
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGOYA TAKAYAMA FUJI 5D3N  

ซุปตาร ์เมอืงเกา่ กบั ดอกไมง้าม 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภาคม-กนัยายน 2562 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 

เยอืนหมูบ่า้นมรดกโลก world heritage ชริาคาวาโกะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อลงัการความยิJงใหญข่องปราสาทอกีาดาํ ณ เมอืงมตัสโึมโต ้

เพลดิเพลนิใจกบัดอกไมน้านาพรรณ ณ สวนดอกไมฮ้านาโนะมโิยโกะ 

ขึRนภเูขาไฟฟจูชิ ัRน 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีJปุ่ น 

ชอ้ปปิR งจใุจ ณ เมอืงนาโกยา่ ยา่นโอส ุและซาคาเอะ 

FREE!! WIFI ON BUS  
พเิศษ!!! อาบนํRาแรธ่รรมชาต ิ

มนํี RาดืJมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนืJองจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายตุํJากวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 

 ราคานีRไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีJยว บสั 34+1 

05 - 09 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
07 - 11 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
14 - 18 มถินุายน 2562 17,888.- 7,900.- 1 
21 - 25 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 

28 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
05 - 09 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
07 - 11 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
12 - 16 กรกฎาคม 2562 17,888.- 7,900.- 1 
17 - 21 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
19 - 23 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
26- 30 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
02 - 06 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
04 - 08 สงิหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
09 - 13 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
16 - 20 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
18 - 22 สงิหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
23- 27 สงิหาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
25- 29 สงิหาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
03- 07 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
10- 14 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
13- 17 กนัยายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
15- 19 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
20- 24 กนัยายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20:00 น. พรอ้มกนัที 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� าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครืJองดืJมบนเครืJอง 

 

วนัทีJสอง   สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์ นาโกยา่ – วดัโอสคุนันอน - ชอ้ปปิR งยา่นชอ้ปปิR งโอส ุ - ทาคายามา่ – ซนัมา
ชซูิจ ิ– ชริาคาวาโกะ - เมอืงมตัสโึมโตะ 

07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีJปุ่ น นําทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
และศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีJญีJปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัJวโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีJปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 
เนืRอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ท่านสู่ วดัโอสุคนันอน (Osu 

Kannon Temple) แรกเริมสรา้งขึ�น ในจังหวัดกฟิ ุและเนืองจากไดรั้บความเสยีหายจากอุทกภัยบ่อยครั �ง 
ดังนั�นจงึยา้ยมาประดษิฐาน ณ เมอืงนาโกยา่ เป็นหนึงในสามของศาลเจา้บชูาเจา้แมก่วนอมิทีใหญ่ทีสดุใน
ญีปุ่ น โดยวัตถุประสงคห์ลักของวัดแห่งนี� คอืการเคารพบูชารูปสลักไมข้อง เทพคนันอน เทพแหง่ความ
เมตตา ซึงแกะสลักโดยพระสงฆ ์Kobo Daishi ภายใตห้อ้งโถงใหญ่ คอืหอ้งสมดุชนิปูคุจ ิทีจัดเก็บหนังสอื
ภาษาญีปุ่ นและภาษาจนี กว่า 15,000 เล่ม หนังสอืเหล่านี�เป็นสมบัตขิองชาต ิและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
รวมถงึสําเนาทีเกา่แกท่ีสดุของพงศาวดารโคจคิ ิทีรวบรวมประวัตศิาสตรต์น้กําเนนิของญีปุ่ น จากนั�นอสิระให ้
ท่านชอ้ปปิ�ง ยา่นชอ้ปปิR งโอส ุ (Osu Shopping Arcade) ของเมอืงนาโงยา่ มอีายปุระมาณ 400 กว่าปี มี
รา้นคา้นอ้ยใหญ่มากมายกว่า 1,200 รา้นคา้เรียงรายตลอดสองขา้งทาง ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้
ทันสมัยไมว่่าจะเป็นนํ�าหอม, เสื�อผา้, เครืองสําอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยีหอ้ดังและทีสําคัญคอืราคาถูก
มาก นอกจากนี�แลว้ยงัเป็นแหลง่รวมอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส,์ ชดุคอสเพลย,์ การต์นูอะนเิมะและสนิคา้อืนๆ อกี
มากมาย 

เทีJยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

เดนิทางสู่ ทาคายามา่ (Takayama) เมอืงเก่าแก่อยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถูก
ขนานนามไวว้า่เป็น ลติเต ิRลเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ียงัคงอนุรักษ์ไวซ้ ึงอารยธรรม  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญีปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึ�นดว้ยไมแ้บบโบราณ 
บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีคกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวย
สะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอดุมสมบรูณ์ นําท่านเดนเลน่ ชมบรรยากาศเมอืงเกา่ทาคายามา่ที 
ซนัมาชซูิจ ิย่านเมอืงเก่าทีอนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมือ 300 ปีก่อนไดเ้ป็นอย่างด ีผ่านชม อาคารทาคา

ยามา่จนิยะ (Takayama Jinya) อดตีทําหนา้ทีเป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถินประจําภมูภิาคฮดิะ ในสมยัการ
ปกครองของโชกนุโทคงุาวะในปี 1692 จนกระทังปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หป้ระชาชนเขา้
ชมหอ้งเสีอทาทามทิีไดรั้บการบํารุงรักษาเป็นอยา่งด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีจัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการ
ของขุนนางศักดนิา แผนทีภูมภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตร์แผนเมือง เป็นตน้ (ไม่รวมคา่เขา้ จ่ายเพิJม
ประมาณ 430 เยน/ทา่น)  นําท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองทีเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของประเทศญีปุ่ น เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีมรีปูรา่งแปลกตาตดิอนัดับ The most beautiful village 
in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทีมชี ือเสยีงแหง่หนึง HILIGHT!!! หมูบ่า้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนา
โบราณทีมอีายุมากกว่า 250 ปี คําว่า “กชัโช” มคีวามหมายว่า “พนมมอื” ซึงเป็นการบง่บอกถงึลักษณะ 
รปูแบบของบา้นทีมหีลังคามงุดว้ยฟางขา้วทีทํามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีประนมเขา้หากนั ตัวบา้นมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั �งหลังถูกสรา้งขึ�นโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 1995 องคก์าร
ยเูนสโกขึ�นทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก เดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) เป็นเมอืงที
ใหญเ่ป็นอนัดับสองของจงัหวดันากาโน ่ 

คํJา         อสิระรบัประทานอาหารคํJาตามอธัยาศยั  

พกัทีJ Matsumoto Hotel  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีJสาม เมอืงมตัสโึมโต ้- ปราสาทมตัสโึมโต ้- เมอืงยามานาช ิ– สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ – ออนเซ็น  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําท่านเขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโต ้(Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทดั �งเดมิทียังคงสภาพสมบรูณ์
และสวยงามทีสุดของประเทศญีปุ่ น  เนืองจากสรา้งอยู่บนพื�นทีราบ ในภาษาญีปุ่ นจงึเรียกว่า ฮริาจโิระ 
(Hirajiro) ปราสาทแห่งนี�มเีอกลักษณ์ตรงทีมหีอคอยและป้อมปืนเชือมต่อกับโครงสรา้งอาคารหลัก และ
ดว้ยสีโทนมืดทําใหเ้กดิความรูส้กึทีย ิงใหญ่และสุขุม จนไดรั้บ ฉายาว่าปราสาทอกีา (Fugashi-Jo) 

ภายในตกแตง่ดว้ยไม ้จดุทีน่าสนใจ ไดแ้ก ่บนัไดไมส้งูชนั ชอ่งเก็บหนิสําหรับโจมตศีัตร ูชอ่งสําหรับธนู และ
หอสงัเกตการณ์บนชั �น นําทา่นอสิระชอ้ปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืง พรอ้มกบัสมัผัสบรรยากาศชาวเมอืงทอ้งถิน 

เทีJยง รบัประทานอาหารกลางวนัตาม ณ ภตัตาคาร (3) 

