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บรกิารน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวด 

 
วนัเดนิทาง ก าหนดการทอ่งเทีย่ว อาหาร และ โรงแรม 

วนัแรก จดุนดัหมาย 20.30 น. ( -- / -- / --) 

วนัทีส่อง AIR ASIA X 23.55 - 07.45 น. เทีย่วบนิที ่XJ638 

สนามบนิชบูเุซ็นแทรร ์–ทะเลสาบยามานะกะโกะ- ลอ่งเรอื
หงส-์ออนเซ็น 

(-/L/D) 

Hotel Alexander Royal Resort 
Yamanakako  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม โอชโินะฮกัไก– พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว–โออชิปิารค์–ปราสาท
กโุจฮาจมิงั–ออิอนมอลล ์   

(B / L / อสิระ) 

ทีพ่กั NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ– วดัโอสุ
คนันอน – ชอ้ปป้ิงยา่นโอส ุ

B / L / อสิระ) 

ทีพ่กั NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ สนามบนินาโงยา่ - กรงุเทพฯ          
AIR ASIA X 09.00 - 13.00 น. เทีย่วบนิที ่XJ639 

( B / -- / --) 

 
คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
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อตัราคา่บรกิาร 

 
 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

20.30 น.  พรอ้มกนัทีพ่รอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 
เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิ TAG กระเป๋า 

23.55น. น าทา่นเดนิทางสู ่นาโกยา่ สนามบนิชบูเุซ็นแทรร ์ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ AIR  ASIA X  
เทีย่วบนิที ่XJ638 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้ ) 

 

วนัทีส่อง สนามบนิชบูเุซ็นแทรร ์–ทะเลสาบยามานะกะโกะ- ลอ่งเรอืหงส-์ออนเซ็น         ( --/L/D ) 

07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์Chubu Centrair International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 

ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่น เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัว จากนัน้น าทา่นขึน้รถปรับ
อากาศ เดนิทางสูเ่มอืงกฟิุ (ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหาร
สด เชน่ เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษ
จับและปรับ)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  แบบ Japanese Set (มือ้ท ี ่1)  
น าท่านเดินทางสู่ พาท่าน ล่องเรอืหงส์ สุดคลาสสิคกลาง
ทะเลสาบยามานะกะโกะ เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดจาก 5 
ทะเลสาบ มรีูปร่างคลา้ยปลาวาฬขนาดใหญ่ ใหค้วามรูส้กึเหมอืน
ลอ่งเรอืกลางธรรมชาต ิ(ราคาทัวรร์วมคา่น่ังเรอืหงสแ์ลว้) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  (มือ้ท ี ่2) เมนูบฟุเฟ่ต+์ขาป ู
ทีพ่กั  MIFUJI HOTEL /  NEW STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม โอชโินะฮกัไก– พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว–โออชิปิารค์–ปราสาทกโุจฮาจมิงั–ออิอนมอลล ์  (B/L/ อสิระ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  (มือ้ท ี ่3)  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกั
ไก  (Oshino Hakkai Village) ซึง่เป็นจดุชมววิภเูขาไฟฟจูไิดส้วยงามทีส่ดุอกีจดุหนึง่ ซึง่ไดรั้บความนยิม
จากนักทอ่งเทีย่วชาวญีปุ่่ นเป็นอยา่งมาก และทีน่ีย่งัมบีอ่น ้าศกัดิ ์สทิธิอ์นัแสนบรสิทุธิ ์ซ ึง่เกดิจากหมิะบน
ยอดเขาละลายและไหลผา่นภเูขาไฟฟจูลิงสูพ่ืน้เบือ้งลา่งผดุขึน้เป็นตาน ้า และบอ่น ้าขนาดเล็กใหญม่ากมาย 
ซึง่ใชเ้วลายาวนานถงึ 3 - 4 ปี ซึง่ชาวบา้นเชือ่กนัวา่ถา้น าน ้าในบอ่นีม้าดืม่ 
นอกจากจะไดค้วามสดชืน่จากการลิม้รสน ้าอนับรสิทุธิ ์ยงัจะท า
ใหส้ขุภาพแข็งแรง และจะมโีชคดอีกีดว้ย ทีน่ีท่า่นสามารถซือ้
ของทีร่ะลกึจากรา้นคา้ทีต่ัง้อยูภ่ายในบรเิวณนีอ้ยา่งส าราญใจ 
น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ตัง้อยูบ่รเิวณ
ใกล ้ๆ  กบัเขตภเูขาไฟฟจู ิภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มลูการประทุ
ของภเูขาไฟจากทกุมมุโลก หอ้งแสดงภาพแผน่ดนิไหว หอ้ง
แสดงเหตกุารณ์หลังแผน่ดนิไหว หอ้งจ าลองแผน่ดนิไหว หอ้ง
อทุกภยั หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนีย้งัมโีซนถา่ยภาพกบั
ภเูขาไฟฟจู ิโซนความรูต้า่งๆ และโซนชอ็ปป้ิงสนิคา้งานฝีมอื
ญีปุ่่ นตา่งๆ เชน่ มดีแบบดัง้เดมิ ผลติภณัฑเ์ครือ่งปัน้ดนิเผา เครือ่งส าอาง  

