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วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมูิ  

.  น. พร้อมกันที สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออก ชัน  ประตูหมายเลข -  แถว D สายการบินไทย หัวหน้าทัวร์และ

 เจา้หนา้ที พีเอน็แทรเวล  รอตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นกระเป๋าและเอกสารการเดินทาง 
 

วนัทีสองของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมูิ – นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า 

00.05 น. ออกเดินทางสู่ นาโกย่า (Nagoya) โดยเทียวบินที TG 644  (ใชเ้วลาเดินทาง . 5 ช.ม.) 

.  น. ถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ (เวลาทอ้งถินเร็วกว่าประเทศไทย  ช.ม.) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากรแลว้  
.  น. เดินทางสู่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” หมู่บ้านมรดกโลก ซึงขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปีค.ส.   (ระยะทาง 

 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ช.ม.) เป็นหมู่บา้นชาวนาทีตงัอยู่ในหุบเขาตามแม่นาํโชกาวะ ประกอบไปดว้ยบา้นเรือนทีมี
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อายุเก่าแก่กว่า 200-300 ปี กระจายไปในแนวเหนือใต ้ตา มทีราบแคบๆ ทีขนานไปกบัแม่นาํโชกาวะ ประกอบกนัถึง 16 หมู่บา้น 

และบา้นแบ บโบราณจะเรียกว่า “กสัโช่” ซึงแปลว่า “พนมมือ” หลงัคาตงั โดยใช้ฟาง หญ้า ใบปาล์ม หรือพืชทอ้งถิน นํามามุง

หลงัคา เพือเพิมความแข็งแรงในการรับนาํหนักของหิมะช่วงฤดูหนาว  ปัจจุบนับา้นบางหลงัจะปรับเป็นร้านคา้ ร้านอาหาร ร้าน

ขายของทีระลึก และโฮมสเตย ์นาํท่านสู่จุดชมวิวทีสามารถเห็นภาพหมู่บา้นไดแ้บบพาโนรามาไดอ้ยา่งสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีปุ่ น (เซ็ทเมนู)   
 
 
 
 
 
 
 

.  น. เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า (ระยะทาง  ก.ม.  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ช.ม.) ในอดีตเป็นหมู่บา้นช่างไมท้ีมีชือเสียง มีความเชือ

กนัวา่ช่างไมจ้ากเมืองทากายาม่าเขา้ร่วมสร้างพระราชวงัเกียวโตและวดัอารามต่าง ๆ ในเกียวโตและนารา และจากสภาพภูมิศาสตร์

ทีตงัอยู่บนทีสูงในหุบเขา และตดัขาดจากโลกภายนอกมาเป็นเวลากว่า  ปี ทาํให้วฒันธรรมในทากายาม่ามีเอกลกัษณ์เป็นของ

ตนเอง และอนุรักษว์ฒันธรรมดงัเดิมไวอ้ยา่งดี ไดรั้บฉายาว่า “ลิตเติลเกียวโต” นาํท่านเดินเทียว “ย่านเมืองเก่า” หรือ “ซันมาชิ ซึจิ” 

(Sanmachi Suji) สองขา้งทางเต็มไปดว้ยอาคารบา้นเรือนเก่าแก่สุดคลาสสิค ตงัแต่ยุคเอโดะ ซึงเป็นช่วงทีเมืองมีความมงัคงัทีสุด 

เดินไปตามถนนแคบๆ ทีขนาบขา้งไปดว้ยเรือนแถวสองชนัแบบญีปุ่ นโบราณตลอดแนว ทาคายาม่านนัไดรั้บการยกย่องป็น “เมือง

เก่าทีงดงามทีสุดของประเทศ” ว่าเ ปัจจุบนัไดถู้กปรับปรุงให้เป็น ร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านสาเก พิพิธภณัฑ์ ฯลฯ ทียงัคงอนุรักษไ์ว้

อยา่งดี ชม “สะพานนากาบาชิ” สีแดงดูโดดเด่นทอดขา้มแม่นาํมิยากาวะ แลว้ไปชม “อาคารสํานักงานว่าการเมืองโบราณ” อาคาร

