
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N  
ซุปตาร์ เจ้าชายหิมะ 

กาํหนดการเดนิทางเดือนธันวาคม 62 - มกราคม 63  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยสายการบนิแอร์เอซียเอก็ซ์ (XJ) 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ชมความน่ารัก ของลงิภูเขา แช่ออนเซนท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน 
อลงัการความยิ?งใหญ่ของปราสาทอกีาดาํ ณ เมืองมัตสึโมโต้ 

อสิระเล่นสกี ณ ลานสกฟูีจิเทน็ ที?มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั 
เยือนลติเติGลเกยีวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า 

สัมผสัเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า  ช้อปปิG งจุใจ ย่านซาคาเอะ 
FREE WIFI ON BUS 

พเิศษ!!! อาบนํGาแร่ธรรมชาติ ดนิเนอร์ขาปูยกัษ์ 
มีนํGาดื?มบริการบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี?ยว อุณหภูม ิ  
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  

01-05 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
02-06 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 6°C - 12°C  
03-07 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
04-08 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
05-09 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
06-10 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 6°C - 12°C  
07-11 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  
08-12 ธันวาคม 2562 25,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  
09-13 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  
10-14 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  
11-15 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  
12-16 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 4°C - 12°C  
13-17 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  
14-18 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  
15-19 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  
16-20 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

17-21 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  
18-22 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  
19-23 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  
20-24 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  
21-25 ธันวาคม 2562 24,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  
22-26 ธันวาคม 2562 24,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  
23-27 ธันวาคม 2562 24,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  
24-28 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  
25-29 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 3°C - 10°C  
26-30 ธันวาคม 2562 26,888.- 7,900.- 3°C - 10°C  

27-31 ธันวาคม 2562 BUS1 29,888.- 7,900.- 3°C - 10°C  
27-31 ธันวาคม 2562 BUS2 29,888.- 7,900.- 3°C - 10°C  

28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS1 31,888.- 7,900.- 3°C - 10°C  
28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS2 31,888.- 7,900.- 3°C - 10°C  

29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63 31,888.- 7,900.- 3°C - 10°C  
30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 29,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  

 
+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั#ง+ 

** ปล. ราคานี#ไม่รวมค่าทปิไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป** 
ไม่มรีาคาเดก็ เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / เดก็อายตํุ�ากว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมือง  

23:00 น. พร้อมกนัที สนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชั�น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบนิ AIR ASIA 
X เจา้หนา้ทีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกในการเชค็อิน 

วนัที?สอง      สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์  เมืองนาโกย่า – หมูบ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - 
เมืองมัตสึโมโต้  

02.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาโกยา่ ประเทศญีปุ่น โดยเทียวบินที XJ638 

บริการอาหารและเครื?องดื?มบนเครื?อง 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ทีนัง จดัทีนังแบบ 3-3-3  

 (นํ�าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซื�อนํ�าหนกัเพิม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย) 

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี?ปุ่น นําท่านผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร เรียบร้อยแลว้ (เวลาที?ญี?ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั?วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือความสะดวกในการ
นดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี?ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนืGอสัตว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ 
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ  
จากนั�นนาํท่านสู่ ชิราคาวาโกะ Shirakawago เมืองทีเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมของประเทศญีปุ่น เป็นหมู่บา้น
ชาวนาทีมีรูปร่างแปลกตาติดอนัดบั The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกทีมีชือเสียงแห่ง
หนึ ง HILIGHT!!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณทีมีอายุมากกว่า 250 ปี ค ําว่า “กัชโช” มี
ความหมายว่า “พนมมือ” ซึ งเป็นการบ่งบอกถึงลกัษณะ รูปแบบของบา้นทีมีหลงัคามุงดว้ยฟางขา้วทีทาํมุมชนัถึง 60 
องศา คลา้ยสองมือทีประนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั�งหลงัถูกสร้างขึ�นโดย
ไม่ใช้ตะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโกขึ�นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก  (จากสนามบินใช้เวลา
เดินทาง 3 ชัวโมง) 

