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NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N  

ซุปตาร ์ซากุระชมพหูวานเย็น 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม - มนีาคม 2563 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์AIR ASAI X (XJ) 
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อลงัการความยิง่ใหญข่องปราสาทอกีาด า ณ เมอืงมตัสโึมโต ้

ขึน้ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

เยอืนลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซิูจ ิณ เมอืงทาคายามา่ 

สมัผสัเมอืงมรดกโลก ณ หมูบ่า้นชริาคาวา่ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ยา่นซาคาเอะ 

FREE WIFI ON BUS 

พเิศษ!!! อาบน า้แรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

16-20 มนีาคม 2563 20,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

17-21 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

18-22 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

19-23 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

20-24 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

21-25 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

22-26 มนีาคม 2563 25,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  

23-27 มนีาคม 2563 25,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

24-28 มนีาคม 2563 25,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

26-30 มนีาคม 2563 25,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

27-31 มนีาคม 2563 25,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

28 มนีาคม-01 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

31 มนีาคม-04 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  

02-06 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

03-07 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

05-09 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

07-11 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

09-13 เมษายน 2563 29,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

10-14 เมษายน 2563 BUS1 29,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

10-14 เมษายน 2563 BUS2 29,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

12-16 เมษายน 2563 BUS1 29,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

12-16 เมษายน 2563 BUS2 29,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

14-18 เมษายน 2563  26,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

16-20 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
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** ปล. ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

23:00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ 

วนัทีส่อง      สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ เมอืงนาโกยา่ - ชริาคาวาโกะ - ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ– เมอืงมตัสึ

โมโตะ 

02.15 น. เหริฟ้าสู ่เมืองนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิา

ของทา่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า

อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั จากนัน้น า

ทา่นสู ่ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองทีเ่ป็นมรดกโลก

ทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most 

beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกทีม่ีชือ่เสยีงแหง่หนึง่ HILIGHT!!! หมู่บา้น

แบบกัชโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่ีอายมุากกว่า 250 ปี ค าว่า “กชัโช” มคีวามหมายวา่ “พนม

มอื” ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ รปูแบบของบา้นทีม่ีหลังคามุงดว้ยฟางขา้วทีท่ ามมุชนัถงึ 60 องศา 

คลา้ยสองมือทีป่ระนมเขา้หากัน ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถกูสรา้ง

ขึน้โดยไม่ใชต้ะปู ตอ่มาในปี 1995 องคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบียนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

17-21 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

19-23 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

21-25 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

23-27 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

24-28 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

26-30 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  

28 เมษายน-02 พฤษภาคม 2563 25,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
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เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง) เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหบุ

เขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถกูขนานนามไวว้่าเป็น ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย 

เป็นเมืองเกา่แกท่ียั่งคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายเุป็นรอ้ยๆปี มี วัด ศาลเจา้ 

สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาตอัินอดุม

สมบูรณ์ น าทา่นเดนิเลน่ ผา่นชม อาคารทาคายามา่จนิยะ (Takayama Jinya) อดีตท าหนา้ที่

เป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจ าภูมภิาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกนุโทคงุาวะในปี 1692 

จนกระท่ังปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามิทีไ่ดรั้บการ

บ ารงุรักษาเป็นอยา่งด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีจั่ดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผน

ทีภ่มูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตร์แผนเมือง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิม่ประมาณ 430 เยน/

ทา่น) 

เดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) เป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของจงัหวดันากาโน่ 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.10 ชม.)  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ APICO PLAZA MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่าม   ปราสาทมตัสโึมโต ้– เมอืงยามานาช ิ- หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ เอา้เลทท ์– 

แช่ออนเซน – บุฟเฟ่ตข์าปู 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 น าทา่นเขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโต ้(Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิทียั่งคงสภาพ

สมบูรณ์และสวยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น  เน่ืองจากสรา้งอยูบ่นพื้นทีร่าบ ในภาษาญีปุ่่ นจงึเรยีกว่า 

ฮริาจโิระ (Hirajiro) ปราสาทแหง่น้ีมีเอกลักษณ์ตรงทีม่ีหอคอยและป้อมปืนเชือ่มตอ่กับโครงสรา้ง

