
 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N  
ซุปตาร ์ลงิท ั�งเจ็ด 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม 2562 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์AIR ASAI X (XJ) 

ชมความนา่รกั ของลงิภเูขา แชอ่อนเซน ทา่มกลางหบุเขาใบไมส้แีดง 
อลงัการความยิAงใหญข่องปราสาทอกีาดาํ ณ เมอืงมตัสโึมโต ้



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ไฮไลท ์!! ลอ่งเรอื ชมใบไมเ้ปลีAยนส ีณ หบุเขาเอะนะเคยีว 
ชอ้ปปิ� งจใุจ ณ เมอืงนาโกยา่ ยา่นโอส ุและซาคาเอะ 

ข ึ�นภเูขาไฟฟจู ิสญัลกัษณข์องประเทศญีAปุ่ น 

FREE WIFI ON BUS 
พเิศษ!!! อาบนํ �าแรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์

มนํี �าดืAมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีAยว อณุหภมู ิ  

26-30 ตลุาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 19°C  

27-31 ตลุาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 18°C  

28 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 18°C  

29 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 18°C  

30 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C - 18°C  

31 ตลุาคม-04 พฤศจกิายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C - 18°C  

01-05 พฤศจกิายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C - 18°C  

02-06 พฤศจกิายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C - 18°C  

03-07 พฤศจกิายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C - 17°C  

04-08 พฤศจกิายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C - 17°C  

05-09 พฤศจกิายน 2562 22,888.- 7,900.- 11°C - 17°C  

06-10 พฤศจกิายน 2562 23,888.- 7,900.- 11°C - 17°C  

07-11 พฤศจกิายน 2562 23,888.- 7,900.- 11°C - 16°C  

08-12 พฤศจกิายน 2562 23,888.- 7,900.- 11°C - 16°C  

09-13 พฤศจกิายน 2562 23,888.- 7,900.- 10°C - 16°C  

10-14 พฤศจกิายน 2562 22,888.- 7,900.- 11°C - 15°C  

11-15 พฤศจกิายน 2562 22,888.- 7,900.- 9°C - 15°C  

12-16 พฤศจกิายน 2562 23,888.- 7,900.- 9°C - 15°C  

13-17 พฤศจกิายน 2562 23,888.- 7,900.- 9°C - 16°C  

14-18 พฤศจกิายน 2562 23,888.- 7,900.- 9°C - 16°C  

15-19 พฤศจกิายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 15°C  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีAยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ั�ง+ 
** ปล. ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

ไมม่รีาคาเด็ก เนืAองจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายตุํAากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

23:00 น. พรอ้มกนัที สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ทีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

วนัทีAสอง     กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ เมอืงนาโกยา่ – วดัโอสุคนันอน – ชอ้ปปิ� ง
ยา่นโอส ุ– เมอืงเอนะเคยีว - เมอืงมตัสโึมโต ้- ถนนนาคามาช ิ

02.15 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบนิที XJ638 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3  (นํ�าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น 
หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

16-20 พฤศจกิายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 15°C  

17-21 พฤศจกิายน 2562 22,888.- 7,900.- 9°C - 15°C  

18-22 พฤศจกิายน 2562 22,888.- 7,900.- 9°C - 15°C  

19-23 พฤศจกิายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 15°C  

20-24 พฤศจกิายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 15°C  

21-25 พฤศจกิายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 14°C  

22-26 พฤศจกิายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 14°C  

23-27 พฤศจกิายน 2562 22,888.- 7,900.- 8°C - 14°C  

24-28 พฤศจกิายน 2562 22,888.- 7,900.- 7°C - 14°C  

25-29 พฤศจกิายน 2562 22,888.- 7,900.- 8°C - 15°C  

26-30 พฤศจกิายน 2562 22,888.- 7,900.- 7°C - 14°C  

27 พฤศจกิายน-01 ธนัวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 16°C  

28 พฤศจกิายน-02 ธนัวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 7°C - 15°C  

