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ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- ชมความสวยงามของกาํแพงหมิะอนัสงูตระหงา่น 

- เที!ยวชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะสไตลญ์ี!ปุ่ นแทด้ ั!งเดมิ 

- สกัการะวดัดงั วดัคโิยมสิ ึศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ

- เดนิชวิถนนซนัมาชซูิจ ิชมที!วา่การอําเภอเกา่ทาคายามา่ 

- ชอ้ปปิ0 งเต็มอิ!มยา่นซาคาเอะ 

- ลิ0มรสเมนปิู0 งยา่งพรอ้มนํ 0าจ ิ0มรสเด็ด 

- ผอ่นคลายกบัการแชนํ่ 0าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ี!ปุ่ น 1 คนื 

SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT 

เดนิทางเดอืนพฤษภาคม เร ิ!มตน้ 38,888 บาท 

โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

JAPAN 

GT-NGO JL05 
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 21.00 น. นัดพบกนัที
 สนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์(JL)  

   โดยมเีจา้หนา้ที
 บรษัิทใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดกระเป๋าเดนิทาง 

Day 2 

สนามบนินาโงยา่ – เมอืงทาคายามา่ – ที!วา่การอาํเภอเกา่ทาคายามา่ – ถนนซนัมาจซูิจ ิ

หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงมตัสโึมโต ้ 

 00.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญี
ปุ่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เที
ยวบนิที
 JL 738 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบบนินาโงย่า ประเทศญี!ปุ่ น นําท่านผ่านขั 0นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้ ไกดจ์ะนําทา่นไปขึ0นรถบสัที
เตรยีมไว ้...                 

นําทา่นสู ่เมอืงทาคายามา่ นําท่านชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ที!วา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ [ดา้นนอก] 

ซึ
งเป็นจวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที
ทํางานและที
อยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี 

ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิ

ซึ
งเป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีก่อน ที
ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิ

เที
ยวและชื
นชมกบัทศันยีภาพเมอืงเกา่ซึ
งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 

เที!ยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที
ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี
ปุ่ นขนานแทด้ั 0งเดมิ และยังไดรั้บเลอืก

จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที
ตกหนักในชว่ง

ฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี0วา่ “กัสโช” และมผีูค้น

จากทั
วทุกมุมโลกหลั
งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ตํ
ากว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว จากนั0นนําท่านเดนิทางสู ่

เมอืงมตัสโึมโต ้... 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร [เมนปิู0 งยา่งพรอ้มนํ 0าจ ิ0มรสเด็ด]          

เดนิทางเขา้สูท่ ี!พกั MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที!ยง เย็น โรงแรมที!พกั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนินาโงยา่     

2 
สนามบนินาโงย่า-เมอืงทาคายามา่-ที
วา่การอําเภอเกา่ทาคายามา่
[ดา้นนอก]-ถนนสายซนัมาจ ิซจู-ิหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 
เมอืงมัสซโึมโต ้

 

� � 
MATSUMOTO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

3 เสน้ทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-เขื
อนคโุรเบะ-กําแพงหมิะ-เมอืงกฟิ ุ      � � � 
GIFU HOTEL [♨] 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 เกยีวโต-วดัคโิยมสิ-ึศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ินาโงยา่-ชอ้ปปิ0งซาคาเอะ � � � 
NAGOYA HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนินาโงย่า-กรุงเทพฯ 
 

   

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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Day 3 

เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่ – เข ื!อนคโุรเบะ – กาํแพงหมิะ – เมอืงกฟิ ุ       

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั0นนําทา่นสมัผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิในเสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-คโุรเบะ ซึ
งเป็น

สว่นหนึ
งของแจแปนแอลป์ นําทา่นชม เขื!อนคโุรเบะ ซึ
งเป็นเขื
อนยักษ์กั 0นนํ0าที
ใหญม่หมึาที
สดุของประเทศญี
ปุ่ น จะมี

สายรุง้พาดผ่านตลอดปี ที
โอบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกูและชมทศันยีภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร 

และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซึ
งใชเ้วลาตั 0งแตเ่ริ
มบกุเบกิจนเสร็จสิ0นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื
อนใชเ้วลาในการสรา้ง 

4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพื
อขา้มเขื
อน 800 เมตร เดนิทางบนเสน้ทางที
สองขา้งทางเป็นกําแพงหมิะสงูชนั 

