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NT176
ทวัรญ์ปีุ่ น นาโกย่า ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ (อสิระ 1 วัน) 6 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรญ์ปีุ่ น ทาคายาม่า , 6 วัน 3 คนื ,

GIFU HOTEL  , OSAKA HOTEL

หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - เมอืงทาคายามา่ - ทวีา่การอําเภอเก่าทาคายามา่ - ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ
เมอืงเกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- ป่าไผ ่- เมอืงโอซากา้ - ชอ้ปปิงโดตงโบร ิ- ชอ้ปปิงชนิไชบาชิ
อสิระทอ่งเทยีวตามสถานทตีา่งๆ ในโอซากา้ หรอื ซอืทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
โกเบ - สะพานอาคาช ิไคเคยีว - โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์- รงิคก์ุ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท - ออิอนมอลล์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) - ญปีุ่ น(สนามบนินาโกยา่)

20.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์( XJ)
พบเจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ พรอ้มอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ

23.55 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ638 (บรกิารอาหารและน ้าํดมืบนเครือง)

วนัท ี2



สนามบนินาโกยา่ - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - เมอืงทาคายามา่ - ทวีา่การอําเภอเกา่ทาคายามา่(ดา้นนอก) - ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ-
ออิอนมอลล์

07.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาโกยา่ ประเทศญปีุ่ น (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ดา่นศลุกากร
และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ (สําคัญมาก!! ไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้
เขา้ประเทศญปีุ่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจับปรับได)้

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) ทยัีงคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ปีุ่ นขนานแทดั้งเดมิ
และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995
โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะแตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้
จงึเรียกหมู่บา้นสไตลนี์วา่ “กัสโช” และมผีูค้นจากทัวทกุมุมโลกหลังไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ต่าํกวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ (Takayama) 

นําทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ (Takayama Jinya) หรือ ทวีา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ดา้นนอก) ซงึเป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายาม่า
เป็นททํีางานและทอียู่อาศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ

หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรือ เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิ(Sunmachi-Suji) ซงึเป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น
ทยัีงอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทยีวและชนืชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ
และรา้นคา้หลากหลาย

นําทา่นชอ้ปปิง ออิอน มอลล ์(Aeon mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทนียิมในหมู่นักทอ่งเทยีวชาวตา่งชาต ิภายในตกแตง่รูปแบบททัีนสมัยสไตลญ์ปีุ่ น
มรีา้นคา้ทหีลากหลายมากกวา่ 150 รา้น จําหน่ายสนิคา้แฟชนั อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนียังมรีา้นเสอืผา้แฟชนัมากมาย
เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง***

ทพีกั
GIFU HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงเกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- ป่าไผ ่- กจิกรรมชงชา - เมอืงโอซากา้ - ชอ้ปปิงโดตงโบร ิ- ชอ้ปปิงชนิไชบาชิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) ซงึในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญปีุ่ น และยาวนานทสีดุ คอืตังแตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ
1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงทมีสีถานทสํีาคัญ  ๆทเีต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมดังเดมิของญปีุ่ น

นําทา่นชม ศาลเจา้ฟชุมิ ิอนิาร ิ(Fujimi-inari) หรือ ศาลเจา้จงิจอกเป็นศาลเจา้ชนิโต (Shinto) ทมีคีวามสําคัญแหง่หนงึของเมอืงเกยีวโต
มชีอืเสยีงโดง่ดังจาก ประตโูทรอิ ิ(Torii Gate)
หรือเสาประตสูแีดงทเีรียงตัวกันขา้งหลังศาลเจา้จํานวนหลายหมนืตน้จนเป็นทางเดนิไดทั้วทังภเูขาอนิาร ิ(Mt. Inari)
ทผีูค้นเชอืกันวา่เป็นภเูขาศักสทิธ ์โดย เทพอนิาร ิ(หรือ พระแม่โพสพ ตามความเชอืของไทย) จะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบรูณ์
การเก็บเกยีวขา้ว รวมไปถงึพชืผลไร่นาตา่ง  ๆและมักจะมจีงิจอกเป็นสตัวค์ูก่าย (บา้งก็วา่ทา่นชอบแปลงร่างเป็นจงิจอก)
จงึสามารถพบเห็นรูปปันจงิจอกมากมายดว้ยเชน่กัน ศาลเจา้แหง่นีมคีวามเกา่แกม่ากถูกสรา้งขนึตังแตก่อ่นสรา้งเมอืงเกยีวโตซะอกี
คาดกันวา่จะเป็นชว่งประมาณปีค.ศ. 794 หรือกวา่พันปีมาแลว้ อกีทังทแีหง่นียังไดเ้ป็นสว่นหนงึของภาพยนตรฮ์อลลวีูด้ เรือง MEMOIRS OF
GEISHA อกีดว้ย

