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วันแรก   กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)  

23.00 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณผู้โดยสารขาออก อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคานเ์ตอร์เช็คอินสายการ
บิน แอร์เอเชีย เอ็กซ ์(XJ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตร
โดยสาร (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง)  
**หมายเหต*ุ* เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาท ีและผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้น
เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) นาโกย่า – ทาคายาม่า – ทีท่ำาการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้าน
มรดก โลกชิราคาวาโกะ อิออน จัสโก ้  

02.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที ่ XJ638 ** ไม่มีอาหารบริการบน
เครื่อง ** 
09.40 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินาโกย่า ชูบุ เมืองนาโกย่า เป็นเมืองใหญ่ที่สุดใน “ภูมิภาคชูบุ” ซึ่งอยู่ตรงกลางของ

ประเทศญี่ปุ่นบริเวณรอบๆนาโกย่ามีแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็น
เมืองอุตสาหกรรม โดยมีฐานการผลิตรถยนต์, ยานอวกาศ, เครื่องจักร, เซรามิกฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
เสน่ห์ดึงดูดใจให้ท่านมาเที่ยวชมได้อย่างจุใจ จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่า
เมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่
อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ***  จากนั้นนำท่าน
เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอ
โดะเข้าด้วยกัน ตั้งอยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ  ดำรงไว้ซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียม
ประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็นอย่างดี  นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะ เมืองเก่า
เล็กๆที่มีหลายชื่อ หลายคนสงสัยว่าตกลงชื่ออะไร ซันมาชิซูจิ กับ Little Kyoto มันใช่ที่เดียวกันหรือเปล่าจริงๆ แล้วก็เป็น
ย่านหนึ่งในทาคายาม่า ที่ได้รับฉายาลิตเติ้ลเกียวโต ซึ่งมีเมืองอื่นๆ ในญี่ปุ่นที่ได้รับฉายานี้เหมือนกัน แต่ถ้าพูดถึงลิตเติ้ล
เกียวโตในทาคายาม่า ก็ต้องที่ซันมาชิซูจิ ผ่านชม อาคารสำนักงานว่าการเมืองโบราณ โบราณสถานแห่งชาติหนึ่งในที่พำนัก
ของเจ้าเมืองคานาโมริ แห่งปราสาททาคายามะ หลังจากหมดยุคปกครองโดยคานาโมริคฤหาสน์นี้ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครอง
โดยตรงของโชกุนโทคุงาวะ ซึ่งผู้ปกครองจังหวัดและเขตได้ใช้เป็นอาคารสำนักงานว่าการเมืองฮิดะ อาคารนี้มีชื่อเรียกว่า ทา
คายามะ จินยะ เป็นที่ออกประกาศของทางราชการ และเก็บภาษีต่างๆ เมื่อเข้าสู่ยุคเมจ ิจึงถูกเปลี่ยนมาเป็นสำนักงานประจำ
พื้นที่ของจังหวัด เขต และสำนักงานย่อยของพื้นที่ ทาคายามะ จินยะ เป็นอาคารสำนักงานว่าการเมืองโบราณเพียงแห่งเดียว
ที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้ (ไม่รวมค่าเข้า 430 เยน/ท่าน)   



 

 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

บ่าย นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) เมืองนี้ถือเป็นเมืองที่มีความสวยงามและคลาสิกมากแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ที่เมืองนี้
มีหมู่บ้านโบราณที่ยังคงเอกลักษณ์จากอดีตเอาไว้มายาวนานจนถึงปัจจุบัน เอกลักษณ์ของหมู่บ้านที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่าง
ก็หลงใหลและใฝ่ฝันอยากมาชมกันก็คือ หลังคาที่มีความชันถึง 60 องศาที่ตั้งเรียงรายอยู่ภายในหมู่บ้าน และบ้านทุกหลัง
ยังมีคนอาศัยอยู่จริง ๆ และบรรยากาศของหมู่บ้านแห่งนี้ก็ดูสวยในทุกฤด ู โดยเฉพาะฤดูหนาวที่มีหิมะปกคุม จากนั้นนำ
ท่าน อิออน จสัโก ้ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อิสระใหท้่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาท ิขนมโมจิ เบนโตะผลไม้ 
และขนมขึ้นชือ่ของญี่ปุ่น อย่างคิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่นี่เช่นกัน 

อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก TAKAYAMA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม  ทาคายาม่า - SNOW MONKEY - เมืองมตัสึโมโต ้– ปราสาทมัตสึโมโต ้- เมืองโคฟ ุ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่  MONKEY PARK นำท่านชม ลิงแช่ออน
เซน กลางบ่อนํ้าพุร้อนธรรมชาติที่สวนลิงจิโกคุดานิอยาง
ใกล้ชิด ที่นี่เป็นแหล่งรวมของฝูงลิงญี่ปุ่น กว่า 160 ตัวที่จะ
ออกมาหา อาหารทุกวันตลอดทั้งปีและลงมาแช่บ่อน้ำพุ
ร้อน แต่ต้องระวังอย่าเอาอาหารไปให้หรือว่าจับตัวลิง (การ
ชมลิงแช่ออนเซ็น ชมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและ
ตัวลิงเนื ่องจากเป็นลิงตามธรรมชาติ) จากนั ้นนำท่าน
เดินทางสู่ ถนนนาคามาชิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ถนน
นาคามาชิเป็นย่านการค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณ ในสมัยก่อนถนนสายนี้มีโรงหมักเหล้า และร้านขายกิโมโน หลังจากไฟไหม้
ครั้งใหญ่ถึงสองครั้ง พ่อค้าที่อาศัยอยู่ในย่านนี้จึงสร้างโกดังผนังดินที่เรียกว่าขึ้นเพื่อป้องกันภัยจากไฟไหม้ ทำให้บ้านเรือน



 

 

ในบริเวณถนนนากะมาจิมี โกดงัลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดสีดำสลับสีขาวเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันยังมีร้านขายของที่ระลึก 
ร้านเหล้า และร้านค้ามากมาย  

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนั ณ ถนนนากามาจ ิ  
 นำท่านออกเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ สร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1592-1614 หนึ่งในห้าปราสาทในญี่ปุ่นที่
ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติประจำชาติ หรือปราสาท
อีกาเพราะโทนออกเป็นสีดำ มองไปมองมาให้
ความรู้สึกยิ่งใหญ่และสุขุม จนได้รับฉายาว่าปราสาท
อีกา ตัวปราสาทสร้างขึ้นด้วยไม้โดยใช้การสลักไม้ 
หอคอยกลางปราสาทเคยใช้เป็นที่สำหรับระวังภัย 
ข้างในตัวปราสาทมีขั้นบันไดสูงชันและเพดานที่ไม่
สูงมากนัก ตามแนวทางเดินจัดแสดงวัสดุเครื่องใช้
ทางประวัติศาสตร์ เช่น ชุดเกราะซามูไรสมัยเซ็นโก
กุ ปืนคาบศิลาและอาวุธที่เคยใช้สู้รบในสมัยก่อน หน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้แคบๆ มีช่องสำหรับยิงปืนและยิงลูกธนู สามารถ
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นและเมืองมัตสึโมโต้ได้จากชั้นบนสุดของปราสาท จากนั้นนำท่าน
เดินทางสู่ เมืองโคฟุ 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปู  
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก KOFU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เพิ่มประสบการณ์กับการแช่ออนเซ็นเพื่อผ่อนคลายความ
เมื่อยล้าและทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย 
 

วันที่สี ่  เมืองโคฟุ– ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดนิไหว - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองไอจิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและภูเขาที่สูงที่สุดใน ประเทศญี่ปุ่น ราว 3 ,776 
เมตร  ตั้งอยู่บริเวณ จังหวัดชิซุโอะกะและจังหวัดยะมะนะชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของโตเกียว โดยในวันที่อากาศแจ่มใส
สามารถมองเห็นจาก โตเกียว นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิว
โดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น มอบอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อ
สินค้าของที่ระลึกสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิได้ตามอัธยาศัย (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่ทางขึ้นปิดหรืออากาศไม่
เอื้ออำนวย) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Earthquake Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เคย
เกิดขึ้นในเมืองนี ้ที่จะให้เราได้รอบรู้เรื่องแผ่นดินไหว รู้จักวิธีป้องภัยที่ถูกต้อง นอกจากนี้ภายในยังมีสินค้าจากภูเขาไฟ ที่มี
ประโยชน์ให้ท่านได้เลือกชม นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ พิธีชงชาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยการ
ใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา สัมผัสต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สัมผัส
เกี่ยวกับการด่ิมและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่
ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไอจ ิ 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก  TOYOTA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
  