29 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

บรกิารอาหารและเครืAองดืAมบนเครืAอง 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีAปุ่ น นําท่านผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีAญีAปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัAวโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีAปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั เดนิทางสู ่วดัโอสคุนันอน Osu Kannon Temple แรกเริมสรา้งขึ�น ในจังหวัดกฟิ ุ
และเนืองจากไดรั้บความเสยีหายจากอทุกภัยบอ่ยครั �ง ดังนั�นจงึยา้ยมาประดษิฐาน ณ เมอืงนาโกยา่ เป็นหนึงในสามของศาล
เจา้บชูาเจา้แมก่วนอมิทีใหญท่ีสดุในญีปุ่ น โดยวัตถปุระสงคห์ลักของวัดแหง่นี� คอืการเคารพบชูารปูสลักไมข้อง เทพคนันอน 
เทพแหง่ความเมตตา ซึงแกะสลักโดยพระสงฆ ์Kobo Daishi ภายใตห้อ้งโถงใหญ่ คอืหอ้งสมุดชนิปคูุจ ิทีจัดเก็บหนังสอื
ภาษาญีปุ่ นและภาษาจนี กว่า 15,000 เล่ม หนังสอืเหล่านี�เป็นสมบัตขิองชาต ิและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถงึสําเนาที
เกา่แกท่ีสดุของพงศาวดารโคจคิ ิทีรวบรวมประวัตศิาสตรต์น้กําเนนิของญีปุ่ น จากนั�นอสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�ง ยา่นชอ้ปปิ� งโอสุ  
Osu Shopping Arcade ของเมอืงนาโงย่า มอีายุประมาณ 400 กว่าปี มรีา้นคา้นอ้ยใหญ่มากมายกวา่ 1,200 รา้นคา้เรยีง
รายตลอดสองขา้งทาง ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นนํ�าหอม, เสื�อผา้, เครืองสําอาง และรอ้งเทา้จาก
สารพัดยีหอ้ดังและทีสําคัญคอืราคาถกูมาก นอกจากนี�แลว้ยังเป็นแหลง่รวมอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส,์ ชดุคอสเพลย,์ การต์นูอะ
นเิมะและสนิคา้อืนๆ อกีมากมาย (จากสนามบนิใชเ้วลาเดนิทาง 50 นาท)ี 

เทีAยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเอะนะเคยีว (Enakyo) เมอืงแห่งธรรมชาตอิันงดงามทีแวดลอ้ม และอดุมสมบรูณ์ไปดว้ย
ตน้ไมน้อ้ยใหญห่ลากชนดิ เป็นสถานทีแหง่ธรรมชาตทิีงดงามไปดว้ยสสีันของใบไมห้ลากสสีัน หลากชนดิทา่มกลางหบุเขา
ลอ้มรอบ นําทา่น ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพ (Enakyo Criuse) สองขา้งทางบนแมนํ่�าสายยาวลอดสะพาน เอะนะเคยีวโอฮา
ช ิซ ึงเป็นสะพานสแีดงสดโดดเด่นกลางลํานํ�าขนาบขา้งดว้ยหมูแ่มกไมน้อ้ยใหญ ่ชมทะเลสาบรมิเขือน สถานทีงดงามฝีมอื
มนุษยส์รา้งขึ�นและชมหุบเขาเอะนะ ววิทวิทัศน์สองฝังทีเต็มไปดว้ยหนา้ผาสงูชันและหนิทีดูแปลกตา เป็นความงามตาม
ธรรมชาตโิดยรอบ ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 30 นาท ี(การลอ่งเรอือาจถูกยกเลกิได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ) (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัวโมง) เดนิทางสู่ เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) เป็นเมืองทีใหญ่เป็นอันดับสองของ
จงัหวดันากาโน่ ณ ถนนนาคามาช ิ(Nakamachi Street) สองขา้งทางของถนนเรียงรายไปดว้ยอาคารเก่าแก่สไตล์
โบราณทีเก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งด ีรวมถงึอาคารคลังสนิคา้จํานวนหนึง (kura) ทีมผีนังสขีาว ซึงเป็นสญัลักษณ์ของยา่นการคา้
ในอดตี นอกจากนี�ยังมรีา้นคา้เล็กๆ ขายของแฮนดเ์มด ของทีระลกึ ของสะสมตา่ง รา้นอาหาร เครืองดืม และทีพักแบบเรยีว
กงัเปิดใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเทียวอกีดว้ย ณ ถนนแหง่นี� (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.10 ชม.)  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

