
 

 

 
TAKAYAMA  JAPAN ALPS 

แกม้แดง  5D 3N 

 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์Thai AirAsia X [XJ] 

เดนิทาง: พ.ค. - ม.ิย. 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง  31,900.- 
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HILIGHT 

ชมความสวยงามของก าแพงหมิะอนัสูงตระหงา่น 

เทีย่วชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะสไตลญ์ีปุ่่ นแทด้ ัง่เดมิ 

ขอพรวดัคนิคะคุจ ิเส ีย่งเซยีมซ ีณ ศาลเจา้เฮอนั 

ชอ้ปป้ิงจใุจไปกบัยา่นชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

ชมความงามของสวนเค็นโรคเุอ็นซึง่ไดช้ือ่วา่ตดิ 1 ใน 3 ของสวนทีน่า่ตืน่ตาตืน่ใจทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ น 

บรกิารน า้ดืม่ทกุวนั วนัละ 1 ขวด 

FREE Wi-Fi on Bus !! 

 

วนัที ่1   สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคนัไซ   [XJ610 14.10-21.40] 

วนัที ่2   เมอืงทาคายามา่ - ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ– ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่ [ดา้นนอก] – หมูบ่า้นชริาคา

วาโกะ –เมอืงมสัซโึมโต ้- ปราสาทมสัซโึมโต ้[ดา้นนอก] 

วนัที ่3   เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่ – เขาทาเทยามา่ – ก าแพงหมิะ – เข ือ่นคุโรเบะ – เมอืงคานาซาวา่ - 

สวนเค็นโรคุเอ็น 

วนัที ่4   เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั – การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น – วดัคนิคะคุจ ิ– เมอืงโอซากา้ - ชอ้ปป้ิงชนิไซบา

ช ิ-สนามบนิคนัไซ 

วนัที ่5   สนามบนิดอนเมอืง   [XJ611 23.55-03.50] 

 

 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่16-20 พฤษภาคม 2562 (วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบชูา) 33,900.- 

วนัที ่30 พฤษภาคม - 03 มถินุายน 2562 31,900.- 

 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)*** 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ   [XJ610 14.10-21.40] 

12.00 น ★นัดพบกันที่ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอรส์ายการบิน 

Thai AirAsia X (XJ) โดยมเีจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิและโหลด

สมัภาระ [สําคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เน้ือสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศญี่ปุ่ น หาก

ฝ่าฝืนมโีทษจับปรับได ้] 

14.10 น ออกเดนิทางสู่ประเทศญีปุ่่ น สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ โดยสายการบนิ Thai AirAsia X 

เทีย่วบนิที ่XJ610 [บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS 

A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่งแบบ 3-3-3 (ฟรน้ํีาหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และหากตอ้งการซือ้น้ําหนัก

เพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย 

21.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับ

กระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

ทีพ่ัก             HEWITT KOSHIEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่2  เมอืงทาคายามา่-ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ– ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่ [ดา้นนอก] – หมู่บา้นชริาคา

วาโกะ – เมอืงมสัซโึมโต ้– ปราสาทมสัซโึมโต ้[ดา้นนอก]                                                (B L - ) 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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  🚌 เมอืงทาคายาม่า นําท่านชม ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ทีว่า่การ

อ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ [ดา้นนอก] ซึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมือง

ทาคายาม่า เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยู่อาศยัของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ 

เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาใน

สมัยเอโดะ หมู่บา้น LI  TTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจซิู

จ ิซ ึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ที่ยังอนุรักษ์และ

คงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนียภาพเมอืงเก่าซึง่เต็มไปดว้ย

บา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 

  🚌 หมู่บา้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึ ่ 

งเป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคง

สภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที่ยวและชืน่ชมกับ

ทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้

หลากหลาย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บ่าย               🚌 หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ น

ขนานแทด้ัง้เดมิ  และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดก

โลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที่

ตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลงัคาเหมือนกับสองมือ

พนมของพระเจา้ จงึเรียกหมู่บา้นสไตลน้ี์ว่า “กัสโช” และมีผูค้นจาก

ทั่วทุกมุมโลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ตํ่ากว่า 680,000 

คน เลยทเีดยีว 

🚌 เมืองมตัสึโมโต้ เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ ปราสาทมตัสึโมโต ้

(Matsumoto Castle) (ไม่รวมคา่เขา้) เป็นปราสาทเกา่แกท่ีเ่ป็นสมบัตปิระจําชาตขิองประเทศญีปุ่่ น มี

อายุอานามนานถงึ 400 ปี ถูกสรา้งขึน้มาตัง้แตส่มัยเอโช (ราว ปี 1504) ปราสาทแห่งน้ีตัง้อยู่ในทําเลที่

สวยงาม มแีม่น้ําลอ้มรอบ และในวนัทีอ่ากาศปลอดโปร่งสามารถมองเห็นววิของเมืองมัตสโึมโตะไดส้วย

ทีส่ดุและเห็นเทอืกเขาหมิะอันสวยงาม และยังเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และ

สวยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย ปราสาทแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมการสรา้งที่มีหอคอยและป้อมปืน