เก่าเก่กว่า  ปี ในสมยัก่อนเคยเป็นสาํนกังานว่าการเมืองทียงัคงหลงเหลือให้ไดเ้ห็นในปัจจุบนั 
.  น. อาหารคํา ณ ห้องอาหารในโรงแรม 

พกัค้างคนื ณ  Takayama Hida Plaza Hotel **** หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีสามของการเดินทาง      ตลาดเช้าทาคายาม่า – นางาโนะ – วัดเซนโคจิ – สวนลิงจิโกคดุานิ - มัตสึโมโตะ 

.  น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. นาํท่านเดินชม “ตลาดเช้า” เป็นตลาดเก่าแก่ มีมาตงัแต่สมยัเอโดะ หรือเมือประมาณ  ปีก่อน โดยเป็นทีสําหรับขายผกัผลไม ้

รวมถึงอาหารต่างๆ ในปัจจุบนันนัมีสินคา้ขายหลากหลายทงัอาหารสด และอาหารพร้อมรับประทาน แลว้เดินทางสู่ เมืองนางาโนะ 

(Nagano) เป็นเมืองทีใหญ่ทีสุดของจังหวดันางาโนะ (ระยะทาง 148 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ช.ม.) ภูมิประเทศอยู่



             Page 3 of 8

         

 

 

ตอนกลางของประเทศ และพนืทีเป็นภเูขา เคยเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัโอลิมปิคฤดูหนาวในปี ค.ศ.   และถือเป็นแกนกลาง

ของประเทศ เป็นเมืองเก่าแก่ สร้างขึนในยคุนารา ไดชื้อว่าเป็น “เมืองแห่งวดั”  

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีปุ่ น 

.  น. นาํท่านชม “วดัเซนโคจิ” (Zenkoji Temple) วัดพุทธทีเก่าแก่ สร้างขึนในศตวรรษที  และเป็นทีประดิษฐานพระพุทธรูปองคแ์รก

ทีอญัเชิญเขา้มาในประเทศญีปุ่ น เนืองจากเป็นวดัทีไม่แบ่งแยกชนชนั นิกายและไม่จาํกดัความศรัทธา ในพทุธศาสนา วดัเซนโค

จิจึงเป็นสถานทีทดึีงดดูสาธุชนผูเ้ลือมใสจากทวัสารทิศในประเทศญีปุ่ น มาสักการะขอพร เพือความเป็นสิริมงคล จนมีคาํกล่าว

โบราณของญีปุ่ น ทีว่า “เป็นวดัทีตอ้งไปให้ไดค้รังหนึงในชีวติ” 

 
 
 
 
 
 

 
 จากนนัเดินทางสู่ “สวนลิงจิโกคดุานิ”  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ช.ม.) ซึงมีออนเซ็น 
 อยูภ่ายในสวน และออนเซ็นทีนีแตกต่างจากทีอนื  คอื เป็นออนเซ็นให้ลิงแกม้แดงออก 
 มาแช่ โดยเฉพาะหนา้หนาว จะลงจากเขามาแช่กนัเยอะ เพอืคลายความหนาวเยน็ แช่จน 
 หนา้ดาํหนา้แดง อิริยาบถในการนอนแช่ของลิง เป็นเสน่ห์อีกอยา่งหนึงทีเรียกรอยยมิ 
 จากนกัท่องเทียว จากนนัเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโตะ จังหวัดนางาโนะ ตงัอยูใ่นภมิูภาคชูบุ  
 ทางตอนกลางของประเทศญีปุ่ น ภมูิประเทศส่วนใหญเป็นภเูขาสูง (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) 

.  น. อาหารคําแบบบุฟเฟ่ต์ (ยาคินิค)ุ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคนื ณ  Matsumoto Marunouchi Hotel **** หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีสีของการเดินทาง      ไร่วาซาบิ - ปราสาทมัตสึโมโตะ - ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ  

.  น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 

.  น. นาํท่านแวะ “ไร่วาซาบิ” ซึงจงัหวดันางาโนะ ปลูกวาซาบิมากเป็นอนัดบั  ในประเทศญีปุ่ น ชาวเมืองปลูกกนัมาตงัแต่บรรพบุรุษ