คํAา อสิระรบัประทานอาหารคํAา ตามอธัยาศยั 

พ ั ก
ทีA

 APICO PLAZA MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีAสาม   ปราสาทมตัสโึมโต ้– เมอืงนากาโน ่- ชมลงิแชอ่อนเซ็น ณ หบุเขาจโิกคดุาน ิ– พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอิ
ยาชโินซาโตะ – แชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าป ู

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 นําท่านเขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโต ้Matsumoto Castle 1 ใน 12 ปราสาทดั �งเดมิทียังคงสภาพสมบูรณ์และ
สวยงามทีสดุของประเทศญีปุ่ น  เนืองจากสรา้งอยูบ่นพื�นทีราบ ในภาษาญีปุ่ นจงึเรยีกวา่ ฮริาจโิระ (Hirajiro) ปราสาทแหง่
นี�มเีอกลักษณ์ตรงทีมหีอคอยและป้อมปืนเชือมตอ่กับโครงสรา้งอาคารหลัก และดว้ยสโีทนมดืทําใหเ้กดิความรูส้กึทีย ิงใหญ่
และสขุมุ จนไดรั้บฉายาวา่ปราสาทอกีา (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดทีน่าสนใจ ไดแ้ก ่บันไดไมส้งูชัน ชอ่ง
เก็บหนิสําหรับโจมตศีัตรู ช่องสําหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชั �น นําท่านอสิระชอ้ปปิ� งสนิคา้พื�นเมือง พรอ้มกับสัมผัส
บรรยากาศชาวเมอืงทอ้งถิน 

เทีAยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 เดนิทางสู ่เมอืงนากาโน ่เป็นจังหวัดในภูมภิาค Chubu ภูมปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภูเขาสงู ทําใหม้อีากาศหนาวเย็น 
และมคีวามสวยงามของธรรมชาตอิยา่งทีสดุ ไดช้ือวา่เป็นหลังคาแหง่ญีปุ่ น เนืองจากถกูรอบลอ้มดว้ยภเูขาสงู จากนั�นนําทา่น
เดนิทางสู ่สวนลงิจโิกคดุาน ิ(Jigokudani Monkey Park) ตั �งอยูท่า่มกลาง หบุเขาจโิกคดุาน ิ(Jigokudani valley) 
ในยามาโนะอูจ ิเป็นนํ�าพุรอ้นธรรมชาตทิีลงิป่าลงมาอาบนํ�า และเป็นทีอยู่อาศัยของลงิหมิะชนิดนี�อีกดว้ย ภายในพื�นที
สวนสาธารณะ มสีระวา่ยนํ�าทีสรา้งขึ�นสําหรับเจา้ลงิทั �งหลาย ซึงจากประตทูางเขา้สวนเดนิเขา้ไปเพยีง 5 นาท ีไฮไลท!์! ทา่น
จะพบเห็นลงิตลอดสองขา้งเสน้ทางระหวา่งทีไปยังสระนํ�า โดยพวกมันจะจับกลุม่กันเป็นกลุม่ใหญ่ๆ  มคีวามคุน้เคยกับมนุษย ์
อสิระใหท้่านชมความน่ารักของลงิแชอ่อนเซนในอริยิาบถต่างๆ ตามอัธยาศัย ขอ้ควรระมดัระวงัหา้มเขา้ไปจบัหรอืให้
อาหารโดยเด็ดขาด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัวโมง) 

