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วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง  

 
20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตหูมายเลข 4 สายการบนิ AIRASIA X เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และ

ผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 
 สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 
(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
23.55 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัทีส่อง       นาโกยา่ - ชมซากุระบรเิวณแมน่ า้ซาไก - ทาคายามา่ - ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ -เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ
- ออิอน มอลล ์

 
07.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้ น าท่าน ชมเทศกาล

ซากุระบาน บรเิวณแมน่ า้ซาไก เป็นอันดับ 1 ในการชมซากรุะในเมอืงกฟิ ุใหท้า่นไดส้ัมผัสบรรายากาศของ ซากุระที่
บานสะพร ัง่ อวดโฉมตลอดสองฝ่ังแมน่ ้า จ านวนกวา่  1200 ตน้  แตท่ัง้นี้ทัง้นั้นซากุระจะบานหรอืไม่ หรอืบานมากหรือ
นอ้ยขึน้อยูก่ับสภาพอากาศในแตล่ะปี โดยปกตซิากุระจะเริม่บานตัง้แตป่ลายเดอืนมนีาคม – ตน้เดอืนเมษายนของทกุปี 
ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศในปีนัน้ๆ  
 

 
  

** ในกรณีที่ดอกซากุระยงัไม่บานทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั ศาลเจา้ Kogane 
Shrine ศาลเจา้แหง่นีถู้กต ัง้ข ึน้เมือ่ปี 135 เป็นศาลเจา้ชนิโต ต ัง้อยูท่ ีเ่มอืงกฟิุ ศาลเจา้แหง่นีอ้ยูใ่กลก้ลางใจ
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เมอืงกฟิุ  ส ิง่พเิศษส าหรบัศาลเจา้นีค้อืเป็นสถานทีท่ ีร่บัพลงัจากพระเจา้ ผูค้นสว่นใหญแ่ละชาวเมอืงกฟิุจะขอ
พรจากทีแ่หง่นีเ้พือ่การโชคดแีละการคา้ขายทีร่ า่รวย **  

  
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทีอ่ดุมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร  ที่
ไดช้ ือ่วา่“ลติเต ิล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยูใ่นหบุเขาทียั่งคงดแูลวัด ศาลเจา้ แมน่ ้า สะพาน ตลาดเชา้ และ
บรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูเซ็ตหมยูา่ง

มโิซะใบโฮบะ  
 

น าท่านชมสถานทีส่ าคัญเมือ่ครัง้อดตี ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ ใชเ้ป็นทัง้ที่
ท างาน และทีอ่ยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใต ้
การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นทีท่ า
การรัฐในยคุเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทีข่า้มพน้ยคุสมัยมาไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ซึง่ภายในนี้
ประกอบดว้ยบรเิวณไตส่วนพจิารณาคด ีหอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที่ น าชมความงามของเมอืงทา
คายามา่ ซึง่ยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอยา่งแทจ้รงิ ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน   
 

 
 

จากนั้นเดนิชม เขตเมอืงเก่าซนัมาชซิจึ ิซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทียั่งคงอนุรักษ์แบบของบา้นใน
สมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไมว่า่จะเป็น
เหลา้สาเก ซปุมโิสะชรุิ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุก๊ตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น  
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 เดนิทางมาถงึเขตเมอืงเกา่ซันมาชซิจึทัิง้ท ียา่นนี้มแีตข่องอร่อยอยา่งแน่นอนเมือ่เดนิ
ตามไปถนนเรื่อยๆ 2 ขา้งทางนั้นมแีตรา้นอาหารน่าทานไปหมดสะทุกรา้น อากาศหนาวๆก็
ตอ้งหาอะไรอุน่ๆทานกันแกห้นาวสักหน่อยสิง่แรกทีแ่นะน าน่ันคอื มทิาราชดิงัโงะ เป็นแป้ง
ขา้วเหนียวย่างเคลอืบซอสมโิซะหวาน เป็นเมนูทีใ่ครผ่านมาทีน่ี่ก็ตอ้งแวะชมิ ไม่วา่เด็กหรือ
ผูใ้หญ่ก็ตา่งชืน่ชอ 
 

 

