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NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม้เต้นร ำ 5วัน 3คืน 

เดินทำง กรกฏำคม-ตุลำคม 2562  

รำคำเร่ิมต้นเพียง 39,900.- 

 
เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ ( สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ  (JL738 00.25-08.15+1) 
วนัท่ี 2. สนำมบนินำโกย่ำ – เมืองนำโกย่ำ – ร้ำนมีด– เมืองกโุจฮำจิมงั – พพิธิภณัฑ์กโุจฮะจิมงั – ชมกำรสำธิตระบ ำพืน้เมือง – Bokka no Sato  

  ชมดอกไม้ตำมฤดกูำล – เมืองทำคำยำมำ่ 

วนัท่ี 3. ตลำดเช้ำทำคำยำมำ่ – ทำคำยำมำ่ จินยะ – LITTLE KYOTO ซนัมำซิ ซูจิ – หมูบ้่ำนซิรำคำวำโกะ – คำมโิกชิ – สะพำนคปัปะบำชิ  
วนัท่ี 4. เขตเมืองเก่ำซึมำโกะ – เมืองนำโกย่ำ – ช้อปปิง้ซำคำเอะ 
วนัท่ี 5. สนำมบนินำโกย่ำ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิ [JL737 10.25-14.15] 
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วันที่ 1 สนำมบินสุวรรณภูมิ [JL738 00.25-08.15+1] 

20.00 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบนิสุวรรณภูมิ ประตหูมำยเลข 8เคำน์เตอร์ R สำยกำรบนิเจแปนแอร์ไลน์ 
เจ้ำหน้ำท่ีให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรและสมัภำระ 

วันที่ 2 
สนำมบินนำโกย่ำ – เมืองนำโกย่ำ – ร้ำนมีด – เมืองกุโจฮำจิมัง – พิพิธภัณฑ์กุโจ
ฮะจิมัง – ชมกำรสำธิตระบ ำพืน้เมือง – Bokka no Sato – ชมดอกไม้ตำมฤดูกำล 
– เมืองทำคำยำม่ำ 

00.25 น. ออกเดนิทำงสู ่สนำมบนินำโกย่ำ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบนิเจแปนแอรืไลน์ เที่ยวบนิที่ JL738 
สำยกำรบนิมีบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

08.15 น.  เดนิทำงถึง สนำมบนินำโกย่ำ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลำท้องถิ่นเร็วกวำ่เวลำประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ด่ำนศลุกำกร และรับกระเป๋ำเรียบร้อยแล้ว  [ส ำคัญมำก!!ไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด 

จ ำพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศญ่ีปุ่ นหำกฝ่ำฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 ร้ำนมีด Hamono-ya Sansu เป็นร้ำนท่ีเคร่ืองมีดต้นต ำหรับของเมืองเซกิ ซึ่งมีประวตัยิำวนำนกวำ่ 75 ปี สถำนท่ีท่ีผลติมีดได้

คมสุด ๆ อีกทัง้ยังเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองกำรตีดำบญ่ีปุ่ นอย่ำงดำบเซกิ ส ำหรับท่ีร้ำนซันชูนีมี้เคร่ืองใช้ของมีคมต่ำง ๆ 
มำกมำยกว่ำ 3,000 ชิน้ ไม่วำ่จะเป็นมีดหรือกรรไกรตดัแตง่กิ่งและสวน กรรไกรตดัเล็บ กรรไกรหลำกขนำด หรือมีดส ำหรับท ำ
ครัวหลำกหลำยรูปแบบท่ีช่วยให้กำรเตรียมวัตถุดิบของคุณง่ำยยิ่งขึ ้นอกจำกนีย้ังมีดำบญ่ีปุ่ น ขนมและเคร่ืองดื่มเย็น ๆ 
จ ำหน่ำยอีกด้วย พร้อมทัง้สำมำรถชมสดุยอดกำรแสดงดำบของวชิำอิไอกิริ ได้แบบใกล้ๆ ด้วยกำรใช้ดำบซำมไูรฟันฉับเดียวต้น
ไผข่ำดเป็น 2 ท่อน!! 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 
 เมืองกุโจฮำจิมัง เมืองท่ีหลงเหลือบรรยำกำศแบบย้อนยุคสมยัอดีต กุโจฮำจิมงัมีรำงน ำ้จ ำนวนมำกจนถูกเรียกว่ำเป็นเมือง

