
 

 

รหัสทัวร B2B1903176 
ทัวรญี่ปุ�น NAGOYA TAKAYAMA FUJI สโนว ปใหม  
6 วัน 4 คืน (TG) 
เมืองนาโกยา หมูบานชิราคาวาโกะ ทาคายามา ท่ีวาการอําเภอเกาทาคายามา ลิตเต้ิลเกียวโต 
ถนนสายซันมาชิ ซูจ ิมตัสึโมโตะ ปราสาทมัตสึโมโตะ ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ลานสกีฟูจ ิศูนย
จําลองแผนดินไหว หมูบานโอชิโนะฮกัไก ทะเลสาบฮามานะ ชอปปم�งยานซาคาเอะ                    
Nabana no sato Winter Illumination 

 

 
  
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันท่ี 1 สนามบินสุวรรณภมูิ (TG644 00.05 – 07.30+1) 

20.30 น. พรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูม ิประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย 
เจาหนาที่ใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

วันท่ี 2 
สนามบินนาโกยา – เมืองนาโกยา – หมูบานชิราคาวาโกะ – ทาคายามา –  
ท่ีวาการอําเภอเกาทาคายามา – ลิตเต้ิลเกียวโต – ถนนสายซันมาชิ ซูจิ –  
แชน้ําแรธรรมชาติ 

00.05 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน การบินไทย เท่ียวบิน
ท่ี TG644 
สายการบินมบีริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว  [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 หมูบานชิราคาวาโกะ หมูบานมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรกัษบานสไตลญี่ปุ�น
ขนานแทด้ังเดิม และยังไดรบัเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือน
ธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี
และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา 
“กัสโช” และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามในแตละปไมต่ํากวา 
680,000 คน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เมืองทาคายามา นําทานเขาชมดานนอกของ ทาคายามา จินยะ หรือ ที่วาการอําเภอ



 

 

เกาทาคายามา ซึ่งเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เปนท่ีทํางานและที่อยูอาศัยของ
ผูวาราชการจังหวัดฮดิะ เปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุ
กาวา ในสมัยเอโดะ นําทานเดินทานสู หมูบาน ลิตเต้ิลเกียวโต (LITTLE KYOTO) 
หรือ เขตเมืองเกา ซันมาชิ ซูจิ ซึ่งเปนหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปกอน ท่ียัง
อนุรักษและคงสภาพเดิมไดเปนอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและช่ืนชมกับ
ทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณและรานคาตางๆและบริเวณ
ใกลเคียงยังมีสะพานขามแมน้ํา  
สีแดงอันเปนสัญลักษณของเมืองจุดถายรูปที่สวยเห็นลําธารใสไหลผานกลางเมืองอัน
งดงาม 

 ถนนสายซันมาชิ ซูจิ เปนยานเมืองเกาที่ยังคงอนุรักษบานเรือนสมัยเอโดะกวา 300 ป 
ไวไดเปนอยางดี ตัวเมอืงลอมรอบดวยคูน้ําและถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมีประวติัความ
เปนมาอันยาวนาน ซึ่งในชวงท่ีไมมีหิมะตกรานคาจะเปดใหเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง 
ของท่ีระลึก รวมทั้งสาเกที่ข้ึนช่ือดวย คนท่ีอาศัยอยูแถวน้ี ดัดแปลงบานเปนรานขาย
ของตางๆ (traditional shop) เพื่อรับนักทองเท่ียว และยังมีการขายสินคาพ้ืนเมือง
หลายอยาง เชน เกี๊ยะ กระดาษญีปุ่�น (washi) ของท่ีระลึก ชาม ตุกตา และอ่ืนๆอีก
มากมาย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเทา 

หลังอาหารค่ํา ใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 
วันท่ี 3 ตลาดเชาทาคายามา – มัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโตะ(ชมดานนอก) –  

ถนนกบมัตสึโมโตะ – อิออน มอลล – แชน้ําแรธรรมชาติ 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ตลาดเชาทาคายามา ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมผักสดผลไม

หลากหลายชนิดอาหารพื้นเมืองที่นํามา 
ปรุงสดๆสะอาด และยังมีเส้ือผา กระเป�า ของแกะสลัก ของเลนของท่ีระลึกของ
พ้ืนเมืองตางๆมากมาย  

