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ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- เทยีวชมวดัดงั วดักนิคะคจุ ิวดัโทไดจ ิศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ

- ชมการแสดงไฟท ีNABANA NO SATO 

- สนกุสนานกบักจิกรรม ณ ลานสก ี

- เทยีวชมทวีา่การอําเภอเกา่ทาคายามา่ / ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ

- ชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะสไตทญ์ปีุ่ นแทด้งัเดมิ 

- ชอ้ปปิงจใุจ ชนิไซบาช ิ/ มติสยุ เอาทเ์ล็ต / DOTON PLAZA 

- อมิอรอ่ยกบัเมนชูาบหูมอ้ไฟ ปิงยา่งพรอ้มนําจมิรสเด็ด 

- ผอ่นคลายกบัการแชน่าํจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น 1 คนื 

 

ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA 5 DAY 3 NIGHT 

เดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม เรมิตน้ 27,991 บาท 

โดยสารการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์

GT-KIX XJ03 
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เครอืงแอรบ์สั A330-300 

ทนีงัแบบ 3-3-3 

 
เสรฟ์ิอาหารรอ้น 

ทงัขาไป-ขากลบั 

 
นําหนกัสมัภาระ 

ขาไป - ขากลบั 20 กก. 
 
 

   

 

 

Day 1 สนามบนิดอนเมอืง 

 11.00 น. พรอ้มกันทีสนามบนิดองเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก 1 ชนั 3 ประตู 4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ๊กซ์

  ( Thai Air Asia X ) เจา้หนา้ทจีากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

14.15 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ 610 ** ทางเราขอสงวนสทิธกิารเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิไทยแอร์

เอเชยี เอก๊ซ ์.. เนอืงจากตอ้งเป็นไปตามกฏ ระเบยีบของสายการบนิสาํหรับการสุม่จับทนัีงวา่งบนเครอืงใหก้ับลกูคา้ .. 

โดยหากท่านมคีวามประสงคจ์ะ ระบุทนัีงบนเครอืงหรือตอ้งการเปลยีนทนัีงใหม่ จะมคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิ (สามารถดู

อตัราคา่บรกิารไดใ้นทา้ยรายการ) ** (ขอยําวา่ .. สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ๊กซ ์ใหนํ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ คนละ 

20 กโิลกรัม เท่านันนะคะ หากคดิว่า ขากลับตอ้งนําหนักเกนิ 20 ก.ก. โปรดเตรียมซอืนําหนักเพมิ ตังแต่ทสีนามบนิ

ดอนเมอืง เคานเตอร์สายการบนิแอร์เอเชยีเอ๊กซ ์เพอืจะไดไ้ม่ตอ้งกังวล เวลาจะกลับมาไทย นะคะ [บรกิารอาหาร

รอ้น บนเครอืง] 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง เย็น โรงแรมทพีกั 

1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ    KAISAI AIRPORT 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
สนามบนิคนัไซ-วดักนิคาคจุ-ิศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิมติสยุเอา้ทเ์ล็ต-
NABANA NO SATO[ชมการแสดงไฟ]    

NAGOYA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 
กจิกรรม ณ ลานสก-ีเมอืงทาคายามา่-ทวีา่การอําเภอเกา่ทาคายามา่
[ดา้นนอก]-ถนนสายซนัมาจ ิซจู-ิหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ    

GIFU HOTEL [♨] 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

4 เมอืงนารา-วดัโทไดจ-ิDOTON PLAZA-ชอ้ปปิงชนิไซบาช-ิ
สนามบนิคนัไซ   

  

5 สนามบนิคนัไซ-กรุงเทพฯ  
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 



  
  
    
  

GT-KIX XJ03 

21.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น นําทา่นผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

ไกดจ์ะนําทา่นไปขนึรถบสัทเีตรยีมไว ้… 

  เขา้สูท่พีกั KANSAI AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 2 

สนามบนิคนัไซ – วดักนิคาคจุ ิ– ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– มติสยุ เอา้ทเ์ล็ต – NABANA NO SATO[ชมการ

แสดงไฟ] 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดักนิคะคุจ ิ[วดัเงนิ] เป็นวัดในนกิายเซนถูกสรา้งขนึโดยโชกนุอาชคิากะ โยชมิาสะ โดยท่านใช ้

เวลาในปันปลายชวีติหลงัเกษียณอายอุาศัยอยู่ทนี ีและตน้แบบของวัดแห่งนไีดอ้ทิธพิลมาจากวัดคนิคะคจุ ิหรอืวัดทอง 

