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ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- สกัการะวดัดงั วดัคโิยมสิ ึวดัคนิคาคจุ ิศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ

- เทีย่วชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะสไตทญ์ีปุ่่ นแทด้ ัง่เดมิ 

- เดนิเลน่ชลิล์ๆ ทีถ่นนซนัมาจซูิจ ิ ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่ 

- ชมความสวยงามของก าแพงหมิะอนัสงูตระหงา่น 

- ชมทุง่ดอก PINKMOSS หลากสสีนัอนัสวยงาม 

- ชอ้ปป้ิงจใุจที ่ชนิจกู ุออิอน มอลล ์

- ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 1 คนื 

 

 

OSAKA ALPS TOKYO PINKMOSS 6 DAY 4 NIGHT 

เดนิทางเดอืนเมษายน-พฤษภาคม เร ิม่ตน้ 39,999 บาท 

โดยสารการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

GT-KIX XJ08 

JAPAN 
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เครือ่งแอรบ์สั A330-300 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

   

Day 1 สนามบนิดอนเมอืง 

 11.00 น. พรอ้มกันที่สนามบนิดองเมือง อาคารผู ้โดยสารขาออก 1 ช ัน้ 3 ประตู 4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เอ๊กซ์

  ( Thai Air Asia X ) เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

14.50 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศญี่ปุ่ น โดยเที่ยวบนิที ่XJ 610 ** ทางเราขอสงวนสทิธิก์ารเลอืกที่น่ังบนเครื่องบนิไทยแอร์

เอเชยี เอ๊กซ ์.. เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามกฏ ระเบยีบของสายการบนิส าหรับการสุม่จับทีน่ั่งวา่งบนเครือ่งใหก้ับลกูคา้ .. 

โดยหากท่านมีความประสงคจ์ะ ระบุทีน่ั่งบนเครื่องหรือตอ้งการเปลีย่นทีน่ั่งใหม่ จะมคี่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิ (สามารถดู

อตัราคา่บรกิารไดใ้นทา้ยรายการ) ** (ขอย ้าวา่ .. สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ๊กซ ์ใหน้ ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ คนละ 

20 กโิลกรัม เท่านัน้นะคะ หากคดิวา่ ขากลับตอ้งน ้าหนักเกนิ 20 ก.ก. โปรดเตรียมซือ้น ้าหนักเพิ่ม ตัง้แต่ทีส่นามบนิ

ดอนเมอืง เคานเตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งกังวล เวลาจะกลับมาไทย นะคะ [บรกิารอาหาร

รอ้น บนเครือ่ง] 

22.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

ไกดจ์ะน าทา่นไปขึน้รถบสัทีเ่ตรยีมไว ้… 

  เขา้สูท่ ีพ่กั KANSAI AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคันไซ    KANSAI AIRPORT 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เมอืงเกยีวโต-วดัคโิยมสิ-ึวัดคนิคาคจุ-ิศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ินาโงยา่ 

ชอ้ปป้ิงออิอนมอลล ์
✓ ✓  

NAGOYA  HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เมอืงทาคายามา่-ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก] 

ถนนสายซนัมาจ ิซจู-ิหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 
✓ ✓ ✓ 

TOYAMA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เสน้ทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-ก าแพงหมิะ-เขือ่นคโุรเบะ 

ออนเซน  
✓ ✓ ✓ 

FUJI HOTEL [♨] 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ชมดอกชบิะซากรุะ-โตเกยีว-ชอ้ปป้ิงชนิจูก-ุสนามบนินารติะ ✓  
 

 

6 สนามบนินารติะ-กรุงเทพฯ  

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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Day 2 

เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– วดัคนิคาคจุ ิ– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– นาโงยา่ – ชอ้ปป้ิงออิอนมอลล ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส มอีายเุกา่แกย่ิง่กวา่เมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 1,200 ปี จดุเดน่อนัเป็น

เอกลักษณ์ของวดัคอื หอ้งโถงใหญ ่สรา้งยืน่ออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาดใหญ ่139 ตน้ ค ้ายัน และสิง่ทีน่่าอศัจรรย ์

คอื สรา้งโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลย ดงันัน้องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทกุทา่นไดด้ืม่น ้า

ศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขาอกีดว้ย จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนกาน า้ชา 

ซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งทางเขา้วดัคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบสมัยเฮอนั ซึง่มสีนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ เชน่ 

รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกี๊ยะแบบญีปุ่่ น), ชดุยกูะตะ, ตุ๊กตานางระบ าญีปุ่่ น, ขมมชคูรมีสอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, 

ชาเขยีวเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่อกีแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น, ของทีร่ะลกึแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ เป็นตน้ น าทา่นเดนิทางสู ่วดัคนิคาคจุ ิ

หรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะโยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพั่กผอ่น ปราสาท 2 ชัน้บนถกูปิดโดยรอบดว้ย

ทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืม่ด า่กับความงามของตวัปราสาททีส่ะทอ้นกบัสระน ้าทีใ่สสะอาด 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรือ ศาลเจา้พ่อจิง้จอกขาว สรา้งในศตวรรษที ่9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัข

จิง้จอกทีเ่ชือ่กันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจา้แห่งการเก็บเกีย่ว ภายในศาลเจา้มีเสาโทรอิจิ านวนมากเรียงกันจน

กลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ ออิอน มอลล  ์เป็น

หา้งสรรพสนิคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น มีรา้นคา้ที่

หลากหลายมากกวา่ 150 รา้น จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้

แฟชั่นมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอรม์าร์เกตขนาดใหญ่ 

เป็นตน้ 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั               

เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

Day 3 

ทาคายามา่ – ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก] – ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นสู ่เมอืงทาคายามา่ น าทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ [ดา้นนอก] 

ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศยัของผูว้า่ราชการจังหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี 

ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิ

ซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทียั่งอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิ

เทีย่วและชืน่ชมกับทศันียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย   

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยัง

ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที่ตก
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หนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้วา่ “กัสโช” 

และมผีูค้นจากทัว่ทกุมมุโลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ า่กวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร [เมนป้ิูงยา่งพรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด] 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่       

 

Day 4 

เมอืงโทยามา่ – เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่ – เข ือ่นคโุรเบะ – ออนเซน 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นสมัผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิในเสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยาม่า-คุโรเบะ ซึง่เป็นสว่นหนึ่ง

ของเจแปนแอลป์ โดยการน าทา่นเดนิทางสู ่สถานทีาเทยามา่ จากนัน้น าทา่นโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภูเขาสู ่สถานี

บโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. น าท่านเดนิทางสู ่สถานมีูโรโดะ โดยรถปรบัอากาศ ระหวา่งทางใหท้า่นได ้

เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทอืกเขาแอลป์ญี่ปุ่ น ใหท้่านไดเ้ก็บเกีย่วความประทับใจตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านชม 

ยอดเขาทาเทยาม่า มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจ ิและยังเป็นหนึ่งในสามภูเขา

ศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แตส่มัยโบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทา

เทยาม่า ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง ามารถมอง เห็นไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟจู ิและใหท้กุทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทาง

เป็นก าแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) สงูกวา่สบิเมตร สมัผัสกับความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอันหนาวเย็น 

นับเป็นอกีทศันยีภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ เพลดิเพลนิกบัการบนัทกึภาพทีป่ระทับใจ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางผ่านอโุมงคท์ีล่อดใตภู้เขาทาเทยาม่าทีม่คีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยู่สงูทีส่ดุในญีปุ่่ น 

จากนัน้น าทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ทีไ่ม่มเีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานคีุโรเบไดระ จากนัน้น าทา่น

น่ังเคเบิล้คารล์อดภูเขาจาก สถานีคโุรเบะไดระไปยังสถานีคโุรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คาร์

แห่งเดยีวในญี่ปุ่ นทีล่อดภูเขาตัง้แต่ตน้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นี้เพื่อหลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนัน้ชม 

เขือ่นคุโรเบะ ซึง่เป็นเขือ่นยักษ์กัน้น ้าทีใ่หญ่มหมึาทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น จะมสีายรุง้พาดผ่านตลอดปี ทีโ่อบลอ้มดว้ย

ภูเขานับรอ้ยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใช ้

เวลาตัง้แตเ่ริม่บกุเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้ม

เขือ่น 800 เมตร 

เย็น  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่    

รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
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Day 5 

ชมดอกชบิะซากรุะ – โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ– สนามบนินารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชม ดอกชบิะซากรุะ มตีน้ก าเนดิมาจากทวปีอเมรกิาตะวันออกเฉียงเหนือ ดอกไมช้นดินี้มหีลายพันธุ ์ทัง้สชีมพู