เทยีง
***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามมอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง***



บา่ย
อาราชยิามา่ (Arashiyama) เป็นอกีเขตหนงึทนัีกทอ่งเทยีวนยิมมากัน อยู่ทางตะวักตกของเกยีวโต โดยเรมิเป็นทนียิมตังแตส่มัยเฮอัน (794-
1185) เป็นตน้มา และจะมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางมาเทยีวชมกันอย่างคับคังในชว่งทดีอกซากรุะบานและชว่งใบไมแ้ดงหรือใบไมเ้ปลยีนสี
ตัวเมอืงอาราชยิาม่านันจะคกึคักมากในชว่งวันหยุด มทัีงรา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทยีวไดเ้รือยๆ

สถานททีไีดรั้บความนยิมอกีทหีนงึเมอืมาถงึเมอืงนีก็คอื อโุมงคป่์าไผ ่(Bamboo) ทางเดนิทโีอบลอ้มดว้ยตน้ไผส่เีขยีวทสีงูมาก
สว่นทางตอนเหนือของเมอืงนันจะมวัีดเล็ก  ๆกระจายอยู่ทัวไปตามภเูขาทเีขยีวชะอุ่ม

จดุทอ่งเทยีวทสีวยงามอกีทนีงึก็คอืซากาโน่ ทตัีงของ สะพานโทเก็ตสเึคยีว (Togetsukyo) ซงึเป็นเหมอืนสญัลักษณ์อาราชยิาม่า
เป็นสะพานทใีชข้า้มแม่น ้าํสายใหญ่ของเมอืง ซงึอยู่ไม่ใกลก้ับตัวเมอืงมากนัก 

จากนันนําทา่นเดนิทางสูย่่านการคา้ของเกยีวโต

สมัผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญปีุ่ น นันก็คอื การชงชาญปีุ่ น โดยการชงชาตามแบบฉบับของญปีุ่ นนัน มขัีนตอนมากมาย เรมิตังแตก่ารชงชา
การรับชา และการดมืชา ทกุขันตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทบีรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก ใหท้กุทา่นไดเ้ขา้ร่วม กจิกรรมในการชงชา
นีอกีดว้ย ซงึกอ่นกลับใหท้า่นอสิระเลอืกซอืของทฝีากของทรีะลกึตามอัธยาศัย

นําทา่นชอ้ปปิง ยา่นโดตงโบร ิ(Dotombori) หนงึในย่านบันเทงิยามค่าํคนืทโีดง่ดังของโอซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทเีปิดใหบ้รกิาร
24 ชวัโมง ถนนแหง่นีจะเลยีบรมิคลองโดตงโบร ิและยังมทัีงรา้นคา้ และแหลง่บันเทงิอกีมากมาย
ในชว่งกลางคนืก็จะเปิดไฟประดับประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ตา่ง  ๆรวมไปถงึ ป้ายนักวงิกลูโิกะ (Glico Running Man sign) และปคูานโิดราค ุ(Kani
Doraku crab) ทเีป็นสญัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ แถมยังเชอืมตอ่กับ ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi)
บรเิวณแหลง่ชอ้ปปิงทมีคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเครืองสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา
รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรีทแบรนดทั์งญปีุ่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara, H&M, Beans, ABC Mart, GU เป็นตน้
เรียกวา่มทีกุอย่างทตีอ้งการรวมกันอยู่บรเิวณ

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง***

ทพีกั
OSAKA HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
อสิระทอ่งเทยีวตามสถานทตีา่งๆ ในโอซากา้หรอืซอืทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIOS JAPAN