(SNOW WALL) สงูกวา่สบิเมตร ยามเปิดเสน้ทาง นับเป็นอกีทัศนยีภาพที
ตื
นตาตื
นใจ จากนั0นนําทา่นนั
งเคเบิ0ลคาร ์

ลอดภเูขาจาก สถานีคโุรเบะโกะ ไปยังสถานคีโุรเบะ-ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ
งเป็นเคเบิ0ลคารแ์หง่เดยีว

ในญี
ปุ่ นที
ลอดภเูขาตั 0งแตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทั 0งนี0เพื
อหลกีเลี
ยงหมิะที
ตกรุนแรงมากในฤดหูนาว จากนั0นนําทา่น

โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ที
ไมม่เีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานไีดคนัโบะ นําทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ี
ลอด

ใตภ้เูขาทาเทยามา่ที
มคีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ี
อยูส่งูที
สดุในญี
ปุ่ น สูส่ถานมีูโรโดะ  

เที!ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย นําท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึ
งสงูเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟจู ิและยังเป็นหนึ
งใน

สามภูเขาศักดิQสทิธิQตามความเชื
อคนญี
ปุ่ นตั 0งแต่สมัยโบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจาก

ยอดเขาทาเทยาม่า ซึ
งในวันที
ทอ้งฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟูจ ิจากนั0นนําท่านเดนิทางสู ่สถานี

บโีจดยัระ โดยรถปรบัอากาศ ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทอืกเขาแอลป์ญี
ปุ่ น ใหท้า่นไดเ้ก็บ

เกี
ยวความประทับใจตามอัธยาศัย นําทา่นโดยสารเคเบิ0ลคาร ์ลอดภูเขาสู ่สถานทีาเทยามา่ ระยะทางประมาณ 1.3 

ก.ม. จากนั0นนําทา่นเดนิทางสูก่ฟิ ุ

เย็น   นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี
พัก GIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

รบัประทานอาหารคํ!า ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชนํ่ 0าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ี!ปุ่ น 
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Day 4 

เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– นาโงยา่ – ชอ้ปปิ0 งซาคาเอะ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันํ 0าใส มอีายเุกา่แกย่ิ
งกวา่เมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 1,200 ปี จดุเดน่อนัเป็น

เอกลักษณ์ของวดัคอื หอ้งโถงใหญ ่สรา้งยื
นออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาดใหญ ่139 ตน้ คํ0ายัน และสิ
งที
น่าอศัจรรย ์

คอื สรา้งโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลย ดงันั0นองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ0นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทกุทา่นไดด้ื
มนํ0า

ศกัดิQสทิธิQสามสายอนัเกดิขึ0นจากธรรมชาตทิี
ไหลมาจากเทอืกเขาอกีดว้ย จากนั0นใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ0ง ณ ถนนกานํ0าชา 

ซึ
งตั 0งอยูร่ะหวา่งทางเขา้วดัคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบสมัยเฮอนั ซึ
งมสีนิคา้พื0นเมอืงนานาชนดิ เชน่ 

รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกีTยะแบบญี
ปุ่ น), ชดุยกูะตะ, ตุก๊ตานางระบําญี
ปุ่ น, ขมมชคูรมีสอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, 

ชาเขยีวเกยีวโต ที
ข ึ0นชื
ออกีแห่งหนึ
งของญี
ปุ่ น, ของที
ระลกึแบบญี
ปุ่ นดั 0งเดมิ เป็นตน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟชูมิอิ ิ

นาร ิหรอื ศาลเจา้พ่อจิ0งจอกขาว สรา้งในศตวรรษที
 9 โดยชาวนาเพื
อบชูาสนัุขจิ0งจอกที
เชื
อกนัวา่เป็นทตูสง่สาสนข์อง

เทพเจา้แหง่การเก็บเกี
ยว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจํิานวนมากเรยีงกนัจนกลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิทิี
มคีวามยาว

ประมาณ 4 กโิลเมตร  

เที!ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย จากนั0นนําท่านเดนิทางสู ่ชอ้ปปิ0 ง ยา่นการคา้ซาคาเอะ แหล่งชอ้ปปิ0 งี
มรีา้นรวงประมาณ  1100 รา้น โดยย่านนี0จะมี

หา้งดังเชน่ PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน พรอ้มทั 0งรา้นขาย

เสื0อผา้ รองเทา้ พรอ้มทั 0งยังมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซื0อเลอืกทานอกีดว้ย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี
พัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่       
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Day 5 

