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GO2-ICN TG001 

 NAGOYA FREE OSAKA NEW YEAR 5D3N  

โดยสายการบนิไทย [TG] 

 วดันติไทยจ ิวดัทีเ่กดิจากความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศไทยกบัญีปุ่่ น 

 วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึวดัทีไ่ดร้บัความนบัถอืจากชาวญีปุ่่ นเป็นจ านวนมาก 

 วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส วดัทีม่อีายเุกา่แกน่านกวา่ 1,200 ปี 

 ถนนอุมายมอ่น ถนนสายอาหารทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงนาโกยา่ 

 ชอ้ปป้ิงจใุจ เดน เดนทาวน ์ชนิไซบาช ิรงิกุเอา้ทเ์ล็ต จสัโกอ้อิอน 

 อสิระเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (GH) NAGOYA FREE OSAKA NEW YEAR 5D3N (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่28 ธนัวาคม 61 – 01 มกราคม 62  67,900.- 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ 

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วนัที ่2 
สนามบนินาโกยา่ - เมอืงนาโกยา่ – วดันติไทยจ ิ– วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ – ชอ้ปป้ิง JR STATION – 

ถนนอมุายมอ่น - ทะเลสาบบหิวะ 

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 644 

07.30 น เดนิทางถงึ สนามบนิาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร. 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ 
    

2 
สนามบนินาโกยา่ - วดันติไทยจ ิ– วดัเจา้แมก่วนอมิ
โอส ึ– ชอ้ปป้ิง JR STATION - ถนนอมุายมอ่น - 
ทะเลสาบบหิวะ 

✈ 🍽 อสิระ 
OTSU PRINCE 

LAKE BIWA 
หรอืเทยีบเทา่  

3 
เมอืงเกยีวโต-วดัคโิยมสิ-ึโอซากา้-เดน เดน ทาวน ์– 
ชนิไซบาช ิ 🍽 🍽 อสิระ 

GRANVIA 
OSAKA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

4 อสิระเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 🍽 อสิระ อสิระ 
GRANVIA 

OSAKA HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่  

5 
ปราสาทโอซากา้[ดา้นนอก]-รงิกเุอา้ทเ์ล็ต- 

จสัโกอ้อิอน-สนามบนิคนัไซ-กรงุเทพฯ 🍽 อสิระ ✈ 
 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (GH) NAGOYA FREE OSAKA NEW YEAR 5D3N (TG) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดันติไทยจ ิวัดทีเ่กดิจากความสมัพันธร์ะหว่างประเทศไทยกบัญีปุ่่ น สรา้งข ึน้เมือ่ปี คศ.

1904 ในสมัยรัชกาลที ่5 ไวเ้พือ่ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตแุละพระพุทธรูปทีไ่ดร้บัพระราชทางจาก

พระมหากษัตรยิไ์ทย  ภายในจะมรีปูปั้นขององคร์ัชกาลที ่5 อยู่ในวัดอกีดว้ย และปัจจุบนัมคีนไทยนยิมไป

สกัการะกนัอยา่งมากมาย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึวัดเจา้แม่กวนอมิทีต่ัง้อยู่ใจกลาง

เมอืงนาโงย่าและเป็นวัดทีไ่ดร้ับความนับถอืจากชาวญีปุ่่ นเป็นจ านวนมาก วดัเจา้แม่กวนอมิสรา้งขึน้ครัง้แรกเมือ่

สมัยคามาครุะในจังหวดักฟิ ุจนเมือ่ปี 1612 โทกงุาวะ อเิอยาสมุคี าสัง่ใหย้า้ยศาลเจา้จากกฟิมุาไวย้ังเมอืงนาโง

ย่า วหิารหลกัของวัดเป็นทีป่ระดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิ วดัแห่งนีแ้มจ้ะถกูท าลายจากทัง้อุทกภยัและอัคคภียั