 ปราสาทมัตสึโมโตะ (ชมดานนอก) มีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ปราสาทอีกา เน่ืองจาก
ผนังปราสาทมีสีดํา และปกดานตางๆ ของปราสาทแผกางออกเหมือนปกนก สรางข้ึน
ในป ค.ศ.1590 โดยอิชิคาวา คาสุมาซะ เพื่อใชเปนที่พักของบรรดาเจาเมืองในอดีต 
ปจจุบันหลังจากไดรับการจัดตั้งเปนสมบัติประจําชาติญี่ปุ�นไดปรับใหเปนพิพิธภัณฑ 
สําหรับรวบรวมขอมูลประวติัศาสตรของญีปุ่�นและประวัติศาสตรของ จังหวดันากาโน 
และเปนปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่�น 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  
 ถนนกบมัตสึโมโตะ หรอืมีอีกช่ือวา Nawate Dori เหตุผลท่ีใชช่ือน้ีเพราะรูปปم�นกบ

อยูท่ีปากทางเขา ถนนเสนน้ีเปนถนน 
คนเดินสายเล็ก มรีานคา รานอาหาร รานขนม รานของฝากมากมาย  

 อิออน มอลล หางสรรพสินคาท่ีมีสาขาอยูท่ัวประเทศญี่ปุ�น มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 ราน เชน MUJI, 100 yen Sanrio store, Capcom games 
arcade , รานขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก ISAWA HOTELหรือเทียบเทา 

หลังอาหารค่ํา ใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 
วันท่ี 4 ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ – พิธีชงชา – ลานสกีฟจิู – ศูนยจําลองแผนดินไหว – หมูบานโอ

ชิโนะฮักไก – แชน้ําแรธรรมชาติ 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ เปน 1 ใน 5 ทะเลสาบท่ีอยูรอบภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงท่ีสุดใน

ญี่ปุ�นและถือเปนสัญลักษณของการทองเท่ียวญี่ปุ�นเลย หรือหลายคนรูจักทะเลสาบ
เหลาน้ีในนาม Fuji Five Lakes เพราะประกอบดวยทะเลสาบท้ัง 5 ไดแก Saiko, 
Yamanakako, Shojiko, Motosuko และ Kawaguchiko จากน้ันพาไปสัมผัส
วัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญีปุ่�นน่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น โดยการชงชาตามแบบ
ญี่ปุ�นน้ัน มีข้ันตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การจับถวยชา และ 
การด่ืมชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีข้ันตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเปนอยาง
มาก และทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย ซึ่งกอนกลับใหทานอิสระ
เลือกซื้อของที่ฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัยผลิตภัณฑชาเขียวอันเล่ืองชื่อของเมืองและ
ผลิตภัณฑสินคามาตรฐานญี่ปุ�นใหทานเลือกซื้อเปนของฝากที่ระลึกไดอีกมากมายหลาย



 

 

ชิ้น 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ลานสกีฟูจิ สัมผัส ลานสกี ใหทุกทานไดอิสระเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเลนหิมะและ

เก็บภาพประทับใจ กลับไปอวดคนทางบาน หากทานตองการเลน เล่ือนหิมะ **สามารถ
เชาอุปกรณ, ชุดสําหรับเลนสกีและเครื่องเลนทุกชนิด ราคาประมาณ 500-15,000 
เยน** 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ลานสกีเขาไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน Fuji Visitor Center ซึ่งทานสามารถศึกษาความเปนมา
ของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของท่ีระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได และยังเปนจุดถายรูปกับ
ภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามในชวงฤดูหนาว 

 
 หมูบานโอชิโนะฮกัไก (Oshino Hakkai) เปนหมูบานน้ําใส ต้ังอยูทีจั่งหวัดยามานาชิ 

เดินทางมาเที่ยวชมภูเขาไฟฟูจิจึงนิยมเดินทางมาที่หมูบานน้ําใสแหงน้ี ที่น่ีมคีวาม
สวยงามไดรบัการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกทางธรรมชาติในปค.ศ. 1934 และไดรับ
คัดเลือกใหเปนหน่ึงในภูมิทัศนทางน้ําที่งดงามรอยอันดับในป ค.ศ. 1985  



 

 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ รานอาหาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม FUJI HOTEL หรือเทียบเทา 

