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วันที่ 1 กรุงเทพฯ ( สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG644 00.05-07.30+1) 

22.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

วันที่ 2 
สนามบินนาโกย่า – เมืองนาโกย่า – ปราสาทอินุยามะ [ด้านนอก]  –  ร้านมีด – 
นากาโน่ – หมู่บ้านโบราณสึมาโงะ 

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG644 
สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

07.30 น. เดนิทางถึง สนามบนินาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 ชมด้านนอกของ ปราสาทอินุยามะ (Inuyama Castle) ตัง้อยู่บนเชิงเขาเล็กๆท่ีติดริมแม่น า้คิโซะ (Kiso River) ถูกสร้างขึน้

เม่ือปี ค.ศ. 1537 นบัเป็นอีกหนึ่งปราสาทท่ีมีอาคารหอคอยท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ และเป็น 1 ใน 12 ปราสาทของญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดมิ และ
ยังติดอันดบั 1 ใน 4 ปราสาทท่ีถูกก าหนดให้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ภายนอกปราสาทมองเห็นว่ามีแค่ 3 ชัน้ แต่ท่ีจริง
ภายในแบ่งออกเป็น 4 ชัน้ ด้านบนสดุเป็นจุดชมวิวท่ีมีระเบียงด้านนอก สามารถเดินชมวิวเมืองจากด้านบนได้ทัง้แบบพา
โนรามา่ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ร้านมีด Hamono-ya Sansu เป็นร้านท่ีเคร่ืองมีดต้นต าหรับของเมืองเซกิ ซึ่งมีประวตัยิาวนานกว่า 75 ปี สถานท่ีท่ีผลติมีดได้
คมสุด ๆ อีกทัง้ยังเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการตีดาบญ่ีปุ่ นอย่างดาบเซกิ ส าหรับท่ีร้านซันชูนีมี้เคร่ืองใช้ของมีคมต่างๆ 
มากมายกว่า 3,000 ชิน้ ไมว่า่จะเป็นมีดหรือกรรไกรตดัแตง่กิ่งและสวน กรรไกรตดัเลบ็ กรรไกรหลากขนาดหรือมีดส าหรับท า
ครัวหลากหลายรูปแบบท่ีช่วยให้การเตรียมวัตถุดิบของคุณง่ายยิ่งขึ ้ นอกจากนีย้ังมีดาบญ่ีปุ่ น ขนมและเคร่ืองดื่มเย็นๆ 
จ าหน่ายอีกด้วย พร้อมทัง้สามารถชมสดุยอดการแสดงดาบของวชิาอิไอกิริ ได้แบบใกล้ๆ ด้วยการใช้ดาบซามไูรฟันฉบัเดียวต้น
ไผข่าดเป็น 2 ท่อน!! 
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 หมู่บ้านโบราณสึมาโงะ (Tsumago-juku) หมูบ้่านในหบุเขาคโิซ ท่ีเคยเป็นเมืองพกัแรมล าดบัท่ี 42 ใน 69 เมืองท่ีพกัแรมใน

สมยัขนุนาง ตามเส้นทางนากะเซ็นโด โตเกียว สู ่เกียวโต หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ผู้คนในเมืองตา่งปรับปรุงบ้านให้เข้ากับยุค
สมยั หมูบ้่านเก่าแก่ได้หายไป ซึมาโกะจกุเุป็นหนึ่งในโครงการแรกๆ ของประเทศท่ีอนรัุกษ์และคงรูปแบบของสิง่ปลกูสร้างสมยั
เอโดะ เม่ือเดนิเข้าไปในถนนท่ีซึมาโกะ คณุจะรู้สกึเหมือนกบัได้ย้อนเวลากลบัเข้าไปในสมยัเอโดะ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก MORINO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 

วันที่ 3 
เมืองเก่านาราอิ - คามิโกชิ – สะพานคัปปะบาชิ – มัตสึโมโตะ –  
ปราสาทมัตสึโมโตะ(ชมด้านนอก) – ถนนกบมัตสึโมโต้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองเก่านาราอิ (Narai) เมืองเก่าตัง้แต่เอโดะ ในอดีตเคยเป็นเมืองทางผ่านของเส้นทางเกียวโตและโตเกียว ท่ีไม่ว่าใครจะ

