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ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- เทียวชมวดัดงั วดักนิคะคจุ ิศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ

- ชมความงามของปราสาทคานาซาวา่ 

- เทียวชมหนา้ผาจนิโบ ณ เมอืงฟุคอุ ิ

- ชมการแสดงไฟที NABANA NO SATO 

- ชมทีวา่การอําเภอเกา่ทาคายามา่ / ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ

- ชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะสไตทญ์ีปุ่ นแทด้ ังเดมิ 

- ชอ้ปปิ8 งจใุจ ชนิไซบาช ิ/ DOTON PLAZA 

- ผอ่นคลายกบัการแชนํ่ 8าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่ น 1 คนื 

 

TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT 

เดนิทางมนีาคม-พฤษภาคม เร ิมตน้ 31,888 บาท 

โดยสารการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์

GT-KIX XJ09 
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เครืองแอรบ์สั A330-300 
ทีน ังแบบ 3-3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ั8งขาไป-ขากลบั 

นํ 8าหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

  
 

Day 1 สนามบนิดอนเมอืง 
 11.00 น. พรอ้มกันที�สนามบนิดองเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก 1 ช ั8น 3 ประตู 4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ๊กซ์

  ( Thai Air Asia X ) เจา้หนา้ที�จากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

14.15 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ 610 ** ทางเราขอสงวนสทิธิ+การเลอืกที�นั�งบนเครื�องบนิไทยแอร์

เอเชยี เอก๊ซ ์.. เนื�องจากตอ้งเป็นไปตามกฏ ระเบยีบของสายการบนิสําหรับการสุม่จับที�นั�งวา่งบนเครื�องใหก้ับลกูคา้ .. 

โดยหากท่านมคีวามประสงคจ์ะ ระบุที�นั�งบนเครื�องหรือตอ้งการเปลี�ยนที�นั�งใหม่ จะมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิ (สามารถดู

อตัราคา่บรกิารไดใ้นทา้ยรายการ) ** (ขอยํ6าวา่ .. สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ๊กซ ์ใหนํ้6าหนักกระเป๋าสมัภาระ คนละ 

20 กโิลกรัม เท่านั6นนะคะ หากคดิว่า ขากลับตอ้งนํ6าหนักเกนิ 20 ก.ก. โปรดเตรียมซื6อนํ6าหนักเพิ�ม ตั 6งแต่ที�สนามบนิ

ดอนเมอืง เคานเตอร์สายการบนิแอร์เอเชยีเอ๊กซ ์เพื�อจะไดไ้ม่ตอ้งกังวล เวลาจะกลับมาไทย นะคะ [บรกิารอาหาร

รอ้น บนเครือง] 

21.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญี�ปุ่ น นําทา่นผา่นขั 6นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

ไกดจ์ะนําทา่นไปขึ6นรถบสัที�เตรยีมไว ้… 

  เขา้สูท่ ีพกั KANSAI AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทียง เย็น โรงแรมทีพกั 

1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคันไซ � � 
 KANSAI AIRPORT 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 เมอืงเกยีวโต-วดักนิคะคจุ[ิวดัเงนิ]-ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ
NABANA NO SATO[ชมการแสดงไฟ] � � � 

GIFU HOTEL [♨] 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เมอืงทาคายามา่-ที�วา่การอําเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก]-ถนน
สายซนัมาจ ิซจู-ิหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-เมอืงคานาซาวา่-ปราสาทคา
นาซาวา่ 

� � � 
AWARA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

4 เมอืงฟคุอุ-ิหนา้ผาโทจนิโบ-DOTON PLAZA-ชอ้ปปิ6งชนิไซบาชิ
สนามบนิคนัไซ � � 

 
 

5 สนามบนิคนัไซ-กรุงเทพฯ  
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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Day 2 
เมอืงเกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– วดักนิคะคจุ[ิวดัเงนิ] – NABANA NO SATO [ชมการแสดงไฟ] 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พอ่จ ิ8งจอกขาว สรา้งในศตวรรษที� 9 โดยชาวนาเพื�อบชูาสนัุข

