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HILIGHT 

ชมระบ ำพืน้เมอืง ODORI DANCE  

ชมดอกไมน้ำนำชนดิ ที ่Bokka no Sato 

เทีย่วชมเมอืงเกำ่แก ่ที ่เมอืงซมึำโกะ 

ชมหมูบ่ำ้นชำวนำทำ่มกลำงหุบเขำอนัมี

เอกลกัษณ์หลงัคำสำมเหลีย่มชริำคำวำโกะ

สไตลญ์ีปุ่่ นแท ้

เทีย่วชมดำ้นหนำ้ทีว่ำ่กำรเมอืงเกำ่ทำคำยำมำ่

และบรเิวณสะพำนแดงขำ้มแมน่ ำ้กลำงเมอืงทำ

คำยำมำ่ ชอ้ปป้ิงถนนสำยซนัมำจ ิซูจทิ ีม่ฉีำยำ

วำ่ “ลติเติล้เกยีวโต” 

ชอ้ปป้ิงยำ่นซำคำเอะ แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของ 

เมอืงนำโกยำ่ 

บรกิำรน ำ้ด ืม่ วนัละ 1 ขวด 

Free Wi-Fi on Bus!! 

วนัที ่1 สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

[JL738 00.25-08.15+1] 

วนัที ่2 สนำมบนินำโกยำ่– เมอืงนำโกยำ่–รำ้น

มดี Hamono-ya Sansu – เมอืงกโุจฮำจมิงั - 

พพิธิภณัฑก์โุจฮะจมิงั – ชมโชวก์ำรสำธติระบ ำ

พืน้เมอืง – Bokka no Sato – ชมดอกไมต้ำม

ฤดกูำล – เมอืงทำคำยำมำ่ 

วนัที ่3 ตลำดเชำ้ทำคำยำมำ่ – ทำคำยำมำ่ จ ิ

นยะ – LITTLE KYOTO ซนัมำซ ิซูจ ิ– หมูบ่ำ้น

ซริำคำวำโกะ – คำมโิกช ิ– สะพำนคปัปะบำช ิ– 

เมอืงมสัซโึมโต ้

วนัที ่4 เขตเมอืงเกำ่ซมึำโกะ – เมอืงนำโกยำ่ – 

ชอ้ปป้ิงซำคำเอะ 

วนัที ่5 สนำมบนินำโกยำ่ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

 [JL737 10.25-14.15] 

NAGOYA TAKAYAMA 

 ดอกไม ้เรงิระบ ำ  

5D3N 

โดยสำยกำรบนิเจแปนแอรไ์ลน ์[JL] 

เดนิทำง: พฤษภำคม – สงิหำคม 62 

รำคำเร ิม่ตน้เพยีง  39,900.- 

 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (GTH) NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม ้เริงระบ ำ 5D3N โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ [JL] 

 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัที ่13 – 17 กรกฎำคม 2562 (วนัหยุดอำสำฬหบชูำ) 44,900.- 

วนัที ่09 – 13 สงิหำคม 2562 (วนัหยุดวนัแม)่ 44,900.- 

วนัที ่18 – 22 กนัยำยน 2562  39,900.- 

วนัที ่10 – 14 ตลุำคม 2562  44,900.- 

 

 

  

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

***(เก็บทปิกอ่นกำรเดนิทำงทีส่นำมบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

 เสน้ทำงกำรเดนิทำง 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ กลำงวนั ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนำมบนิสวุรรณภมู ิ
[JL738 00.25-08.15+1] 

    

2 

สนำมบนินำโกยำ่ – เมอืงนำโกยำ่ – รำ้นมดี 
Hamono-ya Sansu – เมอืงกโุจฮำจมิงั – 

พพิธิภณัฑก์ุโจฮะจมิงั – ชมกำรสำธติระบ ำพืน้เมอืง 
– Bokka no Sato – ชมดอกไมต้ำมฤดกูำล – เมอืง
ทำคำยำมำ่ 

✈ �  �  
TAKAYAMA 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทำ่ 

3 

ตลำดเชำ้ทำคำยำมำ่ – ทำคำยำมำ่ จนิยะ – LITTLE 
KYOTO ซนัมำซ ิซูจ ิ– หมูบ่ำ้นซริำคำวำโกะ –  

คำมโิกช ิ– สะพำนคปัปะบำช ิ– เมอืงมสัซโึมโต ้
�  �  �  

MATSUMOTO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ 

4 
เขตเมอืงเกำ่ซมึำโกะ – เมอืงนำโกยำ่ – ชอ้ปป้ิง 

ซำคำเอะ �  �  อสิระ 
NAGOYA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ 

5 

สนำมบนินำโกยำ่ – สนำมบนิสุวรรณภมู ิ

[JL737 10.25-14.15] �  ✈  
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 สนำมบนิสวุรรณภูม ิ[JL738 00.25-08.15+1] 