เดินทางไปท าการค้าหรือไปราชการก็ต้องผ่านเส้นทางนีเ้สมอ ในสมนัเอโดะนับเป็นเมืองท่ีคึกคกัท่ีสดุแห่งหนึ่ง แม้ทุกวนันี ้
อาจจะไม่ได้มีการเดินทางเหมือนในสมยัก่อน แต่ตวัเมืองเองก็ยังคงมีเสน่ห์ไม่มีเส่ือมคลาย บ้านเรือนอาคารต่างๆมีความ
ดัง้เดมิมาก อีกทัง้บ้านเรือนหลายหลงัยงัคงสภาพเดิม ทกุสิง่ทกุอย่างโดยเฉพาะบรรยากาศและววิทิวทศัน์ยงัคงสวยงามมาก
อีกด้วย 

 คามิโคจิ (Kamikochi) สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจท่ีมีช่ือเสียงมากด้วยทิวทศัน์ท่ีสวยงามตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของจงัหวดันะ
งะโนะ (Nagano) เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่ีมีจดุชมววิภูเขามากท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น มีสถานท่ีท่ีได้รับการก าหนดให้มีทิวทศัน์ทาง
ธรรมชาตแิสนพเิศษของญ่ีปุ่ น มีอณุหภมูเิฉล่ียอยู่ในระดบัต ่าตลอดทัง้ปี อีกทัง้ยงัมีช่ือเสียงในด้านรีสอร์ทฤดรู้อนท่ีอดุมไปด้วย
ธรรมชาต ิ
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 สะพานคัปปะบาชิ (Kappabashi) สญัลกัษณ์ของคามโิกชิท่ีทอดข้ามแมน่ า้อะซึสะเป็นสะพานแขวนท่ีท าด้วยไม้หากยืนบน
สะพานจะสามารถเห็นได้ทัง้เทือกเขายะเกะตะเกะและเทือกเขาโฮตากะทางด้านเหนือสวยงาม 

 
 เดนิทางสู ่เมืองมัตสึโมโต้ น าท่านชม ด้านนอกของ ปราสาทมัตสึโมโต้ มีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เน่ืองจาก

ผนงัปราสาทมีสีด า และปีกด้านตา่งๆ ของปราสาทแผก่างออกเหมือนปีกนก สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาวา่ คาสมุาซะ 
เพ่ือใช้เป็นท่ีพักของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต ปัจจุบันหลังจากได้รับการจัดตัง้เป็นสมบัติประจ าชาติญ่ีปุ่ นได้ปรับให้เป็น
พพิธิภณัฑ์ส าหรับรวบรวมข้อมลูประวตัศิาสตร์ของญ่ีปุ่ นและประวตัศิาสตร์ 

 ถนนกบมัตสึโมโต้ หรือมีอีกช่ือว่า Nawate Dori เหตผุลท่ีใช้ช่ือนีเ้พราะรูปปัน้กบอยู่ท่ีปากทางเข้า ถนนเส้นนี ้เป็นถนนคน
เดินสายเล็ก มีร้านค่า ร้านอาหาร ร้านขนมร้านของฝากมากมาย หลงัจากนัน้เดินทางสู่ Nakamachi Street ถนนช้อปปิง้ท่ี
ตลอดสองข้างทางเป็นร้านค้าต่างๆ ท่ียังคงสภาพตึกในสมยัเก่าเอาไว้บางส่วน มีทัง้ ร้านขายของจุกจิก คาเฟ่ บาร์เล็กๆ เป็น
ถนนเดนิเลน่ช้อปปิง้เพลนิๆ 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก IKENOTAIRA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 

วันที่ 4 
ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 (ขึน้อยู่ กับสภาพอากาศ) – โอชิโนะฮัคไก - พิธีชงชา –  
โตเกียว - ช้อปป้ิงชินจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji) ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู3,776เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชม

ความงามกันแบบใกล้ชิดยงับริเวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจูิ (ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ) เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขา
ไฟท่ี สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลกึ
กบัภเูขาไฟท่ีได้ช่ือวา่มีสดัสว่นสวยงามท่ีสดุในโลก ซึ่งเป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น 

หมายเหตุ:  
ในกรณีท่ี ภเูขาไฟฟจูิไม่สามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทัวร์เป็น Fuji Visitor 
Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของท่ีระลึกเก่ียวกับภูเขาไฟฟูจิได้ และยังเป็นจุด
ถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจูิได้สวยงาม 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 โอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) ซึ่งเป็นจุดชมววิภเูขาไฟฟูจิได้สวยงามท่ีสดุอีกจดุหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว 