จิ6งจอกที�เชื�อกนัวา่เป็นทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แหง่การเก็บเกี�ยว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจํิานวนมากเรยีงกนัจน

กลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิทิี�มคีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร จากนั6นนําทา่นเดนิทางสู ่วดักนิคะคจุ ิ[วดัเงนิ] เป็นวดั

ในนกิายเซนถกูสรา้งขึ6นโดยโชกนุอาชคิากะ โยชมิาสะ โดยทา่นใชเ้วลาในปั6นปลายชวีติหลงัเกษียณอายุอาศยัอยู่ที�นี� 

และตน้แบบของวดัแหง่นี6ไดอ้ทิธพิลมาจากวดัคนิคะคจุ ิหรอืวดัทอง ซึ�งเป็นที�พักของปู่ ของเขาในชว่งเกษียณอายุ

เชน่เดยีวกนั หลงัจากที�ทา่นโชกนุอาชคิากะเสยีชวีติของบา้นของทา่นก็ไดถู้กเปลี�ยนใหเ้ป็นวดักนิคะคจุหิรอืวดัเงนิใน

ปัจจุบนั วดักนิคะคจุถิูกยกใหเ้ป็นสถานที�สําคญัทางประวัตศิาสตรแ์หง่เมอืงเกยีวโต และที�ไดรั้บการขึ6นทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองคก์ารยเูนสโก  

เทียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

บา่ย จากนั6นนําทา่นเดนิทางสู ่NABANA NO SATO นั6นเป็นธมีปารค์ ขนาดใหญ่ในเมอืงนากาชมิ่า ซึ�งทกุปีจะมกีารจัด

แสดงไฟ LEDs หลายลา้นดวง และบางจุดก็มกีารจัดแสดงแสงสปีระกอบเสยีงเพลงซะดว้ย โดยธมีงานสว่นใหญ่จะ

เกี�ยวกับธรรมชาต ิสายนํ6า อโุมงคแ์ห่งแสง สวนดอกไมท้ี�เนรมติขึ6นจากดวงไฟ เป็นตน้ โดยงานแสดงไฟแห่งนี6ถอืเป็น

หนึ�งในงานเทศกาลที�ใหญท่ี�สดุในญี�ปุ่ นอกีดว้ย 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั               

เดนิทางเขา้สูท่ ีพกั GIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่                        

รบัประทานอาหารคํา ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชนํ่ 8าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่ น 

 

Day 3 
เมอืงทาคายามา่ – ทีวา่การอาํเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก] – ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ–  

หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงคานาซาวา่ – ปราสาทคานาซาวา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นสู ่เมอืงทาคายามา่ นําทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีวา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ [ดา้นนอก] 

ซึ�งเป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นที�ทํางานและที�อยู่อาศยัของผูว้า่ราชการจังหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี 

ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิ

ซึ�งเป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ที�ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิ

เที�ยวและชื�นชมกับทศันียภาพเมอืงเกา่ซึ�งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  

เทียง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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บา่ย จากนั6นนําท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที�ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี�ปุ่ นขนานแทด้ั 6งเดมิ และยัง

ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะแตก

หนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี6วา่ “กัสโช” 

และมผีูค้นจากทั�วทุกมุมโลกหลั�งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ตํ�ากว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว จากนั6นนําท่าน

เดนิทางสู ่ปราสาทคานาซาวา่ ที�สรา้งขึ6นในสมัยศตวรรษที� 16 โดยขนุพล มาเอดะ โทชอิเิอะ เพื�อใชเ้ป็นที�พักของ

ตระกูลคากะ (Kaga) ในอดตีไดเ้กดิไฟไหมป้ราสาทขึ6นหลายครั6ง ทําใหอ้าคารหลายสว่นเสยีหายและพังทลายลง 

ยกเวน้ประตปูราสาทอชิคิาวา่ (Ishikawa-mon Gate) ที�ยังคงอยู่จนถงึปัจจุบันนี6 ภายในปราสาทจะมอีาคารหลักอยู่ 3 

อาคาร คอื หอคอยรูปเพชร โกดังยาว 90 หลา หอคอยป้องกันประต ูที�ถูกดัดแปลงรูปแบบมาจากอาคารเดมิ ซึ�งแตล่ะ

อาคารจะยังคงความสวยงามไมต่า่งจากอาคารหลงัเดมิเลยแมแ้ตน่อ้ย ... 