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1)  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยูใ่นหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไวว้่า
เป็น ลิตเติGลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ทียงัคงอนุรักษไ์วซึ้ งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีใน
อดีตของชาวญีปุ่นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสร้างขึ�นดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆปี มี วดั 
ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีคึกคกัเตม็ไปดว้ยผูค้น ตวัเมืองสวยสะอาด ทนัสมยั และมีสภาพธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ 
นําท่านเดินเล่น ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ Takayama Jinya อดีตทาํหน้าทีเป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถิน
ประจาํภูมิภาคฮิดะ ในสมยัการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทังปี 1969 จนถึงปัจจุบนัเปิดเป็น
พิพิธภณัฑใ์ห้ประชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอทาทามิทีไดรั้บการบาํรุงรักษาเป็นอยา่งดี ปัจจุบนัใชเ้ป็นทีจดัแสดงขา้วของ
และเอกสารทางการของขนุนางศกัดินา แผนทีภูมิภาคฮิดะ และประวติัศาสตร์แผนเมือง เป็นตน้ (ไม่รวมค่าเข้า จ่าย
เพิ�มประมาณ 430 เยน/ท่าน) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 55 นาที)  

เดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) เป็นเมืองทีใหญ่เป็นอนัดบัสองของจังหวัดนากาโน่ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.10 ชม.)  

คํ?า อสิระรับประทานอาหารคํ?าตามอธัยาศัย 

พกัที? APICO PLAZA MATSUMOTO HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที?สาม   ปราสาทมตัสึโมโต้ – เมืองนากาโน่ - ชมลงิแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ – พพิธิภณัฑ์หมู่บ้านอยิาชิโนซาโตะ – แช่
ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

  

นาํท่านเขา้ชม ปราสาทมัตสึโมโต้ (Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทดั�งเดิมทียงัคงสภาพสมบูรณ์และสวยงาม
ทีสุดของประเทศญีปุ่น  เนืองจากสร้างอยูบ่นพื�นทีราบ ในภาษาญีปุ่ นจึงเรียกวา่ ฮิราจิโระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนี�
มีเอกลกัษณ์ตรงทีมีหอคอยและป้อมปืนเชือมต่อกบัโครงสร้างอาคารหลกั และดว้ยสีโทนมืดทาํใหเ้กิดความรู้สึกที
ยิงใหญ่และสุขมุ จนไดรั้บฉายาว่าปราสาทอีกา (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดทีน่าสนใจ ไดแ้ก่ บนัไดไม้
สูงชนั ช่องเกบ็หินสาํหรับโจมตีศตัรู ช่องสาํหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บนชั�น นาํท่านอิสระชอ้ปปิ� งสินคา้พื�นเมือง 
พร้อมกบัสมัผสับรรยากาศชาวเมืองทอ้งถิน 

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3)  

