
              

 

    

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



              

 

    

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง  

 
20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
23.55 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนาโกยา่ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ638 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัทีส่อง นาโกยา่ – ทาคายามา่ – หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ - ทีทํ่าการเกา่เมอืงทาคายามา่ - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ– 

ปราสาทมตัซโึมโต ้

 

07.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ 

จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร นําทา่นเทีย่วชม เมอืงทาคายามา่ ที่
ไดช้ ือ่วา่“ลติเติล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยู่ในหุบเขาทียั่งคงดแูลวัด ศาลเจา้ แม่น้ํา สะพาน ตลาดเชา้ 

และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตัว นําทา่นสู ่“หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมู่บา้นทีไ่ดรั้บเลอืกจาก
องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคึุร ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ 

ชือ่นีไ้ดม้าจากคําวา่ กสัโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชนัถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสอง

มอืทีพ่นมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดย
ไมใ่ชต้ะปแูมแ้ตต่วัเดยีว แตยั่งคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี

 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทีอุ่ดมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร  
ทีไ่ดช้ ือ่วา่“ลติเติล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยู่ในหุบเขาทียั่งคงดแูลวัด ศาลเจา้ แม่น้ํา สะพาน ตลาดเชา้ 

และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตัว นําทา่นชมสถานทีส่ําคัญเมือ่ครัง้อดตี ทีทํ่าการเกา่เมอืงทา

คายาม่า ใชเ้ป็นทัง้ทีทํ่างาน และทีอ่ยู่อาศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง
ของโชกนุโตกกุาวา่ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นทีทํ่าการรัฐในยุคเอะโดะเพยีงแห่งเดยีวทีข่า้มพน้ยุคสมัย

มาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี หอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของ
เจา้หนา้ที ่(ไมร่วมคา่เขา้ชม ทา่นละ  430 เยน)   

 



              

 

    

 
นําชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึง่ยังคงความเป็นบา้นเมืองแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิอย่างแทจ้ริงเดนิชม เขตเมอืง

เกา่ซนัมาชซิจึ ิ ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทียั่งคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี
กอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชิ

รุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุก๊ตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น 

 
 จากนัน้นําทา่นเก็บภาพประทบัใจดา้นหนา้ ปราสาทมตัซโึมโต ้มชี ือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่วา่ ปราสาทอกีา เนื่องจากผนัง
ปราสาทมสีดํีา และปีกดา้นตา่งๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาวา่ คาสมุา

ซะ เพื่อใชเ้ป็นทีพั่กของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจุบันหลังจากไดรั้บการจัดตัง้เป็นสมบัตปิระจําชาตญิีปุ่่ นไดป้รับให ้

เป็นพพิธิภัณฑส์าํหรับรวบรวมขอ้มลูประวตัศิาสตรข์องญีปุ่่ นและประวตัศิาสตรข์อง จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาททีม่ี
ความสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น  



              

 

    

เดนิทางมาถงึทาคายามา่ทัง้ท ี ถา้ไมล่องของดขีองเด็ดเมอืง

ทาคายาม่าก็เหมอืนจะมาไมถ่งึในเขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึนัิน้มี
รา้นอาหาร ของทานเลน่ คาเฟ่ มากมายตลอดแนวทางเดนิสองขา้ง

ทาง สาํหรับผูท้ีห่ลงใหลในรสชาตขิองเนือ้วัวนัน้ ตอ้งลอง!!! เนือ้ฮดิะ 
เป็นเนือ้ทีไ่ดจ้ากววัทีเ่ลีย้งตามทีร่าบสงูฮดิะ ซึง่วธิกีารเลีย้งเพือ่ใหม้ี

ไขมันมากๆก็คอืการ”ตดั”ลกูอัณฑะเพือ่ไมใ่หม้กีารสรา้งฮอรโ์มนไป
ผลติกลา้มเนือ้ก็จะทําใหม้ไีขมันแทรกอยูต่ามเนือ้จํานวนมาก แหละนี่

คอืเคล็ดลบัวา่ทําไมกนิแลว้ถงึละลายในปากและเป็นทีช่ ืน่ชอบของนัก

กนิเนือ้ยิง่นัก 
 

 
 
คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

 นําทา่นอริสระอาหารคํา่ ณ สถานรีถไฟมตัสโึมโต ้ซึง่เป็นสถานรีถไฟขนาดใหญ ่มรีา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่

และของทีร่ะลกึจําหนา่ยมากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
 

 

 วนัทีส่าม เสน้ทางสายโรแมนตคิ - กําแพงหมิะบนเทอืกเขาเจแปน แอลป์ (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – ออิอน มอลล ์

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู่เมือง ทาเทยาม่า เสน้ทาง กําแพงหมิะ เจแปน แอลป์ เสน้ทางท่องเทีย่วคลาสสคิทีท่่านจะ
ประทับใจไม่รูล้มื (ขึน้กับสภาพอากาศ) นําท่านน่ังกระเชา้ไฟฟ้ารูปขัน้บันไดสูท่ีร่าบสงูบโิจไดร่า เพื่อทําการเปลีย่นรถ

โคช้เป็นสายธรรมชาตขิองทางวนอุทยาน นําท่านโดยสารรถโคช้สู่ยอดดอย ผ่านป่าสนและทุ่งราบทีม่ีมนตเ์สน่ห์

แตกตา่งกนัทกุฤด ูเชน่ น้ําตกโชเมยีวเป็นน้ําตกทีส่งูทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น ผ่านป่าสนดกึดําบรรพท์ีม่อีายุกวา่ 1,000 ปี 
ลดัเลาะไปตามซอกกําแพงหมิะทีส่งูราว 20 เมตร (ชว่งกลางเดอืนเมษายน-ตน้เดอืนพฤษภาคม) ถงึยอดมุโรโด คอื จุด

ชมววิทีสู่งทีส่ดุของเสน้ทางนี้ บรเิวณยอดเขาท่านสามารถเห็นทะเลสาบนอ้ยใหญ่ ทะเลหมอกทีต่ัดกับขอบฟ้าสสีด
ตลอดทัง้วนัทัง้คนื สรา้งความประทบัใจใหท้า่นมริูล้มื  



              

 

    

 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าไรม้ลพษิทะลอุุโมงคใ์ตภู้เขาทาเทยาม่า ดว้ยความสงูถงึ 3,015 เมตร และสงูเป็นทีส่อง
รองจากภเูขาไฟฟจู ิสูท่ีร่าบไดคมัโป ชมความงดงามแหง่ทศันยีภาพอกีฟากฝ่ังของภเูขา จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่คุโร

เบะไดรา่ ทีร่าบสงูบนไหลเ่ขาทีท่า่นสามารถชมทศันยีภาพของชอ่งเขาทีเ่ป็นเหวลกึ สรา้งความตืน่ตาตืน่ใจอย่างยิง่แก่
นักทอ่งเทีย่ว นําทา่นโดยสารกระเชา้ขา้มเหวลกึซึง่มเีพยีงลวดสลงิของกระเชา้จากตน้ทางถงึปลายทางเทา่นัน้ ไม่มเีสา

คํ้าหรือคั่นกลางเป็นทางยาว 1,700 เมตร จงึไดฉ้ายาว่า กระเชา้พาโนราม่า นําท่านโดยสารเคเบลิคาร์ไฟฟ้ารูป
ขัน้บันไดอกีครัง้เพื่อลดระดับลงสูส่นัเขือ่น คโุรเบะ เป็นเขือ่นขนาดยักษ์ทีม่คีวามยาวของสันเขือ่นถงึ 800 เมตร ทา่น

สามารถเดนิชมววิทีว่เิศษยิง่ใหญ่ตระการตาของเทอืกเขาแอลป์ได ้และชมความแรงของน้ําทีป่ล่อยออกจากแอง่น้ําสี

เขยีวมรกตทีพ่วยพุ่งสง่เสยีงดังสน่ันสูเ่บือ้งลา่ง จากนัน้นําทา่นสูด่า่นสดุทา้ยของเสน้ทางธรรมชาต ินําทา่นโดยสารรถ
โคช้ไฟฟ้าปลอดมลพษิทะลอุโุมงคใ์ตภ้เูขาทางยาวรวมถงึ 6.1 กโิลเมตร  

 

 
จากนัน้นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ เป็นแหลง่ละลายเงนิเยน อาท ิขนมโม