หลังอาหารค่ํา ใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

วันท่ี 5 
ฟารมสตรอวเบอรรี – ทะเลสาบฮามานะ – แหลงเพราะพันธุปลาไหล – 
น่ังรถไฟชินคันเซ็น – ชอปปم�งสถานีนาโกยา – ชอปปم�งยานซาคาเอะ –  
Nabana no sato Winter Illumination – นาโกยา (สนามบินนาโกยา) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ฟารมสตรอวเบอรรี ใหทานไดเพลิดเพลินการเลือกชมและซ้ือสตรอวเบอรรี ไรสตรอว

เบอรรี ของชาวญี่ปุ�นท่ีมีการปลูกอยางพิถีพิถนัและไดรับการดูแลเอาใจใสทุก
กระบวนการทุกขั้นตอน ทําใหผลของสตรอวเบอรรีน้ันมีขนาดใหญ สีแดงสด กวาบาน
เราหลายเทา ทานจะไดชมถึงวิธีการเก็บสตรอวเบอรรีและท่ีสําคัญคือทานสามารถชิม
สตรอวเบอรรีในไรน้ีได และทานยังสามารถซื้อกลับมาเปนของฝากแกคนที่บานไดอีก
ดวย 

 
 ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบท่ีเปนแหลงเพาะพันธุปลาไหลท่ีใหญที่สุดในประเทศญี่ปุ�น 

อิสระใหทานไดชมทิวทัศนของทะเลสาบหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑจากปลาไหลนานาชนิด 



 

 

ต้ังอยูเรียงรายริมทะเลสาบพรอมภัตตาคารหรูและ 
ศูนยจําหนายสินคา อาหารพื้นเมือง เชน พายปลาไหล, ปลาไหลอบซีอ้ิว ที่ข้ึนชื่อเพ่ือ
เปนของฝากและสตารบัคสุดชิล 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหลงเพาะพันธุปลาไหล 
 น่ังรถไฟชินคันเซ็น เพื่อใหทานไดสัมผัสประสบการณ น่ังรถไฟชินคนัเซ็น หรือ รถไฟหัว

กระสุน ดวยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. ถือเปนรถไฟท่ีมีความปลอดภัยที่สุด
ในโลกอีกดวย 

 
 ชอปปم�งสถานีนาโกยา – ชอปปم�งยานซาคาเอะ อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย กบัยานชอป

ปم�งในเมืองนาโกยา เชน  
สถานีเจอารนาโกยา สถานีรถไฟหลักของเมืองนาโกยา ซึ่งมีหางสรรพสินคาใหญๆ อยู
มากมาย รวมถึงแหลงสินคาแบรนดเนม ยี่หอตางๆอีกดวย  

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ ชอปปم�งสถานีนาโกยา – ชอปปم�งยานซาคา
เอะ 

 Nabana no sato Winter Illumination เปนงานประดับไฟท่ีสุดอลังการของญี่ปุ�น 
โดยมีไฮไลทคือ “อุโมงคไฟดาวลานดวง”  
วิวดอกไมนานาพันธุ ซึ่งดอกไมเปนสิ่งดึงดูดใจหลักของงานประดับไฟ โดยแปลงสวน
แบงออกเปน 2 สวน มีดอกไมและตนไมหลายๆพันธุ สวนของสวน Begonia ขนาด
ใหญที่มีดอกไมเพียงอยางเดียวมากกวา 12000 ชนิด บานสะพรั่งตลอดป สวนใน
อาคารเรือนกระจกยกัษมีพันธุไมท่ีปลูกในกระถางท้ังสวนดอกไม Andes และสวน
ดอกไม Begonia  



 

 

 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินนาโกยา เพ่ือเดินทางกลับสู กรงุเทพฯ 
วันท่ี 6 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (TG647 00.30 - 05.10) 
00.30 
น. 

นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที ่TG 647 
สายการบินมีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

05.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมกิรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 
 

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 29 ธ.ค. 62 – 03 
ม.ค.63 62,900 62,900 60,900 9,900 50,900 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 10,500.- ราคาน้ีรวมรายการทัวร 
ต๋ัวเครื่องบิน  
 ไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลา 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือ
เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆ 
ท้ังสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ท้ังหมด  

 

 



 

 

4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมดัจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํ หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบ ุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผดิกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน 
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา 
** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ 
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัว เจแปนแอรไลน  2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโล]   
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  



 

 

- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง
รัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรดี คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสญูหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 



 

 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญีปุ่�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสทีย่ังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