แห่งสำยน ำ้ ซึ่งจะได้ยินเสียงน ำ้ไหลสะท้อนไปทัว่ทัง้ตวัเมือง ด้วยบรรยำกำศท่ีท ำให้หวนนึกถึงอดีตนัน้ ท ำให้ทัง้เมืองเสมือน
กบัเป็นอีกโลกหนึ่งก็วำ่ได้ เพียงแคเ่ดนิในเมืองแห่งนี ้ก็จะสำมำรถสมัผสับรรยำกำศรำวกบัย้อนเวลำไปอดีตได้อย่ำงแน่นอน 

 พพิธิภัณฑ์กุโจฮะจิมัง ฮำคุรันคัง ท่ีรวบรวมเสน่ห์ของเมืองกุโจฮะจิมงัเอำไว้ นกัท่องเท่ียวสำมำรถเรียนรู้วธีิกำรร่ำยร ำกโุจโอ
โดริ ซึ่งเป็นกำรร่ำยร ำประจ ำเมืองท่ีในทุกช่วงฤดรู้อนจะมีกำรจดัเทศกำลกำรร่ำยร ำสดุยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ นขึน้ โดยจะจัด
ตอ่เน่ืองกนัถึง 33 คืน ตัง้แตป่ลำยเดือนกรกฎำคมถึงต้นเดือนกนัยำยน นอกจำกนีย้งัมีโซนเรียนรู้ประวตัิศำสตร์และกำรร่ำยร ำ
จำกผู้ รู้อย่ำงใกล้ชิด รวมถึงจุดจ ำหน่ำยขนมและของฝำกประจ ำเมืองกุโจอีกด้วย พร้อมโขว์กำรสำธิตระบ ำพืน้เมือง Odori 
Dance คือกำรเต้นร ำชนิดหนึ่งของญ่ีปุ่ น ผู้แสดงจะแต่งกำยสีสันสดใสมำร่วมเต้นร ำ เคร่ืองดนตรีประกอบไปด้วย ชำมิเซ็ง , 
กลองไทโกะ และขลุย่ ธีมหลกัของงำนก็คือกำรบ้ำไปด้วยกนั หรือ อำจจะมีช่ือเรียกอีกอย่ำงวำ่งำนเต้นของคนบ้ำนัน้เอง 
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 Bokka no Sato สวนดอกไม้ท่ีปลกูดอกไม้ไว้หลำกหลำยสำยพนัธุ์ เช่น ดอกทิวลิป , ลำเวนเดอร, และ Moss Phlox สลบักัน

ออกดอกบำนตำมฤดกูำล (ขึน้อยู่กับสภำพอำกำศ) ให้นักท่องเท่ียวเข้ำมำเย่ียมชมควำมงำมได้ตลอดทัง้ปี นอกจำกสวน
ดอกไม้แล้ว ท่ีน่ียังมีโซนกิจกรรมต่ำงๆ เช่น สนำมเด็กเล่น ฟำร์ม พิพิธภัณฑ์งำนไม้ต่ำงๆ ให้ท่ำนได้อิสระเพลิดเพลินตำม
อธัยำศยั 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พัก TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 3 
ตลำดเช้ำทำคำยำม่ำ – ทำคำยำม่ำ จินยะ – LITTLE KYOTO ซันมำซิ ซูจิ – 
หมู่บ้ำนซิรำคำวำโกะ – คำมิโกชิ – สะพำนคัปปะบำชิ – เมืองมัสซึโมโต้ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ตลำดเช้ำทำคำยำมะ ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรเลือกซือ้เลือกชมผกัสดผลไม้หลำกหลำยชนิดอำหำรพืน้เมืองท่ีน ำมำปรุง

สดๆสะอำด และยงัมีเสือ้ผ้ำ กระเป๋ำ ของแกะสลกั ของเลน่ของท่ีระลกึของพืน้เมืองตำ่งๆมำกมำย 
 ชมด้ำนนอกของ ทำคำยำม่ำ จินยะ หรือ ที่ ว่ำกำรอ ำเภอเก่ำทำคำยำม่ำ  ซึ่งเป็นจวนผู้ว่ำแห่งเมืองทำคำยำม่ำ เป็นท่ี

ท ำงำนและท่ีอยู่อำศยัของผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลำกว่ำ 176 ปี ภำยใต้กำรปกครองของโชกนุตระกูลกกุำวำ ในสมยัเอ
โดะ  

 LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่ำ ซันมำจิซูจิ  ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนเก่ำแก่สมยัเอโดะกว่ำ 300 ปีก่อน ท่ียังอนุรักษ์และคง
สภำพเดิมได้เป็นอย่ำงดี อิสระให้ทุกท่ำนได้เดินเท่ียวและช่ืนชมกับทัศนียภำพเมืองเก่ำซึ่งเต็มไปด้วยบ้ำนเรือนโบรำณและ
ร้ำนค้ำต่ำงๆและบริเวณใกล้เคียงยังมีสะพำนข้ำมแม่น ำสีแดงอันเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองจุดถ่ำยรูปท่ีสวยเห็นล ำธำรใสไหล
ผำ่นกลำงเมืองอนังดงำม 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร  
 หมู่บ้ำนมรดกโลกชริำคำวำโกะ ท่ียงัคงอนรัุกษ์บ้ำนสไตล์ญ่ีปุ่ นขนำนแท้ดัง้เดิม และยงัได้รับเลือกจำกองค์กำรยเูนสโกให้เป็น

มรดกโลก ในเดือนธนัวำคม 1995 โครงสร้ำงของบ้ำนสำมำรถรองรับหิมะท่ีตกหนกัในช่วงฤดหูนำวได้ดี และรูปร่ำงของหลงัคำ
เหมือนกบัสองมือพนมของพระเจ้ำ จึงเรียกหมู่บ้ำนสไตล์นีว้่ำ “กัสโช” และมีผู้คนจำกทัว่ทกุมมุโลกหลัง่ไหลไปชมควำมงำมใน
แตล่ะปีไมต่ ่ำกวำ่ 680,000 คน เลยทีเดียว 

 คำมิโคจ ิ(Kamikochi) สถำนท่ีพกัผอ่นหย่อนใจท่ีมีช่ือเสียงมำกด้วยทิวทัศน์ท่ีสวยงำมตัง้อยู่ทำงทิศตะวนัตกของจังหวดันะ
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งะโนะ (Nagano) เป็นหนึ่งในสถำนท่ีท่ีมีจุดชมววิภเูขำมำกท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น มีสถำนท่ีท่ีได้รับกำรก ำหนดให้มีทิวทศัน์ทำง
ธรรมชำตแิสนพิเศษของญ่ีปุ่ น มีอณุหภูมเิฉล่ียอยู่ในระดบัต ่ำตลอดทัง้ปี อีกทัง้ยงัมีช่ือเสียงในด้ำนรีสอร์ทฤดรู้อนท่ีอดุมไปด้วย
ธรรมชำต ิ

 สะพำนคัปปะบำช ิ(Kappabashi) สญัลกัษณ์ของคำมิโกชิท่ีทอดข้ำมแม่น ำ้อะซึสะเป็นสะพำนแขวนท่ีท ำด้วยไม้หำกยืนบน
สะพำนจะสำมำรถเห็นได้ทัง้เทือกเขำยะเกะตะเกะและเทือกเขำโฮตำกะทำงด้ำนเหนือสวยงำม 

 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองมสัซึโมโต้ 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร 
 น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พัก MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 4 เขตเมืองเก่ำซึมำโกะ – เมืองนำโกย่ำ – ช้อปป้ิงซำคำเอะ 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 เขตเมืองเก่ำซึมำโกะ (Tsumago) เป็นหมูบ้่ำนในหุบเขำคโิซ ท่ีเคยเป็นเมืองพกัแรมล ำดบัท่ี 42 ใน 69 เมืองท่ีพกัแรมในสมยั
ขนุนำง ตำมเส้นทำงนำกะเซ็นโด โตเกียวสู่เกียวโต หลงัสงครำมโลกครัง้ท่ี 2 ผู้คนในเมืองต่ำงปรับปรุงบ้ำนให้เข้ำกบัยุคสมยั 
หมู่บ้ำนเก่ำแก่ได้หำยไป ซึมำโกะ จกุุ เป็นหนึ่งในโครงกำรแรกๆ ของประเทศท่ีอนรัุกษ์และคงรูปแบบของสิ่งปลกูสร้ำงสมยัเอ
โดะ และยงัเป็นหมูบ้่ำนเอโดะท่ีสวยตดิอันดบั 1 ใน 50 ของประเทศ เม่ือเดนิเข้ำไปในถนนท่ีซึมำโกะ จุก ุคณุจะรู้สึกเหมือนกับ
ได้ย้อนเวลำกลบัเข้ำไปในสมยัเอโดะอีกครัง้ 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 
 อิสระช้อปปิง้ตำมอธัยำศยั กบัย่ำนช้อปป้ิงในเมืองนำโกย่ำ เช่น สถำนีเจอำร์นำโกย่ำ สถำนีรถไฟหลกัของเมืองนำโกย่ำ ซึ่งมี

