
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TAKAYAMA NAGOYA SPRING ล ัน้ลา 5 Day 3 Night 

เดนิทางเดอืนมนีาคม ราคาเร ิม่ตน้ 35,911 บาท 
โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- เทีย่วชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะสไตลญ์ีปุ่่ นแทด้ ัง่เดมิ 

- เดนิชวิถนนซนัมาชซูิจ ิชมทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่ 

- สกัการะวดัคโิยมสิ ึเยีย่มชมศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ

- ชมการแสดงไฟที ่NABANA NO SATO 

- ชมความงามของปราสาทนาโกยา่ วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ

- ชอ้ปป้ิงเต็มอ ิม่ทีย่า่นซาคาเอะ ยา่นโอส ึ

 

 

JAPAN 



 

 

Day 1 สนามบนิสวุรรณภมุ ิ

 21.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตูหมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสัมภาระ 

Day 2       

เมอืงทาคายาม่า – ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายาม่า[ด้านนอก] – ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวา

โกะ – แชน่ า้แร่ 

 00.55 น. ออกเดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 738 

 08.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น  น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

 น าท่านสู่ เมอืงทาคายามา่ น าท่านชม ทาคายามา่จนิยะ หรอื ทีว่่าการอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ [ดา้นนอก]        

ซึง่เป็นจวนผูว่้าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศัยของผูว่้าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต ้

การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิซ ึง่เป็น

หมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ทียั่งอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิดูของซึง่เต็ม

ไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารักๆ ทียั่งคงอนุรักษ์รูปแบบของบา้นโบราณ และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่ว

บรรยากาศอันน่าประทับใจเป็นของฝากเฉพาะถิน่ฮดิะ มรีา้นขนมของหวานนานาชนดิ และตุ๊กตาลูกลงิ ชื่อ ซารุโบโบ ซึง่ถอื

ว่าเป็นของฝากยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญีปุ่่ น  

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทียั่งคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทดั้ง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืกจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโช-สคุึร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความ

กวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสอง

มอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตล์นีว่้า “กัสโช” และมผีูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่

ต ่ากว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว  

ค ่า เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั TAKAYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ / รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่

น ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนินาโกย่า     

2 เมอืงทาคายาม่า-ทีว่่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า[ดา้นนอก]-ถนน

สายซนัมาจ ิซจูิ-หมู่บา้นชริาคาวาโกะ-แช่น ้าแร ่

         TAKAYAMA HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า[♨] 

3 เมอืงนาโกย่า-ปราสาทนาโกย่า-วัดเจา้แม่กวนอมิโอสึ-ชอ้ปป้ิงย่าน

โอส-ึชอ้ปป้ิงย่านซาคาเอะ 

   NAGOYA HOTEL            

หรอืเทยีบเท่า 

4 เมอืงเกยีวโต-วัดคโิยมสิึ-ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิNABANA NO SATO 

[ชมการแสดงไฟ]  

   NAGOYA HOTEL            

หรอืเทยีบเท่า 

5 สนามบนินาโกย่า-กรุงเทพฯ     

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

 



 

 

Day 3 

เมอืงนาโกยา่ – ปราสาทนาโกยา่ – วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ– ชอ้ปป้ิงยา่นโอส ึ– ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทนาโงยา่ ตัง้อยู่ทีเ่มอืงนาโงย่า ถูกสรา้งขึน้ตามค าส่ังของโชกุนโทกุงาวะ อเิอะยะสุ เพือ่เป็นฐาน

อ านาจความมั่นคงและป้องกันการโจมตจีากทางเมอืงโอซากา้  ปัจจุบันภายในปราสาทปรับเป็นพพิธิภัณฑใ์หนั้กท่องเทีย่ว

ไดช้ม จัดแสดงขา้วของเครือ่งใช ้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรในสมัยโบราณ ส่วนบรเิวณภายนอกปราสาทมสีวนสวย

สไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดเ้ดนิชมอย่างเพลนิเพลิน น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึวัดเจา้แม่กวนอิมทีตั่ง้อยู่ใจกลาง

เมอืงนาโงย่าและเป็นวัดทีไ่ดร้ับความนับถอืจากชาวญีปุ่่ นเป็นจ านวนมาก วัดเจา้แม่กวนอมิสรา้งขึน้ครัง้แรกเมือ่สมัยคามาคุ

ระในจังหวัดกฟิ ุจนเมือ่ปี 1612 โทกุงาวะ อเิอยาสุมคี าส่ังใหย้า้ยศาลเจา้จากกฟิมุาไวยั้งเมอืงนาโงย่า วิหารหลักของวัด

เป็นทีป่ระดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิ วัดแห่งนีแ้มจ้ะถูกท าลายจากทัง้อุทกภัยและอัคคภีัยหลายครัง้แต่ยังอยู่รอดมาได ้ 