สนามบนินาโงยา่ – กรงุเทพฯ 

06.00 น. ทําการเช็คเอาท ์และ พบกนัที!ล็อบบี0โรงแรม  .. จากนั0น ขึ0นรถบสั  เพื
อเดนิทางไป สนามบนินาโงยา่ 

07.00 น. ถงึ สนามบนินาโงยา่ ทําการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ  

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิ เจแปนแอรไ์ลน ์เที!ยวบนิที! JL 737 

13.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

SNOW WHITE SNOW WALL 5D3N BY JL 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อาย ุ8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

พกัเดี!ยวเพิ!ม 

09-13 พฤษภาคม 2561 39,999 39,999 38,999 7,900 

16-20 พฤษภาคม 2561 39,999 39,999 38,999 7,900 

24-28 พฤษภาคม 2561 38,888 38,888 37,888 7,900 

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

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที! สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี!ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เงื!อนไขการใชบ้รกิาร 
1. การเดนิทางในแตล่ะครั0งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ0นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิQในการเปลี
ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที
ลกูคา้ตอ้งออกตัeวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที
ของบรษัิทฯเพื
อเชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครั0ง มฉิะนั0นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 0งสิ0น 

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 0งหมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ั 0งหมด 
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4.3 ยกเวน้กรุป๊ที!ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําที
นั
งกบัสาย การ

บนิและคา่มัดจําที
พัก รวมถงึเที
ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ ั0งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

4.4 กรณีที!กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั0งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที!ระบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิgท ี!จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั0งส ิ0น  ** 

            **สําคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพื
อการทอ่งเที
ยวเทา่นั0น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี
ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขั 0นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั 0งไทยและญี
ปุ่ น ขึ0นอยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ที
เทา่นั0น 

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ั 0งสิ0น** 

4.5 เมื
อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ
ง หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิQ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 0งสิ0น 

อตัราคา่บรกิารนี0รวม 
1. คา่ตัeวโดยสารเครื
องบนิไป-กลบั ชั 0นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี
ยนระดับชั 0นที
นั
งจากชั 0นประหยัดเป็นชั 0นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื
ออพัเกรดตอ้งกระทําที
เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นั0น  

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

** ในกรณีที!ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที!นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั    

    แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที
ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที
บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ0าหนักสมัภาระรวมในตัeวเครื
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...ซื0อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื
องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ
มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบี0ยประกนัเริ
มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี0ยประกนัเริ
มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**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] 

อตัราคา่บรกิารนี0ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี
ปุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ี
ประสงคจ์ะพํานักระยะสั 0น

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. คา่ภาษีนํ0ามัน ที
สายการบนิเรยีกเก็บเพิ
มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัeวเครื
องบนิ 

5. คา่ทปิสําหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 
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6. ภาษีมลูคา่เพิ
ม 7% และหัก ณ ที
จ่าย 3% 

รายละเอยีดเกี!ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี!ปุ่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี
ประสงคจ์ะพํานักระยะสั 0นในประเทศญี
ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พื
อการทอ่งเที
ยว เยี
ยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั 0นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื
อเป็นการยนืยัน

วา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญี
ปุ่ น 

**เอกสารที
อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัeวเครื
องบนิและเอกสารเรื
องที
พักทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

ทวัร ์แตท่ั 0งนี0ข ึ0นอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญี
ปุ่ น** 

1. ตัeวเครื
องบนิขาออกจากประเทศญี
ปุ่ น  

2. สิ
งที
ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที
อาจเกดิขึ0นระหวา่งที
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 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี!ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี!ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ี
ยังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่!ากวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ที
จะกระทําในประเทศญี
ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ
งที
ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพื
อการพํานักระยะสั 0น 

3. ในขั 0นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี
ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี
ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิี
อาจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิQที
จะเลื
อนการเดนิทางในกรณีที
มผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิQการเก็บคา่นํ0ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ
ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ0นกอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิQในการเปลี
ยนเที
ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื
องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 0งสิ0น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การนําสิ
งของผดิกฎหมาย ซึ
งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 0งสิ0น หากเกดิสิ
งของสญูหาย อนัเนื
องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที
ยวเอง 

6. เมื
อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ั 0งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื
อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทั 0งหมด 

7. สําหรับผูเ้ดนิทางที
อายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิgในการเปลี!ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั0งนี0ข ึ0นอยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญี!ปุ่ น  และราคาอาจเปลี!ยนแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ั0งนี0ข ึ0นอยูก่บัอตัราแลกเปลี!ยนของเงนิสกลุเยน 