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมำยเลข 8 เคำนเ์ตอร ์R สำยกำรบนิเจแปนแอร ์

ไลน ์เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[ส ำคญัมำก!!ไม่อนุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เข้ำ

ประเทศญีปุ่่ นหำกฝ่ำฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

วนัที ่2 
สนำมบนินำโกย่ำ – รำ้นมดี Hamono-ya Sansu – เมอืงกุโจฮำจมิงั – 
พพิธิภณัฑก์ุโจฮะจมิงั – ระบ ำพืน้เมอืง – Bokka no Sato – ชมดอกไมต้ำม

ฤดกูำล – เมอืงทำคำยำมำ่ 
00.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนำมบนินำโกยำ่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่

JL738 

สำยกำรบนิมบีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.15 น เดนิทางถงึ สนำมบนินำโกย่ำ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร 

 

 

รำ้นมดี Hamono-ya Sansu เป็นรา้นทีเ่ครื่องมีดตน้ต าหรับของเมืองเซก ิซึง่มีประวัต ิ

ยาวนานกว่า 75 ปี สถานทีท่ีผ่ลติมีดไดค้มสดุ ๆ อีกทัง้ยังเป็นเมืองทีม่ีชือ่เสยีงเรื่องการตี

ดาบญีปุ่่ นอย่างดาบเซก ิส าหรับทีร่า้นซนัชนูี้มเีครือ่งใชข้องมีคมต่าง ๆ มากมายกว่า 3,000 

ช ิน้ ไม่ว่าจะเป็นมดีหรอืกรรไกรตดัแตง่ก ิง่และสวน กรรไกรตดัเล็บ กรรไกรหลากขนาด หรือ

มดีส าหรับท าครัวหลากหลายรูปแบบทีช่ว่ยใหก้ารเตรยีมวัตถดุบิของคณุง่ายยิง่ข ึ ้นอกจากนี้

ยังมีดาบญี่ปุ่ น ขนมและเครื่องดืม่เย็น ๆ จ าหน่ายอีกดว้ย พรอ้มท ัง้สำมำรถชมสุดยอด

กำรแสดงดำบของวชิำอไิอกริ ิไดแ้บบใกล ้ๆ  ดว้ยการใชด้าบซามูไรฟันฉับเดยีวตน้ไผ่ขาด

เป็น 2 ทอ่น!! 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร 

 

เมอืงกุโจฮำจมิงั เมืองทีห่ลงเหลอืบรรยากาศแบบยอ้นยุคสมัยอดีต กุโจฮาจมิังมีรางน ้า

จ านวนมากจนถกูเรยีกว่าเป็นเมอืงแห่งสายน ้า ซ ึง่จะไดย้นิเสยีงน ้าไหลสะทอ้นไปทั่วทัง้ตัว

เมอืง ดว้ยบรรยากาศทีท่ าใหห้วนนกึถงึอดตีนัน้ ท าใหท้ัง้เมืองเสมือนกับเป็นอีกโลกหนึง่ก็

ว่าได ้เพยีงแคเ่ดนิในเมอืงแห่งนี้ ก็จะสามารถสมัผัสบรรยากาศราวกับยอ้นเวลาไปอดตีได ้

อย่างแน่นอน  
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พิพิธภณัฑ์กุโจฮะจ ิมงั ฮำคุรนัคงั ที่รวบรวมเสน่ห์ของเมืองกุโจฮะจิมังเอาไว ้

นักท่องเทีย่วสามารถเรียนรูว้ธิีการร่ายร ากุโจโอโดร ิซึง่เป็นการร่ายร าประจ าเมืองทีใ่นทุก

ช่วงฤดูรอ้นจะมีการจัดเทศกาลการร่ายร าสุดยิง่ใหญ่ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่ นข ึน้ โดยจะจัด

ตอ่เนื่องกนัถงึ 33 คนื ตัง้แตป่ลายเดอืนกรกฎาคมถงึตน้เดอืนกันยายน นอกจากนี้ยังมีโซน

เรยีนรูป้ระวัตศิาสตรแ์ละการร่ายร าจากผูรู้อ้ย่างใกลช้ดิ รวมถงึจุดจ าหน่ายขนมและของฝาก

ประจ าเมอืงกโุจอกีดว้ย พรอ้มโขวก์ำรสำธติระบ ำพืน้เมอืง Odori Dance คอืการเตน้ร า

ชนดิหนึง่ของญีปุ่่ น ผูแ้สดงจะแตง่กายสสีนัสดใสมาร่วมเตน้ร า เครื่องดนตรีประกอบไปดว้ย 