 เดินทางสู่ เมืองนากาโน่ เป็นจงัหวดัในภูมิภาค Chubu ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ทาํให้มีอากาศหนาวเยน็ 
และมีความสวยงามของธรรมชาติอย่างทีสุด ได้ชือว่าเป็นหลงัคาแห่งญีปุ่ น เนืองจากถูกรอบลอ้มด้วยภูเขาสูง 
จากนั� นนําท่านเดินทางสู่ สวนลิงจิโกคุดานิ (Jigokudani Monkey Park) ตั� งอยู่ท่ามกลาง หุบเขาจิโกคุดานิ 
(Jigokudani valley) ในยามาโนะอูจิ เป็นนํ� าพุร้อนธรรมชาติทีลิงป่าลงมาอาบนํ� า และเป็นทีอยู่อาศยัของลิงหิมะ
ชนิดนี� อีกดว้ย ภายในพื�นทีสวนสาธารณะ มีสระว่ายนํ� าทีสร้างขึ�นสาํหรับเจา้ลิงทั�งหลาย ซึ งจากประตูทางเขา้สวน
เดินเขา้ไปเพียง 5 นาที ไฮไลท์!! ท่านจะพบเห็นลิงตลอดสองขา้งเส้นทางระหว่างทีไปยงัสระนํ� า โดยพวกมนัจะจบั
กลุ่มกนัเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มีความคุน้เคยกบัมนุษย ์อิสระให้ท่านชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซนในอิริยาบถต่างๆ 
ตามอธัยาศยั ข้อควรระมัดระวังห้ามเข้าไปจับหรือให้อาหารโดยเดด็ขาด (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัวโมง) 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่จงัหวดัยามานาชิ ชม พพิธิภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) ตั�งอยูใ่นพื�นทีทีเคยเป็นหมู่บา้น
เกษตรกรรมบนชายฝังทิศตะวนัตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ งถูกพายไุตฝุ้่ นพดัถล่มในปี 1966 จนกระ
ทั�งต่อมาอีก 40 ปีไดรั้บการบูรณะขึ�นใหม่ใหเ้ป็นแบบดั�งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชม
ศึกษาเรียนรู้เกียวกบัวฒันธรรม ลองและซื�อสินคา้หตัถกรรมแบบดั�งเดิม ภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 
หลงัคาเรือน ในอาคารแต่ละหลงันอกจากกิจกรรมงานฝีมือแบบดั�งเดิมแลว้ ยงัสามารถชมพิพิธภณัฑแ์ละแกลลอรี , 
ซื�อสินคา้พื�นเมือง, เพลิดเพลินกบัร้านนํ� าชาและร้านอาหาร นอกจากนี� ยงัมีจดัอีเวนทแ์บบโบราณให้เขา้กบัฤดูกาล
ดว้ย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง) 

คํ?า  รับประทานอาหารคํ?า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (4) พเิศษ!! อิ?มอร่อยกบั บุฟเฟ่ต์ขาป ู 
ที?พกั FUJISAN HOTEL RESORT หรือระดบัเดยีวกนั   

จากนัGนให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่นํGาแร่ออนเซนธรรมชาติ เชื?อว่าถ้าได้แช่นํGาแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงาม
และช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดขีึGน 

วนัที?สี? ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกแีละเครื?องแต่งกาย) - เรียนพธีิชงชาญี?ปุ่น – ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมืองนา
โกย่า - ช้อปปิG งซาคาเอะ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 

นาํท่านสัมผสัประสบการณ์ความสนุกสนานที ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและทีพกัทีตั�งอยู่
บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะไดส้ัมผสักบัหิมะทีตกในช่วงปีใหม่ หากมีเวลาพอ อิสระ ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ์
ใหม่ อาทิ ตืนเตน้กบัการลืนไถลดว้ย สกี เลือกสนุกกบัสโนวบ์อร์ด หรือเพลิดเพลินกบัการนังเลือนหิมะ ทีท่านจะ
สามารถดืมดํากบัทศันียภาพทีถูกปกคลุมดว้ยหิมะทีดูแลว้สะอาดตาอยา่งยิง (**หากลานสกแีห่งนีGยงัไม่เปิดให้บริการ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เนื?องจากหิมะไม่หนาพอที?จะเล่นได้นัGน สงวนสิทธิ�พาไปลานสกีอื?นทดแทน ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุด
สําหรับเล่นกจิกรรมต่างๆ)  

จากนั�นสมัผสัวฒันธรรมดั�งเดิมของชาวญีปุ่น นันก็คือ การเรียนพธีิชงชาญี?ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่ น
นั�น มีขั�นตอนมากมาย เริมตั�งแต่การชงชา การรับชา และการดืมชา ทุกขั�นตอนนั�นลว้นมีพิธี รายละเอียดทีบรรจง
และสวยงามเป็นอยา่งมาก พิธีชงชานี�  ไม่ใช่แค่รับชมอยา่งเดียว ยงัเปิดโอกาสใหท่้านไดมี้ส่วนร่วมในพิธีการชงชานี�
อีกดว้ย และจากนั�นใหท่้านไดอิ้สระเลือกซื�อของทีระลึกตามอธัยาศยั 