 อกีหนึ่งเมนูยอดฮติตลอดการที่พลาดไม่ไดน่ั้นก็คือ....ซูชเินื้อฮดิะ การันตคีวาม
อร่อยดว้ยแถวยาวนอกรา้น ทีร่า้นนี้เสริฟ์เมนูซชูเินื้อวากวิคณุภาพดรีะดับ A4-A5 โดยซชูชิดุนี้
ประกอบไปดว้ยขา้วปั้นหนา้เนื้อโรยตน้หอมและกุนคันมาก ิโดยเนื้อถูกปรุงอย่างดดีว้ยเกลอื
ทาเคะซุมหิรือเกลือจากไมไ้ผ่ ขงิและโชยุ เสริ์ฟบนขนมเซมเบ ้ดังนั้นจงึทานไดทั้ ้งหมด 
วนิาททีีเ่นื้อนุ่มๆละลายในปากนัน้ บอกไดเ้ลยวา่สมกับทีร่อคอยอยา่งแน่นอน! 
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น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝากกอ่นกลับ อาท ิขนมโมจ ิ
เบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย  **เพือ่ไมเ่ป็นการ
เสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่ โรงแรม PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม ปราสาทมตัซโึมโต ้- ไรว่าซาบไิดโอะ - โทยามา่ - สวนอาซาฮ ีฟุนะกาวา่ - ทาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเก็บภาพประทับใจดา้นหนา้ ปราสาทมตัซโึมโต ้มชี ือ่เรียกอกีอย่างหนึง่วา่ ปราสาทอกีา เนื่องจากผนัง
ปราสาทมสีดี า และปีกดา้นตา่งๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาวา่ คาสมุาซะ 
เพื่อใชเ้ป็นทีพั่กของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจุบันหลังจากไดรั้บการจัดตัง้เป็นสมบัตปิระจ าชาตญิี่ปุ่ นไดป้รับใหเ้ป็น
พพิธิภัณฑส์ าหรับรวบรวมขอ้มลูประวัตศิาสตรข์องญีปุ่่ นและประวัตศิาสตรข์อง จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาททีม่คีวาม
สวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ ไรว่าซาบไิดโอะ ตัง้อยู่ทีเ่มอืงอาซุมโินะ ไร่แห่งนี้ปลูกตน้วาซาบเิป็นหลักซึง่ถือว่าเป็นไร่วาซาบทิี่
ใหญ่ทีส่ดุในประเทศญี่ปุ่ น ภายในไร่น าท่านเยีย่มชมตน้วาซาบ ิและผลติภัณฑจ์ากวาซาบ ิอาทเิชน่ วาซาบสิด วาซาบิ
ดอง โซบะวาซาบ ิแกงกะหรีว่าซาบ ิไสก้รอกวาซาบ ิน ้าสลัดรสวาซาบ ิเบยีรท์ีท่ าจากวาซาบ ิน ้าวาซาบ ิไอศกรีมรสวาซา
บ ิชอ็กโกแลตรสวาซาบ ิและอืน่ๆอกีมากมาย 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ป้ิงยา่งยากิ

นคิสุไตลญ์ีปุ่่ น  
 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนอาซาฮ ีฟุนะกาวา่ ตัง้อยูท่ ีเ่มอืงอาซาฮ ีเขตจังหวัดโทยาม่า 
ถอืวา่เป็นจดุชมซากรุะทีส่วยอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ นทีไ่ม่ควรพลาด ในชว่งฤดใูบไมผ้ลิ
ทกุทา่นจะสามารถเห็นดอกซากุระบานสะพร่ังเรยีงรายตดิรมิน ้าฟุนะกาวา่ และทีถ่ือ
เป็นจุดไฮไลทเ์ลยคอืฉากเบือ้งหลังของตน้ซากุระทีบ่านเรยีงรายนั้นจะเป็นววิของ
เทือกเขาคติะ หรือเทือกเขาแอลป์ จงึท าใหท้ี่แห่งนี้เป็นจุดซากุระที่งามเหมือน
ภาพวาด  
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ภายในสวนแหง่นี้ประกอบไปดว้ยตน้ซากรุะสายพันธุโ์ยชโินะประมาณ 250 ตน้ เรยีงยาวตลอด 800 เมตร ซึง่ในจดุนี้หาก
บานสะพร่ังพรอ้มกันนัน้จะเสมอืนอโุมงคซ์ากรุะสวยงามสดุๆ โดยปกตซิากุระจะเริม่ประมาณตน้ๆเดอืนจนถงึปลายเดอืน
เมษายนของทกุปี ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศในปีนัน้ๆ 

 

 
 
** ในกรณีทีด่อกซากุระยงัไมบ่านทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั รมิแมน่ า้มตัสคึาวะ โดย
ทีแ่หง่นีเ้ป็นหนึง่ใน 100 สถานทีส่วยงามทีส่ามารถชมดอกซากุระไดอ้กีหนึง่แหง่ โดยมตีน้ซากุระราวๆ 460 
ตน้บนรมิฝั่งแมน่ า้ ** 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่น าทา่นสู ่หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.
1995 ท่านจะไดพ้บกับบา้นในแบบกัสโชสคึุร ิซ ึง่เป็นแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิ ชือ่นี้ไดม้าจากค าวา่ กัสโช ซึง่แปลว่า พนมมอื 
ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชันถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 
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เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรง
สามารถรองรับหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี
 

 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
พกัที ่ โรงแรม GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ เกยีวโต - ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญีปุ่่ น - ทางเดนินกัปราชญ ์- นาโกยา่ - มติซยุเอา้ทเ์ล็ท 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่ของญีปุ่่ นมานานกวา่ 1,000 ปี  จากนัน้เดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั 
หรอืศาลเจา้เฮอันจงิงุ ศาลเจา้เฮอันสรา้งในปี 1895 เนื่องในโอกาสทีน่ครเกยีวโตมอีายคุรบ 1,100 ปี โดยอทุศิถวายแด่
จักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงทีส่รา้งข ึน้เมือ่ ค.ศ. 794 และ
วอดลงเพราะอัคคภัียในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึง่ไดรั้บอทิธพิลจากจนี ศาลเจา้ในลัทธชินิโตก็เปลีย่นมา
สรา้งตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากทีเ่คยทิง้เนื้อไมไ้วใ้หม้สีตีามธรรมชาตกิ็หันมาทาสเีป็นครัง้แรกเมือ่กา้วผ่านประตู

