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HILIGHT  

ใกลช้ดิกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิใน

เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-คโุรเบะ 

ชมความสวยงามของก าแพงหมิะอนัสงูตระหงา่น 

ชมเทศกาลทุง่พิง้คม์อส (ดอกชบิะซากรุะ) [ตาม

สภาพอากาศ] 

ชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ทา่มกลางหุบเขาอนัมี

เอกลกัษณ์หลงัคาสามเหลีย่มชริาคาวาโกะ 

เทีย่วชมดา้นหนา้ทีว่า่การเมอืงเกา่ทาคายามา่

และบรเิวณสะพานแดงขา้มแมน่ า้กลางเมอืงทา

คายามา่ ชอ้ปป้ิงถนนสายซนัมาจ ิซูจทิ ีม่ฉีายาวา่ 

“ลติเติล้เกยีวโต” 

ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของ 

เมอืงนาโกยา่ 

บรกิารน า้ด ืม่ วนัละ 1 ขวด  

FREE Wi-Fi on Bus!! 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

[TG644 00.05-08.00] 

วนัที ่2 สนามบนินาโกยา่ – เมอืงนาโกยา่ – 

รา้นมดี Hamono-ya Sansu – Kunita 

Garden – ชมดอกชบิะซากรุะหรอืดอกพิง้ค ์

มอส – เมอืงโทยามะ 

วนัที ่3 เมอืงโทยามา่ – เสน้ทางสายอลัไพนท์า

เทยามา่ – ก าแพงหมิะเขือ่นคโุรเบะ – เมอืง

มตัสโึมโต ้

วนัที ่4 ปราสาทมตัสโึมโต(้ดา้นนอก) – เมอืง

ทาคายามา่ – ถนนกบมตัสโึมโต ้– หมูบ่า้นชิ

ราคาวาโกะ – เมอืงกโุจฮาจมิงั 

วนัที ่5 เมอืงนาโกยา่ – ศาลเจา้อะสตึะ – ชอ้ป

ป้ิง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – ชอ้ป

ป้ิงซาคาเอะ 

วนัที ่6 สนามบนินาโงยา่ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 [TG647 00.30 – 04.30] 

NAGOYA 

TAKAYAMA สโนวี ่

6D3N 

โดยสายการบนิไทย [TG] 

เดนิทาง: พฤษภาคม 62  

ราคาเพยีง: 42,900.- 



   
   

   

                                                                                                                                                           QE2NGO-TG001     หนา้ 2 จาก 9 
 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่17 – 22 พฤษภาคม 62 (วนัหยุดวสิาขบชูา) 42,900.- 

 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ 
โรงแรมที่

พกั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ

[TG644 00.05-08.00] 
   

 

2 

สนามบนินาโกยา่ – เมอืงนาโกยา่ – รา้นมดี 

Hamono-ya Sansu – Kunita Garden –  
ชมดอกชบิะซากรุะหรอืดอกพิง้คม์อส –  
เมอืงโทยามะ 

✈ 🍽 🍽 
TOYAMA 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

3 
เมอืงโทยามา่ – เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่ – 

กําแพงหมิะเขือ่นคโุรเบะ – เมอืงมตัสโึมโต ้
🍽 🍽 🍽 

MATSUMOTO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

เมอืงมตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้(ชมดา้น
นอก) – ถนนกบมตัสโึมโต ้– เมอืงทาคายามา่ – 
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงกโุจฮาจมิงั –  

แชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิ

🍽 🍽 🍽 

GUCHO 

HACHIMAN 
ONSEN 

หรอืเทยีบเทา่ 

[♨]  

5 
เมอืงนาโกยา่ – ศาลเจา้อะสตึะ – ชอ้ปป้ิง 
MITSUI OUTLET JAZZ DREAM –  

ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 
🍽 อสิระ อสิระ 

 

6 
สนามบนินาโงยา่ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

[TG647 00.30 – 04.30] ✈   
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ[TG644 00.05-08.00] 