เย็น  รบัปรานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร        

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก AWARA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 4 
เมอืงฟคุอุ ิ– หนา้ผาโทจนิโบ – DOTON PLAZA – ชอ้ปปิ8 งชนิไซบาช ิ– สนามบนิคนัไซ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟุคุอ ินําท่านเที�ยวชมความสวยงามของ หนา้ผาโทจนิโบ เป็นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวยอด

นยิมของจังหวดัฟกุอุแิละยังไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นสถานที�ทางธรรมชาตทิี�สําคัญของประเทศ จุดเดน่ของผานี6คอืมี

ความยาวถงึ 1 กโิลเมตรและสงูถงึ 25 เมตรดว้ยกนั เป็นหนา้ผาหนิลาวาที�ถูกนํ6าทะเลและคลื�นลมกัดเซาะโดยธรรมชาติ

และเนื�องจากเป็นจดุชมววิที�สวยงามทําใหม้นัีกทอ่งเที�ยวแวะมาเยี�ยมเยอืนอยา่งไมข่าดสาย  

เทียง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ นําทา่นเดนิทางชอ้ปหา้ง DOTON PLAZA ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปปิ6งสนิคา้ราคาถูก 

หลากหลายรายการ อาท ิเชน่ ผลติภัณฑบํ์ารุงสขุภาพ เครื�องสําอาง เครื�องไฟฟ้า แว่นตา กระเป๋า และสนิคา้อื�นๆอกี

มากมาย ยา่นชนิไซบาช ิใหท้่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ6งสนิคา้มากมายหลายชนิด ทั 6งเครื�องไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป

ดจิติอล นาฬกิา เครื�องเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชั�นที�เอาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสื6อผา้แบรนดเ์นม แฟชั�น

ลํ6าอนาคตสําหรับวัยทนีทั 6งหลาย เครื�องสําอางยี�หอ้ดังของญี�ปุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และ

อื�นๆอกีมากมาย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ 
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Day 5 
สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ 

00.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ(์Thai Air Asia X)  เที�ยวบนิที� XJ 611 

04.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5D3N BY XJ 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อาย ุ8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

พกัเดียวเพิม 

23-27 มนีาคม 2561 32,999 32,999 31,999 7,900 

25-29 มนีาคม 2561 32,999 32,999 31,999 7,900 

27-31 มนีาคม 2561 32,999 32,999 31,999 7,900 

29 มนีาคม-02 เมษายน 2561 32,999 32,999 31,999 7,900 

31 มนีาคม-04 เมษายน 2561 32,999 32,999 31,999 7,900 

01-05 เมษายน 2561 32,999 32,999 31,999 7,900 

03-07 เมษายน 2561 32,999 32,999 31,999 7,900 

11-15 เมษายน 2561 47,777 47,777 46,777 7,900 

12-16 เมษายน 2561 47,777 47,777 46,777 7,900 

13-17 เมษายน 2561 [1] 47,777 47,777 46,777 7,900 

13-17 เมษายน 2561 [2]  47,777 47,777 46,777 7,900 

14-18 เมษายน 2561 [1] 45,555 45,555 44,555 7,900 

14-18 เมษายน 2561 [2] 45,555 45,555 44,555 7,900 

16-20 เมษายน 2561 33,333 33,333 32,333 7,900 

18-22 เมษายน 2561 31,888 31,888 30,888 7,900 

20-24 เมษายน 2561 31,888 31,888 30,888 7,900 

28 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561 33,999 33,999 32,999 7,900 

01-05 พฤษภาคม 2561 33,999 33,999 32,999 7,900 
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*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 7,900 บาท / ทา่น*** 
***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

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

 
**ลกูคา้ทีบนิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือนไขเพิมตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซื6อ Quiet Zone หรอืที�นั�ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย
เพิ�มเตมิดังนี6 
 