ซงึเป็นทพัีกของปู่ ของเขาในชว่งเกษียณอายุเชน่เดยีวกัน หลังจากททีา่นโชกุนอาชคิากะเสยีชวีติของบา้นของทา่นก็

ไดถู้กเปลยีนใหเ้ป็นวัดกนิคะคุจหิรือวัดเงนิในปัจจุบัน วัดกนิคะคุจถิูกยกใหเ้ป็นสถานทสีําคัญทางประวัตศิาสตร์แห่ง

เมอืงเกยีวโต และทไีดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองคก์ารยูเนสโก จากนันนํา

ท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พ่อจงิจอกขาว สรา้งในศตวรรษท ี9 โดยชาวนาเพือบูชาสุนัข

จงิจอกทเีชอืกันว่าเป็นทูตสง่สาสน์ของเทพเจา้แห่งการเก็บเกยีว ภายในศาลเจา้มเีสาโทริอจํิานวนมากเรียงกันจน

กลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิทิมีคีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

เทยีง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร [อมิอรอ่ยกบัเมนูชาบูหมอ้ไฟ] 

บา่ย นําท่านอสิระชอ้ปปิง ณ มติซุยเอา้ทเ์ล็ต เอา้ทเ์ล็ตทใีหญ่ทสีุดในภูมภิาคโทโฮขุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับสนิคา้                 

แบรนดเ์นมมากมาย อาทเิชน่ Billabong, Crocodile, Gap, Coach Factory, etc. พรอ้มทังสนิคา้ทํามอืพนืเมอืง

มากมาย และยังประกอบไปดว้ยรา้นอาหารอันหลากหลาย จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่NABANA NO SATO นันเป็นธมี

ปารค์ ขนาดใหญใ่นเมอืงนากาชมิา่ ซงึทกุปีจะมกีารจัดแสดงไฟ LEDs หลายลา้นดวง และบางจุดก็มกีารจัดแสดงแสงสี

ประกอบเสยีงเพลงซะดว้ย โดยธมีงานสว่นใหญ่จะเกยีวกับธรรมชาต ิสายนํา อโุมงคแ์ห่งแสง สวนดอกไมท้เีนรมติขนึ

จากดวงไฟ เป็นตน้ โดยงานแสดงไฟแหง่นถีอืเป็นหนงึในงานเทศกาลทใีหญท่สีดุในญปีุ่ นอกีดว้ย 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั               

เดนิทางเขา้สูท่พีกั NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

Day 3 

กจิกรรม ณ ลานสก ี– เมอืงทาคายามา่ –ทวีา่การอาํเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก]– ถนนสายซนัมาจซิูจ ิ     

หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางสมัผสัความสนุกสนานกับกจิกรรมถาดเลอืนหมิะ ณ ลานสก ีใหท้กุทา่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับการ

สมัผัสเลน่หมิะและสนุกสนานกับการ “นังเลอืนหมิะ” อยา่งเป็นประสบ การณ์ทสีนุกไมรู่ล้มื *อตัรานรีวมคา่เชา่เสลด

 *** ไมร่วมอตัราคา่เชา่อุปกรณ,์ ชุดสําหรบัเลน่สก ีและ เครอืงเลน่ทุกชนดิ ***    

เทยีง            อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ลานสก ี

บา่ย นําทา่นสู ่เมอืงทาคายามา่ นําท่านชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทวีา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ [ดา้นนอก] 

ซงึเป็นจวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นททํีางานและทอียู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี 

ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิ

ซงึเป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีก่อน ทยีังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิ
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เทยีวและชนืชมกบัทศันยีภาพเมอืงเกา่ซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย จากนันนําทา่นเดนิทางสู่

หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทยีังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่ นขนานแทด้ังเดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์าร

ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทตีกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี

และรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ีวา่ “กัสโช” และมผีูค้นจากทัวทกุมุม

โลกหลงัไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

เย็น  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก GIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่       

  รับประทานอาหารคํา ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกับการแชนํ่าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น 

Day 4 

เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ– DOTON PLAZA – ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ– สนามบนิคนัไซ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนารา เป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของญปีุ่ น สรา้งขนึเมอืปี พ.ศ.1253 นําทา่นชม วดัโทไดจ ิเป็น

วัดทมีคีวามสําคัญทสีดุในเมอืงนารา มเีสาถงึ 18 ตน้ รองรับหลังคา เป็นสถาปัตยกรรมชนิงามสมัยคามาครุะ สรา้งขนึ

เมอืปี พ.ศ.1286 สงิสาํคัญทลํีาคา่ทสีดุของวัดนคีอื หลวงพ่อโตไดบสุส ึสรา้งดว้ยทองสมัรดิทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลก 