เชือ่มตอ่กบัโครงสรา้งอาคารหลกั รวมทัง้ภายในตกแตง่ดว้ยไม ้จุดทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่บันไดไมส้งูชนั ชอ่ง

เก็บหินสําหรับโจมตีศัตรู ช่องสําหรับธนู และหอสังเกตการณ์ บนชัน้ 6 ตัวปราสาทจะออกโทนสเีนน้

เขม้ๆมดืๆ แสดงถงึความยิง่ใหญ่และสขุมุ จนไดร้ับฉายาวา่ปราสาทอกีา  

  คํา่              อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ทีพ่ัก             MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที ่3   เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่ – เข ือ่นคุโรเบะ – ก าแพงหมิะ – คานาซาวา่ - สวนเค็นโรคุเอ็น  

              (B L -) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

🚌 นําสัมผัสใกลช้ ิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในเส ้นทาง

สายอลัไพนท์าเทยาม่า-คุโรเบะ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์ 

เข ือ่นคุโรเบะ ซึง่เป็นเขือ่นยักษ์กัน้น้ําที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศ

ญี่ปุ่ น จะมสีายรุง้พาดผ่านตลอดปี ที่โอบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ยลูก

และชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มีความสูงถงึ 186 เมตร และมี

ความกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แตเ่ริม่บุกเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ 

45 ปี เฉพาะตวัเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพื่อขา้มเขือ่น 800 เมตร เดนิทาง
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บนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็นกําแพงหมิะสงูชนั (SNOW WALL) สงู

กว่าสบิเมตร ยามเปิดเสน้ทาง นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ 

จากนัน้นําท่านน่ังเคเบิล้คาร ์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะ ไปยัง

สถานีคโุรเบะ-ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คาร ์

แห่งเดียวในญี่ปุ่ นที่ลอดภูเขาตั ้งแต่ตน้จนสุดเสน้ทาง ทั ้ง น้ีเพื่อ

หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแ  รงมากในฤดหูนาว  

กระเชา้ไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีได

คนัโบะ นําท่านเดนิทางผ่านอโุมงคท์ีล่อดใตภู้เขาทาเทยาม่าที่มีความ 

ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยู่สงูทีส่ดุในญีปุ่่ น สูส่ถานีมูโรโดะ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บ่าย               🚌 ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สูงเป็นอันดับสอง

รอ  งจากภูเขาไฟฟจู ิและยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิส์ทิธิต์ามความ

เชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แตส่มัยโบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อันสวยงาม

น่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึง่ในวันที่ทอ้งฟ้าโปร่ง สามารถ

มองเห็นไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟจู ิ

🚌 สถานบีโีจดยัระ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทือกเขา

แอลป์ญี่ปุ่ น ใหท้่านไดเ้ก็บเกีย่วความประทับใจตามอัธยาศัย นําท่านโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภูเขาสู ่

สถานีทาเทยาม่า ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. 

เมอืงคานาซาวา่ (Kanazawa) เมอืงบรรยากาศเกา่แกท่ีเ่ต็มไปดว้ยสสีัน และเมืองแห่งหมู่บา้นมรดก

โลก  

สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) นับเป็นแลนมารก์ที่โดด

เด่นมากๆของเมืองคานาซาว่า ตดิ 1 ใน 3 ของสวนที่น่าตืน่ตาตื่นใจ

ที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น โดยชื่อ“เค็นโรคุ” หมายถึ ง สวนที่มี

องคป์ระกอบที่ด ี6 อย่างดว้ยกัน คอืพื้นที่ที่กวา้งขวาง, บรรยากาศที่

เงียบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งน้ํา, และ

ทัศนียภาพลอ้มรอบที่สวยงามตระการตา ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับววิ

ทวิทัศน์ของบ่อน้ํา หุบเขาอันสวยงามและบา้นหลังนอ้ยใหญ่ที่ใชใ้น

การผลติชาทีม่ชี ือ่เสยีง 

คํา่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ทีพ่ัก             KANAZAWA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่4  เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั – การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น – วดัคนิคะคุจ ิ– เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซ

บาช ิ- สนามบนิโอซากา้                             (B L -) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

🚌 เกยีวโต (Kyoto) เป็นจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคคันไซ ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ นมา

ยาวนานที่สุด คือตัง้แต่ปี ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี ในปัจจุบันยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่เป็น

อนัดบัที ่7 ของประเทศญี่ปุ่ น เกยีวโตจงึเป็นเมืองสําคัญที่เต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของ

ญีปุ่่ น 

ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ชนิโตทีส่รา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1985 เน่ืองในโอกาสที่เมืองเกยีวโตครบรอบ 1,100 ปี และ

เพือ่อทุศิใหก้บัองคจ์ักรพรรดิ ์2 พระองค ์E mperor Kammu (ค.ศ. 