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พักเดีย่ว หมายเหต ุ

18-22 ก.ย. 2562 18,876.- 7,900.-  

20 – 24 ก.ย. 2562 18,876.- 7,900.-  

25 – 29 ก.ย. 2562 18,876.- 7,900.-  

27 ก.ย. – 1 ต.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
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และของฝากอกีมากมาย น าทา่นเดนิทางสู ่โออชิ ิปารค์ (Oishi Park) จดุชมววิภเูขาไฟฟจูทิีส่วยทีส่ดุอกี  
แหง่หนึง่ ตัง้อยูท่างเหนอืรมิฝ่ังทะเลสาบคาวากจุโิกะ ในวันทีอ่ากาศดี
สามารมองเห็นววิของภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งชดัเจน โดยตลอดปีสวนแหง่นี้
จะมกีารปลกูดอกไมห้มนุเวยีนกนัไป อาท ิในชว่งปลายเดอืนเมษายนถงึ
ตน้เดอืนพฤษภาคมจะเป็นดอกพงิคม์อส ดอกลาเวนเดอรจ์ะสง่กลิน่หอม
ไปทั่วทัง้สวน สว่นในชว่งเดอืนตลุาคมถงึพฤศจกิายน จะปลกูพุม่โคเคยี 
ทีจ่ะแดงฉานสดใสตลอดฤดใูบไมร้ว่งอกีดว้ย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 

บา่ย   น าท่านเดนิทางไปชมความสวยงามของ ปราสาทกุโจฮาจมิงั นับเป็น

ปราสาทที่งดงามที่สดุในญี่ปุ่ น ซึง่ในบางครัง้จะมองเห็นว่าปราสาทนัน้

ลอ่งลอยอยูเ่หนือมา่มเมฆ ราวกับวา่เป็นปราสาทบนสวรรค์ แน่นนอนว่า

ไดรั้บความนยิมในกลุ่มคนทีช่ ืน่ชอบปราสาทอกีดว้ย อกีทัง้เนื่องจากตัว

ปราสาทนัน้ตัง้อยู่บนภูเขา ท่านจะสามารถชมทัศนียภาพรอบปราสาท

กโุจฮาจมิัง และภเูขารอบๆไดจ้ากชัน้บนของปราสาท (น าชมดา้นนอก) 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หา้งออิอนมอล ์อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ 

สมควรแกเ่วลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่  ทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ– วดัโอสคุนันอน – ชอ้ปป้ิงยา่นโอส ุ(B/L/ อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  (มือ้ท ี ่5)  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรปูดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้า่

แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการ
จังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลู
กกุาวา ในสมยัเอโดะ จากนัน้น าทา่นเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE 
KYOTO หรอื ยา่นซนัมาชซิจู ิ(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืงเกา่ทีม่ี
การอนุรักษ์บา้นเรอืนในสมยัเอโดะทีม่อีายกุวา่ 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี
อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็ม
ไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและ
จ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ
พืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่ี

หนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่
เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย ทา่นยังสามารถลองลิม้
ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท ี6่) Japanese Set  
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์

บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนส
โกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช สคึรุ ิ
จะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ
บา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่ง
ของหลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตล์
นี้วา่ กสัโช และมผีูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามใน
แตล่ะปีเป็นจ านวนมาก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูน่าโกยา่ เดนิทางไป 
วดัโอสคุนันอน (Osu Kannon Temple) ตัง้อยูจั่งหวัดไอจ(ิAichi) 
วัดแหง่นี้นับวา่มคีวามเกา่แกแ่ละประวัตทิีน่่าสนใจ แรกเริม่สรา้งขึน้
ในสมัยคามาครุะทีอ่ยูร่าวๆปี ค.ศ. 1192-1333 ในจังหวัดกฟิ ุแลว้ถกูยา้ยมาตัง้ ณ ปัจจบุนัในปี 1612 เป็นวัดใน
พระพทุธศาสนาทีม่ชีือ่เสยีงมากในแถบตอนกลางของนาโกยา สิง่ทีท่ าใหว้ัดนีม้ชีือ่เสยีงโดง่ดังมากคอืเป็นที่
ประดษิฐานของเทพคนันอน ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นเทพเจา้ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความเมตตา เป็นพระพทุธรปูไม ้ ทีแ่กะสลัก
อยา่งประณีตโดยพระสงฆน์ามวา่ “Kobo Daishi” มหีอ้งโถงใหญ ่คอืหอ้งสมดุชนิปคูจุทิีจั่ดเก็บหนังสอืภาษาญีปุ่่ น
และภาษาจนี กวา่ 15,000 เลม่ หนังสอืเหลา่นี้เป็นสมบตัขิองชาต ิและเป็นมรดกทางวฒันธรรม รวมถงึส าเนาที่
เกา่แกท่ีส่ดุของพงศาวดารโคจคิทิีร่วบรวมประวัตศิาสตรต์น้ก าเนนิของญีปุ่่ น อสิระใหท้า่น ชอ้ปป้ิงยา่นชอ้ปป้ิง
โอส ุ(Osu Shopping Arcade) ของเมอืง  นาโกยา่ มอีายปุระมาณ 400 กวา่ปี เป็นถนนการคา้ทีม่ชีือ่เสยีงและ
ไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมาก เนื่องจากมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศยา่นชนชัน้แรงงานแบบดัง้เดมิ 
ทีม่รีา้นคา้และรา้นอาหารหลากหลายรา้นเรยีงรายอยูส่องขา้งทางจะเนน้จ าหน่ายสนิคา้ทันสมัย เชน่ อปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิส ์ชดุคอสเพลย ์และการต์นูอะนเิมะ มขีองมากมายหลากหลาย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ 
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ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้  สนามบนินาโงยา่ - กรงุเทพฯ                (B /- /-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่7) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนิชบูเุซ็นแทร ์เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

09.00 น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ AIR ASIA X  เทีย่วบนิที ่XJ639  (คา่ทวัรไ์มร่วม
คา่อาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ ) 

13.00 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนทีน่ั่งบนเครือ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด

หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 

3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 

4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋

เคร ือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 

เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่

นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร

หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณีทา่นเดนิทางมาจาก

ตา่งจงัหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใด

ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิดอนเมอืง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี้

เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะน ัน้ทา่นควรจะ

ใหก้รุป๊ FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองพาหนะ* 
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2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่

นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้

เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดท้กุกรณี 

4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ตั๋วโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่

ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  

5.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิค่าบรกิาร 100% ของ

คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  

2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมดของ

คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 

2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ

คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  

เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ

จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื

เงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  

วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  

หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น 

6. ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์   

ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

 

หมายเหต ุ

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 

พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 

สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 

เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

 

 

 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