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6) 
 เดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ริมชายฝังแป
ซิฟิค ทิศตะวนัตกของจงัหวดัชิซุโอกะ แต่เดิมเป็นทะเลสาบนํ�าจืดทีแยกออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกิดแผน่ดินไหว
ในปี 1498 ทาํใหน้ํ� าจืดเปลียนเป็นนํ� าเคม็ในทีสุด  สาเหตุทีชือว่าทะเลสาปปลาไหล เนืองจากบริเวณนี�จะเป็นบริเวณ
ทีมีการจบัปลาไหลไดม้ากเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศญีปุ่น โดยสถานทีแห่งนี� จะเป็นจุดชมวิวและเป็นทีพกัจอด
รถ มีร้านคา้และผลิตภณัฑเ์กียวกบัปลาไหลใหเ้ลือกซื�อเป็นของทีระลึก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.10 ชัวโมง) 
นาํท่านสู่ นาโกย่า เป็นตวัเมืองของ จังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศยัอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมืองศูนยร์วม
การคา้และการคมนาคมทีสาํคญัแห่งหนึงของญีปุ่น (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง) 

คํ?า อสิระรับประทานอาหารคํ?าตามอธัยาศัย 
ที?พกั   TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรือเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

จากนั�นอิสระใหท้่านชอ้ปปิ� ง ย่านซาคาเอะ (Sakae) เป็นยา่นธุรกิจการคา้ มีหา้งสรรพสินคา้มตัสึซาคายะ หรือ เมือง
ใต้ดนิ (central park) ทีเตม็ไปดว้ยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสื�อผา้แฟชัน, ร้านของใชก้ระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม 
เป็นตน้ ทีนีกินบริเวณตั�งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 

 

วนัที?ห้า  สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
 ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า 
10.50 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์ เทียวบินที XJ639 

สายการบนิมีบริการอาหารและเครื?องดื?มบนเครื?อง 
15.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สําหรับลูกค้าท่านที?ไม่เอาตั�วเครื?องบนิ  หกัค่าตั�วออก 7,000 บาท จากราคาทวัร์ 
 

*ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอร์เอเซียเท่านัGน*  

** ทัGงนีGหากสายการบินไฟล์ทอนิเตอร์เกดิเที?ยวบนิล่าช้า ทางบริษัทจะรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที?
เป็นสายการบนิเครือเดยีวกนักับไฟล์ทอนิเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทาํการซืGอตั�วภายในประเทศทุกครัGง  เพื?อ

ประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ� :  รายการทัวร์สามารถเปลี?ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื?องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็น
ต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที?ยวญี?ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี?ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 
ชั?วโมง มิอาจเพิ?มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัGงนีGขึGนอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัGนๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิ�ในการปรับเปลี?ยนเวลาท่องเที?ยวตามสถานที?ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการรวม 
✔  ค่าตั\วเครืองบินไป-กลบัตามรายการทีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ�ามนั  
✔  ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
✔  โรงแรมทีพกัตามทีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✔  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ    
✔  ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ   
✔  ค่าเบี�ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเทียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบริการนีGไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้งและค่า
พาหนะต่างๆ ทีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายืนร้องขอวีซ่าอีกครั� ง (เนืองจากทางญีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยืนวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้บัคนไทยสาํหรับผูที้ประสงคพ์าํนกัระยะสั�นในประเทศญีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญีปุ่นประกาศใหย้ืนวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิม 2,000 บาท สาํหรับการยืนร้องขอวีซ่า 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมีนํ�าหนกัเกินกวา่ทีสายการบินนั�นๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีนํ�ามนั ทีสายการบินเรียกเกบ็เพิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตั\วเครืองบินไปแลว้ 
× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน และหวัหนา้ทวัร์อาํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 
× ภาษีมูลค่าเพิม 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 % 