อาคารหลัก และดว้ยสโีทนมืดท าใหเ้กดิความรูส้กึทีย่ ิง่ใหญแ่ละสขุมุ จนไดรั้บฉายาวา่ปราสาทอกีา 

(Fugashi-Jo) ภายในตกแตง่ดว้ยไม ้จุดทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่บันไดไมส้งูชัน ชอ่งเก็บหนิส าหรับโจมตี

ศัตร ูชอ่งส าหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชัน้ น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมือง พรอ้มกับสัมผัส

บรรยากาศชาวเมืองทอ้งถิน่ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

เดนิทางสูจ่งัหวดัยามานาช ิน าทา่นชม หมู่บ ้านโอชิโนะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจุดทอ่งเทีย่วส าคัญอีกสถานทีห่นึง่ โดยมวีวิ

ภเูขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับพื้นหลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสเีหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอ

ชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะ 

กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 น้ีเป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมาจากทาง

ลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิ่านหนิลาวาทีม่ีรพูรนุอายกุว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากน้ียัง

มีรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ทีข่ายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และ

ผลติภัณฑ์ทอ้งถิน่อื่นๆ อิสระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรปูและซื้อของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ลท (Gotemba Outlet) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 

นาท)ี   ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนด์

ญี่ปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 

DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 

ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, 

TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN 

ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อื่นๆ อีก

มากมาย ไดเ้วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (4) พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตข์าปู  

ทีพ่กั FUJISAN HOTEL RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั   
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จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น า้แรอ่อนเซนธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่ ี ่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(ข ึน้ยูก่บัสภาพอากาศ) - เรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น – ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมอืงนา

โกยา่ - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าทา่นสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิ(Fuji Mountain) ทีม่ีความสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ี

ชือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืว่า

เป็นสัญลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ น

ตลอดทกุฤดกูาล น าทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่

เอ ือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ

ภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้

สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นได ้

เพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาว

ญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย 

เร ิม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงาม

เป็นอยา่งมาก พธิชีงชาน้ี ไม่ใชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้ีสว่นรว่มในพธิกีารชงชา

น้ีอีกดว้ย และจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

เดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาด

ใหญร่มิชายฝ่ังแปซฟิิค ทศิตะวันตกของจังหวัดชซิโุอกะ แตเ่ดมิเป็นทะเลสาบน ้าจดืทีแ่ยกออกมาจาก

มหาสมุทร ตอ่มาเกดิแผ่นดนิไหวในปี 1498 ท าใหน้ ้าจืดเปลีย่นเป็นน ้าเค็มในทีสุ่ด  สาเหตทุี่ชือ่ว่า

ทะเลสาปปลาไหล เน่ืองจากบรเิวณน้ีจะเป็นบรเิวณทีม่ีการจับปลาไหลไดม้ากเป็นอันดับตน้ ๆ ของ

ประเทศญีปุ่่ น โดยสถานทีแ่หง่น้ีจะเป็นจุดชมววิและเป็นทีพั่กจอดรถ มีรา้นคา้และผลติภัณฑเ์กีย่วกบั

ปลาไหลใหเ้ลอืกซือ้เป็นของทีร่ะลกึ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.10 ชั่วโมง) 

น าท่านสู่ นาโกย่า เป็นตัวเมืองของ จงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มีประชากรอาศัยอยูม่ากกว่า 2 ลา้นคน 
เป็นเมืองศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 
ชั่วโมง) 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ (Sakae) เป็นยา่นธรุกจิการคา้ มีหา้งสรรพสนิคา้มัตสซึา

คายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (central park) ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นตา่งๆ เชน่ รา้นเสือ้ผา้แฟชั่น, รา้นของใช ้

กระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ี่กนิบรเิวณตัง้แตส่ถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะ

โอโดร ิ

วนัทีห่า้  สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ - สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ 

10.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ639 

15.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
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ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม์) 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ ีป่ระสงค์พ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) 
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× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มีเงือ่นไข 

 เมื่อทา่นช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบร ิษทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต า่ 2 หนา้หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคี่ามดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบ ิน 

พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ์ ไม่มกีารคืนเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า 

หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ที่ยนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 
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3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่ ไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ ีไ่ม่มีประวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เ ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซ ึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี่ / ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกนัได ้   

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้  

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ีอ านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา

ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเร ิม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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