กว่า  ปีแลว้ เดินชมบรรยากาศและถ่ายรูปมุมประทบัใจ จากนนันาํทา่นเดินทางสู่ “ปราสาทมตัสึโมโตะ” (Matsumoto Castle) 
เป็นปราสาทไมเ้ก่าแก่ทีสุดในประเทศญีปุ่ น ดว้ยความทีตวัปราสาทมีสีดาํ และมีปีกออกมาจากดา้นต่างๆ คล้ายกับปีกนก จึงเรียก

กนัอีกชือว่า “ปราสาทอกีา” ซึงปราสาทแห่งนีไดถู้กกาํหนดให้เป็นสมบตัิแห่งชาติญีปุ่ นอีกดว้ย สร้างขึนในปีค.ศ.  (อายุ  
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ปี) โดยกองทพัโองาซาวาระ และผลดักนัครอบครองจนเกือบจะถูกรือถอน แต่ชาวเมืองไดร่้วมกนัรักษาไว ้รวมทังต่อเติมอนุรักษ์

จนถึงปัจจุบนั ภายในตวัปราสาทถูกออกแบบไวป้้องกนัศตัรู บนัไดจะสูงชนั มีช่องเก็บหิน เก็บธนู และช่องสังเกตการณ์ จากนนั 
 นาํทา่นเดินเทียว “ถนนนาวาเตะโดริ” เป็นถนนแคบๆ ยาวประมาณ   เมตร เตม็ไปดว้ยร้ า น ค้ า ห ล า ก ห ล า ย ป ร ะ เภ ท  ทั ง

ร้านอาหาร เครืองดืม เสือผา้ และของทีระลึก ถนนเส้นนีจะอยู่ริมแม่นาํเมะโตบะ ถือเป็นถนนคนเดินทีท่านจะไดสั้มผสัความเป็น

ญีปุ่ นโบราณ และไม่ไกลกนัอีกฝังของแม่นําคือ “ถนนนาคามาชิ” ซึงก็จะมีร้านคา้ให้เดินชมและเลือกซือ ถนนสายนีจะมีกลุ่ม

อาคารคลงัสินคา้เก่าแก่ มีผนงัสีขาว ซึงไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองแถบนีในอดีต 
.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีปุ่ ม (เมนู เทมปุระ) 
.  น. นาํท่านเดินทางสู่บริเวณทะเลสาบคาวาคูจิโกะทีโอบลอ้มภูเขาไฟฟูจิ แวะ “ศาลเจา้คิตะกุจิฮอนกุ ฟูจิ เซ็นเก็น” ซึงตงัอยู่ทีทางเขา้

ของภูเขาไฟฟูจิ ถือเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมของญีปุ่ น ตามความเชือของชาวญีปุ่ น “ภูเขาไฟฟูจิ” เป็นภูเขาศกัดิสิทธิและเป็นที

ประทบัของทวยเทพต่างๆ ทีศาลเจา้แห่งนี เป็นจุดเริมตน้แห่งเส้นทางปีนภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทางเขา้มีประตูไมโ้ทริอิขนาดใหญ่

ทีสุดในญีปุ่ น 
 
 
 
 
 
 
 

.  น. อาหารคําแบบบุฟเฟ่ต์ รวมเมนูขาปูยักษ์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ในบรรยากาศแบบญีปุ่ น พร้อมสวมยูกะตะททีางโรงแรมจัดให้ 

และพักผ่อนกับการเดินทางด้วยการ “แช่ออนเซ็น” ให้เลือดสูบฉีด ร่างกายกระปรีกระเปร่า และสดชืน 
พกัค้างคนื ณ  Tomino Hotel **** หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีห้าของการเดินทาง      ฟูจิเทน สโนว์ รีสอร์ท - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - กรุงโตเกียว 

.  น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. เดินทางสู่ “ฟูจิเทน สโนว ์รีสอร์ท” ตงัอยู่เชิงภูเขาไฟฟูจิ มีกิจกรรมท่ามกลางหิมะขาวโพลนให้ท่านไดเ้ล่นอย่างเพลิดเพลิน อาทิ 