วันทีห่้า   หุบเขาโครังเค - พิพิธภัณฑ์เมจิมูระ - อิออน - เมืองนาโกย่า  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางไปยัง หุบเขาโครังเค (Korankei) ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไอชิโคเง็น เป็นสถานที่ที่ยอดนิยมมากที่สดุ
หากใครจะมาดูใบไม้เปลี่ยนสี และยังเป็นที่ตั้งของ
วัดประจำหมู่บ้านชื่อว่า วัดโคเซคิจิ บริเวณหุบเขา
โครันเคจะเต็มไปด้วยเมเปิ้ลราว 4,000 ต้น ต้นเม
เปิ้ลนี้ได้ถูกปลูกทีละต้นทีละต้นมาตั้งแต่สมัยเอโดะ 
และสะพานโทเก็ตสึเคียว ถือเป็นสัญลักษณ์ของ
หุบเขาแห่งนี้ และเป็นจุดที่หากใครแวะเวียนมา
ต้องถ่ายรูปเก็บไว้เพราะเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุด
ของที่นี่ (การผลัดใบของต้นไม้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศเป็นสำคัญ ในกรณีที่ต้นไม้ยังไม่ผลัดใบ
หรือผลัดใบจนหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวภายในเมืองนาโกย่าแทน)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมจิมูระ (Meiji Mura) เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งมีที่สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน 
โดยที่นี่นั้นมีการจัดแสดงอาคารกว่า 60 หลัง โดยสร้างในปี 1868 ซึ่งเป็นช่วงก่อนจะสิ้นสุดยุคศักดินาของญี่ปุ่นจึงทำให้
สถาปัตยกรรมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากตะวันตก นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นจำนวนมาก และต้องใช้
เวลาอย่างน้อยครึ่งวันในการเดินชม เนื่องจากพิพิธภัณฑ์มีพื้นที่กว้างขวาง และมีนิทรรศการหลากหลายให้ท่านชมอย่าง
เพลิน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองนาโกย่า (Nagoya) จากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้ง ห้างอิออน  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก HASHIMA DAILY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  
 

วันที่หก  เมืองนาโกย่า - วัดโอสึคันนอน - ย่านการค้าซาคาเอะ – งาน ILLUMINATION NANABA NO SATO  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านสู่ วัดโอสึคันนอน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนา
โกย่า สร้างขึ ้นใกล้กับเมืองฮาชิมะในปี 1333 
และได้ย้ายไปยังตำแหน่งปัจจุบันในปี  1612 
เมื่อโชกุนโทคุกาวะ อิเอยาสึสร้างปราสาทนาโก
ย่าเป็นสถานที่ศักดิ ์สิทธิ ์นี ้มีเทวรูปไม้คันนอน 
เทพธิดาแห่งความเมตตากรุณาในศาสนาพุทธ
ประดิษฐานในห้องสักการะหลัก ซึ่งแกะสลักโดย
นักบุญในพระพุทธศาสนา ท่านโกโบ ไดชิ อาคาร
ปัจจุบันก่อสร้างขึ้นใหม่เมื่อป ี1970 เสาและคาน
สีแดงสดใสทำให้มันเป็นโครงสร้างที่น่าตื่นเต้น
ที่สุดและถ่ายรูปสวยที่สุดในย่านนี้  ภายในวัดมี

ห้องสมุดซึ่งรวบรวมคัมภีร์โบราณ ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนมากกว่า 15,000 เล่ม ซึ่งหลายๆเล่มในจำนวนนี้ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นสมบัติของชาติหรือทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านโอสุ (Osu Shopping 
Arcade) ของเมืองนาโงย่า มีอายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก ด้วยมนต์เสน่ห์ของบรรยากาศย่านชนชั้นแรงงานแบบดั้งเดิม แม้ว่าย่านชอปปิ้งโอสุจะมีพื้นที่ไม่มากนักแต่ก็
มีร้านค้าน้อยใหญ่มากมายกว่า 1,200 ร้านค้าเรียงรายตลอดสองข้างทางยาว 1.7 กิโลเมตร ประกอบด้วยอาหารและ
สินค้าทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม, เสื้อผ้า, เครื่องสำอาง และร้องเท้าจากสารพัดยี่ห้อดังและที่สำคัญคือราคาถูกมาก 
จากนั้นนำท่านไปยัง ย่านซาคาเอะ เป็นย่านใจกลางเมืองนาโกย่าและแหล่งช้อปปิ้งสำคัญ มแีลนด์มาร์คที่สำคัญของเมือง 
คือหอคอยนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ (Nagoya TV Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารที่มีรูปทรงเหมือนยานอวกาศ 



 

 

นอกจากนี้ที่ช้อปปิ้งมอลล์ใต้ดินขนาดใหญ่ มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อดังนั้นไม่ว่าจะต้องการสินค้าแบบใดก็สามารถหา
ซื้อได้ที่ย่านซาคาเอะแห่งนี ้

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนั ณ ย่านซาคาเอะ  
นำท่านเข้าชม เทศกาล Nabana no Sato 
Winter Illumination เป็นเทศกาลประดับไฟ
ช่วงหน้าหนาวที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีไฟประดับ
มากกว ่า 8.5 ล ้านดวงภายในสวนดอกไม้   
ภายในสวนจะมีการประดับตกแต่งไฟอย่าง
สวยงาม มีทั้งทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่นำไฟสีฟ้ามา
ตกแต่งให้ดูเหมือนทะเล ไฮไลท์ของที่นี่ ที่ทุก
คนต่างอยากมาถ่ายรูปด้วยก็คือ อุโมงไฟยาวสุด
ลูกหูลูกตา และ การแสดงไฟไฮไลท์ของที่นี ่ที่จะเปลี่ยนตีมไปทุกๆปี  