ชาวญ่ีปุ่ นเป็นอย่างมาก และท่ีน่ียงัมีบอ่น า้ศกัดิส์ทิธ์ิอนัแสนบริสทุธ์ิซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภเูขาไฟฟูจิ
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ลงสูพื่น้เบือ้งลา่งผดุขึน้เป็นตาน า้และบอ่น า้ขนาดเลก็ใหญ่มากมาย ซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3 - 4 ปี ซึ่งชาวบ้านเช่ือกนัวา่ถ้าน า
น า้ในบอ่นีม้าด่ืมนอกจากจะได้ความสดช่ืนจากการลิม้รสน า้อันบริสทุธ์ิ ยงัจะท าให้สขุภาพแขง็แรง และจะมีโชคดีอีกด้วย ท่ีน่ี
ท่านสามารถซือ้ของท่ีระลกึจากร้านค้าท่ีตัง้อยู่ภายในบริเวณนีอ้ย่างส าราญใจ 

 
 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ นนัน่ก็คือ การเรียนพธีิชงชาญ่ีปุ่ น โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เร่ิม

ตัง้แต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงามเป็นอย่าง
มาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลบัให้ท่านอิสระเลือกซือ้ของท่ีฝากของท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั 

 ช้อปป้ิงย่านชนิจูกุ แหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหลา่บรรดาแฟชั่น
นิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์และเป็นย่านความเจริญอนัดบัหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจบุนั ให้ท่านเลือกชมและซือ้สินค้า
มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, คอมพวิเตอร์, Notebook, นาฬกิา, เสือ้ผ้า,รองเท้า และเคร่ืองส าอาง 
เช่นแบนรด์  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและร้าน100เยน 
(อยู่ตกึPEPEชัน้8) ซึ่งสนิค้าทกุอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากนัหมด หรือเป็นร้านดองกี ้ท่ีขายสนิค้าราคาถกูสารพดั
อย่าง หรือจะเป็นร้านมตัสโึมโต้ท่ีรวมสนิค้า เคร่ืองใช้เคร่ืองส าอางค์ ผลติภณัฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม TOKYO HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 
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วันที่ 5 
วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปป้ิงฮาราจูกุ –  
ห้างไดเวอร์ ซิตี ้โอไดบะ – อควาซิตี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยังจะได้เก็บภาพ

ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตทูางเข้าวดั และยงัสามารถเลือกซือ้เคร่ืองราง
ของขลงัได้ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซะ ถนนช้อปปิง้ท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลกึมากมาย
ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ แม้กระทัง่องค์จักรพรรดิ์องค์
ปัจจบุนัยงัเคยเสดจ็อีกด้วย 

 
 เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น า้สุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo 

Skytree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและ
วศิวกรรมอนัทนัสมยั 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
 อิสระช็อปปิง้ ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) แหลง่วยัรุ่นท่ีรู้จกักนัดีของกรุงโตเกียว เดนิเลน่ท่ี ถนนทาเคชิตะ พบกบัร้านค้าท่ีขาย

สนิค้าวยัรุ่นมากมาย ร้านขนมเครปท่ีมีช่ือเสียงฯลฯ หากมาในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย์ ท่านจะได้พบกบัเดก็หนุ่มสาวท่ีแตง่ตัวคอส
เพลย์ เลียนแบบตวัการ์ตนู มาเดนิอวดโฉมกนัมากมาย 

 โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ท่ีเกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าหลากหลายชนิดท่ี ห้างไดเวอร์ซิตี  ้ 
ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn  
รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้  ห้างดงัของย่านนีท่ี้ไมค่วรพลาด เพราะทัง้ร้านค้าไมว่่าจะเป็นเสือ้ผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ และโรงภาพยนตร์ท่ีมีถึง 13 โรงด้วยกนั จดุเดน่ของท่ีน่ีอยู่ท่ีชัน้ 5 เป็น ราเมง็ ฟู๊ ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเมง็ชนิดตา่งๆจาก
ทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นมาไว้ท่ีน่ี ส าคญัด้านหน้าของห้างสรรพสนิค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อย่างชดัเจน 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ เพ่ือเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

วันที่ 6 โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ) – กรุงเทพ ฯ สนามบนิสุวรรณภูม ิ(TG661 00.20-05.25) 
00.20 น. น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ การบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 661 

สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
05.25 น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูกิรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 



  8 NAGOYA KAMIKOCHI TOKYO AUTUMN UNSEEN 6วนั3คืน BY TG                               

 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

อัตราค่าบริการ : NAGOYA KAMIKOCHI TOKYO AUTUMN UNSEEN 6วัน3คืน 
โดยสายการบินการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 07-12 พ.ย. 62 42,900.- 42900.- 39,900.- 7,900.- 32,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  

 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของทา่นเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

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

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋ เจแปนแอร์ไลน์  2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล]   
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
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** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

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

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

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

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


