
 

  
  

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- เทีย่วชมวดัดงั วดักนิคะคุจ ิวดัโทไดจ ิศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ

- ชมการแสดงไฟที ่NABANA NO SATO 

- สนกุสนานกบักจิกรรม ณ ลานสก ี

- เทีย่วชมทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่ / ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ

- ชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะสไตทญ์ีปุ่่ นแทด้ ัง่เดมิ 

- ชอ้ปป้ิงจุใจ ชนิไซบาช ิ/ มติสยุ เอาทเ์ล็ต / DOTON PLAZA 

- อ ิม่อร่อยกบัเมนชูาบหูมอ้ไฟ ป้ิงยา่งพรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด 

- ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 1 คนื 

 

ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA 5 DAY 3 NIGHT 

เดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม เร ิม่ตน้ 27,991 บาท 

โดยสารการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์

 JAPAN 

GT-KIX XJ03 



 

  
  

    
  

 

 

 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคันไซ    KAISAI AIRPORT 
หรอืเทยีบเท่า 

2 
สนามบนิคันไซ-วัดกนิคาคุจิ-ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิมติสุยเอา้ทเ์ล็ต-

NABANA NO SATO[ชมการแสดงไฟ]    

NAGOYA HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า 

 

3 
กจิกรรม ณ ลานสก-ีเมอืงทาคายาม่า-ทีว่่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า
[ดา้นนอก]-ถนนสายซันมาจ ิซจูิ-หมู่บา้นชริาคาวาโกะ    

GIFU HOTEL [♨] 
หรอืเทยีบเท่า 

 

4 
เมอืงนารา-วัดโทไดจิ-DOTON PLAZA-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช-ิ

สนามบนิคันไซ   
 

 

5 สนามบนิคันไซ-กรุงเทพฯ 
 
 

 

เครือ่งแอรบ์สั A330-300 

ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 

ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

   

Day 1 สนามบนิดอนเมอืง 

 11.00 น. พรอ้มกันที่สนามบินดองเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก 1 ช ัน้ 3 ประตู 4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เอ๊กซ์

  ( Thai Air Asia X ) เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสัมภาระ 

14.15 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศญี่ปุ่ น โดยเที่ยวบินที่ XJ 610 ** ทางเราขอสงวนสทิธิ์การเลือกที่น่ังบนเครื่องบินไทยแอร์

เอเชยี เอ๊กซ ์.. เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามกฏ ระเบียบของสายการบนิส าหรับการสุ่มจับที่น่ังว่างบนเครือ่งใหก้ับลูกคา้ .. 

โดยหากท่านมีความประสงค์จะ ระบุที่น่ังบนเครื่องหรอืตอ้งการเปลี่ยนทีน่ั่งใหม่ จะมค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิ (สามารถดู

อตัราค่าบรกิารไดใ้นทา้ยรายการ) ** (ขอย ้าว่า .. สายการบินแอร์เอเชยี เอ๊กซ ์ใหน้ ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ คนละ 

20 กิโลกรัม เท่านัน้นะคะ หากคิดว่า ขากลับตอ้งน ้าหนักเกนิ 20 ก.ก. โปรดเตรียมซือ้น ้าหนักเพิม่ ตัง้แต่ทีส่นามบิน

ดอนเมือง เคานเตอรส์ายการบินแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งกังวล เวลาจะกลับมาไทย นะคะ [บรกิารอาหาร

รอ้น บนเครือ่ง] 

21.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคันไซ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

ไกดจ์ะน าท่านไปขึน้รถบัสทีเ่ตรยีมไว ้… 

  เขา้สูท่ ีพ่กั KANSAI AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

 



 

  
  

    
  

Day 2 

สนามบนิคนัไซ – วดักนิคาคุจ ิ– ศาลเจ้าฟูชมิอินิาร ิ– มติสยุ เอา้ทเ์ล็ต – NABANA NO SATO[ชมการ

แสดงไฟ] 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ วดักนิคะคุจ ิ[วดัเงนิ] เป็นวัดในนกิายเซนถูกสรา้งขึน้โดยโชกุนอาชคิากะ โยชมิาสะ โดยท่านใช ้

เวลาในปั้นปลายชวีติหลังเกษียณอายุอาศัยอยู่ทีน่ี ่และตน้แบบของวัดแห่งนีไ้ดอ้ทิธิพลมาจากวัดคินคะคุจ ิหรอืวัดทอง 

ซึง่เป็นทีพ่ักของปู่ ของเขาในช่วงเกษียณอายุเช่นเดียวกัน หลังจากที่ท่านโชกุนอาชคิากะเสียชวีิตของบา้นของท่านก็