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[สําคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

วนัที ่2 
สนามบนินาโกยา่ – เมอืงนาโกยา่ – รา้นมดี Hamono-ya Sansu – Kunita 

Garden – ชมดอกชบิะซากุระหรอืดอกพิง้คม์อส – เมอืงโทยามะ [-/L/D] 

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG644 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร และเมือ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทกุทา่นไปขึน้รถบัส เตรยีมตวัออกเดนิทาง 

พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตามเวลาของญี่ปุ่ น ซึง่เร็วกว่าเมืองไทย 2 

ชัว่โมง เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา  

 

 

รา้นมดี Hamono-ya Sansu เป็นรา้นทีเ่ครื่องมีดตน้ตําหรับของเมืองเซก ิซึง่มีประวัต ิ

ยาวนานกว่า 75 ปี สถานทีท่ีผ่ลติมีดไดค้มสดุ ๆ อีกทัง้ยังเป็นเมืองทีม่ีชือ่เสยีงเรื่องการตี

ดาบญีปุ่่ นอย่างดาบเซก ิสาํหรับทีร่า้นซนัชนูี้มเีครือ่งใชข้องมคีมต่าง ๆ มากมายกว่า 3,000 

ช ิน้ ไม่ว่าจะเป็นมดีหรอืกรรไกรตดัแตง่ก ิง่และสวน กรรไกรตดัเล็บ กรรไกรหลากขนาด หรอื

มดีสาํหรับทําครัวหลากหลายรปูแบบทีช่ว่ยใหก้ารเตรยีมวัตถดุบิของคณุง่ายยิง่ข ึ ้นอกจากนี้

ยังมีดาบญี่ปุ่ น ขนมและเครื่องดื่มเย็น ๆ จําหน่ายอีกดว้ย พรอ้มท ัง้สามารถชมสุดยอด

การแสดงดาบของวชิาอไิอกริ  ิไดแ้บบใกล ้ๆ  ดว้ยการใชด้าบซามูไรฟันฉับเดยีวตน้ไผ่

ขาดเป็น 2 ทอ่น!! 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

สวน KUNITA GARDEN นําทา่นชมดอกชบิะซากุระหรอืดอกพิง้คม์อส (ขึน้อยู่กบั

สภาพอากาศ) มตีน้กําเนดิมาจากทวปีอเมรกิาตะวันออกเฉียงเหนือ ดอกไมช้นดินี้มีหลาย

พันธุ ์ทัง้สชีมพูและสขีาว ดอกจะบานที่พื้นดนิ คนญี่ปุ่ นนยิมนํามาปลูกตามรัว้บา้น หรือ

ตามทีล่าดเอยีง ดจุดงัพรมผนืยักษ์ ในชว่งฤดใูบไมผ้ลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดูคลา้ยกับ

ดอกซากรุะ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที ่3 เมอืงโทยามา่ – เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่ – กําแพงหมิะเขือ่นคโุรเบะ 
– เมอืงมตัสโึมโต ้[B/L/D] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

นําทา่นสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาตใินเสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-

คุโรเบะ ซ ึง่เป็นสว่นหนึ่งของเจแปนแอลป์ โดยการนําท่านเดนิทางสู ่สถานทีาเทยาม่า 

จากนัน้นําท่านโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภูเขาสู ่สถานบีโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 

ก.ม. นําท่านเดินทางสู่ สถานมีูโรโดะ โดยรถปรบัอากาศ ระหว่างทางใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่ น ใหท้่านไดเ้ก็บเกีย่วความประทับใจตาม

อัธยาศยั จากนัน้นําทา่นชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอันดับ

สองรองจากภเูขาไฟฟจู ิและยังเป็นหนึง่ในสามภเูขาศกัดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญี่ปุ่ นตัง้แต่

สมัยโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทศันอ์ันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึง่