หลายครัง้แตย่ังอยูร่อดมาได ้

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย ใหท้า่นได ้อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั กบัย่านชอ้ปป้ิงในเมอืงนาโงยา่ เชน่สถานีเจอารน์าโงย่า สถานีรถไฟ

หลกัของเมอืงนาโงย่า ซึง่มหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ อยู่มากมาย  รวมถงึแหลง่สนิคา้แบนดเ์นมยีห่อ้ตา่งๆ อกีดว้ย 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ถนนอมุายมอ่น ถนนสายอาหารทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงนาโกยา่ ของขึน้ชือ่ เชน่ ขา้ว

หนา้ปลาไหล ปีกไกท่อด ราเมน จากนัน้น าทา่นชม ทะเลสาบบหิวะ (Lake Biwa) หรอื “บหิวะโกะ” (Biwa-

Ko) ทะเลสาบน ้าจดืตัง้อยู่ในจังหวัดชงิะ บนเกาะฮอนช ูทะเลสาบนี้ยังเป็นศนูยร์วมของแมน่ ้าหลายสายทีไ่หล

มาบรรจบกนัจนกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญค่รอบคลมุพืน้ทีร่าว 670 ตารางกโิลเมตร ชือ่เดมิของทะเลสาบ

คอื “โอม”ิ (Omi) แตม่าเปลีย่นเป็น บหิวะโกะในสมัยเอโดะ และจากขอ้มูลของนักวทิยาศาสตรส์รุปไดว้่า

ทะเลสาบบหิวะมอีายุเกา่แกเ่ป็นอันดบั 3 ของโลกเลยทเีดยีว 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก OTSU PRINCE HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที3่ เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ- โอซากา้ - เดน เดน ทาวน ์– ชนิไซบาช ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต น าทา่นเขา้ชม วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส มอีายุเกา่แกย่ิง่กว่าเมอืงเกยีวโต 

คอืยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเดน่อนัเป็นเอกลกัษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยืน่ออกจากหนา้ผา มเีสาไม ้

ขนาดใหญ่ 139 ตน้ ค า้ยัน และส ิง่ทีน่่าอัศจรรย ์คอื สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดงันัน้องคก์ารยเูนสโกไดข้ ึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทกุทา่นไดด้ืม่น ้าศกัด ิส์ทิธิส์ามสายอันเกดิข ึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจาก

เทอืกเขาอกีดว้ย จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนกาน า้ชา ซ ึง่ตัง้อยู่ระหว่างทางเขา้วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้

ตา่งๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบสมัยเฮอนั ซึง่มสีนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ เชน่ รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกี๊ยะแบบญีปุ่่ น), 

ชดุยูกะตะ, ตุก๊ตานางระบ าญีปุ่่ น, ขมมชคูรมีสอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, ชาเขยีวเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่อกี

แห่งหนึง่ของญีปุ่่ น, ของทีร่ะลกึแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ เป็นตน้ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นชอ้ปป้ิงย่าน เดน เดน ทาวน ์หรอืทีเ่รยีกกนัในชือ่ Nipponbashi Den Den Town เป็นย่านเกา่แก่

ในสมัยกอ่น ปัจจุบันมรีา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง โดยเฉพาะคนทีห่ลงใหลใน การต์นูอนเิมะ หรอื 

Gumdam Gunpla ถอืเป็นแหลง่โอตาคของชาวคนัไซ จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงตอ่ที ่ยา่นชนิไซบาช ิใหท้า่น

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนดิ ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่ 

เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ล ้าอนาคตส าหรบัวัย

ทนีทัง้หลาย เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกี

มากมาย 

ค า่   อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก GRANVIA OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที4่ อสิระเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (GH) NAGOYA FREE OSAKA NEW YEAR 5D3N (TG) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง เมอืงโอซากา้ หรอืเลอืก ซือ้ทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เต็มวนั เพ ิม่ผูใ้หญท่า่น

ละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] 