ชามเิซ็ง, กลองไทโกะ และขลุ่ย ธีมหลักของงานก็คอืการบา้ไปดว้ยกัน หรือ อาจจะมีชือ่

เรยีกอกีอย่างว่างานเตน้ของคนบา้นัน้เอง 

 

 

Bokka no Sato สวนดอกไมท้ีป่ลกูดอกไมไ้วห้ลากหลายสายพันธุ ์เชน่ ดอกทวิลปิ , ลา

เวนเดอร, และ Moss Phlox สลบักนัออกดอกบานตามฤดกูาล (ขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ) 

ใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้มาเยีย่มชมความงามไดต้ลอดทัง้ปี นอกจากสวนดอกไมแ้ลว้ ทีน่ี่ยังมี

โซนกจิกรรมตา่งๆ เชน่ สนามเด็กเลน่ ฟารม์ พพิธิภณัฑง์านไมต้า่งๆ ใหท้า่นไดอ้สิระ

เพลดิเพลนิตามอัธยาศยั 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TAKAYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ตลำดเชำ้ทำคำยำมำ่ – ทำคำยำมำ่ จนิยะ – LITTLE KYOTO ซนัมำซ ิซูจ ิ– 
หมูบ่ำ้นซริำคำวำโกะ – คำมโิกช ิ– สะพำนคปัปะบำช ิ–  เมอืงมสัซโึมโต ้

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 

ตลำดเช้ำทำคำยำมะ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมผักสดผลไม ้

หลากหลายชนิดอาหารพื้นเมืองที่น ามาปรุงสดๆสะอาด และยังมีเสือ้ผา้ กระเป๋า ของ

แกะสลกั ของเลน่ของทีร่ะลกึของพืน้เมอืงตา่งๆมากมาย 
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ชมดำ้นนอกของ ทำคำยำมำ่ จนิยะ หรอื ทีว่ำ่กำรอ ำเภอเกำ่ทำคำยำมำ่ ซ ึง่เป็นจวน

ผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศยัของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลา

กว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ  

 

LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกำ่ ซนัมำจซูิจ ิซ ึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 

300 ปีก่อน ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและ

ชืน่ชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณและรา้นคา้ต่างๆและบรเิวณ

ใกลเ้คยีงยังมสีะพานขา้มแม่น าสแีดงอันเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงจุดถา่ยรูปทีส่วยเห็นล าธาร

ใสไหลผ่านกลางเมอืงอันงดงาม 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร 

บำ่ย 

 

หมูบ่ำ้นมรดกโลกชริำคำวำโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยัง

ไดร้ับเลือกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของ

บา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลงัคาเหมือนกับสอง

มือพนมของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กัสโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุมโลก

หลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ต า่กว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว 

 
 

คำมโิคจ ิ(Kamikochi) สถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจทีม่ีชือ่เสยีงมากดว้ยทวิทัศน์ทีส่วยงาม

ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) เป็นหนึง่ในสถานทีท่ี่มีจุดชมววิ

ภเูขามากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น มสีถานทีท่ีไ่ดร้ับการก าหนดใหม้ีทวิทัศน์ทางธรรมชาตแิสน

พเิศษของญี่ปุ่ น มีอุณหภูมเิฉลีย่อยู่ในระดับต ่าตลอดทัง้ปี อีกทัง้ยังมีชือ่เสยีงในดา้นรีสอร์

ทฤดรูอ้นทีอุ่ดมไปดว้ยธรรมชาต ิ 

 

สะพำนคปัปะบำช ิ(Kappabashi) สญัลักษณ์ของคามโิกชทิีท่อดขา้มแม่น ้าอะซสึะเป็น

สะพานแขวนทีท่ าดว้ยไมห้ากยนืบนสะพานจะสามารถเห็นไดท้ัง้เทอืกเขายะเกะตะเกะและ

เทอืกเขาโฮตากะทางดา้นเหนือสวยงาม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมัสซโึมโต ้

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ รำ้นอำหำร 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (GTH) NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม ้เริงระบ ำ 5D3N โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ [JL] 

 

วนัที ่4 เขตเมอืงเกำ่ซมึำโกะ-เมอืงนำโกยำ่-ชอ้ปป้ิงซำคำเอะ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 

 

เขตเมอืงเกำ่ซมึำโกะ (Tsumago) เป็นหมู่บา้นในหุบเขาคโิซ ทีเ่คยเป็นเมืองพักแรม

ล าดบัที ่42 ใน 69 เมอืงทีพ่ักแรมในสมัยขุนนาง ตามเสน้ทางนากะเซ็นโด โตเกยีวสูเ่กยีว