จ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย จากนัน้นําทา่น

เดนิทางสูท่ีพั่ก 
คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  



              

 

    

พกัที ่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL   หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่  นาโกยา่ – ศาลเจา้โอสคึนันง – ถนนชอ้ปป้ิงโอส ึ– ยา่นชอ้ปป้ิงซาคาเอะ – มติซุยเอา้ทเ์ล็ท 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสคึนันง เป็นหนึ่งในสามของศาลเจา้บูชาเจา้แม่กวนอมิทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นวัด

ประจําตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั ้งเป็นตัวประกัน อันเป็น
ประวัตศิาสตรห์นา้หนึง่ของย่านโอส ึOSU เป็นเมอืงทีผ่สมผสานระหวา่งประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยัง

เป็นจดุทอ่งเทีย่วยอดฮติทีส่ดุของนาโกยา่ ซึง่นอกจากคนญีปุ่่ นแลว้ นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตก็ินยิมมาเยีย่มชมเชน่กนั  
 

 
 

จากนัน้ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคอุย่างเต็มอิม่ทีย่่านรา้นคา้ ณ บรเิวณ

ถนนชอ้ปป้ิงโอสุ ซึง่มอีายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วเป็น
อยา่งมากดว้ยมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศยา่นชนชัน้แบบดัง้เดมิ ถนนชอ้ปป้ิงนี้ประกอบไปดว้ยรา้นคา้มากมายกวา่ 1,200 

รา้น เรยีงรายตลอดสองขา้งทางยาว 1.7 กโิลเมตร ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทันสมัยไม่วา่จะเป็นน้ําหอม, เสือ้ผา้, 
เครือ่งสาํอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยีห่อ้ดงัและทีส่ําคญัคอืราคาถกูมาก  

 



              

 

    

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ซากาเอะ ซึง่ถอืเป็นหนึ่งในย่านท่องเทีย่วและแหล่งชอ้ปป้ิงสําคัญของเมอืงนาโกย่า ซึง่
ประกอบไปดว้ยแลนดม์ารค์ทีส่ําคัญของเมอืง ไดแ้ก ่หอคอยนาโกย่าทวีทีาวเวอร ์และ โอเอซสิ 21  อาคารทีม่รีูปทรง

เหมอืนยานอวกาศ นอกจากนัน้แลว้ ในย่านซากาเอะยังมศีนูยก์ารคา้ รา้นขายสนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นม และรา้นอาหาร

หลากหลายรา้น รวมถงึรา้นขายสนิคา้ลดราคายอดนยิมของนักทอ่งเทีย่ว   
 

 
 
จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมที ่มติซุยเอา้ทเ์ล็ท  เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ มรีา้นคา้ของแบรนด์

ชัน้นําและแบรนดท์อ้งถิน่มากกวา่ 150 รา้น เชน่ Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, 

New Balance, Samsonite และอืน่ๆอกีมากมาย สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่วา่จะเป็น
เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสําอางค ์โดยแตล่ะรา้นก็จะมโีปรโมชั่นสว่นลดมากมาย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทาง

กลบัสูท่ีพั่ก 



              

 

    

 

 
 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  SPRING SUNNY HOTEL NAGOYA TOKONAME หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัหา้         นาโกยา่ -  สนามบนินาโกยา่ – กรุงเทพฯ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสู ่สนามบนินาโกยา่ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
09.00 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ639 

13.00 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

**************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

    

อตัราคา่บรกิาร 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

08 – 12 พฤษภาคม 2562 29,999 8,000 22,999 

10 – 14 พฤษภาคม 2562 29,999 8,000 22,999 

17 – 21 พฤษภาคม 2562 29,999 8,000 22,999 

22 – 26 พฤษภาคม 2562 29,999 8,000 22,999 

24 – 28 พฤษภาคม 2562 29,999 8,000 22,999 

29 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2562 29,999 8,000 22,999 

31 พ.ค. – 04 ม.ิย. 2562 27,999 8,000 19,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด 
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่

ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



              

 

    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิม่ ทา่น

ละ 1,700 บาท** 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอร์เน็ต คา่ซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 45 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้  
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่นักทอ่งเทีย่ว 

เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น

การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 



              

 

    

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี

เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

 

 