ห้ำงสรรพสินค้ำใหญ่ๆ อยู่มำกมำย รวมถึงแหล่งสินค้ำแบรนด์เนม ย่ีห้อต่ำงๆ ถนนอุมำยม่อน ถนนสำยอำหำรท่ีมีช่ือเสียง
ของเมืองนำโกย่ำ ของขึน้ช่ือ เช่น ข้ำวหน้ำปลำไหล ปีกไก่ทอด รำเมน ช้อปปิง้ ช้อปปิง้ย่ำนซำคำเอะ ถือเป็นหนึ่งในย่ำน
ท่องเท่ียวและแหล่งช้อปปิง้ส ำคญัของเมืองนำโกย่ำ ซึ่งประกอบไปด้วยแลนด์มำร์คท่ีส ำคญัของเมือง ได้แก่ หอคอยนำโกย่ำ
ทีวีทำวเวอร์ (Nagoya TV Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อำคำรท่ีมีรูปทรงเหมือนยำนอวกำศ นอกจำกนัน้แล้ว ในย่ำน
ซำกำเอะยังมีศนูย์กำรค้ำ ร้ำนขำยสนิค้ำแฟชัน่แบรนด์เนม และร้ำนอำหำรหลำกหลำยร้ำน รวมถึงร้ำนขำยสินค้ำลดรำคำยอด
นิยม 
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ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอัธยำศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พักโรงแรม NAGOYA HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 

วันที่ 5 สนำมบินนำโกย่ำ – สนำมบินสุวรรณภูมิ [JL737 10.25-14.15] 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่สนำมบนินำโกย่ำ เพ่ือเดนิทำงกลบัสู ่กรุงเทพฯ 
10.25 น. น ำท่ำนกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิ เจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ JL 737 

สำยกำรบนิมีบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
14.15 น. เดนิทำงถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูกิรุงเทพฯโดยสวสัดภิำพพร้อมควำมประทบัใจ 

 

 

 
** หำกท่ำนที่ต้องออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครัง้ก่อนท ำกำร 

ออกตั๋วเน่ืองจำกสำยกำรบนิอำจมีกำรปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลำบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 
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รำคำทัวร์ข้ำงต้นยังไม่รวมค่ำทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บำท /ท่ำน/ทริป 
หัวหน้ำทัวร์ที่ดูแลคณะจำกเมืองไทยตำมแต่ท่ำนจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1.  กำรเดินทำงในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักลำ่ 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรือยกเลกิกำรเดินทำง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้ำต้องออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ควำ่กรุ๊ป

มีกำรคอนเฟิร์มเดินทำงก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  กำรช ำระคำ่บริกำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท  
    3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 25 วนัก่อนออกเดินทำง 
4. กำรยกเลกิำรเดินทำง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนกำรเดินทำง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทำง คืนคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทำง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย ทำ่นละ 15,000 บำท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวำ่ 15 วนักำรเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด  

อัตรำค่ำบริกำร : NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม้เต้นร ำ 5วัน 3คืน  
โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์   

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 

ท่ำนละ 

เดก็อำยุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เดก็อำยุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเด่ียว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

วนัท่ี 13-17 ก.ค. 62 44,900.- 44,900.- 44,900.- 7,900.- 30,900.- 
วนัท่ี 09-13 ส.ค. 62 44,900.- 44,900.- 44,900.- 7,900.- 30,900.- 
วนัท่ี 18-22 ก.ย. 62 39,900.- 39900.- 39,900.- 7,900.- 29,900.- 
วนัท่ี 10-14 ต.ค. 62 44,900.- 44,900.- 44,900.- 7,900.- 30,900.- 

