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เร ิม่ตน้เพยีง 39,900.- 

รายการทวัร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

GO OSAKA TAKAYAMA TOKYO SKI 6D4N 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์[XJ] 

 วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส มอีายเุกา่แกย่ิง่กวา่เมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 1,200 ปี 

 ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พอ่จ ิง้จอกขาว ศาลเจา้ทีม่เีสาโทรอิจิ านวนมากเรยีงกนัจน
กลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิ ีม่คีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

 หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ ัง้เดมิ และยงัไดร้บัเลอืกจาก
องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก 

 เมอืงทาคายามา่ เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปี 

 สนุกสนานกบักจิกรรม ณ ลานสก ี

 ชอ้ปป้ิงจใุจในวนัอสิระ ดว้ยแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของญีปุ่่ น ยา่นชนิจกู ุยา่นฮาราจกูุ ยา่นชบิูยา่ 

 ผอ่นคลายกบัการแช่น า้ธรรมชาต ิ(Onsen) แบบฉบบัของญีปุ่่ น 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 04-09 ธนัวาคม 61 39,900.- 

วนัที ่ 12-17 ธนัวาคม 61 39,900.- 

วนัที ่ 19-24 ธนัวาคม 61 39,900.- 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

 

   

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิคนัไซ   ✈ 

HEWITT 
KOSHIEN 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เมอืงเกยีวโต-วัดคโิยมสิ-ึศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิ 

MITSUI OUTLET JAZZ DREAM 🍽 🍽 อสิระ 
NAGOYA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เมอืงทาคายาม่า-ทีว่่าการอ าเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก]-

ถนนสายซนัมาจ ิซจู-ิหมู่บา้นชริาคาวาโกะ 🍽 🍽 🍽 

SUWA LAKE[♨]  

หรอืเทยีบเทา่ 

 

4 
กจิกรรม ณ ลานสก-ีพธิชีงชา-โตเกยีว- วัดอาซากซุะ-ชอ้ป

ป้ิงชนิจูก ุ 🍽 🍽 อสิระ 
TOKYO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
อสิระเต็มวัน หรอื เลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินียแ์ลนด-์สนาม
นารติะ 🍽 อสิระ อสิระ 

 

6 กรุงเทพฯ ✈   
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิคนัไซ 

11.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

14.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 610 

20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ย

แลว้ ไกดจ์ะน าทา่นไปขึน้รถบัสทีเ่ตรยีมไว ้

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HEWITT KOSHIEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที2่ เมอืงเกยีวโต-ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิวดัคโิยมสิ-ึ MITSUI OUTLET JAZZ DREAM 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พอ่จ ิง้จอกขาว สรา้งในศตวรรษที ่9 โดยชาวนาเพือ่

บูชาสนัุขจิง้จอกทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แห่งการเกบ็เกีย่ว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจิ านวน

มากเรยีงกนัจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัคโิย

มสิ ึหรอื วดัน า้ใส มอีายุเกา่แกย่ิง่กว่าเมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 1,200 ปี จุดเดน่อันเป็นเอกลกัษณ์ของวัด

คอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยืน่ออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ ค ้ายัน และสิง่ทีน่่าอัศจรรย ์คอื สรา้ง

โดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดงันัน้องคก์ารยูเนสโกไดข้ ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทกุทา่นไดด้ืม่น ้า

ศกัด ิส์ทิธิส์ามสายอันเกดิข ึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขาอกีดว้ย จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนน

กาน ้าชา ซึง่ตัง้อยู่ระหว่างทางเขา้วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบสมัยเฮอนั ซึง่มสีนิคา้พืน้เมอืง

นานาชนดิ เชน่ รองเทา้โซร ิ(รองเทา้เกี๊ยะแบบญีปุ่่ น), ชดุยูกะตะ, ตุก๊ตานางระบ าญีปุ่่ น, ขมมชคูรมีสอดไส ้

นานาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, ชาเขยีวเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่อกีแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น, ของทีร่ะลกึแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ใหท้า่นอสิระเพลดิ เพลนิกบัการชอ้ป

ป้ิงรา้นคา้แบรนดเ์นมชัน้น าและรา้นอาหารญีปุ่่ นและอาหารนานาชาตกิวา่ 240 รา้นเลยทเีดยีว ทีน่ี่ถอืเอา้ทเ์ลต

ทีม่ขีนาดใหญ่อกีแห่งหนึง่ในญีปุ่่ นมคีวามมคีวามใหญ่ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถกูออกแบบใหม้ี

ลกัษณะคลา้ยกบัเมอืงนวิออรล์นีสซ์ ึง่เป็นเมอืงทา่ทางตะวันตกของอเมรกิา 

ค า่   อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที3่ เมอืงทาคายามา่-ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่-[ดา้นนอก]-ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ 

หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ น าทา่นชม ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ 

(ดา้นนอก) ซ ึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศยัของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็น

เวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื 

เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิได ้

เป็นอย่างด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทศันียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และ

รา้นคา้หลากหลาย 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ 

และยังไดร้บัเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถ

รองรับหมิะแตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูร่างของหลงัคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีก

หมู่บา้นสไตลน์ีว้่า “กสัโช” และมผีูค้นจากทัว่ทกุมุมโลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ า่กว่า 680,000 

คน เลยทเีดยีว 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SUWA LAKE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที4่ กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก-ีพธิชีงชา-โตเกยีว-วดัอาซากุซะ - ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ทา่นสมัผัสความสนุกสนานกบั กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ีใหท้กุทา่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการ

สมัผัสเลน่หมิะและสนุกสนานกบัการ “น่ังเลือ่นหมิะ” อย่างเป็นประสบ การณ์ทีส่นุกไม่รูล้มื  

** ไมร่วมอตัราคา่เชา่อปุกรณ์, ชุดส าหรบัเลน่สก ีเครือ่งเลน่ทุกชนดิ ประมาณ 5000-1000 เยน** 

น าทา่นเดนิทางชม พธิกีารชงชา แบบดัง้เดมิสไตล ์ญีปุ่่ นซึง่ทางรา้นจะใหข้นมหวานมาทานคูด่ว้ย ใหท้า่นได ้

ชงชาเขยีวอุจมิัทฉะของแทไ้ดง่้ายๆจากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดกัสข์อง

ญีปุ่่ น 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว น าทา่นชม วดัอาซากซุะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีว น าทา่นนมัสการขอ

พรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 

เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วัด และยงัสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลงัไดภ้ายในวัด ฯลฯ จากนัน้

ใหท้กุทา่นอสิระชอ็ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ยกระเป๋า 

รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรบัวัยรุน่ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ 

ค า่  อสิระอาหารค า่เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจใุจ 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักTOKYO HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5่ อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์- สนามบนินารติะ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 อสิระเต็มวนัหรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวัน เพิม่ผูใ้หญ่ทา่นละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 

บาท ไม่รวมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] เชญิทา่นพบกบัความอลงัการซึง่เต็มไปดว้ย

เสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะ

ไดพ้บสมัผัสกบัเครือ่งเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE 

MOUTAIN, ระทกึขวัญกบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญ

ภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีหู,์ ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 

BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT DISDEY ส าหรบัทา่นที่

เลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีว ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากมัคคเุทศก ์เพือ่ความสะดวกใน

การเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อันทนัสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวยัรุ่นแหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดงั ยา่น
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ฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บกบัการแตง่ตวัทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ นเพลดิเพลนิกบัการชอ้บ

ป้ิงกบัรา้นคา้หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชติะ และ โอโมเตะซนัโด อสิระชอ้ปป้ิงตอ่ย่าน“ชบิยูา่” ย่านวัยรุ่น

ชือ่ดงัอกีแห่งของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัแฟชัน่ทนัสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคบิจาก

รา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของย่านนัน้  

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่* 

16.30 น. จนไดเ้วลาอันควรพรอ้มออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพือ่ท าการเชค็อนิ 

20.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ สูส่นามบนิดอนเมอืงโดยเทีย่วบนิ XJ607 

วนัที6่ กรงุเทพฯ 

01.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

โปรแกรม : GO OSAKA TAKAYAMA TOKYO SKI 6D4N 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

04-09 ธันวาคม 61 39,900 39,900 39,900 38,900 23,900 8,900 

12-17 ธันวาคม 61 39,900 39,900 39,900 38,900 23,900 8,900 

19-24 ธันวาคม 61 39,900 39,900 39,900 38,900 23,900 8,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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** ลกูคา้ท ีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดงันี้. 

1.1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิดงันี ้

-Quiet Zone Legroom Seat เพิม่ 1,800 บาทตอ่เทีย่ว // Quiet Zone Seat เพิม่ 600 บาทตอ่เทีย่ว 

-Legroom Seat เพิม่ 1,700 บาทตอ่เทีย่ว (เฉพาะทีน่ั่งแถวที ่15, 16, 17)  

-Legroom Seat เพิม่ 1,600 บาทตอ่เทีย่ว (เฉพาะทีน่ั่งแถวที ่34, 35) 

**Legroom Seat บรเิวณ EXIT SEAT ไม่อนุญาตให ้เด็กอายกุว่า 15 ปี, ผูใ้หญ่อายุ เกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น่ัง** 

-Baby Bassinet เพิม่ 1,600 ตอ่เทีย่ว (ตะกรา้เด็กส าหรับทารก) โดยผูโ้ดยสาร 1 ทา่นตอ้งเลอืกซือ้ทีน่ั่ง Legroom Seat 

1.2.ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่กรุณาแจง้

เจา้หนา้ที ่ณ วัน จองทวัร.์.อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง [แกไ้ขราคา 9/05/17] 

-ซือ้เพิม่ 5 กโิลกรัม เป็น 25 กโิลกรัม เพีม่ 350 บาท ตอ่เทีย่ว / ซือ้เพิม่ 10 กโิลกรัม เป็น 30 กโิลกรัม เพิม่ 550 บาท ตอ่เทีย่ว  

-ซือ้เพิม่ 20 กโิลกรัม เป็น 40 กโิลกรัม เพิม่ 1,490 บาท ตอ่เทีย่ว 

1.3.สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่ สมัภาระเป็นคา่อุปกรณ์กฬีาเพิม่เตมิ 

“แยกจากคา่สมัภาระ” ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

-ซือ้เพิม่ 20 กโิลกรัม 900 บาท ตอ่เทีย่ว / ซือ้เพิม่ 25 กโิลกรัม 1,150 บาท ตอ่เทีย่ว  

-ซือ้เพิม่ 30 กโิลกรัม 1,250 บาท ตอ่เทีย่ว / ซือ้เพิม่40 กโิลกรัม 1,550 บาท ตอ่เทีย่ว 

** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับซือ้น ้าหนักเพิม่หลงัจากท าการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิม่ 

หนา้เคานเ์ตอรต์ามอัตราทีส่ายการบนิก าหนดคอื... ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง*** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 14 -7 วันเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออล
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นปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 

 

 

http://www.hijapantour.com/