ประดษิฐานอยูใ่นวหิารหลวงพ่อโต ซงึหลงัเดมิถกูไฟไหม ้และสรา้งขนึใหมถ่งึ 2 ครัง ซงึวหิารหลังปัจจุบันมขีนาดเพยีง 

2 ใน 3 ของหลังเดมิ และยังไดช้อืว่าเป็นวหิารไมข้นาดใหญ่ทสีดุในโลกดว้ยเชน่กัน และทุกท่านจะไดส้ัมผัสกับกวาง

น่ารักและแสนเชอืงทอียูบ่รเิวณรอบวดัเป็นจํานวนมาก  

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร [เมนูปิงยา่งรสเด็ด] 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ นําทา่นเดนิทางชอ้ปหา้ง DOTON PLAZA ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปปิงสนิคา้ราคาถูก 

หลากหลายรายการ อาท ิเชน่ ผลติภัณฑบํ์ารุงสขุภาพ เครอืงสําอาง เครอืงไฟฟ้า แว่นตา กระเป๋า และสนิคา้อนืๆอกี

มากมาย ยา่นชนิไซบาช ิใหท้่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายหลายชนิด ทังเครืองไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป

ดจิติอล นาฬกิา เครืองเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชนัทเีอาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้แบรนดเ์นม แฟชนั

ลําอนาคตสําหรับวัยทนีทังหลาย เครอืงสําอางยหีอ้ดังของญปีุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และ

อนืๆอกีมากมาย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ(์Thai Air Asia X)  เทยีวบนิท ีXJ 611 
 

Day 5 

สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ 

04.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

********************************** 
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TAKAYAMA  OSAKA BY XJ 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ 

05-09 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 

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 กมุภาพันธ ์2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

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

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

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

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

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

22-26 กมุภาพันธ ์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 

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

07-11 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*** 
***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ท ีสนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

**ลกูคา้ทบีนิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีงอืนไขเพมิตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 
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1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซอื Quiet Zone หรอืทนัีง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย
เพมิเตมิดังน ี
 
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 

   Quiet Zone Lagroom Seat   1,600 / เทยีว 

   Quiet Zone Seat      500 / เทยีว 

   Lagroom Seat       1,400 / เทยีว 
*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT)ไมอ่นุญาตให ้เด็กอายุกวา่ 15 ปี,  
    ผูใ้หญอ่าย ุเกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร นงั 

    Baby Bassinet              1,400/เทยีว (ตะกร้าเดก็) (Legroom Seat)   

  

 
2.ทางแอรเ์อเชยีมนํีาหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทยีวการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซอื

นําหนักเพมิกรุณาแจง้เจา้หนา้ท ี ณ วนั  จองทวัร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

3.สว่นลกูคา้ทจีะซอือปุกรณ์ทเีกยีวกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซอืคา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์ 

 กฬีาเพมิเตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

 

 

นําหนกัขาไป /กลบั (ราคาตอ่เทยีว) 

  

5 Kg. 

ราคา [จา่ยเพมิ] บาท 

10 Kg. 

 

20 Kg. 

อัตราของสนามบนิ นารติะ 350.- 550.- 1490.- 

 

**ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บซอืนําหนักเพมิหลงัจากทําการจองแลว้  

ถา้ลกูคา้มนํีาหนักเกนิกําหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพมิหนา้เคานเ์ตอรต์ามอัตราทสีายการบนิกําหนดคอื...  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง นําหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลกรัมละ 550 บาท / ทา่น / เทยีว 

 - ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ นําหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลกรัมละ 2,000 เยน / ทา่น /เทยีว 

เงอืนไขการใชบ้รกิาร 
1. การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจําทงัหมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ังหมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทนัีงกับสาย การ

บนิและคา่มัดจําทพัีก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัรท์งัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 
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4.4 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ  ** 

            **สําคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและญปีุ่ น ขนึอยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน 

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ** 

4.5 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชนัธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือัพเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน  

2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั    

    แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

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

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานัก

ระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพมิในการขอวซีา่

ตามทสีถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

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

 6. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจี่าย 3% 

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็นการยนืยนั

วา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 
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**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพัีกทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

ทัวร ์แตท่งันขีนึอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น** 

 1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  

 2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

 3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ) 

 4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ยีังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมต่าํกวา่ 6 เดอืน 

 2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพอืการพํานักระยะสนั 

 3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบตัทิอีาจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์งัหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทงัหมด 

 7. สําหรับผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญปีุ่ น  และราคาอาจเปลยีนแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 


