
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NAGOYA TAKAYAMA FUJI 5D3N  
ซุปตาร ์สายบนัเทงิ 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนกนัยายน - ตลุาคม 2562 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 

เที4ยวญี4ปุ่ น ชว่งใบไมเ้ปลี4ยนส ี
เยอืนหมูบ่า้นมรดกโลก world heritage ชริาคาวาโกะ 

 อลงัการความยิ4งใหญข่องปราสาทอกีาดาํ ณ เมอืงมตัสโึมโต ้
เพลดิเพลนิใจกบัดอกไมน้านาพรรณ ณ สวนดอกไมฮ้านาโนะมโิยโกะ 

ขึOนภเูขาไฟฟจูชิ ัOน 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญี4ปุ่ น 
ชอ้ปปิO งจใุจ ณ เมอืงนาโกยา่ ยา่นโอส ุและซาคาเอะ 

FREE!! WIFI ON BUS  
พเิศษ!!! อาบนํ Oาแรธ่รรมชาต ิ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

มนํีOาดื4มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี4ยว อณุหภูม ิ  

27 กนัยายน – 01 ตลุาคม 2562 23,888.- 7,900.- 18°C - 25°C 
 

02-06 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 17°C - 25°C 
 

04-08 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 16°C - 24°C 
 

06-10 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 15°C - 24°C 
 

09-13 ตลุาคม 2562 27,888.- 7,900.- 14°C - 24°C 
 

11-15 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 14°C - 24°C 
 

13-17 ตลุาคม 2562 27,888.- 7,900.- 13°C - 22°C 
 

16-20 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 13°C - 22°C 
 

18-22 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 13°C - 22°C 
 

20-24 ตลุาคม 2562 25,888.- 7,900.- 12°C - 21°C 
 

23-27 ตลุาคม 2562 27,888.- 7,900.- 12°C - 21°C 
 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลี4ยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัOง+ 
** ปล. ราคานีOไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

ไมม่รีาคาเด็ก เนื4องจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายตุํ4ากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20:00 น. พรอ้มกันที สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR 
ASIA X เจา้หนา้ทีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.55 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบนิที XJ638 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3  (นํ�าหนักกระเป๋า 
20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

(บรกิารอาหารและเครื4องดื4มบนเครื4อง) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที4สอง   สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์ นาโกยา่ – วดัโอสคุนันอน – ชอ้ปปิO งยา่นชอ้ปปิO งโอส ุ– ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิ
จ ิ– ชริาคาวาโกะ – เมอืงมตัสโึมโตะ 

 07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญี4ปุ่ น นําทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาที4ญี4ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ั4วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา) ***สาํคญัมาก!! ประเทศญี4ปุ่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนืOอสตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั  
นําทา่นสู ่วดัโอสคุนันอน (Osu Kannon Temple) แรกเริมสรา้งขึ�น ในจังหวัดกฟิ ุและเนืองจากไดรั้บความ
เสยีหายจากอทุกภัยบอ่ยครั �ง ดังนั�นจงึยา้ยมาประดษิฐาน ณ เมอืงนาโกยา่ เป็นหนึงในสามของศาลเจา้บชูาเจา้
แม่กวนอมิทีใหญ่ทีสดุในญีปุ่ น โดยวัตถุประสงคห์ลักของวัดแห่งนี� คอืการเคารพบูชารูปสลักไมข้อง เทพคนั
นอน เทพแหง่ความเมตตา ซึงแกะสลักโดยพระสงฆ ์Kobo Daishi ภายใตห้อ้งโถงใหญ่ คอืหอ้งสมุดชนิปูคจุ ิ
ทีจัดเก็บหนังสอืภาษาญีปุ่ นและภาษาจนี กวา่ 15,000 เลม่ หนังสอืเหลา่นี�เป็นสมบตัขิองชาต ิและเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม รวมถงึสําเนาทีเกา่แกท่ีสดุของพงศาวดารโคจคิ ิทีรวบรวมประวตัศิาสตรต์น้กําเนนิของญีปุ่ น  
จากนั�นอสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�ง ยา่นชอ้ปปิO งโอส ุ (Osu Shopping Arcade) ของเมอืงนาโงยา่ มอีายุประมาณ 
400 กว่าปี มรีา้นคา้นอ้ยใหญ่มากมายกว่า 1,200 รา้นคา้เรยีงรายตลอดสองขา้งทาง ประกอบดว้ยอาหารและ
สนิคา้ทันสมัยไมว่า่จะเป็นนํ�าหอม, เสื�อผา้, เครืองสําอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยีหอ้ดังและทีสําคัญคอืราคาถกู
มาก นอกจากนี�แลว้ยังเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส,์ ชดุคอสเพลย,์ การต์ูนอะนเิมะและสนิคา้อืนๆ อกี
มากมาย 