ทา่นทีซ่ือ้ทวัรเ์สรมิน าทา่นเดนิทางสู ่ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลาก หลายชนดิ

ตืน่เตน้ ระทกึใจจากหนังดงัทีท่า่นชืน่ชอบ  เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภยักบั

ไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จรูาสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู่ ในเหตกุารณ์จรงิกบั 

“จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน(เฉพาะจอว)์ และสนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่ภาคใหม่ของ 

“สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วามมันส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุก

สไตลค์รอบครวัใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูสดุน่ารกัอาทเิชน่ Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  

โซน The Wizarding World of Harry Potter ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหลา่สาวกของแฮรร์ี่พอตเตอร ์ใหท้า่น

ไดเ้ขา้ไปสมัผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากตา่งๆจากภาพยนตร ์ โซนTHE FLYING DINOSAUR 

เปิดประสบการใหม่ กบัเครือ่งเลน่ใหม่ลา่สดุ ทีจ่ะไดใ้หค้ณุบนิได ้ในโซน Jurassic Park เป็นอกี 1 ใน เครือ่ง

เลน่หวาดเสยีวสดุๆ และสามารถหมุนไดร้อบทศิทางถงึ 360องศา บนระยะทาง1124 เมตร และจุดทิง้ด ิง่สงูสดุ

ถงึ 37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนใหม่ลา่สดุทีส่รา้งเอาใจสาวกเจา้ตวัเหลอืงสดุกวนทีโ่ดง่ดงัมา

จาก เรือ่ง Depicable Me ซ ึง่ไฮทไ์ลทข์องโซนนี้คอื Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไป

ดว้ย รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร โชวต์า่งๆมากมาย รวมทัง้ยังมเีครือ่งเลน่แนว 3-D มากมาย แถมยัง

เป็นโซน "Minion Park" ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกอกีดว้ยหรอืทา่นทีส่นใจชอ้ปป้ิงน าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ยา่นชนิไซบา

ช ิใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนดิ ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา 

เครือ่งเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ล ้าอนาคต

ส าหรับวัยทนีทัง้หลาย เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และ

อืน่ๆอกีมากมาย 

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก GRAINVIA OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5่ ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) -รงิกเุอา้ทเ์ล็ต-จสัโกอ้อิอน – สนามบนิคนัไซ – สนามบนิสวุวรณภมู ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางมายัง เมอืงโอซากา้ และพาชมบรเิวณดา้นนอกของ ปราสาทโอซากา้ ซึง่ถอืไดว้่าเป็น

สญัลกัษณ์ของเมอืง สมัผัสความยิง่ใหญ่ของยคุสมัยทีโ่ชกนุโตโยโตม ิปกครองและออกค าสัง่ใหก้อ่สรา้ง

ปราสาทแห่งนี้  จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั รงิกเุอา้ทเ์ล็ต แหลง่ชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้บั สนามบนิคนัไซ ให ้

ทา่นเพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดเ์นม ชือ่ดงัหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิ

เครือ่งส าอาง, เครือ่งประดบั, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยังเป็นแหลง่รวม

สนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกบัคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ลา่สดุ อาท ิMK Michel Klein, Morgan, Elle, 

Cynthia Rowley, Diffusione Tessile , Bally, Prada, Gucci, Diese, Adidas ฯลฯ 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ออิอน มอลล ์เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมู่นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิภายในตกแตง่ใน

รูปแบบทีท่นัสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้น จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ 

และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 

Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่

 สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

17.25 น.  น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 673 

22.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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************************************************** 

โปรแกรม : NAGOYA FREE OSAKA NEW YEAR 5D3N BYTG  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 

 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทา่นละ 

28 ธ.ค.61 – 01 ม.ค.62 67,900 64,900 64,900 59,900 35,900 7,900 

 ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

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

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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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 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

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 
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5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] 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, การกอ่

การจลาจล, 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 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