ศาลเจา้เขา้ไป จะพบภาพจ าลองของพระราชวังโบราณที่ย่อส่วนลงมาเหลือสองในสาม มีลานหนิกรวดสีขาวอัน
กวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิารใหญ่ไดโงะคเุดง็ (ถา้เป็นวังจรงิๆ นี่ก็คอืทีว่า่ราชการทัง้หลายทัง้ปวง) ซึง่มเีจดยีพ์ยัคฆข์าว
ขนาบอยูท่างตะวันออกและตะวันตก ประตดูา้นซา้ยของวหิารจะเปิดออกสูส่วนแบบเฮอันทีอ่อกแบบมาใหใ้ชล้อ่งเรอืและ
เดนิเลน่ไดด้ว้ยสะพานแบบจนี บงึน ้าใสและบันไดมังกร ไมร่วมคา่เขา้ชมสวน 600 เยน 
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น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญีปุ่่ น ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่ นวา่ดว้ยการใชเ้วลาอยา่งสุนทรีย ์
ดว้ยการดืม่และการชงชาผงสเีขยีวหรือมัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ตน้ฉบับของพิธีชงชา และใหท้่านได ้
สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วการพบปะกันในวงสังคมเกีย่วกับการดืม่และชงชาทีไ่ดแ้พร่หลายใน
บรรดาชนชัน้สงูในประเทศญี่ปุ่ น จากนั้นอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตาม
อัธยาศัย  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ต ์

ชาบูสตูรตน้ต าหรบั 
 

น าท่านเดนิทางสู่ ทางเดนินกัปราชญ ์ซึง่ถือว่าเป็นอกีหนึ่งจุดชมซากุระทีส่วย
ทีส่ดุในเมอืงเกยีวโต ถนนแหง่นี้ในอดตีมนัีกปราชญท์ีม่ชี ือ่เสยีงในชว่งศตวรรษที ่
20 ไดม้าเดนิสงบจติใจทีถ่นนสายนี้เพื่อท าใหเ้กดิสมาธ ิจงึท าใหเ้ป็นทีม่าของชือ่ทางเดนินักปราชญ์ ถนนแห่งนี้มตีน้
ซากรุะมากถงึ 500 ตน้ตลอดรมิคลอง ยามเมือ่ดอกซากรุะบานพรอ้มกันทกุทา่นสามารถชมอุโมงคซ์ากุระทีบ่านสะพร่ัง 
โดยปกตแิลว้จะบานในชว่งเดอืนเมษายนของทกุปี ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ 
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** ในกรณีทีด่อกซากุระยงัไมบ่านทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิที่
สถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ที่เป็นที่นบัถือย ิง่ของประชาชนทีม่าสกัการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดม
สมบูรณ์ของเรือ่งพชืพรรณธญัญาหาร น าท่านสกัการะ พระแมโ่พสภ และเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ นชือ่วา่เป็น 
ทูตสวรรค ์ผูค้อยน าขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้ ืน่ตากบัรปูปัน้ของเทพจิง้จอก ทีม่ ี
จ านวนมากมาย **  

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูน่าโกยา่ เพือ่น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมเอา้ทเ์ล็ท ณ มติซยุเอา้ทเ์ล็ท ซึง่เอาทเ์ล็ทนี้เป็น
สว่นหนึง่ของสวนสนุกนางาชมิะสปาแลนด ์มอีาณาเขตบรเิวฝรกวา้งขวางมาก  เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 302 รา้น อาทิ
เชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพยีบพรอ้มดว้ย
สนิคา้ส าหรับทกุคนตัง้แตส่นิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ท่ัวไป ซึง่มสีว่นลดมากมายสงูสดุ
ถงึ 80% นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ไวค้อยบรกิารนักทอ่งเทีย่วอกีดว้ย **เพือ่ไมเ่ป็นการ
เสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
 

 
 
พกัที ่ โรงแรม HOTEL KOYO หรอืระดบัเดยีวกนั 



 
 
 
CODE : ZJ45 

 

 

วนัทีห่า้ สนามบนินาโกยา่ - กรงุเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ639 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
13.00 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

 
ผูใ้หญห่อ้งละ  
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

01 – 05 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

03 – 07 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 

05 – 09 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 

08 – 12 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 

10 – 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

35,999 8,000 25,999 

12 – 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

35,999 8,000 25,999 

15 – 19 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 
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 บรกิารน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
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** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 

 
ส าหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่่ น 

เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านได ้
ตอ่เนื่องสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้มมดัจ า
คา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 
 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. ส ิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน
ประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซี่าเพิม่ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซี่ไม่ช าระเงนิ หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 



 
 
 
CODE : ZJ45 

 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทกุช ิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 
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