เดินทางสู่จงัหวดัยามานาช ินําท่านชม สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Hananomiyako Flower 
Park) สวนดอกไมท้ีเรยีกไดว้่างดงามทีสดุแห่งหนึงในบรเิวณๆ ภเูขาไฟฟจู ิสวนดอกไมข้นาดใหญ่ใกลก้บั
ทะเลสาบยามานะกะและภเูขาไฟฟจู ิมพีื�นทีถงึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 87.5 ไร่ มดีอกไมห้ลาย
พันธุ ์ทีปลูกไวใ้หนั้กทอ่งเทียวไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทั �งปี ภายในสวนนอกจากทุง่กวา้งแลว้นั�นยังมดีอกไม ้
ทีถูกปลูกไวใ้นโดมขนาดใหญ ่เพือทีว่าหากวันใดทีมฝีนตก ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไมใ้นรม่ได ้
ไฮไลท!์!! นํ Rาตกเมยีวจนิ นํ�าตกสงู 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บรเิวณรอบๆ นํ�าตกยงัมกีงัหันและ 
มมุถา่ยรปูใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเก็บภาพประทับใจตามอธัยาศัย  ทา่นสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ั �งแต่
ฤดูใบไมผ้ลจินถงึฤดูใบไมร้่วง ทางสวนมตีารางบอกชว่งเวลาดอกไมบ้าน ว่าชว่งไหนมดีอกไมอ้ะไรใหท้่าน
ไดเ้พลดิเพลนิกบัสสีนัของดอกไมน้านาพันธุ ์(ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ, 

เดอืนมถิุนายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปีR ,แคลฟิอรเ์นยีป๊อปปีR , เดอืนกรกฏาคม-เดอืน
กนัยายน : ดอกบานชืJน,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวนั เป็นตน้)  

คํJา  รบัประทานอาหารคํJา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (4)  

ทีJพกั FUJISAN HOTEL RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน ัRนใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่ Rาแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชืJอวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ Rาแรแ่ลว้ จะทําให้
ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึRน 

 

 

 

 

 

วนัทีJส ีJ   ภเูขาไฟฟูจ ิ(ข ึRนยูก่บัสภาพอากาศ) – เรยีนพธิชีงชาญีJปุ่ น - ทะเลสาบฮามานาโกะ – เมอืงนาโกยา่ 
- ชอ้ปปิR งยา่นซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิทีมคีวามสงูเหนอืจากระดับนํ�าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีมชี ือเสยีงเป็นทีรูจั้ก
ไปทัวโลกในเรืองความสวยงามทีธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึงของ
ประเทศญีปุ่ น ทั �งยงัเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทียวตา่งชาตทิีมาเยอืนญีปุ่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึRนสู่
ช ัRนทีJ 5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิ�ไมข่ ึRน ในกรณีทีJอากาศไมเ่อืRออํานวย หรอื ทางขึRนปิด) ทีทุก
ทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ให ้
ทกุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซื�อสนิคา้ของทีระลกึซึงเป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใิน
หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซื�อของทีระลกึตามอธัยาศัย 
จากนั�นสมัผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีJปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตาม
แบบญีปุ่ นนั�น มีขั �นตอนมากมาย เริมตั �งแต่การชงชา การรับชา และการดืมชา ทุกขั �นตอนนั�นลว้นมพีธิี 
รายละเอยีดทีบรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไมใ่ชแ่ค่รับชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่าน
ไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย และจากนั�นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื�อของทีระลกึตามอธัยาศัย  

เทีJยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 เดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรอืทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รมิ
ชายฝังแปซฟิิค ทศิตะวันตกของจังหวัดชซิโุอกะ แต่เดมิเป็นทะเลสาบนํ�าจดืทีแยกออกมาจากมหาสมทุร 
ต่อมาเกดิแผ่นดนิไหวในปี 1498 ทําใหนํ้�าจดืเปลียนเป็นนํ�าเค็มในทีสดุ  สาเหตุทีช ือว่าทะเลสาปปลาไหล 
เนืองจากบรเิวณนี�จะเป็นบรเิวณทีมกีารจับปลาไหลไดม้ากเป็นอันดับตน้ ๆ ของประเทศญีปุ่ น โดยสถานที
แห่งนี�จะเป็นจุดชมววิและเป็นทีพักจอดรถ มรีา้นคา้และผลติภัณฑเ์กียวกับปลาไหลใหเ้ลอืกซื�อเป็นของที