สกี สโนวบ์อร์ด ลากเลือนฯลฯ  (ค่าบริการไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์) หรือหากไม่เล่นเครืองเล่น ก็มีจุดชมวิวให้ถ่ายรูปสวยๆ คู่กบัภูเขา

ไฟฟูจิ จากนันเดินทางสู่ “หมู่บา้นโอชิโนะฮัคไค” หมู่บ้านเล็กๆ ทีประกอบไปด้วยบ่อนาํแร่ถึง  บ่อ ซึงเกิดจากการละลายของ

หิมะจากยอดเขาฟูจิ ใชเ้วลากว่า  ปี ไหลผา่นชนัต่างๆ ของลาวาในชนัใตดิ้น เกิดเป็นนาํแร่ใสบริสุทธิ ชาวบา้นเชือกนัวา่เป็น “บ่อ

นาํศกัดิสิทธิ” และไดข้ึนทะเบียนเป็น “หนึงในร้อยแหล่งนาํทีดีทีสุดของประเทศ” 
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.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีปุ่ น 

.  น. เดินทางสู่ กรุงโตเกียว (Tokyo) (ระยะทาง 111 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.)  เมืองหลวงของประเทศญีปุ่ น และถือเป็น 
 เมืองทีมีประชากรมากทีสุดในโลกเมืองหนึง ถูกจดัเป็น  ใน  ของเมืองทีเป็นมหานคร (อีก   
 เมือง ไดแ้ก่  ลอนดอน ปารีส และนิวยอร์ค) นาํท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” (Shinjuku) ยา่นชอ้ปปิงมี 

 ความเจริญอนัดบัหนึงของโตเกียว เดิม “ชินจูก”ุ หมายถึง “ทีพาํนกัใหม”่ ในสมยัเอโดะ โชกุน 

 โตกุกาว่า อิเอยะสึไดมี้คาํสังให้สาํรวจย่านนี ตามคาํขอของพวกพอ่คา้ และตงัเมืองหนา้ด่านขึน 

 บนถนนโคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็นชุมชนทีใหญ่ทีสุดในสมยันนั มีทงัโรงนาํชา โรงเตียม และ 

  หอคณิกาอีกกว่า  แห่ง ปัจจุบนัไดถู้กขนานนามว่า “ศูนย์กลางทีสองแห่งนคร”  ศูนยร์วมร้านคา้ 

 จดัแต่งหรูหราหลากสไตล ์รวมไปถึงร้านสินคา้ชือดงัเป็นทีนิยมของชาวญีปุ่ น ให้ท่านไดเ้พลิด 

 เพลินกบัการชอ้ปปิงภายในห้างสรรพสินคา้ และยงัถือเป็นจุดทีนดัพบยอดนิยมของชาวโตเกียว  

.  น. อาหารคํา ณ ภัตตาคาร อมิอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบู 

พกัค้างคนื ณ  Sunshine City Prince Hotel **** หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีหกของการเดินทาง       เทียวกรุงโตเกียว 

.  น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. นาํท่านชม “พระราชวงัอิมพีเรียล” จากด้านนอก พระราชวงัอิมพีเรียลเป็นสถานทีประทบัของสมเด็จพระจกัรพรรดิแห่งญีปุ่ น ใน

อดีตเคยเป็นทีตังของปราสาทเอโดะ บริเวณพระราชวังจึงล้อมรอบด้วยคูนําและกําแพงหินสูงตระหง่าน  นอกจากนี

พระราชวงัอิมพีเรียลแห่งนียงัใช้เป็นสถานทีสําหรับจดังานพิธีสําคญัๆ อีกดว้ย จากนนัแลว้เดินทางสู่ “วดัเซ็นโซจิ” หรือทีรู้จกั

 กนัดีในชือ “วดัอะซากุสะ” วดัทีเก่าแก่ทีสุดอยูคู่่กบักรุงโตเกีมาตงัแต่พ.ศ.  สิงแรกทีเห็นเมือผ่านประตูวดัเข้าไปคือ “โคมไฟ

แดงยกัษ”์ ทีมีความสูงถึง .  เมตร หนกั  ก.ก. เป็นสัญลกัษณ์โดดเด่นอยูต่รง “ประตูสายฟ้า” ซึงทางดา้นซ้ายของประตูจะมีรูป