เที4ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหบุเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถกูขนาน
นามไวว้า่เป็น ลติเติ�ลเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ียังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึงอารยธรรม ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่ นไดอ้ยา่งสมบรูณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึ�นดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเกา่แก ่อายเุป็น
รอ้ยๆปี มี วัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีคกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพ
ธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ นําท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศเมอืงเก่าทาคายาม่าที ซนัมาชซูิจ ิย่านเมืองเก่าที
อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมือ 300 ปีกอ่นไดเ้ป็นอยา่งด ี 
ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจนิยะ (Takayama Jinya) อดตีทําหนา้ทีเป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถินประจํา
ภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทังปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็น
พพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอทาทามทิีไดรั้บการบํารุงรักษาเป็นอย่างด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีจัดแสดงขา้ว
ของและเอกสารทางการของขนุนางศกัดนิา แผนทีภมูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้  
(ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิ4มประมาณ 430 เยน/ทา่น)   
นําทา่นสู ่ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมอืงทีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่ น เป็นหมู่บา้น
ชาวนาทีมีรูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกทีมี
ชือเสยีงแห่งหนึง หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีมีอายุมากกว่า 250 ปี คําว่า “กัชโช” มี
ความหมายวา่ “พนมมอื” ซึงเป็นการบง่บอกถงึลกัษณะ รปูแบบของบา้นทีมหีลงัคามงุดว้ยฟางขา้วทีทํามมุชนัถงึ 
60 องศา คลา้ยสองมอืทีประนมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั �งหลังถกูสรา้ง
ขึ�นโดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มาในปี 1995 องคก์ารยเูนสโกขึ�นทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 
เดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) เป็นเมอืงทีใหญเ่ป็นอนัดบัสองของ จงัหวดันากาโน ่ 

คํ4า         อสิระรบัประทานอาหารคํ4าตามอธัยาศยั  

พกัที4 Matsumoto Hotel  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที4สาม เมอืงมตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้– เมอืงยามานาช ิ– หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก – โกเทมบะ เอา้เลท - 
ออนเซ็น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

นําท่านเขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโต ้(Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทดั �งเดมิทียังคงสภาพสมบูรณ์
และสวยงามทีสุดของประเทศญีปุ่ น  เนืองจากสรา้งอยู่บนพื�นทีราบ ในภาษาญีปุ่ นจึงเรียกว่า ฮริาจโิระ 
(Hirajiro) ปราสาทแหง่นี�มเีอกลักษณ์ตรงทีมหีอคอยและป้อมปืนเชือมตอ่กบัโครงสรา้งอาคารหลัก และดว้ยสี
โทนมดืทําใหเ้กดิความรูส้กึทีย ิงใหญแ่ละสขุมุ จนไดรั้บ ฉายาวา่ปราสาทอกีา (Fugashi-Jo) ภายในตกแตง่
ดว้ยไม ้จุดทีน่าสนใจ ไดแ้ก ่บันไดไมส้งูชัน ชอ่งเก็บหนิสําหรับโจมตศีัตรู ชอ่งสําหรับธนู และหอสังเกตการณ์
บนชั �น นําทา่นอสิระชอ้ปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืง พรอ้มกบัสมัผัสบรรยากาศชาวเมอืงทอ้งถิน 

