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หมูบ้่านชิราคาวาโกะ | ปราสาทมตัสโึมโตะ(ชมด้านนอก) | ทะเลสาบคาวาคจุโิกะ  
พิธีชงชา | ลานสกีฟจูิ | ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี | นัง่รถไฟชินคนัเซ็น | แช่ออนเซน็ 3 คืน 

งานประดบัไฟ Nabana no sato Winter Illumination 
 

 

  

NAGOYA TAKAYAMA FUJI สโนว์ ปีใหม่ 6วัน 4คืน โดยสายการบนิไทย 

เดนิทาง ธันวาคม 62 – มกราคม 63 

ราคาแนะน าเพียง 62,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG644 00.05 - 07.30+1) 
วนัท่ี 2.  สนามบินนาโกยา่ – เมืองนาโกยา่ – หมูบ้่านชิราคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ที่วา่การอ าเภอเก่าทาคายามา่ – ลติเติล้เกียวโต –  

 ถนนสายซนัมาชิ ซจิู – แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ

วนัท่ี 3.  ตลาดเช้าทาคายามา่ – มตัสโึมโตะ – ปราสาทมตัสโึมโตะ(ชมด้านนอก) – ถนนกบมตัสโึมโตะ – อิออน มอลล์ – แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ
วนัท่ี 4.  ทะเลสาบคาวาคจิุโกะ – พิธีชงชา – ลานสกีฟจิู – ศนูย์จ าลองแผน่ดินไหว – หมูบ้่านโอชิโนะฮกัไก – แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ
วนัท่ี 5.  ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – ทะเลสาบฮามานะ – แหลง่เพราะพนัธุ์ปลาไหล – นัง่รถไฟชินคนัเซน็ – ช้อปปิง้สถานีนาโกยา่ –  
   ช้อปปิง้ยา่นซาคาเอะ – Nabana no sato Winter Illumination – นาโกยา่ (สนามบินนาโกยา่) 
วนัท่ี 6  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG647 00.30 - 05.10) 
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วันที่ 1 สนามบนิสุวรรณภมูิ (TG644 00.05 – 07.30+1) 

20.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย 
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

วันที่ 2 
สนามบินนาโกย่า – เมืองนาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า –  
ที่ ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า – ลิตเติล้เกียวโต – ถนนสายซันมาชิ ซูจิ –  
แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

00.05 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนาโกยา่ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมูบ้่านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยงัคงอนรัุกษ์บ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ดัง้เดมิ และยงัได้รับเลอืกจาก

องค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธนัวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะทีต่กหนกัในช่วงฤดหูนาวได้ดี
และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือพนมของพระเจ้า จงึเรียกหมูบ้่านสไตล์นีว้า่ “กสัโช” และมผีู้คนจากทัว่ทกุมมุโลก
หลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองทาคายาม่า น าทา่นเข้าชมด้านนอกของ ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่ง
เมืองทาคายามา่ เป็นท่ีท างานและที่อยูอ่าศยัของผู้วา่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุน
ตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ น าท่านเดินทานสู่ หมู่บ้าน ลิตเติล้เกียวโต (LITTLE KYOTO) หรือ เขตเมืองเก่า ซนัมาชิ ซูจิ 
ซึง่เป็นหมูบ้่านเก่าแก่สมยัเอโดะกวา่ 300 ปีก่อน ที่ยงัอนรัุกษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอยา่งดี อิสระให้ทกุท่านได้เดินเที่ยวและ
ช่ืนชมกบัทศันียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณและร้านค้าตา่งๆและบริเวณใกล้เคียงยงัมีสะพานข้ามแมน่ า้  
สแีดงอนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองจดุถ่ายรูปท่ีสวยเห็นล าธารใสไหลผา่นกลางเมืองอนังดงาม 
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 ถนนสายซันมาชิ ซูจิ เป็นย่านเมืองเก่าที่ยงัคงอนรัุกษ์บ้านเรือนสมยัเอโดะกว่า 300 ปี ไว้ได้เป็นอย่างดี ตวัเมืองล้อมรอบ
ด้วยคูน า้และถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวตัิความเป็นมาอนัยาวนาน ซึ่งในช่วงที่ไม่มีหิมะตกร้านค้าจะเปิดให้เลือกซือ้สินค้า
พืน้เมือง ของที่ระลกึ รวมทัง้สาเกที่ขึน้ช่ือด้วย คนที่อาศยัอยู่แถวนี ้ดดัแปลงบ้านเป็นร้านขายของต่างๆ (traditional shop) 
เพื่อรับนกัท่องเที่ยว และยงัมีการขายสินค้าพืน้เมืองหลายอย่าง เช่น เก๊ียะ กระดาษญ่ีปุ่ น (washi) ของที่ระลกึ ชาม ตุ๊กตา 
และอื่นๆอีกมากมาย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 3 
ตลาดเช้าทาคายาม่า – มัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโตะ(ชมด้านนอก) –  
ถนนกบมัตสึโมโตะ – ออิอน มอลล์ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ตลาดเช้าทาคายาม่า ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้เลอืกชมผกัสดผลไม้หลากหลายชนิดอาหารพืน้เมืองที่น ามา 