**หมายเหต ุลงิจะแชอ่อนเซนใหดู้หรอืไมน่ ั�น ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ ถา้อากาศหนาวสว่นมากลงิจะแชอ่อน
เซน เพืAอคลายความหนาว แตถ่า้อากาศไมห่นาว ทา่นจะไดพ้บกบัความนา่รกัของลงิในอริยิาบทตา่งๆ แทน 

เดนิทางสูจั่งหวัดยามานาช ิชม พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) ตั �งอยู่ในพื�นทีทีเคยเป็นหมู่บา้น
เกษตรกรรมบนชายฝังทศิตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึงถูกพายุไตฝุ้่ นพัดถล่มในปี 1966 จนกระทั �ง
ตอ่มาอกี 40 ปีไดรั้บการบรูณะขึ�นใหมใ่หเ้ป็นแบบดั �งเดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรู ้
เกียวกับวัฒนธรรม ลองและซื�อสนิคา้หัตถกรรมแบบดั �งเดมิ ภายในหมูบ่า้น ประกอบดว้ยบา้นกวา่ 20 หลังคาเรอืน ในอาคาร
แตล่ะหลังนอกจากกจิกรรมงานฝีมอืแบบดั �งเดมิแลว้ ยังสามารถชมพพิธิภัณฑแ์ละแกลลอรี, ซื�อสนิคา้พื�นเมอืง, เพลดิเพลนิ
กับรา้นนํ�าชาและรา้นอาหาร นอกจากนี�ยังมีจัดอเีวนทแ์บบโบราณใหเ้ขา้กับฤดูกาลดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 
ชัวโมง) 

คํAา  รบัประทานอาหารคํAา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) พเิศษ!! อ ิAมอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 
ทีAพกั FUJISAN HOTEL RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ั�นใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ แช่นํ �าแร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชืAอว่าถา้ไดแ้ช่นํ �าแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ�น 

วนัทีAส ีA ภเูขาไฟฟจู ิช ั�น 5 (ขึ�นอยูส่ภาพอากาศ) - เรยีนพธิชีงชาญีAปุ่ น – ฮามานาโกะ - เมอืงนาโกยา่ - ชอ้ปปิ� งซา
คาเอะ 

เช้า     

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji 5th) ทีมคีวามสงูเหนือจากระดับนํ�าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีมชีือเสยีงเป็นทีรูจั้ก
ไปทัวโลกในเรืองความสวยงามทีธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึงของประเทศญีปุ่ น ทั �งยัง
เป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทียวตา่งชาตทิีมาเยอืนญีปุ่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึ�นสูช่ ั�นทีA 5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวน
สทิธิ�ไมข่ ึ�น ในกรณีทีAอากาศไมเ่อื�ออํานวย หรอื ทางขึ�นปิด) ทีทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิ
โดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซื�อสนิคา้ของ
ทีระลกึซึงเป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย จากนั�นสมัผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวญีปุ่ น นัน
ก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีAปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่ นนั�น มขีั �นตอนมากมาย เริมตั �งแต่การชงชา การรับชา 
และการดืมชา ทกุขั �นตอนนั�นลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว 
ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย และจากนั�นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื�อของทีระลกึตามอธัยาศัย 

เทีAยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

เดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรอืทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รมิชายฝังแปซฟิิค 
ทศิตะวันตกของจังหวัดชซิโุอกะ แต่เดมิเป็นทะเลสาบนํ�าจดืทีแยกออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกดิแผ่นดนิไหวในปี 1498 
ทําใหนํ้�าจดืเปลียนเป็นนํ�าเค็มในทีสดุ  สาเหตทุีชือวา่ทะเลสาปปลาไหล เนืองจากบรเิวณนี�จะเป็นบรเิวณทีมกีารจับปลาไหล
ไดม้ากเป็นอันดับตน้ ๆ ของประเทศญีปุ่ น โดยสถานทีแห่งนี�จะเป็นจุดชมววิและเป็นทีพักจอดรถ มรีา้นคา้และผลติภัณฑ์
เกียวกบัปลาไหลใหเ้ลอืกซื�อเป็นของทีระลกึ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.10 ชัวโมง) 

