ายรําจากผูรู้อ้ย่างใกลช้ดิ รวมถงึจุดจําหน่ายขนมและของฝาก
ประจําเมอืงกโุจอกีดว้ย พรอ้มโขวก์ารสาธติระบําพนืเมอืง Odori Dance คอืการเตน้รํา
ชนดิหนงึของญปีุ่ น ผูแ้สดงจะแต่งกายสสีันสดใสมาร่วมเตน้รํา เครอืงดนตรปีระกอบไปดว้ย 
ชามเิซ็ง, กลองไทโกะ และขลุ่ย ธมีหลักของงานก็คอืการบา้ไปดว้ยกัน หรือ อาจจะมชีอื
เรยีกอกีอยา่งวา่งานเตน้ของคนบา้นันเอง 

 

 

Bokka no Sato สวนดอกไมท้ปีลกูดอกไมไ้วห้ลากหลายสายพันธุ ์เชน่ ดอกทวิลปิ , ลา
เวนเดอร, และ Moss Phlox สลับกันออกดอกบานตามฤดกูาล (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) 
ใหนั้กทอ่งเทยีวเขา้มาเยยีมชมความงามไดต้ลอดทังปี นอกจากสวนดอกไมแ้ลว้ ทนีียังมี
โซนกจิกรรมตา่งๆ เชน่ สนามเด็กเลน่ ฟารม์ พพิธิภัณฑง์านไมต้า่งๆ ใหท้า่นไดอ้สิระ
เพลดิเพลนิตามอธัยาศยั 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก TAKAYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัท ี3 ตลาดเชา้ทาคายามา่ – ทาคายามา่ จนิยะ – LITTLE KYOTO ซนัมาซ ิซูจ ิ– 

หมูบ่า้นซริาคาวาโกะ – คามโิกช ิ– สะพานคปัปะบาช ิ–  เมอืงมสัซโึมโต ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ตลาดเช้าทาคายามะ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการเลือกซือเลือกชมผักสดผลไม ้
หลากหลายชนิดอาหารพืนเมืองทีนํามาปรุงสดๆสะอาด และยังมีเสือผา้ กระเป๋า ของ
แกะสลกั ของเลน่ของทรีะลกึของพนืเมอืงตา่งๆมากมาย 

 

ชมดา้นนอกของ ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ทวี่าการอําเภอเก่าทาคายาม่า ซงึเป็นจวน
ผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นททีํางานและทอียูอ่าศยัของผูว่้าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลา
กวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ  
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LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซิูจ ิซงึเป็นหมู่บา้นเก่าแกส่มัยเอโดะกว่า 
300 ปีก่อน ทยีังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทยีวและ
ชนืชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณและรา้นคา้ต่างๆและบรเิวณ
ใกลเ้คยีงยังมสีะพานขา้มแมนํ่าสแีดงอนัเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงจุดถ่ายรูปทสีวยเห็นลําธาร
ใสไหลผ่านกลางเมอืงอนังดงาม 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บา่ย 

 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทยีังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ปีุ่ นขนานแทด้ังเดมิ และยัง
ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของ
บา้นสามารถรองรับหมิะทตีกหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกบัสอง
มือพนมของพระเจา้ จงึเรียกหมู่บา้นสไตล์นีว่า “กัสโช” และมผีูค้นจากทัวทุกมุมโลก
หลังไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

 
 

คามโิคจ ิ(Kamikochi) สถานทพัีกผ่อนหยอ่นใจทมีชีอืเสยีงมากดว้ยทวิทัศน์ทสีวยงาม
ตังอยู่ทางทศิตะวันตกของจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) เป็นหนงึในสถานทีทมีจุีดชมววิ
ภเูขามากทสีดุในประเทศญีปุ่ น มสีถานททีไีดรั้บการกําหนดใหม้ทีวิทัศน์ทางธรรมชาตแิสน
พเิศษของญปีุ่ น มอีุณหภูมเิฉลยีอยู่ในระดับตําตลอดทังปี อกีทังยังมชีอืเสยีงในดา้นรีสอร์
ทฤดรูอ้นทอีดุมไปดว้ยธรรมชาต ิ 

 

สะพานคปัปะบาช ิ(Kappabashi) สัญลักษณ์ของคามโิกชทิทีอดขา้มแม่นําอะซสึะเป็น
สะพานแขวนททํีาดว้ยไมห้ากยนืบนสะพานจะสามารถเห็นไดทั้งเทอืกเขายะเกะตะเกะและ
เทอืกเขาโฮตากะทางดา้นเหนอืสวยงาม 

 จากนันนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมัสซโึมโต ้
คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ รา้นอาหาร 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัท ี4 เขตเมอืงเกา่ซมึาโกะ-เมอืงนาโกยา่-ชอ้ปปิงซาคาเอะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

เขตเมอืงเกา่ซมึาโกะ (Tsumago) เป็นหมู่บา้นในหุบเขาคโิซ ทีเคยเป็นเมอืงพักแรม

ลําดับท ี42 ใน 69 เมอืงทพัีกแรมในสมัยขุนนาง ตามเสน้ทางนากะเซ็นโด โตเกยีวสู่เกยีว

โต หลังสงครามโลกครังท ี2 ผูค้นในเมอืงตา่งปรับปรุงบา้นใหเ้ขา้กบัยุคสมัย หมู่บา้นเกา่แก่

ไดห้ายไป ซมึาโกะ จุก ุเป็นหนงึในโครงการแรกๆ ของประเทศทอีนุรักษ์และคงรูปแบบของ

สงิปลูกสรา้งสมัยเอโดะ และยังเป็นหมู่บา้นเอโดะทสีวยตดิอันดับ 1 ใน 50 ของประเทศ 

เมอืเดนิเขา้ไปในถนนทซีมึาโกะ จุก ุคุณจะรูส้กึเหมอืนกับไดย้อ้นเวลากลับเขา้ไปในสมัยเอ

โดะอกีครัง 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

อสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั กับย่านชอ้ปปิงในเมอืงนาโกย่า เช่น สถานีเจอาร์นาโกย่า 
สถานีรถไฟหลักของเมืองนาโกย่า ซงึมีหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ อยู่มากมาย รวมถงึแหล่ง
สนิคา้แบรนดเ์นม ยหีอ้ตา่งๆ ถนนอมุายมอ่น ถนนสายอาหารทมีชีอืเสยีงของเมอืงนาโกย่า 
ของขนึชอื เชน่ ขา้วหนา้ปลาไหล ปีกไกท่อด ราเมน ชอ้ปปิง ชอ้ปปิงยา่นซาคาเอะ ถอื
เป็นหนึงในย่านท่องเทยีวและแหล่งชอ้ปปิงสําคัญของเมอืงนาโกย่า ซงึประกอบไปดว้ย
แลนดม์ารค์ทสํีาคัญของเมอืง ไดแ้ก ่หอคอยนาโกย่าทวีีทาวเวอร ์(Nagoya TV Tower) 
และ โอเอซสิ 21 (Oasis 21) อาคารทมีรูีปทรงเหมอืนยานอวกาศ นอกจากนันแลว้ ในยา่น
ซากาเอะยังมศีนูยก์ารคา้ รา้นขายสนิคา้แฟชนัแบรนดเ์นม และรา้นอาหารหลากหลายรา้น 
รวมถงึรา้นขายสนิคา้ลดราคายอดนยิม 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัท ี5 สนามบนินาโกยา่ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ[JL737 10.25-14.15] 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 จากนันนําท่านเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ เพอืเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ 

10.25 น.  นําทา่นกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ เจแปนแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีJL 737 
สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

14.15 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม :  NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม ้เรงิระบํา 5D3N 

โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พกัเดยีว
เพมิ 

ทา่นละ 

13 ก.ค. - 17 ก.ค. 62 
   (วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 

44,900 44,900 44,900 43,900 30,900 7,900 

09 ส.ค. - 13 ส.ค. 62 
 (วนัหยดุวนัแม)่ 

44,900 44,900 44,900 43,900 30,900 7,900 

18 ก.ย. - 22 ก.ย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 30,900 7,900 

10 ต.ค. - 14 ต.ค. 62 44,900 44,900 44,900 43,900 30,900 7,900 

 **เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 9,900 บาท  

ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

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

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ 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 ท่านละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ่้ายทังหมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมัีดจําทนัีง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทพัีก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัร ์

ทงัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 **สําคัญ!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขันตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ** 

4.6 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือัพเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ 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 คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นําหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิล / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลน์
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และออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] ค่าประกันวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแต่ละสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง 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. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี

ประสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทตูกาํหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนือทรีะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

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

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็น

การยนืยันว่ามคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัวเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพัีกทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหกั้บลกูทัวร ์แตทั่งนขีนึอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่ น** 

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  

2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

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

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ยีงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขัีดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพอืการพํานักระยะสนั 

3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บค่านํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนืองจากสาเหตตุ่างๆ 

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

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 

 