เที4ยง รบัประทานอาหารกลางวนัตาม ณ ภตัตาคาร (2) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู ่จงัหวดัยามานาช ินําทา่นชม  หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลียนสี
เป็นจุดทอ่งเทียวสําคญัอกีสถานทีหนึง โดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตัดกบัพื�นหลงัสฟ้ีา และใบไมเ้ปลียนส ีสเีหลอืง 
แดง สม้ เป็นภาพทีสวยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อนํ�า 8 บ่อในโอชโินะ ตั �งอยู่
ระหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่นํ�าทั �ง 8 นี�เป็นนํ�าจากหมิะทีละลายในชว่งฤดรูอ้น 
ทีไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหนิลาวาทีมีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทําใหนํ้�าใสสะอาดเป็นพิเศษ 
นอกจากนี�ยังมรีา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของทีระลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ทีขายทั�งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื 
และผลติภัณฑท์อ้งถินอืนๆ อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซื�อของทีระลกึตามอธัยาศยั  
เดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี4 เอา้ทเ์ลท (Gotemba Outlet) ใหท้่านไดช้อ้ปปิ�งอยา่งจุใจกับสนิคา้แบรนด์
เนมทีแหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย เชน่ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, 
ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื�อ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, 
HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื�อสนิคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืนๆ อีก
มากมาย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ีพัก 

คํ4า  รบัประทานอาหารคํ4า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) พเิศษ!! อ ิ4มอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู
ที4พกั FUJISAN HOTEL RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากนั�นใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่นํ Oาแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือว่าถา้ไดแ้ชนํ่�าแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึ�น 
 

วนัที4ส ี4   ภเูขาไฟฟจู ิ(ขึOนยูก่บัสภาพอากาศ) – เรยีนพธิชีงชาญี4ปุ่ น – ทะเลสาบฮามานาโกะ – เมอืงนาโกยา่ – 
ชอ้ปปิO งยา่นซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
นําท่านสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิ(Fuji Mountain) ทีมคีวามสงูเหนือจากระดับนํ�าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีมชีือเสยีง
เป็นทีรูจั้กไปทัวโลกในเรืองความสวยงามทีธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืวา่เป็นสัญลักษณ์หนึง
ของประเทศญีปุ่ น ทั �งยังเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทียวตา่งชาตทิีมาเยอืนญีปุ่ นตลอดทกุฤดกูาล  
นําทา่นขึOนสูช่ ัOนที4 5 ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิ~ไมข่ ึOน ในกรณีที4อากาศไมเ่อืOออํานวย หรอื ทางขึOน
ปิด) ทีทุกทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟจู ิและสมัผัสกับความหนาว
เย็น ใหทุ้กทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซื�อสนิคา้ของทีระลกึซึงเป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟู
จใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถา่ยรูปและซื�อของทีระลกึตามอัธยาศัย 
จากนั�นสัมผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญี4ปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตาม
แบบญีปุ่ นนั�น มีขั �นตอนมากมาย เริมตั �งแต่การชงชา การรับชา และการดืมชา ทุกขั �นตอนนั�นลว้นมีพิธี 
รายละเอยีดทีบรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไม่ใชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้ี
สว่นรว่มในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย และจากนั�นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื�อของทีระลกึตามอธัยาศยั  

เที4ยง รบัประทานอาหารกลางวนัตาม ณ ภตัตาคาร (5) 
 เดนิทางสู่ ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รมิ
ชายฝังแปซฟิิค ทศิตะวันตกของจังหวัดชซิโุอกะ แตเ่ดมิเป็นทะเลสาบนํ�าจดืทีแยกออกมาจากมหาสมุทร ตอ่มา
เกดิแผน่ดนิไหวในปี 1498 ทําใหนํ้�าจดืเปลียนเป็นนํ�าเค็มในทีสดุ  สาเหตทุีชือวา่ทะเลสาปปลาไหล เนืองจากบริ
เวณนี�จะเป็นบรเิวณทีมกีารจับปลาไหลไดม้ากเป็นอันดับตน้ ๆ ของประเทศญีปุ่ น โดยสถานทีแหง่นี�จะเป็นจุดชม
ววิและเป็นทีพักจอดรถ มรีา้นคา้และผลติภัณฑเ์กียวกบัปลาไหลใหเ้ลอืกซื�อเป็นของทีระลกึ  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