ไดถู้กเปลี่ยนใหเ้ป็นวัดกินคะคุจิหรือวัดเงนิในปัจจุบัน วัดกนิคะคุจิถูกยกใหเ้ป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์แห่ง

เมอืงเกยีวโต และที่ไดร้ับการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองค์การยูเนสโก  จากนัน้น า

ท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ฟูชิม ิอนิาร ิหรอื ศาลเจา้พ่อจ ิง้จอกขาว สรา้งในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัข

จิง้จอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจา้แห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจา้มีเสาโทริอิจ านวนมากเรียงกันจน

กลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร [อิม่อรอ่ยกบัเมนชูาบูหมอ้ไฟ] 

บา่ย น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ มติซุยเอา้ทเ์ล็ต เอา้ท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮขุ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับสินคา้                 

แบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Billabong, Crocodile, Gap, Coach Factory, etc. พรอ้มทั ้งสินคา้ท ามือพื้นเมือง

มากมาย และยังประกอบไปดว้ยรา้นอาหารอันหลากหลาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ NABANA NO SATO นัน้เป็นธีม

ปารค์ ขนาดใหญ่ในเมอืงนากาชมิ่า ซึง่ทุกปีจะมกีารจัดแสดงไฟ LEDs หลายลา้นดวง และบางจุดก็มกีารจัดแสดงแสงสี

ประกอบเสยีงเพลงซะดว้ย โดยธีมงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับธรรมชาติ สายน ้า อุโมงคแ์ห่งแสง สวนดอกไมท้ีเ่นรมิตขึ้น

จากดวงไฟ เป็นตน้ โดยงานแสดงไฟแห่งนีถ้อืเป็นหนึง่ในงานเทศกาลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ นอกีดว้ย 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั               

เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

Day 3 

กจิกรรม ณ ลานสก ี– เมอืงทาคายามา่ –ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก]– ถนนสายซนัมาจซูิจ ิ     

หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสมัผสัความสนุกสนานกับกจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ีใหทุ้กท่านไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับการ

สัมผัสเล่นหมิะและสนุกสนานกับการ “น่ังเลือ่นหมิะ” อย่างเป็นประสบ การณ์ทีส่นุกไม่รูล้มื *อตัรานีร้วมคา่เช่าเสลด

 *** ไมร่วมอตัราคา่เช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรบัเลน่สก ีและ เครือ่งเลน่ทุกชนดิ ***    

เทีย่ง            อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ลานสก ี

บา่ย น าท่านสู่ เมอืงทาคายาม่า น าท่านชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า [ดา้นนอก] 

ซึง่เป็นจวนผูว่้าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ท างานและที่อยู่อาศัยของผูว่้าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี 

ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเก่า ซนัมาจซูิจ ิ

ซ ึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ทียั่งอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างดี อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดิน



 

  
  

    
  

เทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมอืงเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่

หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตล์ญี่ปุ่ นขนานแทดั้ง้เดิม และยังไดร้ับเลือกจากองค์การ

ยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ ี

และรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมือพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กัสโช” และมผีูค้นจากทั่วทุกมุม

โลกหล่ังไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว 

เย็น  น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่ัก GIFU HOTEL หรอืเทยีบเท่า       

  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

Day 4 

เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ– DOTON PLAZA – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ– สนามบนิคนัไซ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงนารา เป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่ น สรา้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1253 น าท่านชม วดัโทไดจ ิเป็น

วัดที่มคีวามส าคัญที่สุดในเมืองนารา มีเสาถึง 18 ตน้ รองรับหลังคา เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นงามสมัยคามาคุระ สรา้งขึ้น

เมือ่ปี พ.ศ.1286 สิ่งส าคัญทีล่ ้าค่าทีสุ่ดของวัดนีค้อื หลวงพ่อโตไดบุสสึ สรา้งดว้ยทองสัมรดิทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก 

ประดษิฐานอยู่ในวหิารหลวงพ่อโต ซึง่หลังเดมิถูกไฟไหม ้และสรา้งขึน้ใหม่ถงึ 2 ครัง้ ซึง่วหิารหลังปัจจุบันมีขนาดเพยีง 

2 ใน 3 ของหลังเดิม และยังไดช้ื่อว่าเป็นวิหารไมข้นาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยเช่นกัน และทุกท่านจะไดสั้มผัสกับกวาง