ปรุงสดๆสะอาด และยงัมีเสือ้ผ้า กระเป๋า ของแกะสลกั ของเลน่ของที่ระลกึของพืน้เมืองตา่งๆมากมาย  
 ปราสาทมัตสึโมโตะ (ชมด้านนอก) มีช่ือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ ปราสาทอีกา เนื่องจากผนงัปราสาทมีสีด า และปีกด้านต่างๆ 

ของปราสาทแผก่างออกเหมือนปีกนก สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดยอิชิคาวา่ คาสมุาซะ เพื่อใช้เป็นที่พกัของบรรดาเจ้าเมืองใน
อดีต ปัจจุบันหลังจากได้รับการจัดตัง้เป็นสมบัติประจ าชาติญ่ีปุ่ นได้ปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์  ส าหรับรวบรวมข้อมูล
ประวตัิศาสตร์ของญ่ีปุ่ นและประวตัิศาสตร์ของ จงัหวดันากาโน่ และเป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศ
ญ่ีปุ่ น 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 ถนนกบมัตสึโมโตะ หรือมีอีกช่ือวา่ Nawate Dori เหตผุลที่ใช้ช่ือนีเ้พราะรูปปัน้กบอยูท่ี่ปากทางเข้า ถนนเส้นนีเ้ป็นถนน 
คนเดินสายเลก็ มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านของฝากมากมาย  

 อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen 
Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ISAWA HOTELหรือเทียบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 
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วันที่ 4 
ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ – พิธีชงชา – ลานสกีฟูจิ – ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว – 
หมู่บ้านโอชโินะฮักไก – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ เป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่อยู่รอบภเูขาไฟฟูจิ ภเูขาที่สงูที่สดุในญ่ีปุ่ นและถือเป็นสญัลกัษณ์ของการ

ท่องเที่ยวญ่ีปุ่ นเลย หรือหลายคนรู้จกัทะเลสาบเหลา่นีใ้นนาม Fuji Five Lakes เพราะประกอบด้วยทะเลสาบทัง้ 5 ได้แก่ 
Saiko, Yamanakako, Shojiko, Motosuko และ Kawaguchiko จากนัน้พาไปสมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ นนัน่ก็คือ 
การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เร่ิมตัง้แตก่ารชงชา การจบัถ้วยชา และ 
การดื่มชา ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยงัมีโอกาสได้ลองชงชา
ด้วยตวัทา่นเองอีกด้วย ซึง่ก่อนกลบัให้ทา่นอิสระเลอืกซือ้ของที่ฝากของที่ระลกึตามอธัยาศยัผลติภณัฑ์ชาเขียวอนัเลื่องช่ือของ
เมืองและผลติภณัฑ์สนิค้ามาตรฐานญ่ีปุ่ นให้ทา่นเลอืกซือ้เป็นของฝากที่ระลกึได้อีกมากมายหลายชิน้ 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ลานสกีฟูจิ สมัผสั ลานสกี ให้ทกุท่านได้อิสระเพลิดเพลินสนกุสนานกบัการเลน่หิมะและเก็บภาพประทบัใจ กลบัไปอวดคน
ทางบ้าน หากท่านต้องการเลน่ เลื่อนหิมะ **สามารถเช่าอปุกรณ์, ชุดส าหรับเลน่สกีและเคร่ืองเล่นทกุชนิด ราคาประมาณ 
500-15,000 เยน** 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรมทวัร์เป็น Fuji Visitor 
Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของที่ระลึกเก่ียวกับภเูขาไฟฟูจิได้  และยงัเป็นจุด
ถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูได้สวยงามในช่วงฤดหูนาว 
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 หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นหมูบ้่านน า้ใส ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัยามานาชิ เดินทางมาเที่ยวชมภเูขาไฟฟูจิจึงนิยม
เดินทางมาที่หมูบ้่านน า้ใสแหง่นี ้ที่น่ีมีความสวยงามได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติในปีค.ศ. 1934 และได้รับ
คดัเลอืกให้เป็นหนึง่ในภมูิทศัน์ทางน า้ที่งดงามร้อยอนัดบัในปี ค.ศ. 1985  