นําท่านสู่ เมอืงนาโกยา่ เป็นตัวเมอืงของ จงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน เป็น
เมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทีสําคัญแหง่หนึงของญีปุ่ น  
จากนั�นเดนิทางสู ่ยา่นซาคาเอะ (Sakae) เป็นยา่นธรุกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใต้
ดนิ (central park) ทีเต็มไปดว้ยรา้นตา่งๆ เชน่ รา้นเสื�อผา้แฟชัน, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความ
งาม เป็นตน้ ทีนีกนิบรเิวณตั �งแตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

คํ4า         อสิระรบัประทานอาหารคํ4าตามอธัยาศยั 

พกัที4 Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที4หา้ เมอืงนาโกยา่ – สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ – สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ 

09.00 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทียวบนิที XJ639 

(สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครื4องดื4มบนเครื4อง) 

13.00 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นที4ไมเ่อาต ั�วเครื4องบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัOงนีOเพื4อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ~ :  รายการทวัรส์ามารถเปลี4ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื4องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที4ยวญี4ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี4ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั4วโมง มอิาจเพิ4มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ท ัOงนีOข ึOนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัOนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ~ในการปรบัเปลี4ยนเวลาทอ่งเที4ยว
ตามสถานที4ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

✔  คา่ตัmวเครืองบนิไป-กลบัตามรายการทีระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
✔  คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✔  โรงแรมทีพักตามทีระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✔  คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีตา่งๆ ตามรายการทีระบ ุ   
✔  คา่อาหาร ตามรายการทีระบ ุ  
✔  คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรรมธรรม)์ 

✔  ภาษีมลูคา่เพิม 7 % และภาษีหัก ณ ทีจา่ย 3 % 

 
อตัราคา่บรกิารนีOไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครืองดืม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง
และคา่พาหนะตา่งๆ ทีมไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายืนรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนืองจากทางญีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้
การยืนวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญีปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศใหย้ืนวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรบัการยืนรอ้งขอวี
ซา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมนํี�าหนักเกนิกวา่ทีสายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ทีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัmวเครืองบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน และหวัหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
เดนิทางขึOนตํ4า 34 ทา่น หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจะชําระค่าบรกิารเพิม
เพือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิpในการงด
ออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เงื4อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  

★  มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 
20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิpในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

★  สว่นทีเหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

● หากไมช่าํระมัดจําตามทีกําหนด ขออนุญาตตดัทีนังใหล้กูคา้ทา่นอืนทีรออยู ่
● หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 

● เมือท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไดร้ะบุ
ไวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

● หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื4อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

● สง่รายชื4อสํารองที4น ั4ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื4อพรอ้มยนืยนัวา่
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที4ยวทรปิใด, วนัที4ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ~ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชื4อ-นามสกลุ และอื4นๆ เพื4อใชใ้นการจองต ั�วเครื4องบนิท ัOงส ิOน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํา 2 หนา้
หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 

เงื4อนไขยกเลกิการจอง : 

เนืองจากเป็นราคาตัmวเครืองบนิโปรโมชัน เมือจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี 
และกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั�งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีระบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิpทีจะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิp ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่
กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี4ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี4ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัOนในประเทศญี4ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื4อการทอ่งเที4ยว เยี4ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื4นเอกสารในข ัOนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื4อ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี4ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีO 

1. ตัmวเครืองบนิขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิงทียนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอาจเกดิขึ�นในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ ทีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี4ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี4ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิงทีขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัOงหมดกอ่นทําการจอง เพื4อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ~ท ี4จะเลื4อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึOนในกรณีที4มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิpการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิpในการเปลียนเทียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิงของผดิกฎหมาย ซึงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิงของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทียวเอง  

6. เมือท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอทีตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี / ปลอดบหุรี
ได ้โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทียวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึงอาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งทีตอ้งเรง่รบี เพือใหไ้ดท้อ่งเทียวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดืมทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริมในวนัที 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที 3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวนันั�นๆ มอิาจเพิม
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ
เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิpในการปรับเปลียนเวลาทอ่งเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