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก TOYOKO CHUBU CENTRAIR HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
  

วันทีเ่จ็ด  นาโกย่า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชูบเุซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า 

10.50 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอร์เอเชยี เอ็กซ ์เที่ยวบินที ่XJ639 ** ไม่มีอาหารบริการ
บนเครื่อง **  
15.35 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)  โดยสวัสดิภาพและประทับใจ  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไข 

 
อัตราค่าบริการรวม 

✓ ตั๋วเครื่องบินชัน้ประหยัดเดนิทางไป-กลับพร้อมคณะ พร้อมอาหารบนเครื่อง (การเลือกซื้ออาหารเป็นไปตามข้อกำหนดของ
สายการบิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเมนูอาหาร) 

✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ต้องการเพิ่มเงินพักหอ้งเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อท่าน 
✓ ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล

กรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
✓ ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธเิก็บเพิ่มหากสายการบินปรบัขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

เที่ยวสุดฟิน UNSEEN SNOW MONKEY 7 วัน 5 คืน-XJ 

กำหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญพ่ักห้อง
ละ2-3ทา่น 

 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี
เสริมเตียง 

 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี
ไม่เสริมเตียง 

 

ไม่รวมต๋ัว
เครื่องบิน 

 
พักเดี่ยว 

04-10 พ.ย. 62 31,990 31,990 30,990 23,990 6,900 

18-24 พ.ย. 62 29,990 29,990 28,990 19,990 6,900 

25 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 30,990 30,990 29,990 23,990 6,900 

16-22 ธ.ค. 62  33,990 33,990 32,990 22,990 6,900 

23-29 ธ.ค. 62 35,990 35,990 34,990 25,990 6,900 

30 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63 38,990 38,990 38,990 28,990 6,900 



 

 

 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตตา่งชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-
Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดนิทางในการจัดทำเอง) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและคา่อาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มสั่งพเิศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าปรับ สำหรบัน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 20 กก. 

 ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ 2,000 บาท /ทรปิ/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดนิทาง) 
 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 
1.กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือ
เดินทางเพื่อยนัการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท 
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเชน่นั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางของทา่น และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการ
ให้บริการที่ไดร้ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดนิทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น 
2.ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่ามดัจำทัวร์ 50% 
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร ์ต่อท่าน 
4.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบรษิัทฯเปน็ผู้ยืน่วีซ่าให้ เมื่อผลวซี่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัง้หมด 
 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 
1.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 34 ท่านรวมในคณะตามทีก่ำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้
เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 10-



 

 

14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ทา่นต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ีผู้เดินทาง 20-24 
ท่านต้องเพ่ิมเงินท่านละ 1,500 บาท, กรณทีีม่ีผู้เดินทาง 25-31 ท่านต้องเพ่ิมเงินท่านละ 1,000 บาท 
2.ในกรณีที่ทางประเทศญี่ปุ่นระงับการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในกรณีต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่า 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยูก่ับดุลยพินิจของ
บริษัทฯ เท่านัน้ อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบรษิัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ ์
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ ์ข้อจำกัด
ด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
ส่วนมากเป็นสำคัญ 
5.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 
6.อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
ค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 
7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืน
ค่าบริการได ้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋เครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช ้ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได ้
9.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไมไ่ด้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินให้
สำหรับค่าบริการนั้นๆ 
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิใ์นการให้คำสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของบริษัทฯ กำกับเทา่นั้น 
12.บริษัทฯ รบัเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การ
ไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย ์การขนส่งสนิค้าหนีภาษ ีการขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอ่การ
ร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศลีธรรมอันด ีบริษัทฯ มิได้มสี่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการ
กระทำดังกล่าวทั้งสิ้น 
13.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่ง
อยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมดทุกกรณี 
14.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วย
ตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าทีผู่้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ 



 

 

15.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยส์ินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมส่ามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง 
16.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน 
บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง 
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ 
สภาพธรรมชาต ิภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
19.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
20.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
21.กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกต๋ัว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถ้า
ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าทา่นยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 
22.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้เดินทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ์ หรือนักบวช จะต้องเพ่ิมจากราคา
ค่าทัวร์ปกติอีก 2,000 บาทตอ่ท่าน 
23 หนังสือเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้  
24. กรณีใช้หนงัสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีน้ำเงินและสีแดง) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์หากท่านถูก
ปฏิเสธในการเข้า –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