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระลกึ นําท่านสู ่เมอืงนาโกยา่ เป็นตัวเมอืงของ จงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยูม่ากกว่า 2 ลา้น
คน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมทีสําคัญแห่งหนึงของญีปุ่ น นํา จากนั�นเดนิทางสู ่ยา่นซาคา
เอะ (Sakae) เป็นยา่นธรุกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มตัสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (central park) ทีเต็ม
ไปดว้ยรา้นต่างๆ เช่น รา้นเสื�อผา้แฟชัน, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีนีกนิ
บรเิวณตั �งแตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

คํJา         อสิระรบัประทานอาหารคํJาตามอธัยาศยั 

พกัทีJ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีJหา้ เมอืงนาโกยา่ - สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ - สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ 

09.00 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีJยวบนิทีJ XJ639 

13.00 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครืJองดืJมบนเครืJอง** 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีJไมเ่อาต ั�วเครืJองบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัRงนีRเพืJอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลีJยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืJองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีJยวญีJปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญีJปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัJวโมง มอิาจเพิJมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ัRงนีRข ึRนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัRนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลีJยนเวลา
ทอ่งเทีJยวตามสถานทีJในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ต̀ัวเครืองบนิไป-กลับตามรายการทีระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมทีพักตามทีระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีตา่งๆ ตามรายการทีระบ ุ   
� คา่อาหาร ตามรายการทีระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีRไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครืองดืม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ทีมไิดร้ะบใุนรายการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนืองจากทางญีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยืนวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญีปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศใหย้ืนวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับการยืนรอ้งขอวี
ซา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมนํี�าหนักเกนิกวา่ทีสายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ทีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต̀ัวเครืองบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม 7 % และภาษีหัก ณ ทีจา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึRนตํJา 34 ทา่น หากตํากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจะชําระคา่บรกิารเพิม
เพือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcในการ
งดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงืJอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 
20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิcในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นทีเหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมชํ่าระมัดจําตามทีกําหนด ขออนุญาตตัดทีนังใหล้กูคา้ทา่นอืนทีรออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 

• เมือทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไดร้ะบไุว ้
ทั �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืJอพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• ส่งรายชืJอสํารองทีJน ัJง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืJอพรอ้มยนืยนัว่า
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีJยวทรปิใด, วนัทีJใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชืJอ-นามสกลุ และอืJนๆ เพืJอใชใ้นการจองต ั�วเครืJองบนิท ัRงส ิRน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํา 2 
หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 

 

เง ืJอนไขยกเลกิการจอง : 

เนืองจากเป็นราคาต̀ัวเครืองบนิโปรโมชัน เมือจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือน ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
และกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีระบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcทีจะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมือทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิc ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่
กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีJปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีJประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัRนในประเทศญีJปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืJอการทอ่งเทีJยว เยีJยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืJนเอกสารในข ัRนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพืJอ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีJปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีR 

1. ต̀ัวเครืองบนิขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

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

3. ชือ ทีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีJปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีJปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิงทีขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิีจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัRงหมดกอ่นทําการจอง เพืJอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ีJจะเลืJอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึRนในกรณีทีJมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิcการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcในการเปลียนเทียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  

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

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

6. เมือท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี / ปลอดบหุรีได ้
โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทียว อนัเนืองมาจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทียวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึงอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งทีตอ้งเรง่รบี เพือใหไ้ดท้อ่งเทียวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดืมทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริมในวันที 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิม
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ
เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิcในการปรับเปลียนเวลาทอ่งเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