รำคำเด็กทำรก [อำยุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทำงกลับ] ท่ำนละ 9,900 บำท รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีรำคำเด็ก เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ 
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4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต์ เป็นต้น บำงสำยกำร
บินมีกำรกำรันตีมัดจ ำท่ีนัง่กบัสำยกำรบินและค่ำมดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ำยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำ
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคำ่ทวัร์ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส ำคญั!! บริษัทท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้ำเดินทำงเข้ำประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับกำร
พิจำรณำของเจ้ำหน้ำท่ีเทำ่นัน้ ลกูค้ำทกุท่ำนต้องผำ่นกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตวัของทำ่นเอง ทำง
มคัคเุทศก์ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่
เดินทำง   

 พร้อมคณะถือวำ่ทำ่นสละสทิธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องคำ่บริกำรและเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  คำ่ตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคำ่ภำษีสนำมบินทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัร์ข้ำงต้น 

 กรณีท่ำนมีควำมประสงค์จะต้องกำรปรับเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนัง่จำกชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจำกบตัรสะสมไมล์ จะต้องด ำเนินก่อนเดินทำง 7 วนัลว่งหน้ำ และถ้ำโดยกำรช ำระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท ำที่เคำน์เตอร์สนำมบิน ณ วนัเดินทำง เทำ่นัน้  

2.  คำ่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเทำ่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คำ่อำหำร คำ่เข้ำชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนิด ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรทวัร์ข้ำงต้น 
4.  เจ้ำหน้ำท่ีบริษัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดินทำง 
5.  คำ่น ำ้หนกัสมัภำระรวมในตัว๋ เจแปนแอร์ไลน์  2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล]   
6.  คำ่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้ำทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล 
เพิ่มเติมกบัทำงบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
**ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยุมำกกวำ่ 16 หรือน้อยกวำ่ 75 ปี **  
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอุบติัเหตุ 3 ล้ำนบำท] 
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**ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยนุ้อยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี **  
  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอุบติัเหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 

7.  ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3%  
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1.  คำ่ท ำหนงัสือเดินทำงไทย และเอกสำรตำ่งด้ำวตำ่งๆ(ทำงรัฐบำลญี่ปุ่ นประกำศยกเลิกวีซ่ำให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ ำนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ำกรณีทำงรัฐบำล
ญ่ีปุ่ นประกำศให้กลับมำใช้วีซ่ำ ผู้เดินทำงจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรขอวีซ่ำตำมที่
สถำนทูตก ำหนด) 

2.  คำ่ใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อำทิเช่น คำ่อำหำร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร คำ่ซกัรีด ค่ำ
โทรศพัท์  

3.  คำ่ภำษีน ำ้มนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คำ่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บำท /ทริป/ทำ่น 
 

หมำยเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทำ่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บคำ่น ำ้มันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทำง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเน่ืองจำกสำเหตุ

ตำ่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมลำ่ช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนดั

หยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิง่ของสญูหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของทำ่น
เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อุบติัเหตจุำกควำมประมำทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทำ่นตกลงช ำระเงินมัดจ ำหรือค่ำทวัร์ทัง้หมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำทำ่นได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ำ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภำวะ

อำกำศ กำรเมือง สำยกำรบิน และรำคำอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรำ

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

 

 



 

HJ0315 : NAGOYA TAKAYAMA ดอกไมเ้ตน้ร ำ 5วนั 3คืน (JL) 

รำยละเอียดเก่ียวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซำ่เข้ำประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ ำนกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วำ่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อกำรทอ่งเท่ียว เยี่ยมญำติ หรือธุรกิจ อำจจะมีกำร ถกูตรวจสอบ
เอกสำรในขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อเป็นกำรยืนยนัวำ่มีคณุสมบติัในกำรเข้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสำรท่ีอำจจะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนญุำตให้เข้ำประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสำรเร่ืองท่ีพกั
ทำงบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเข้ำเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวำ่ทำ่นสำมำรถรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยท่ีอำจเกิดขึน้ระหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก ำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่ น (ส ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่ นตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 
1. หนงัสอืเดินทำงอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอำยกุำรใช้งำนเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมำย และเข้ำขำ่ยคณุสมบติั

เพื่อกำรพ ำนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบุระยะเวลำกำรพ ำนกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติักำรถกูสง่ตวักลบัจำกประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลำของกำรถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้ำประเทศ และไม่เข้ำขำ่ยคณุสมบติัท่ีอำจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ 