ปันเทพเจา้สายฟ้า และดา้นขวาเป็นเทพเจา้สายลมปกปักรักษาวดัแห่งนี เดินสู่วิหารกลาง สร้างขึนในปีพ.ศ.  สําหรับเป็นที

ประดิษฐาน “เจา้แม่กวนอิม”  มีขนาดเลก็สูงเพียง  นิวเท่านนั มคีวามศกัดิสิทธิเป็นทีเคารพบูชาของคนทัวไป และเดินชมสินค้า

บริเวณ “ถนนคนเดิน” ทีเต็มไปดว้ยร้านค้าจาํหน่ายของฝาก ของทีระลึก อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตา พดั โคมไฟ เข็มกลดั ชุดยูกะตะ 

ฯลฯ  ทีบ่งบอกถึงความเป็นญีปุ่ นขนานแท ้และร้านขายขนมพนืเมืองทีทาํขายกนัสดๆใหม่ๆ มีให้ชิ ม ก่ อ น ซื อ  บ ร ร จุ ใ น ก ล่ อ ง

สวยงามน่ารัก ให้ท่านถ่ายรูปกบั “โตเกียวสกายทรี” เป็นหอกระจายคลืน และเป็นสิงก่อสร้างทีสูงทีสุดในญีปุ่ น  

 
 
 
 
 
 
 

.  น. อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร 

.  น. อิสระให้ท่านเดินเทียวยา่นชอ้ปปิงทีมีชือเสียงของโตเกียวอีกแห่งหนึง “ย่านชิบุยา่” แหล่งชอ้ปปิงทีเต็มไปดว้ยร้านคา้หลากหลาย 
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 ประแภท ทงัสินคา้แฟชนั เสือผา้ กระเป๋า รองเทา้ หมวก แวน่ตา ฯลฯ และห้างสรรพสินคา้ใหม่ล่าสุดของยา่นนี “ห้างมิยาชิตะ” ซึง

ภายในมีศูนยก์ารคา้ โรงแรม และสวนสาธารณะลอยฟ้าอยู่ดา้นบนสุด ทงัยงัมี “ชิบูย่าโยโกโฉะ” เป็นแหล่งรวมอาหารขึนชือทุก

ภูมิภาคในญีปุ่ นมาไวท้ีนี  อีกสิงหนึงทีมาย่านนีแลว้ตอ้งมาเยือน “รูปปันฮาจิโกะ” สุนขัผูซื้อสัตย ์(อยู่หน้าสถานีรถไฟ JR ชิบุย่า)  

และชม “ห้าแยกชิบุย่า” ทีคนเดินกันมากมายขวกัไขว่ ซึงมกัจะเป็นภาพทีใช้สือถึงกรุงโตเกียว และ “ย่านฮาราจูกุ” แหล่งรวม

ร้านคา้สินคา้แฟชนัสไตลค์าวาอิ ยา่นนีจึงเ ป็นทีนิยมของคนหนุ่มสาว  
 
 
 
 
 
 

.  น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคารญีปุ่ น 
19.30 น. เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฮาเนดะ 
 

วนัทีเจ็ดของการเดนิทาง       สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 

00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยเทียวบินที TG 661  (ใชเ้วลาเดินทาง 7.05 ช.ม.) 

05.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ   

*************************  

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ  

รายการ วันเดนิทาง ราคาต่อท่าน 

 

ค่าทัวร์ ผู้ใหญ่  (พกัห้องละ  ท่าน)  

21-27 ม.ค.  69,900.- บาท 

-  ก.พ.  , .- บาท 

-  มี.ค.  , .- บาท 

พักเดยีว จ่ายเพมิ ท่านละ , .- บาท 
 

อัตรานีรวม 

1. ตวัเครืองบินสายการบินไทย ชนัประหยดั  รวมภาษีสนามบินและค่านาํมนัเชือเพลิง ณ ปัจจุบนั   