หลังจากขอพรจากเจา้แม่กวนอมิเรยีบรอ้ย ใหท้่านเพลดิเพลนิกับสนิคา้ราคาสุดประหยัด ณ ยา่นการคา้โอส ึซ ึง่อยู่บรเิวณ

ดา้นขา้งของวัดแห่งนีน่ั้นเอง          

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ชอ้ปป้ิง ยา่นการคา้ซาคาเอะ แหล่งชอ้ปป้ิงีม่รีา้นรวงประมาณ  1100 รา้น โดยย่านนีจ้ะมหีา้ง

ดังเช่น PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน พรอ้มทัง้รา้นขายเสือ้ผา้ 

รองเทา้ พรอ้มทัง้ยังมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เลอืกทานอกีดว้ย 

 เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่ัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

     

 



 

Day 4 

เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– NABANA NO SATO [ชมการแสดงไฟ]   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส มอีายุเก่าแก่ยิง่กว่าเมอืงเกียวโต คอืยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็น

เอกลักษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยืน่ออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ ค ้ายัน และสิ่งทีน่่าอัศจรรย ์คอื 

สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดังนัน้องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทุกท่านไดด้ืม่น ้าศักดิส์ทิธิ์สาม

สายอันเกิดขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขาอกีดว้ย จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนกาน า้ชา ซึง่ตัง้อยู่ระหว่าง

ทางเขา้วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้ต่างๆ ไดต้กแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึง่มีสนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ เช่น รองเทา้โซร(ิรองเทา้

เกี๊ยะแบบญีปุ่่ น), ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบ าญีปุ่่ น, ขมมชูครมีสอดไสน้านาชนิด, รา้น 1,000 เยน, ชาเขียวเกยีวโต ทีข่ึน้ชือ่

อกีแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น, ของทีร่ะลกึแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ เป็นตน้ น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พ่อจิง้จอก

ขาว สรา้งในศตวรรษที ่9 โดยชาวนาเพือ่บูชาสุนัขจิง้จอกทีเ่ชือ่กันว่าเป็นทูตส่งสาสนข์องเทพเจา้แห่งการเก็บเกีย่ว ภายใน

ศาลเจา้มีเสาโทรอิจิ านวนมากเรยีงกันจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร    

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย น าท่านสู่ NABANA NO SATO นัน้เป็นธีมปารค์ ขนาดใหญ่ในเมอืงนากาชมิ่า ซึง่ทุกปีจะมกีารจัดแสดงไฟ LEDs หลาย

ลา้นดวง และบางจุดก็มกีารจัดแสดงแสงสปีระกอบเสียงเพลงซะดว้ย โดยธีมงานส่วนใหญ่จะเกีย่วกับธรรมชาต ิสายน ้า 

อุโมงคแ์ห่งแสง สวนดอกไมท้ีเ่นรมติขึ้นจากดวงไฟ เป็นตน้ โดยงานแสดงไฟแห่งนีถ้อืเป็นหนึง่ในงานเทศกาลทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในญีปุ่่ นอกีดว้ย 

 เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่ัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

     

Day 5 

สนามบนินาโกยา่ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม       

  น าท่านเดินทางสู่ สนามบนินาโกยา่ เพือ่เดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ                       

10.20 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 737                  

14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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



 

TAKAYAMA NAGOYA SPRING ล ัน้ลา BY JL 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

04-08 มนีาคม 2561 35,911 35,911 34,911 7,900 

10-14 มนีาคม 2561 

**ตรุษจนี** 

35,911 35,911 34,911 7,900 

18-22 มนีาคม 2561 35,911 35,911 34,911 7,900 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 9,900 บาท / ทา่น*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ต่อทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิสุวรรณภมู)ิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นข ึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท  

3.2 กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 15-20 วันก่อนออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60-30 วัน ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 29-22 วันเดนิทาง ขอเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทัวรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมีการการันตมีัดจ าทีน่ั่งกับสาย การบนิ

และค่ามัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณี

ใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  ** 

          **ส าคัญ!! บรษัิท ท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ 

     ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิ้น** 

4.5 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนิน

ก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน้  

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า 

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

 แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละไม่เกนิ 

23 กโิล] ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ] 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซี่าใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทูต

ก าหนด) 

2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 

5. ค่าทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ท่านละ 4,000 เยน  ต่อท่าน/ทรปิ (เก็บทปิก่อนการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

6. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงค์

เพือ่การท่องเทีย่ว เยี่ยมญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันว่ามคุีณสมบัติ

ในการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ต๋ัวเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้ับลูก

ทัวร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  



 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิต่อไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย

คุณสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุ

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากบดิาหรอื

มารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 