น่ารักและแสนเชือ่งทีอ่ยู่บรเิวณรอบวัดเป็นจ านวนมาก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร [เมนูป้ิงยา่งรสเด็ด] 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโอซากา้ น าท่านเดนิทางชอ้ปหา้ง DOTON PLAZA ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูก 

หลากหลายรายการ อาทิ เช่น ผลิตภัณฑบ์ ารุงสุขภาพ เครือ่งส าอาง เครื่องไฟฟ้า แว่นตา กระเป๋า และสนิคา้อืน่ๆอีก

มากมาย ยา่นชินไซบาชิ ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนดิ ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป

ดจิติอล นาฬิกา เครือ่งเล่น เกมส ์หรอืสินคา้แฟชั่นที่เอาใจคุณผูห้ญงิ เช่น กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชั่น

ล ้าอนาคตส าหรับวัยทนีทัง้หลาย เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และ

อืน่ๆอกีมากมาย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิคันไซ 

23.45 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ(์Thai Air Asia X)  เทีย่วบนิที ่XJ 611 
 

Day 5 

สนามบนิคนัไซ – กรุงเทพฯ 

04.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

 

 



 

  
  

    
  

TAKAYAMA  OSAKA BY XJ 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

05-09 มกราคม 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

06-10 มกราคม 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

10-14 มกราคม 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

13-17 มกราคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

17-21 มกราคม 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

20-24 มกราคม 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

24-28 มกราคม 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

27-31 มกราคม 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

03-07 กุมภาพันธ์ 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

07-11 กุมภาพันธ์ 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

10-14 กุมภาพันธ์ 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

14-18 กุมภาพันธ์ 2561  29,991 29,991 28,991 7,900 

15-19 กุมภาพันธ์ 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

16-20 กุมภาพันธ์ 2561 32,991 32,991 31,991 7,900 

16-20 กุมภาพันธ์ 2561 32,991 32,991 31,991 7,900 

22-26 กุมภาพันธ์ 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

24-28 กุมภาพันธ์ 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

01-05 มนีาคม 2561 [1] 32,991 32,991 31,991 7,900 

01-05 มนีาคม 2561 [2] 32,991 32,991 31,991 7,900 

02-06 มนีาคม 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

03-07 มนีาคม 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

07-11 มนีาคม 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

10-14 มนีาคม 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

14-18 มนีาคม 2561 30,991 30,991 29,991 7,900 

17-21 มนีาคม 2561 30,991 30,991 29,991 7,900 

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

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศก ์

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

 



 

  
  

    
  

 

**ลูกคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีงือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มีรายละเอียดคา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิดังน้ี 
 
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 ้เด็กอายุกวา่ 15 ปี,  
    ผูใ้หญอ่ายุ เกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น ัง่ 

    Baby Bassinet              1,400/เที่ยว (ตะกร้าเด็ก) (Legroom Seat)   
  
 
2.ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้่านละ 20 กก. ต่อ 1 เทีย่วการเดนิทาง ท่านใดประสงคจ์ะซือ้

น ้าหนักเพิม่กรุณาแจง้เจา้หนา้ที ่ ณ วัน  จองทัวร.์..อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดดา้นล่าง..  

3.ส่วนลูกคา้ทีจ่ะซือ้อุปกรณ์ทีเ่กีย่วกับการกฬีา อาทเิช่น ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้ค่า  สัมภาระเป็นค่าอุปกรณ์ 

 กฬีาเพิม่เตมิแยกจากค่าสัมภาระ ตามรายละเอียดดา้นล่าง 

 

 

น า้หนกัขาไป /กลบั (ราคาตอ่เทีย่ว) 

  

5 Kg. 

ราคา [จา่ยเพิม่] บาท 

10 Kg. 

 

20 Kg. 

อัตราของสนามบนิ นารติะ 350.- 550.- 1490.- 

 

**ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บซือ้น ้าหนักเพิม่หลังจากท าการจองแลว้  

ถา้ลกูคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจ่ายคา่สัมภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอัตราทีส่ายการบนิก าหนดคอื...  

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

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

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 การ

บนิและค่ามัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  ** 

            **ส าคัญ!! บรษัิท ท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ 

     ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิ้น** 

4.5 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ด าเนนิก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดินทาง 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  ใบละไม่

เกนิ 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 านัก

ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่ในการขอวซีา่

ตามทีส่ถานทูตก 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 ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยัน

ว่ามคุีณสมบัตใินการเขา้ 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 และไม่เขา้

ข่ายคุณสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่าน 

 2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด 



 

  
  

    
  

 7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน  