737-806) และ Emperor Komei (ค.ศ. 1831-1867) ส่วนคําว่า 

“เฮอนั” ที่เป็นชือ่ของศาลเจา้ มาจากชื่อเก่าของเกยีวโต สิง่ที่
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น่าสนใจในศาลเจา้เฮอัน ไดแ้ก่ เสาโทรอิสิแีดงขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น  และยังมีตัวอาคารศาลเจา้ที่

จําลองมาจากพระราชวังอมิพีเรียลในสมัยเฮอัน ศาลเจา้แห่งน้ียังขึน้ชื่อเรื่องของเครื่องรางและการ

เซยีมซหีรอืทีรู่จ้ักกนัในภาษาญีปุ่่ นวา่ “โอมคิุจ“ิ 

สมัผสัวฒันธรรมด ัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีง

ชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย 

เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิ ี

รายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิีชงชาน้ี ไม่ใช่แค่รั 

บชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้ีส่วนร่วมในพธิีการชงชาน้ี

อกีดว้ย 

กลางวนั         รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหาร 

🚌 วดัคนิคะคุจ ิ( Kinkakuji Temple ) หรือวัดทอง เป็นวัด

เก่าแก่ของเมืองเกยีวโต เป็นวัดที่เป็นที่รูจ้ักมากที่สุดวัดหนึ่งใน

ประเทศญี่ปุ่ น สรา้งเมื่อปี พ.ศ. 1940 ในอดีต พลับพลาหลังน้ี

เคยถูกลอบวางเพลงิในปี พ.ศ.2493 โดยพระภกิษุที่บวชอยู่ใน

วดั ซึง่ศาลาสทีองทีเ่ห็นในปัจจุบันเพิง่ไดร้ับการแปะผนังทองไป

เมื่อปี พ.ศ.2530 ที่ผ่านมา จงึมองเห็นเหลอืงอล่ามสะทอ้ นใน

สระน้ําอย่างสวยงาม  วัดคนิคะคุจิ ประกอบดว้ย วหิารมี 3 ชัน้ 

โดยชัน้แรกมีลักษณะเป็นพระราชวัง ชัน้ที่สองเป็นแบบบา้น

ซามูไร ส่วนชัน้ที่สามเป็นแบบวัดเซน  มีตํานานเกี่ยวกับการต์ูนเรื่องอกิควิซัง ที่วัดน้ี ว่าวัดน้ีเคยเป็นที่

พํานักของโชกนุอาชคิางะ โยชมิซิ ึผูท้ีช่อบทายปุจฉา- วสิัชนา กับอกิควิซังในการต์ูนเรื่องอคิวิซัง เณร

นอ้ยเจา้ปัญญา ก็จําลองเรือ่งราวเหตกุารณข์องศาลาทองในวัดน้ีใหเ้ป็นปราสาทของท่านโชกุน  ก่อนที่

จะยกใหเ้ป็นทรัพยส์มบัตขิองวดัโรกนุนอนจ ิ

🚌 เมอืงโอซากา้ (Osaka) เป็นจังหวดัทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดบัสอของ 

ญีปุ่่ น และมขีนาดพืน้ทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสาม จงึเป็นเมอืงเศษฐกจิทีส่ําคญัทีส่ดุของภูมภิาค 

คนัไซ โอซากา้ถูกเลอืกเป็นทีต่ัง้ของปราสาทของโชกนุโทคกุาวา่ อเิอยาส ึทําใหโ้อ 

ซากา้มคีวามเจรญิเป็นยุคทีเ่ฟ่ืองฟ ูและมแีนวโนม้ทีจ่ะไดเ้ป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ น แต่ 

ภายหลงัท่านฮเิดโยชเิสยีชวีติลง อํานาจตา่งๆก็ลดลงไปดว้ย ทําใหร้ัฐบาลเลอืกโตเกยีว 

เป็นเมอืงหลวงแทน  

🚌 ยา่นชนิไซบาช ิ ( Shinsaibashi ) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงที่มีความยาวประมาณ 600 เมตรเต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเครือ่งสําอางค ์ รา้นรองเทา้กระเป๋า นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหารรา้น

ขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญี่ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU 

เป็นตน้ เรยีกวา่มทีุกอย่างทีต่อ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณน้ี 

คํา่   อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

23.55 น. นําท่านกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิ Thai AirAsia X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ 611  

[พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง]  

วนัที ่5   สนามบนิดอนเมอืง  [XJ611 23.55-03.50] 

03.50 น. ★เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

 

 



    

- 6 - 

 

โปรแกรม : TAKAYAMA JAPAN ALPS แกม้แดง 5D3N 

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 

16 พ.ค. - 20 พ.ค. 62 

    (วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบชูา) 
33,900.- 33,900.- 33,900.- 32,900.- 24,400.- 7,900.- 

30 พ.ค. – 03  ม.ิย. 62 31,900.- 31,900.- 31,900.- 30,900.- 22,400.- 7,900.- 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

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

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร 

คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร  

 3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท  

  3.2 กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

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

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวร์

ทัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทัท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่น ัน้ ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วาม

ชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วนัเดนิทาง เท่านัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 

** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมกีารจัดหอ้งพัก

ใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิล / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปน

แอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่ี

การเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงค์

จะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ15  **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทูตกําหนด) 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

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

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่า

จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องที่พักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้น้ีขึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 
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4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตเิพื่อการพํานัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

         4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

          5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

         6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้น้ี

ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับ

อตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


