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ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- เทีย่วชมวดัดงั วดักนิคะคจุ ิศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ

- ชมความงามของปราสาทคานาซาวา่ 

- เทีย่วชมหนา้ผาจนิโบ ณ เมอืงฟคุอุ ิ

- ชมการแสดงไฟที ่NABANA NO SATO 

- ชมทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่ / ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ

- ชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะสไตทญ์ีปุ่่ นแทด้ ัง่เดมิ 

- ชอ้ปป้ิงจใุจ ชนิไซบาช ิ/ DOTON PLAZA 

- ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 1 คนื 

 

 

 

 

ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA SAKURA 5D3N 

เดนิทางมนีาคม-พฤษภาคม เร ิม่ตน้ 31,888 บาท 

โดยสารการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์

GT-KIX XJ09 

 JAPAN 
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เครือ่งแอรบ์สั A330-300 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

   

Day 1 สนามบนิดอนเมอืง 
 11.00 น. พรอ้มกันที่สนามบนิดองเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก 1 ช ัน้ 3 ประตู 4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ๊กซ์

  ( Thai Air Asia X ) เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

14.15 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญี่ปุ่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ 610 ** ทางเราขอสงวนสทิธิก์ารเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไทยแอร์

เอเชยี เอ๊กซ ์.. เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามกฏ ระเบยีบของสายการบนิสาํหรับการสุม่จับทีน่ั่งว่างบนเครือ่งใหก้ับลูกคา้ .. 

โดยหากท่านมคีวามประสงคจ์ะ ระบุที่น่ังบนเครือ่งหรอืตอ้งการเปลีย่นทีน่ั่งใหม่ จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (สามารถดู

อตัราคา่บรกิารไดใ้นทา้ยรายการ) ** (ขอย้ําว่า .. สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ๊กซ ์ใหน้ํ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ คนละ 

20 กโิลกรัม เทา่นั้นนะคะ หากคดิว่า ขากลับตอ้งน้ําหนักเกนิ 20 ก.ก. โปรดเตรยีมซือ้น้ําหนักเพิม่ ตัง้แต่ทีส่นามบนิ

ดอนเมอืง เคานเตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์เพือ่จะไดไ้ม่ตอ้งกังวล เวลาจะกลับมาไทย นะคะ [บรกิารอาหาร

รอ้น บนเครือ่ง] 

21.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคันไซ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

ไกดจ์ะนําทา่นไปขึน้รถบัสทีเ่ตรยีมไว ้… 

  เขา้สูท่ ีพ่กั KANSAI AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคันไซ    KANSAI AIRPORT 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เมอืงเกยีวโต-วัดกนิคะคจุ[ิวัดเงนิ]-ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ
NABANA NO SATO[ชมการแสดงไฟ]    

GIFU HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

3 

เมอืงทาคายามา่-ทีว่า่การอําเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก]-ถนน

สายซนัมาจ ิซจู-ิหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-เมอืงคานาซาวา่-ปราสาทคา
นาซาวา่ 

   

AWARA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ [♨] 
 

4 
เมอืงฟคุอุ-ิหนา้ผาโทจนิโบ-DOTON PLAZA-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาชิ

สนามบนิคันไซ   
 

 

5 สนามบนิคันไซ-กรงุเทพฯ 
 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

 



 

3 
ทวัร์ญ่ีปุ่น (TB) ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA SAKUKA 5D3N BY XJ 
http://www.hijapantour.com/ 
 

 

Day 2 
เมอืงเกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– วดักนิคะคจุ[ิวดัเงนิ] – NABANA NO SATO [ชมการแสดงไฟ] 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พอ่จ ิง้จอกขาว สรา้งในศตวรรษที ่9 โดยชาวนาเพือ่บชูาสนัุข

จิง้จอกทีเ่ชือ่กันวา่เป็นทตูสง่สาสน์ของเทพเจา้แหง่การเก็บเกีย่ว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจํิานวนมากเรยีงกันจน

กลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดักนิคะคจุ ิ[วดัเงนิ] เป็นวัด

ในนกิายเซนถกูสรา้งขึน้โดยโชกนุอาชคิากะ โยชมิาสะ โดยทา่นใชเ้วลาในป้ันปลายชวีติหลงัเกษียณอายอุาศัยอยูท่ีน่ี ่