และสขีาว ดอกจะบานทีพ่ื้นดนิ ญีปุ่่ นน ามาปลกูตามรัว้บา้น หรอืตามทีล่าดเอยีง ดจุดังพรมผนืยักษ์ ในชว่งฤดใูบไมผ้ลิ

ดอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดคูลา้ยกับดอกซากรุะ  ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิชมความงาม รวมทัง้ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึเก็บเป็น

ภาพความประทับใจกลับบา้น ... / [กรุ๊ปทีเ่ดนิทางหลงั 20 พ.ค.61] น าทา่นชมดอกไม ้ณ สวนดอกไม ้HANANO 

MIYAKO ทีใ่กลท้ะเลสาบยามานะกาโกะและอยู่ใกลก้ันกบัภเูขาไฟฟจู ิมดีอกไมห้ลากหลายพันธุท์ีผ่ลัดเปลีย่นไปตาม

ฤดกูาล 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจูกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ยกระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม 

เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ 

20.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ(์Thai Air Asia X)  เทีย่วบนิที ่XJ 607 
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Day 6 

สนามบนินารติะ– กรงุเทพฯ 

01.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

OSAKA ALPS TOKYO PINKMOSS 6D4N BY XJ 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อาย ุ8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ 

12-17 เมษายน 2561[1] 51,999 51,999 50,999 8,900 

12-17 เมษายน 2561[2] 51,999 51,999 50,999 8,900 

13-18 เมษายน 2561[1] 51,999 51,999 50,999 8,900 

13-18 เมษายน 2561[2] 51,999 51,999 50,999 8,900 

14-19 เมษายน 2561[1] 49,999 49,999 48,999 8,900 

14-19 เมษายน 2561[1] 49,999 49,999 48,999 8,900 

15-20 เมษายน 2561 47,999 47,999 46,999 8,900 

16-21 เมษายน 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

17-22 เมษายน 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

18-23 เมษายน 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

19-24 เมษายน 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

20-25 เมษายน 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

21-26 เมษายน 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

22-27 เมษายน 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

23-28 เมษายน 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

24-29 เมษายน 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

25-30 เมษายน 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

28 เมษายน-03 พฤษภาคม 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

29 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

30 เมษายน-05 พฤษภาคม 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

01-06 พฤษภาคม 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

02-07 พฤษภาคม 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 
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03-08 พฤษภาคม 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

04-09 พฤษภาคม 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

05-10 พฤษภาคม 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

09-14 พฤษภาคม 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

10-15 พฤษภาคม 2561 43,999 43,999 42,999 8,900 

25-30 พฤษภาคม 2561 39,999 39,999 38,999 8,900 

26-31พฤษภาคม 2561 39,999 39,999 38,999 8,900 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 7,900 บาท / ทา่น*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิดอนเมอืง) 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

**ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิดังนี ้
 
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 

   Quiet Zone Lagroom Seat   1,600 / เที่ยว 
   Quiet Zone Seat      500 / เที่ยว 
   Lagroom Seat       1,400 / เที่ยว 
*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT)ไมอ่นุญาตให ้เด็กอายกุวา่ 15 ปี,  

    ผูใ้หญอ่ายุ เกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น ัง่ 

    Baby Bassinet              1,400/เที่ยว (ตะกร้าเดก็) (Legroom Seat)   
  
 
2.ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้

น ้าหนักเพิม่กรุณาแจง้เจา้หนา้ที ่ ณ วนั  จองทวัร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

3.สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์ 

 กฬีาเพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 
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น า้หนกัขาไป /กลบั (ราคาตอ่เทีย่ว) 

  

5 Kg. 

ราคา [จา่ยเพิม่] บาท 

10 Kg. 

 

20 Kg. 

อัตราของสนามบนิ นารติะ 350.- 550.- 1490.- 

 

**ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บซือ้น ้าหนักเพิม่หลงัจากท าการจองแลว้  

ถา้ลกูคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอัตราทีส่ายการบนิก าหนดคอื...  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลกรัมละ 550 บาท / ทา่น / เทีย่ว 

 - ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลกรัมละ 2,000 เยน / ทา่น /เทีย่ว 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30-35 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60-30 วนั ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 29-22 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกบัสาย การ

บนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  ** 

            **ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 
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** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั    

    แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละไม่

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามที่

สถานทตูก าหนด) 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยัน

วา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้ับลกู

ทวัร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 



 

  
  

    
  

GT-KIX XJ08 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 