โต หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ผูค้นในเมอืงตา่งปรับปรุงบา้นใหเ้ขา้กบัยุคสมัย หมู่บา้นเก่าแก่

ไดห้ายไป ซมึาโกะ จุก ุเป็นหนึง่ในโครงการแรกๆ ของประเทศทีอ่นุรักษ์และคงรูปแบบของ

สิง่ปลูกสรา้งสมัยเอโดะ และยังเป็นหมู่บา้นเอโดะทีส่วยตดิอันดับ 1 ใน 50 ของประเทศ 

เมือ่เดนิเขา้ไปในถนนทีซ่มึาโกะ จุก ุคณุจะรูส้กึเหมอืนกบัไดย้อ้นเวลากลับเขา้ไปในสมัยเอ

โดะอกีครัง้ 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร 

 

อสิระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั กับย่านชอ้ปป้ิงในเมืองนาโกย่า เช่น สถานีเจอาร์นาโกย่า 

สถานีรถไฟหลักของเมืองนาโกย่า ซึง่มีหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ อยู่มากมาย รวมถงึแหล่ง

สนิคา้แบรนดเ์นม ยีห่อ้ตา่งๆ ถนนอมุำยมอ่น ถนนสายอาหารทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงนาโกย่า 

ของขึน้ชือ่ เชน่ ขา้วหนา้ปลาไหล ปีกไก่ทอด ราเมน ชอ้ปป้ิง ชอ้ปป้ิงย่ำนซำคำเอะ ถอื

เป็นหนึง่ในย่านท่องเที่ยวและแหล่งชอ้ปป้ิงส าคัญของเมืองนาโกย่า ซึง่ประกอบไปดว้ย

แลนดม์ารค์ทีส่ าคัญของเมือง ไดแ้ก่ หอคอยนาโกย่าทวีีทาวเวอร ์(Nagoya TV Tower) 
และ โอเอซสิ 21 (Oasis 21) อาคารทีม่รีูปทรงเหมอืนยานอวกาศ นอกจากนัน้แลว้ ในย่าน

ซากาเอะยังมศีนูยก์ารคา้ รา้นขายสนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นม และรา้นอาหารหลากหลายรา้น 

รวมถงึรา้นขายสนิคา้ลดราคายอดนยิม 

ค ำ่  อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 สนำมบนินำโกยำ่ – สนำมบนิสุวรรณภมู ิ[JL737 10.25-14.15] 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนินำโกยำ่ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

10.25 น.  น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ เจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 737 

สำยกำรบนิมบีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

14.15 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

  



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (GTH) NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม ้เริงระบ ำ 5D3N โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ [JL] 

 

โปรแกรม :  NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม ้เรงิระบ ำ 5D3N 

โดยสำยกำรบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 
ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 

[ไมม่เีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทำ่นละ 

13 ก.ค. - 17 ก.ค. 62 

   (วนัหยุดอำสำฬหบชูำ) 
44,900 44,900 44,900 43,900 30,900 7,900 

09 ส.ค. - 13 ส.ค. 62 

 (วนัหยุดวนัแม)่ 
44,900 44,900 44,900 43,900 30,900 7,900 

18 ก.ย. - 22 ก.ย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 30,900 7,900 

10 ต.ค. - 14 ต.ค. 62 44,900 44,900 44,900 43,900 30,900 7,900 

 **เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ จงึไมม่รีำคำเด็ก ** 

รำคำเด็กทำรก [อำยุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั]  ทำ่นละ 9,900 บำท  

รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

  



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (GTH) NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม ้เริงระบ ำ 5D3N โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ [JL] 

 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร 

 คอนเฟิรม์เดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรณุำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 15,000 บำท  

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4.กำรยกเลกิำรเดนิทำง 

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 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอื คำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ 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 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

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 

** ในกรณีทีท่ำ่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทำงโรงแรมไมส่ำมำรถจดัหำหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธใินกำรจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอำจมี

กำรจดัหอ้งพกัใหต้ำมควำมเหมำะสมตอ่ไป ** 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (GTH) NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม ้เริงระบ ำ 5D3N โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ [JL] 

 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิล / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลน์

และออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุมำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุนอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทำงรฐับำลญีปุ่่ นประกำศยกเลกิวซีำ่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถำ้กรณีทำงรฐับำลญีปุ่่ นประกำศใหก้ลบัมำใชว้ซีำ่ ผูเ้ดนิทำง

จะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ในกำรขอวซี่ำตำมทีส่ถำนทตูก ำหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซี่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่ 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  



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (GTH) NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม ้เริงระบ ำ 5D3N โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ [JL] 

 

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

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

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นตำมมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมำยเหต ุ: 

 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 ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง 

สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