และตน้แบบของวัดแหง่นี้ไดอ้ทิธพิลมาจากวัดคนิคะคจุ ิหรอืวัดทอง ซึง่เป็นทีพั่กของปู่ ของเขาในชว่งเกษียณอายุ

เชน่เดยีวกนั หลังจากทีท่า่นโชกนุอาชคิากะเสยีชวีติของบา้นของทา่นกไ็ดถ้กูเปลีย่นใหเ้ป็นวัดกนิคะคจุหิรอืวัดเงนิใน

ปัจจุบนั วัดกนิคะคจุถิกูยกใหเ้ป็นสถานทีสํ่าคัญทางประวัตศิาสตรแ์หง่เมอืงเกยีวโต และทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองคก์ารยเูนสโก  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

บา่ย จากนั้นนําท่านเดนิทางสู ่NABANA NO SATO นั้นเป็นธมีปารค์ ขนาดใหญ่ในเมืองนากาชมิ่า ซึง่ทุกปีจะมกีารจัด

แสดงไฟ LEDs หลายลา้นดวง และบางจุดก็มกีารจัดแสดงแสงสปีระกอบเสยีงเพลงซะดว้ย โดยธมีงานสว่นใหญ่จะ

เกีย่วกับธรรมชาต ิสายน้ํา อโุมงคแ์หง่แสง สวนดอกไมท้ีเ่นรมติขึน้จากดวงไฟ เป็นตน้ โดยงานแสดงไฟแห่งนี้ถอืเป็น

หนึง่ในงานเทศกาลทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั               

เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั GIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่                         

 

Day 3 
เมอืงทาคายามา่ – ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก] – ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ–  

หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงคานาซาวา่ – ปราสาทคานาซาวา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นสู ่เมอืงทาคายามา่ นําทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ [ดา้นนอก] 

ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี 

ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิ

ซ ึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิ

เทีย่วและชืน่ชมกับทศันียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  
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เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยัง

ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะแตก

หนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กัสโช” 

และมผีูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ตํ่ากว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว จากนั้นนําท่าน

เดนิทางสู ่ปราสาทคานาซาวา่ ทีส่รา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่16 โดยขุนพล มาเอดะ โทชอิเิอะ เพือ่ใชเ้ป็นทีพั่กของ

ตระกูลคากะ (Kaga) ในอดตีไดเ้กดิไฟไหมป้ราสาทขึน้หลายครัง้ ทําใหอ้าคารหลายส่วนเสยีหายและพังทลายลง 

ยกเวน้ประตปูราสาทอชิคิาวา่ (Ishikawa-mon Gate) ทีย่ังคงอยู่จนถงึปัจจุบันนี้ ภายในปราสาทจะมอีาคารหลักอยู่ 3 

อาคาร คอื หอคอยรปูเพชร โกดังยาว 90 หลา หอคอยป้องกันประต ูทีถ่กูดัดแปลงรูปแบบมาจากอาคารเดมิ ซึง่แต่ละ

อาคารจะยังคงความสวยงามไมต่า่งจากอาคารหลังเดมิเลยแมแ้ตน่อ้ย ... 

เย็น  รบัปรานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร        

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก AWARA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

 

Day 4 
เมอืงฟุคอุ ิ– หนา้ผาโทจนิโบ – DOTON PLAZA – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ– สนามบนิคนัไซ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟุคอุ ินําทา่นเทีย่วชมความสวยงามของ หนา้ผาโทจนิโบ เป็นหนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วยอด

นยิมของจังหวัดฟกุอุแิละยังไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นสถานทีท่างธรรมชาตทิีสํ่าคัญของประเทศ จุดเดน่ของผานี้คอืมี

ความยาวถงึ 1 กโิลเมตรและสงูถงึ 25 เมตรดว้ยกัน เป็นหนา้ผาหนิลาวาทีถ่กูน้ําทะเลและคลืน่ลมกัดเซาะโดยธรรมชาติ

และเนื่องจากเป็นจุดชมววิทีส่วยงามทําใหม้นัีกทอ่งเทีย่วแวะมาเยีย่มเยอืนอยา่งไมข่าดสาย  

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ นําท่านเดนิทางชอ้ปหา้ง DOTON PLAZA ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถูก 