นําทา่นสู ่นาโกยา่ เป็นตัวเมอืงของ จงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้
และการคมนาคมทีสําคัญแหง่หนึงของญีปุ่ น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัวโมง) 

คํAา อสิระรบัประทานอาหารคํAา ตามอธัยาศยั 

ทีAพกั  TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 จากนั�นอสิระใหท้่านชอ้ปปิ�ง ยา่นซาคาเอะ (Sakae) ตามอัธยาศัย ย่านนี�เป็นย่านธุรกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้
มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (central park) ทีเต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้นเสื�อผา้แฟชัน, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, 
รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีนีกนิบรเิวณตั �งแตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

วนัทีAหา้  สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ - สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ 

10.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีAยวบนิทีA XJ639 

15.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครืAองดืAมบนเครืAอง** 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีAไมเ่อาต ั�วเครืAองบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั�งนี�เพืAอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลีAยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืAองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีAยวญีAปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญีAปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัAวโมง มอิาจเพิAมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลีAยนเวลา
ทอ่งเทีAยวตามสถานทีAในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัdวเครืองบนิไป-กลบัตามรายการทีระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมทีพักตามทีระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีตา่งๆ ตามรายการทีระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการทีระบ ุ  

� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครืองดืม ค่าซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ทีมไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนืองจากทางญีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยืนวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญีปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศใหย้ืนวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับการยืนรอ้งขอวี
ซา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมนํี�าหนักเกนิกวา่ทีสายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามนั ทีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัdวเครืองบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม 7 % และภาษีหกั ณ ทีจา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึ�นตํAา 34 ทา่น หากตํากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจะชาํระคา่บรกิารเพิม
เพือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิgในการ
งดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ืAอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 
20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิgในการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นทีเหลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

• หากไมช่ําระมดัจําตามทีกําหนด ขออนุญาตตดัทีนังใหล้กูคา้ทา่นอืนทีรออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือนไข 

• เมือทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไดร้ะบไุว ้
ทั �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืAอพนกังานขายมาทางแฟกซ ์



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

• ส่งรายชืAอสํารองทีAน ัAง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืAอพรอ้มยนืยนัว่า
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีAยวทรปิใด, วนัทีAใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชืAอ-นามสกลุ และอืAนๆ เพืAอใชใ้นการจองต ั�วเครืAองบนิท ั�งส ิ�น 

 

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

เง ืAอนไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ั�งหมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ทีAเดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีAตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีAมกีารการนัตคีา่มดัจําทีAพกั

โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีAยวบนิ พเิศษเชน่ 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ� ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ั�งมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

เนืAองจากคา่ต ั�วเป็นการเหมาจา่ยในเทีAยวบนิน ั�นๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีAปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีAประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญีAปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืAอการทอ่งเทีAยว เยีAยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืAนเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพืAอ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีAปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตัdวเครืองบนิขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

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

3. ชือ ทีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีAปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีAปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิงทีขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิีจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทาํการจอง เพืAอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ีAจะเลืAอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีทีAมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิgการเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิgในการเปลียนเทียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิงของผดิกฎหมาย ซึงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

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

6. เมือท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั 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. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทียว อนัเนืองมาจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี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. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทียวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึงอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งทีตอ้งเรง่รบี เพือใหไ้ดท้อ่งเทียวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดืมทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริมในวนัที 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิม
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ
เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิgในการปรับเปลียนเวลาทอ่งเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 