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 5 
ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – ทะเลสาบฮามานะ – แหล่งเพราะพันธ์ุปลาไหล – 
น่ังรถไฟชินคันเซ็น – ช้อปป้ิงสถานีนาโกย่า – ช้อปป้ิงย่านซาคาเอะ –  
Nabana no sato Winter Illumination – นาโกย่า (สนามบนินาโกย่า) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิการเลอืกชมและซือ้สตรอว์เบอร์รี ไร่สตรอว์เบอร์รี ของชาวญ่ีปุ่ นที่มีการปลกูอย่าง

พิถีพิถนัและได้รับการดแูลเอาใจใสท่กุกระบวนการทกุขัน้ตอน ท าให้ผลของสตรอว์เบอร์รีนัน้มีขนาดใหญ่ สีแดงสด กว่าบ้าน
เราหลายเท่า ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอว์เบอร์รีและที่ส าคญัคือท่านสามารถชิมสตรอว์เบอร์รีในไร่นีไ้ด้ และท่านยงั
สามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้อีกด้วย 

 
 ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาไหลที่ใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น อิสระให้ท่านได้ชมทิวทศัน์ของ

ทะเลสาบหรือเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์จากปลาไหลนานาชนิด ตัง้อยูเ่รียงรายริมทะเลสาบพร้อมภตัตาคารหรูและ 
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ศนูย์จ าหนา่ยสนิค้า อาหารพืน้เมือง เช่น พายปลาไหล, ปลาไหลอบซีอิว้ ที่ขึน้ช่ือเพื่อเป็นของฝากและสตาร์บคัสดุชิล 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหล่งเพาะพันธ์ุปลาไหล 

 น่ังรถไฟชินคันเซ็น เพื่อให้ทา่นได้สมัผสัประสบการณ์ นัง่รถไฟชินคนัเซ็น หรือ รถไฟหวักระสนุ ด้วยความเร็วสงูสดุเฉลีย่ 
240 ก.ม./ชม. ถือเป็นรถไฟที่มคีวามปลอดภยัที่สดุในโลกอีกด้วย 

 
 ช้อปป้ิงสถานีนาโกย่า – ช้อปป้ิงย่านซาคาเอะ อิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั กบัยา่นช้อปปิง้ในเมืองนาโกยา่ เช่น  

สถานีเจอาร์นาโกยา่ สถานีรถไฟหลกัของเมืองนาโกยา่ ซึง่มีห้างสรรพสนิค้าใหญ่ๆ อยูม่ากมาย รวมถึงแหลง่สนิค้าแบรนด์เนม 
ยี่ห้อตา่งๆอีกด้วย  

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ ช้อปป้ิงสถานีนาโกย่า – ช้อปป้ิงย่านซาคาเอะ 
 Nabana no sato Winter Illumination เป็นงานประดบัไฟท่ีสดุอลงัการของญ่ีปุ่ น โดยมีไฮไลท์คือ “อโุมงค์ไฟดาวล้านดวง”  

วิวดอกไม้นานาพนัธุ์ ซึง่ดอกไม้เป็นสิง่ดงึดดูใจหลกัของงานประดบัไฟ โดยแปลงสวนแบง่ออกเป็น 2 สว่น มีดอกไม้และต้นไม้
หลายๆพนัธุ์ สว่นของสวน Begonia ขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้เพียงอยา่งเดียวมากกวา่ 12000 ชนิด บานสะพร่ังตลอดปี สว่นใน
อาคารเรือนกระจกยกัษ์มีพนัธุ์ไม้ที่ปลกูในกระถางทัง้สวนดอกไม้ Andes และสวนดอกไม้ Begonia  

 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่สนามบนินาโกยา่ เพื่อเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

วันที่ 6 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) (TG647 00.30 - 05.10) 

00.30 น. 
น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบนิที่ TG 647 
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

05.10 น. เดินทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูิกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

 
 

ราคาแนะน าเพียง : NAGOYA TAKAYAMA FUJI สโนว์ ปีใหม่ 6วัน 4คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันท่ี 29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค.63 62,900 62,900 60,900 9,900 50,900 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 

 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
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** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋ เจแปนแอร์ไลน์  2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโล]   
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
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3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