หลากหลายรายการ อาท ิเชน่ ผลติภัณฑบํ์ารุงสขุภาพ เครือ่งสําอาง เครือ่งไฟฟ้า แว่นตา กระเป๋า และสนิคา้อืน่ๆอกี

มากมาย ยา่นชนิไซบาช ิใหท้่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนิด ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป

ดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชั่น
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ล้ําอนาคตสําหรับวัยทนีทัง้หลาย เครือ่งสําอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และ

อืน่ๆอกีมากมาย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคันไซ 

 

Day 5 
สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ 

00.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ(์Thai Air Asia X)  เทีย่วบนิที ่XJ 611 

04.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA SAKURA 5D3N BY XJ 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

23-27 มนีาคม 2561 32,999 32,999 31,999 7,900 

25-29 มนีาคม 2561 32,999 32,999 31,999 7,900 

27-31 มนีาคม 2561 32,999 32,999 31,999 7,900 

29 มนีาคม-02 เมษายน 2561 32,999 32,999 31,999 7,900 

31 มนีาคม-04 เมษายน 2561 32,999 32,999 31,999 7,900 

01-05 เมษายน 2561 32,999 32,999 31,999 7,900 

03-07 เมษายน 2561 32,999 32,999 31,999 7,900 

11-15 เมษายน 2561 47,777 47,777 46,777 7,900 

12-16 เมษายน 2561 47,777 47,777 46,777 7,900 

13-17 เมษายน 2561 [1] 47,777 47,777 46,777 7,900 

13-17 เมษายน 2561 [2]  47,777 47,777 46,777 7,900 

14-18 เมษายน 2561 [1] 45,555 45,555 44,555 7,900 

14-18 เมษายน 2561 [2] 45,555 45,555 44,555 7,900 
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16-20 เมษายน 2561 33,333 33,333 32,333 7,900 

18-22 เมษายน 2561 31,888 31,888 30,888 7,900 

20-24 เมษายน 2561 31,888 31,888 30,888 7,900 

28 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561 31,888 31,888 30,888 7,900 

01-05 พฤษภาคม 2561 33,999 33,999 32,999 7,900 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 7,900 บาท / ทา่น*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิดอนเมอืง) 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

**ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตาม

รายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้่าย
เพิม่เตมิดงันี้ 
 
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 

   Quiet Zone Lagroom Seat   1,600 / เที่ยว 
   Quiet Zone Seat      500 / เที่ยว 
   Lagroom Seat       1,400 / เที่ยว 
*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT)ไมอ่นุญาตให ้เด็กอายกุวา่ 15 ปี,  
    ผูใ้หญอ่าย ุเกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น ัง่ 

    Baby Bassinet              1,400/เที่ยว (ตะกร้าเดก็) (Legroom Seat)   
  
2.ทางแอรเ์อเชยีมน้ํีาหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้

น้ําหนักเพิม่กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ ณ วัน  จองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

3.สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ ์

 กฬีาเพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

 

 

น า้หนกัขาไป /กลบั (ราคาตอ่เทีย่ว) 

  

5 Kg. 

ราคา [จา่ยเพิม่] บาท 

10 Kg. 

 

20 Kg. 

อัตราของสนามบนิ นารติะ 350.- 550.- 1490.- 

**ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับซือ้น้ําหนักเพิม่หลังจากทําการจองแลว้  

ถา้ลกูคา้มน้ํีาหนักเกนิกําหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิม่หนา้เคาน์เตอรต์ามอัตราทีส่ายการบนิกําหนดคอื...  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น้ําหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลกรัมละ 550 บาท / ทา่น / เทีย่ว 
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 - ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ น้ําหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลกรัมละ 2,000 เยน / ทา่น /เทีย่ว 

เงื่อนไขการบริการ 

    1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาชําระมัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงนิมดัจําทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วันเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่งกบัสาย การ

บนิและคา่มัดจําทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  ** 

            **สําคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระทําทีเ่คาน์เตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

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

    แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ แแอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละไม่

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์แไมค่รอบคลมุประกันสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  
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- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท แระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท แระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

แรักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

แรักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ในการขอวซีา่ตามที่

สถานทตูกําหนด) 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิสําหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เกบ็ทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยัน

วา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้ับลกู

ทัวร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิสท์ีย่ังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

7. สําหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 