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ใหท้า่นไดเ้ลอืกอสิระทอ่งเทยีวตามสถานทตีา่งๆใน เมอืงโอซากา้ โดยมไีกดค์อ่ยใหคํ้าแนะนําทา่นในการเดนิทาง ย่านชนิไซบาชิ
เต็มไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้และแบรนดดั์งมากมายตังอยู่ปะปนไปกับรา้นคา้แบบดังเดมิของญปีุ่ น ไดแ้ก ่Apple Store, Dior, Chanel,
Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอนื  ๆเรียกไดว้า่เป็นศนูยร์วมแทบจะทกุยีหอ้ดังทัวโลกเลยก็วา่ได ้
นอกจากนีแลว้ยังมสีนิคา้จําพวกอาหารและเครืองดมืหรือตุก๊ตาน่ารัก  ๆก็มใีหเ้ลอืกซอืเชน่กัน และนอกเหนือไปจากรา้นคา้ทันสมัยจากแบรนดต์า่งๆ
แลว้ทชีนิไซบาชยัิงม ีShopping Arcade ทเีอารา้นคา้เล็ก  ๆมารวมไวภ้ายใตห้ลังคาเดยีวกันมเีสน้ทางยาวประมาณ 600 เมตร
มสีนิคา้ใหเ้ลอืกสรรมากมาย อาท ิชดุกโิมโนแบบดังเดมิ, อัญมณีเครืองประดับและรา้นหนังสอื
เป็นแหลง่ทตัีงของหา้งสรรพสนิคา้ชอืดังและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปปิงไดจ้ใุจ และยังมสีถานททีอ่งเทยีวสําคัญๆตา่งๆมากมาย เชน่
วัดชเิทนโนจิ
พพิธิภัณ์สตัวน์ ้าํไคยูกัง
ศาลเจา้เฮอัน
ชงิชา้สวรรคเ์ท็มโปซาน
อะเมะรคิามูระ
เลโกแลนด์
หุน่ยนตเ์หล็กเท็ตสจึนิ
พพิธิภัณฑว์ทิยาศาตรโ์อซากา้
หรือ เลอืกซอืทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (เต็มวนั) เพมิผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง
[ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลง] 



ทา่นทซีอืทัวรเ์สรมินําทา่นเดนิทางสู ่ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกับเครืองเลน่หลาก หลายชนดิตนืเตน้
ระทกึใจจากหนังดังททีา่นชนืชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรือผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรือง“จรูาสสคิพารค์”
นังเรือเพอืพบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตกุารณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์
และสนุกสนานไปกับเครืองเลน่ภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทรีอใหท้า่นพสิจูนค์วามมันส ์พรอ้มทังพบกับโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์
เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์นูสดุน่ารัก Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street และโซนตา่งๆอกีมากมาย
อาทเิชน่

โซน The Wizarding World of Harry Potter ทสีรา้งเพอืเอาใจเหลา่สาวกของแฮรร์ีพอตเตอร์
ใหท้า่นไดเ้ขา้ไปสมัผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตใ์นฉากตา่งๆจากภาพยนตร ์

โซน THE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการณ์ใหม่ กับเครืองเลน่ใหม่ลา่สดุ ทจีะไดใ้หค้ณุบนิได ้ในโซน Jurassic Park เป็นอกี 1 ใน
เครืองเลน่หวาดเสยีวสดุ  ๆและสามารถหมุนไดร้อบทศิทางถงึ 360 องศา บนระยะทาง1124 เมตร และจดุทงิดงิสงูสดุถงึ 37.8 เมตร 

โซน MINION PARK เป็นโซนใหม่ลา่สดุทสีรา้งเอาใจสาวกเจา้ตัวเหลอืงสดุกวนทโีดง่ดังมาจาก เรือง Depicable Me ซงึไฮทไ์ลทข์องโซนนีคอื
Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปดว้ย รา้นคา้ขายของทรีะลกึ รา้นอาหาร โชวต์า่ง  ๆมากมาย รวมทังยังมเีครืองเลน่แนว 3-
D มากมาย แถมยังเป็นโซน "Minion Park" ทใีหญ่ทสีดุอกีทังสําหรับทา่นทชีนืชอบนักสบืจวิโคนันทกีระแสตอบรับดจีนยูนเิวอรแ์ซล ญปีุ่ น
ตอ้งนํากลับมาอกีครัง ภายในงานจะมทัีงเกมไขปรศินาสบืคด ีReal Escape Game ตามดว้ย Entertainment Restaurant รา้นอาหารพรอ้มเสริฟ์
และ Play Rally รับรองวา่คณุจะไดด้มืด่าํกับโลกของโคนันคงุแบบจัดเต็มไปเลย

**เพอืใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทจีงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค่าํ**

ทพีกั
OSAKA HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
โกเบ - สะพานอาคาช ิไคเคยีว - โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์- รงิคก์ุ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท - สนามบนิคนัไซ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม

เมอืงโกเบ (Kobe) ซงึอยู่ในจังหวัดเฮยีวโกะ และเป็นหนงึใน 10 เมอืงใหญ่ของประเทศญปีุ่ นทน่ีาดงึดดูใจสําหรับนักทอ่งเทยีว
โดยททีา่เรือโกเบนัน ในยุคศตวรรษท ี19 ก็เป็นหนงึในทา่เรือทเีปิดทําการคา้ขายกับตา่งประเทศเป็นครังแรกอกีดว้ย

ชมความงามและถ่ายรูปกับ สะพานอะคาชไิคเคยีว (Akashi Kaikyo Bridge) หรือเป็นรูจั้กกันในชอื “สะพานไขมุ่ก” สรา้งเสร็จเมอืปี 1998
มรีะยะทางความยาว 4 กโิลเมตร เป็นสะพานแขวนทยีาวทสีดุในโลก โดยถูกบันทกึลงกนิเนสบุค๊ออฟเรคคอรด์ ทมีคีวามยาว 3,911 เมตร
เสาสะพานหลักสงูประมาณ 300 เมตร ซงึตังอยู่ระหวา่งโกเบและเกาะอาวะจ ิในจังหวัดเฮยีวโกะ

โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์(Kobe Harborland) เป็นแหลง่ชอ้ปปิงใหญ่ ศนูยร์วมความบันเทงิทสีรา้งสสีนัใหก้ับเมอืงโกเบ
เชญิชมอนุสรณ์ทรีะลกึแผน่ดนิไหวโกเบ ทจัีดแสดงพนืทรีมิอ่าวทไีดรั้บความเสยีหายจากแผน่ดนิไหวในปี ค.ศ.1995 เพอืบอกเลา่ถงึอนุชนรุ่นหลัง
ทังเหตกุารณ์ทเีกดิขนึและการบรูณะซอ่มแซมใหก้ลับเป็นเมอืงทสีวยงาม ใหท้า่นไดอ้สิระถ่ายรูปกับทวิทัศนท์งีดงามรมิอ่าวโกเบ
โดยมพีพิธิภัณฑท์างทะเลโกเบและหอคอยโกเบ สญัลักษณ์ของเมอืงโกเบเป็นฉากหลังทสีวยงาม

เทยีง
***อสิระประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด*์**

บา่ย
รงิคก์ุ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท (Rinku Premium Outlet) แหลง่ชอ้ปปิงขนาดใหญ่
ทมีกีารออกแบบใหด้เูหมอืนกับรีสอรท์โดยไดแ้รงบันดาลใจมาจากเมอืงทา่ชารล์สตันอันมปีระวัตศิาสตรข์องอเมรกิาและมรีา้นคา้ถงึ 150
รา้นทพีรอ้มใหท้า่นไดเ้ดนิเขา้ไปเลอืกซอืของ ทังสนิคา้แบรนเ์นมของญปีุ่ น หรือ ของตา่งชาต ิเชน่ Prada, Burburry, Coach, Nike, Adidas,
Dior, Hugo boss, Levi’s ฯลฯ

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง***

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ



23.55 น.
นําทา่นกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) เทยีวบนิท ีXJ 611 (บรกิารอาหารและน ้าํดมืบนเครือง)

วนัท ี6
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)

03.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น ทาคายามา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี28 สงิหาคม 2562 เวลา 09:14 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น ทาคายามา่

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้
กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7
วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า ** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ]
แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL
และอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนินกสกูต๊ 20 กโิล คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์
• ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15
วัน **ถา้กรณทีางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทูตกาํหนด)

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 วันกอ่นออกเดนิทาง

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท

• แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั



รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุ ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• **สาํคญั** บรษัิททําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

หมายเหตุ

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั
มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่านเกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ
และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน

รายละเอยีดเกยีวกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น

**เ

อกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ - ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพีกัทางบรษิทัจะจดัเตรยีมใหก้บัลูกทวัร ์
แตท่งันขีนึอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น**
• ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ)

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่)
• หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิสท์ยีังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพอืการพาํนักระยะสนั

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น
หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
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