 เส้นทางกรุงเทพฯ –  นาโกยา่ / ฮาเนดะ –  กรุงเทพฯ 

 *  Tax–Insurance–Fuel Charge ทีเรียกเก็บเพมิโดยสายการบิน บริษทัฯ ขอความเห็นใจในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็น 
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  จริง ทงันีราคาขา้งบนนี บริษทัฯ คิดจากอตัรา ณ เดือน ตุลาคม  

2. รถไมโครบสัปรับอากาศสภาพดี   นาํท่านเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง  

3. โรงแรมทีพักระดับ  ดาว จํานวน  คืน รวมอาหารเชา้ทีโรงแรม 

4. บริการนําดืมวันละ  ขวด 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวต่างๆ ทุกแห่ง ตามทีระบุในรายการ 

6. อาหารตามโปรแกรมระบ ุ

7. ไกดผ์ูมี้ประสบการณ์ ใหค้วามรู้ และดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

8. ประกนัอบุตัิเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ , ,  บาท และค่ารักษาพยาบาล เนืองจากอุบติัเหตุ ท่านละ ,  บาท 

อัตรานีไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ 

3. ค่าอาหารและเครืองดืมทีสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

4. อตัราผกผนันาํมนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึนจากสายการบิน 

5. ทิปไกด ์(ขนึอยูก่บัความพอใจ) 

6. ภาษหีัก ณ ทีจ่าย % และ ภาษีมูลค่าเพมิ %   
 

เงอืนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย  วันก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง  

 ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ ชําระทังหมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า  วัน   

การยกเลกิการเดินทาง 

* หากมีการยกเลิกการเดินทาง จะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย  วันทํางาน มิฉะนันบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการ 

 คืนเงนิมัดจําทังหมด 

* หากวีซ่าท่านยืนผ่านแล้ว และแจ้งยกเลิกก่อนออกตัวเครืองบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใินการคืนค่าทัวร์ 

 

หมายเหตุ 

1.  บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทาง ตาํกว่า   ท่าน โดยทีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้  

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดั

หยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทงันีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ด้

มากทีสุด  

3. เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที 
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 ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิในการใชบ้ริการนนัๆตามทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้เมือง 

 อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

** รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสมเนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศเหตุการณ์

ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ **  

มาตรการผ่อนปรนสําหรับการเดินทางเข้าประเทศญีปุ่ น ตังแต่  ตุลาคม  

รายละเอียดการผอ่นปรนขอ้บงัคบั 

โดยหลกัการแลว้ การตรวจ COVID-  เมือเดินทางมาถึงทีสถานีกกักนั การกักตัวในสถานทีต่างๆ เช่น ทีอยู่อาศยัของตนเองหรือทีพกัใน

โรงแรมนนัไม่จาํเป็นอีกต่อไป   

ผูเ้ดินทางกลบัและผูที้จะเดินทางเขา้ประเทศทุกคนจะตอ้งแสดงใบรับรองการฉีดวคัซีน COVID-  ทีถูกตอ้ง ซึงแสดงวัคซีน  โด๊สตามบัญชีใช้

ในกรณีฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก (WHO) หรือใบรับรองผลตรวจ COVID-  ทีเป็นลบก่อนออกเดินทาง การทดสอบ COVID-  ตอ้ง

ดาํเนินการภายใน  ชวัโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศ/ภมูิภาคเดิม 

Vaccine name Major manufacturer 
 COMIRNATY intramuscular injection 
 COMIRNATY RTU intramuscular 
 Injection 
 

 Pfizer 
 BioNTech 
 Fosun Pharma 
 

 Spikevax intramuscular injection  Moderna 

 Vaxzevria intramuscular injection  AstraZeneca 

 Covishield  Serum Institute of India 

 JCOVDEN intramuscular injection  Janssen 

 COVAXIN  Bharat Biotech 

 Nuvaxovid intramuscular injection  Novavax 

 COVOVAX  Serum Institute of India 

 Covilo 

 BBIBP-CorV 

 Inactivated COVID-19 Vaccine (Vero Cell) 

 Sinopharm/Beijing Institute of Biological Products 

 CoronaVac 

 COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated 
 Sinovac 

 CONVIDECIA  CanSino Biologics 

 