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 

   Quiet Zone Lagroom Seat   1,600 / เที�ยว 

   Quiet Zone Seat      500 / เที�ยว 

   Lagroom Seat       1,400 / เที�ยว 
*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT)ไมอ่นุญาตให ้เด็กอายกุวา่ 15 ปี,  
    ผูใ้หญอ่ายุ เกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น ัง 

    Baby Bassinet              1,400/เที�ยว (ตะกร้าเดก็) (Legroom Seat)   

  
2.ทางแอรเ์อเชยีมนํี6าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เที�ยวการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซื6อ

นํ6าหนักเพิ�มกรุณาแจง้เจา้หนา้ที�  ณ วนั  จองทวัร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

3.สว่นลกูคา้ที�จะซื6ออปุกรณ์ที�เกี�ยวกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซื6อคา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์ 

 กฬีาเพิ�มเตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

 

 

นํ 8าหนกัขาไป /กลบั (ราคาตอ่เทียว) 

  

5 Kg. 

ราคา [จา่ยเพิม] บาท 

10 Kg. 

 

20 Kg. 

อัตราของสนามบนิ นารติะ 350.- 550.- 1490.- 

**ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ+ไมรั่บซื6อนํ6าหนักเพิ�มหลงัจากทําการจองแลว้  

ถา้ลกูคา้มนํี6าหนักเกนิกําหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิ�มหนา้เคานเ์ตอรต์ามอัตราที�สายการบนิกําหนดคอื...  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง นํ6าหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลกรัมละ 550 บาท / ทา่น / เที�ยว 

 - ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ นํ6าหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลกรัมละ 2,000 เยน / ทา่น /เที�ยว 
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เงือนไขการใชบ้รกิาร 
1. การเดนิทางในแตล่ะครั6งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ทา่นขึ8นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ+ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตัxวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯเพื�อเชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครั6ง มฉิะนั6นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 6งสิ6น 

3. การชําระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจําทั 6งหมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ั 6งหมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําที�นั�งกบัสาย การ

บนิและคา่มัดจําที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ ั8งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงท ั8งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีระบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิrท ีจะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั8งส ิ8น  ** 

            **สําคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั6น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี�ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขั 6นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั 6งไทยและญี�ปุ่ น ขึ6นอยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่นั6น 

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ั 6งสิ6น** 

4.5 เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ+ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 6งสิ6น 

อตัราคา่บรกิารนี8รวม 
1. คา่ตัxวโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั 6นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั 6นที�นั�งจากชั 6นประหยัดเป็นชั 6นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื�ออพัเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นั6น  

2. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีนอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั    

    แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ6าหนักสมัภาระรวมในตัxวเครื�องบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละไม่

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื6อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบี6ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี6ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนี8ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั 6น

ในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มในการขอวซีา่ตามที�

สถานทตูกําหนด) 

2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีนํ6ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัxวเครื�องบนิ 

5. คา่ทปิสําหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จ่าย 3% 

รายละเอยีดเกียวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั 6นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั 6นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื�อเป็นการยนืยัน

วา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญี�ปุ่ น 

**เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัxวเครื�องบนิและเอกสารเรื�องที�พักทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

ทวัร ์แตท่ั 6งนี6ข ึ6นอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญี�ปุ่ น** 

1. ตัxวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น  

2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ6นระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี�ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอื�นๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ี�ยังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพื�อการพํานักระยะสั 6น 

3. ในขั 6นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิี�อาจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ+ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิ+การเก็บคา่นํ6ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ6นกอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ+ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 6งสิ6น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 6งสิ6น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ั 6งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทั 6งหมด 

7. สําหรับผูเ้ดนิทางที�อายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิrในการเปลียนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั8งนี8ข ึ8นอยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่ น  และราคาอาจเปลียนแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ั8งนี8ข ึ8นอยูก่บัอตัราแลกเปลียนของเงนิสกลุเยน 