 
เดนิทางขึGนตํ?า 34 ท่าน หากตํากวา่กาํหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีทีจะชาํระค่าบริการเพิมเพือใหค้ณะ
เดินทางได ้ทางเรายนิดีทีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ_ ในการงดออกเดินทางและ
เลือนการเดินทางไปในวนัอืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เงื?อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

★  มัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ทาํการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 20 วนั 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ_ ในการเกบ็ค่าทวัร์เตม็จาํนวน  

★  ส่วนทีเหลือ ชาํระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

● หากไม่ชาํระมดัจาํตามที�กาํหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งให้ลกูค้าท่านอื�นที�รออยู่ 

● หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติัโดยไม่มเีงื�อนไข 

● เมื�อท่านชาํระเงินไม่ว่าจะทั(งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขและข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้
ทั(งหมดนี(แล้ว 

● หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื�อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

● ส่งรายชื�อสํารองที�นั�ง ผู้ เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื�อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง
ท่องเที�ยวทริปใด, วันที�ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธิNไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใช้ในการจองตัQว
เครื�องบินทั#งสิ#น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ�นไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งตํา 2 หนา้หากไม่
มันใจโปรดสอบถาม 

 

เงื?อนไขยกเลกิการจอง : 

● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั ได้เงนิคืนทัGงหมด 

● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29-15 วนั ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์ทัGงหมด 

● ยกเลกิหลงั 14 วนั ไม่ได้ค่าทัวร์คืน  

● กรุ๊ปที?เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที?ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที?มีการการันตีค่ามัดจําที?พกัโดยตรง หรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที?ยวบิน พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ� ไม่มีการคืนเงนิทุกกรณี ทัGงมัดจํา หรือค่าทัวร์ทัGงหมด เนื?องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่าย
ในเที?ยวบินนัGนๆ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี?ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที?ประสงค์จะพํานักระยะสัGนในประเทศญี?ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพื?อการท่องเที?ยว เยี?ยมญาติ หรือธุรกจิ จะต้องยื?นเอกสารในขัGนตอนการตรวจเข้าเมือง เพื?อยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้า
ประเทศญี?ปุ่น* ดงัต่อไปนีG 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. ตั\วเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2. สิงทียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีอาจเกิดขึ�นในระหว่างทีพาํนกัในประเทศญีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต 
เป็นตน้) 

3. ชือ ทีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งทีพาํนกัในประเทศญีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งทีพาํนกัในประเทศญีปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี?ปุ่น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญี?ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ตํากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทาํในประเทศญีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิงทีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั�น 

3. ในขั�นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูที้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้
ข่ายคุณสมบติัทีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทัGงหมดก่อนทาํการจอง เพื?อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที?จะเลื?อนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึGนในกรณทีี?มผู้ีร่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ_ การเกบ็ค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ_ ในการเปลียนเทียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาํสิงของผิดกฎหมาย ซึ งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดสิงของสูญหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเทียวเอง  

6. เมือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั�งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั�งหมด  

7. รายการนี� เป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครั� งหนึ ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัสาํหรับผูสู้บบุหรี  / ปลอดบุหรีได ้
โดยอาจจะขอเปลียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูที้พกั ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดนิทาง มิฉะนั�น
บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสัญญาใด ๆ ทั�งสิ�นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั�น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผูเ้ดินทางไม่ผา่น
การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทียว อนัเนืองมาจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดั
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํใหเ้วลาในการ
ท่องเทียวและ ชอ้ปปิ� งแต่ละสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซึงอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั� งทีตอ้งเร่งรีบ เพือใหไ้ดท้่องเทียวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ�าดืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเริมในวนัที 2 ของการเดินทาง ถึงวนัที 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบสันาํเทียวญีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัวโมง ในวนันั�นๆ มิอาจเพิม
เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั�นๆเป็น
หลกั จึงขอสงวนสิทธิ_ ในการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 