ในวันที่ทอ้งฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟูจิ และใหทุ้กท่านไดเ้ดนิบน

เสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็นกําแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) สงูกว่าสบิเมตร สมัผัส

กบัความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอกีทศันียภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ 

เพลดิเพลนิกบัการบันทกึภาพทีป่ระทบัใจ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

 

นําทา่นเดนิทางผ่านอุโมงคท์ีล่อดใตภู้เขาทาเทยาม่าทีม่ีความ ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็น

อุโมงคท์ีอ่ยู่สงูทีส่ดุในญีปุ่่ น จากนัน้นําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ทีไ่ม่มีเสากลางตลอด

ชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานคีโุรเบไดระ จากนัน้นําทา่นน่ังเคเบิล้คารล์อดภูเขาจาก สถานีคุ

โรเบะไดระไปยังสถานีคโุรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์ห่งเดยีว

ในญีปุ่่ นทีล่อดภูเขาตัง้แต่ตน้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นี้เพื่อหลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมากในฤดู

หนาว จากนั้นชม เขือ่นคุโรเบะ ซ ึง่เป็นเขื่อนยักษ์กัน้น้ําที่ใหญ่มหมึาที่สุดของประเทศ

ญีปุ่่ น จะมสีายรุง้พาดผ่านตลอดปี ทีโ่อบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกูและชมทัศนียภาพของวง

ลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมีความกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แต่เร ิม่

บุกเบกิจนเสร็จส ิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลา

เดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 เมอืงมตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้(ดา้นนอก) – ถนนกบมตัสโึมโต ้– 

เมอืงทาคายามา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงกุโจฮาจมิงั [B/L/D] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

เดนิทางสู่ เมอืงมตัสโึมโต ้นําท่านชม ดา้นนอกของ ปราสาทมตัสโึมโต ้มีชือ่เรียกอีก

อย่างหนึง่ว่า ปราสาทอกีา เนื่องจากผนังปราสาทมสีดีํา และปีกดา้นตา่งๆ ของปราสาทแผ่

กางออกเหมือนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาว่า คาสมุาซะ เพื่อใชเ้ป็นทีพ่ัก

ของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจุบันหลังจากไดร้ับการจัดตัง้เป็นสมบัตปิระจําชาตญิี่ปุ่ นได ้

ปรับใหเ้ป็นพพิธิภณัฑส์าํหรับรวบรวมขอ้มูลประวัตศิาสตรข์องญีปุ่่ นและประวัตศิาสตร ์

 

ถนนกบมตัสโึมโต ้หรือมีอีกชือ่ว่า Nawate Dori เหตุผลทีใ่ชช้ือ่นี้เพราะรูปปั้นกบอยู่ที่

ปากทางเขา้ ถนนเสน้นี้ เป็นถนนคนเดนิสายเล็ก มรีา้นคา่ รา้นอาหาร รา้นขนมรา้นของฝาก

มากมาย หลงัจากนัน้เดนิทางสู ่Nakamachi Street ถนนชอ้ปป้ิงทีต่ลอดสองขา้งทางเป็น

รา้นคา้ต่างๆ ทียั่งคงสภาพตกึในสมัยเกา่เอาไวบ้างสว่น มทีัง้รา้นขายของจกุจกิ คาเฟ่ บารเ์ล็กๆ 

เป็นถนนเดนิเล่นชอ้ปป้ิงเพลนิๆ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยัง

ไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโช-

สคึุร ิจะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถ

รองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบัสองมือพนมของ

พระเจา้ จงึเรียกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กัสโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชม

ความงามในแตล่ะปีไม่ตํา่กว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก GUCHO HACHIMAN ONSEN หรอืเทยีบเทา่ 

 ผอ่นคลายกบัการแชนํ่า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่5 เมอืงนาโกยา่ – ศาลเจา้อะสตึะ – ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM 

– ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ – สนามบนินาโกยา่ [B/-/-] 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ศาลเจา้อะสตึะ (Atsuta Shrine) เป็นศาลเจา้เก่าแก่ทีอ่ยู่คู่เมืองนาโกย่ามาตัง้แต่สมัย

องคพ์ระจักรพรรดิท์ี ่12 ของประเทศญี่ปุ่ น หรือราวๆ ปี ค.ศ.71-103 แต่เมื่อปี 1955 ศาล

เจา้แห่งนี้ถูกบูรณะซ่อมแซมใหม่ เนื่องจากภัยสงครามโลกครัง้ที ่2 และศาลเจา้แห่งนี้ยัง

เป็นทีเ่ก็บโบราณวัตถุอันสําคัญๆ ทางประวัตศิาสตร์ไวม้ากมายหลายพันช ิน้ รวมไปถงึ

โบราณวัตถอุันสาํคญัทีถ่กูเก็บไวใ้นศาลเจา้แห่งนี้คอื ดาบคซุานาง ิซึง่ถอืไดว้่าเป็น 1 ใน 3 

เครือ่งราชกกธุภณัฑแ์ห่งองคพ์ระจักรพรรดิญ์ีปุ่่ นอกีดว้ย 

 

MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกับการช ้

อปป้ิงรา้นคา้แบรนดเ์นมชัน้นําและรา้นอาหารญี่ปุ่ นและอาหารนานาชาตกิว่า 240 รา้นเลย

ทีเดียว ที่นี่ถือเอา้ทเ์ลตที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในญี่ปุ่ นมีความมีความใหญ่ประมาณ 

39,000 ตารางเมตร และถูกออกแบบใหม้ีลักษณะคลา้ยกับเมืองนวิออรล์ีนสซ์ ึง่เป็นเมือง

ทา่ทางตะวันตกของอเมรกิาอกีดว้ย 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 
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บา่ย 

 

อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั กับย่านชอ้ปป้ิงในเมืองนาโกย่า เชน่ สถานีเจอาร์นาโกย่า 

สถานีรถไฟหลักของเมืองนาโกย่า ซึง่มีหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ อยู่มากมาย รวมถงึแหล่ง

สนิคา้แบรนดเ์นม ยี่หอ้ต่างๆ อีกดว้ย จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิง ถนนอุมายม่อน ถนนสาย

อาหารทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงนาโกย่า ของขึน้ชือ่ เชน่ ขา้วหนา้ปลาไหล ปีกไก่ทอด ราเมน 

ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ ถอืเป็นหนึง่ในย่านท่องเทีย่วและแหล่งชอ้ปป้ิงสําคัญของเมืองนา

โกย่า ซึง่ประกอบไปดว้ยแลนดม์ารค์ทีส่าํคญัของเมอืง ไดแ้ก ่หอคอยนาโกย่าทวีีทาวเวอร ์

(Nagoya TV Tower) และ โอเอซสิ 21 (Oasis 21) อาคารทีม่ีรูปทรงเหมือนยานอวกาศ 

นอกจากนัน้แลว้ ในย่านซากาเอะยังมีศูนยก์ารคา้ รา้นขายสนิคา้แฟชั่นแบรนดเ์นม และ

รา้นอาหารหลากหลายรา้น รวมถงึรา้นขายสนิคา้ลดราคายอดนยิม 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

วนัที ่6 สนามบนิสวุรรณภูม ิ 

00.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG647 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

04.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

  

โปรแกรม : NAGOYA TAKAYAMA สโนวี ่6D3N  

โดยสายการบนิไทย  

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-

3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย7ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทา่นละ 

17 พ.ค. - 22 พ.ค. 62                 

   (วนัหยุดวสิาขบชูา) 
42,900 42,900 42,900 41,900 35,200 7,900 

 **เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

     

7,900 

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

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิททําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

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

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 
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ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


