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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 - ทาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ  ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน 
มอลล ์

 
07.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคา

ยามา่ จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร  ทีไ่ดช้ ือ่วา่“ลติเต ิล้เกยีวโต เป็น
เมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยูใ่นหบุเขาทียั่งคงดูแลวัด ศาลเจา้ แมน่ ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโต
ในอดตีไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว น าทา่นเทีย่วชม เมอืงทาคายามา่ ทีไ่ดช้ ือ่ว่า“ลติเต ิล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยู่
ในหบุเขาทียั่งคงดแูลวัด ศาลเจา้ แมน่ ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตัว น า
ทา่นสู ่“หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บ
กบับา้นในแบบกสัโชสคึรุ ิซ ึง่เป็นแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากค าวา่ กสัโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบ
ของบา้นทีห่ลังคาชันถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมี
ความกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับ
หมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู โทปนัยากหิมสูไตลญืีปุ่่ น 
 

น าท่านชมสถานที่ส าคัญเมื่อครัง้อดตี ทีท่ าการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทัง้ที่ท างาน และที่อยู่อาศัยของผูว้่า
ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีที่
แลว้ เป็นทีท่ าการรัฐในยุคเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทีข่า้มพน้ยคุสมัยมาไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไต่
สวนพจิารณาคด ีหอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที ่น าชมความงามของเมอืงทาคายามา่ ซึง่ยังคงความ
เป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอยา่งแทจ้รงิ ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน   
จากนั้นเดนิชม เขตเมอืงเก่าซนัมาชซิจึ ิซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทียั่งคงอนุรักษ์แบบของบา้นใน
สมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไมว่า่จะเป็น
เหลา้สาเก ซปุมโิสะชรุิ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุก๊ตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น  

 

 เดนิทางมาถงึเขตเมอืงเกา่ซันมาชซิจึทัิง้ท ียา่นนี้มแีตข่องอร่อยอยา่งแน่นอนเมือ่เดนิตามไปถนนเรือ่ยๆ 2 ขา้ง

ทางนั้นมแีตรา้นอาหารน่าทานไปหมดสะทุกรา้น อากาศหนาวๆก็ตอ้งหาอะไรอุ่นๆทานกันแกห้นาวสักหน่อยสิง่แรกที่
แนะน าน่ันคอื มทิาราชดิงัโงะ เป็นแป้งขา้วเหนียวยา่งเคลอืบซอสมโิซะหวาน เป็นเมนูทีใ่ครผ่านมาทีน่ี่ก็ตอ้งแวะชมิ ไม่
วา่เด็กหรอืผูใ้หญ่ก็ตา่งชืน่ชอ 
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 อกีหนึ่งเมนูยอดฮติตลอดการที่พลาดไม่ไดน่ั้นก็คือ....ซูชเินื้อฮดิะ การันตคีวาม
อร่อยดว้ยแถวยาวนอกรา้น ทีร่า้นนี้เสริฟ์เมนูซชูเินื้อวากวิคณุภาพดรีะดับ A4-A5 โดยซชูชิดุนี้
ประกอบไปดว้ยขา้วปั้นหนา้เนื้อโรยตน้หอมและกุนคันมาก ิโดยเนื้อถูกปรุงอย่างดดีว้ยเกลอื
ทาเคะซุมหิรือเกลือจากไมไ้ผ่ ขงิและโชยุ เสริ์ฟบนขนมเซมเบ ้ดังนั้นจงึทานไดทั้ ้งหมด 

วนิาททีีเ่นื้อนุ่มๆละลายในปากนัน้ บอกไดเ้ลยวา่สมกับทีร่อคอยอยา่งแน่นอน! 
 
น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝากกอ่นกลับ อาท ิขนมโมจ ิ
เบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย  **เพือ่ไมเ่ป็นการ
เสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่ โรงแรม ITOEN HOTEL ASAMANOYU หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม เสน้ทางสายโรแมนตคิ - ก าแพงหมิะบนเทอืกเขาเจแปน แอลป์ (ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ทาเทยามา่ เสน้ทาง ก าแพงหมิะ เจแปน แอลป์ เสน้ทางทอ่งเทีย่วคลาสสคิทีท่า่นจะประทับใจ
ไมรู่ล้มื (ข ึน้กับสภาพอากาศ) น าทา่นน่ังกระเชา้ไฟฟ้ารูปขัน้บันไดสูท่ีร่าบสงูบโิจไดร่า เพือ่ท าการเปลีย่นรถโคช้เป็นสาย
ธรรมชาตขิองทางวนอุทยาน น าท่านโดยสารรถโคช้สู่ยอดดอย ผ่านป่าสนและทุ่งราบทีม่มีนตเ์สน่หแ์ตกตา่งกันทกุฤด ู
เชน่ น ้าตกโชเมยีวเป็นน ้าตกทีส่งูทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น ผ่านป่าสนดกึด าบรรพท์ีม่อีายกุวา่ 1,000 ปี ลัดเลาะไปตามซอก
ก าแพงหมิะทีสู่งราว 20 เมตร (ชว่งกลางเดอืนเมษายน-ตน้เดอืนพฤษภาคม) ถงึยอดมโุรโด คอื จดุชมววิทีสู่งทีสุ่ดของ
เสน้ทางนี้ บรเิวณยอดเขาทา่นสามารถเห็นทะเลสาบนอ้ยใหญ่ ทะเลหมอกทีต่ัดกับขอบฟ้าสสีดตลอดทัง้วันทัง้คนื สรา้ง
ความประทับใจใหท้า่นมริูล้มื  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าทา่นโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าไรม้ลพษิทะลอุโุมงคใ์ตภ้เูขาทาเทยามา่ ดว้ยความสงูถงึ 3,015 เมตร และสงูเป็นทีส่องรอง

จากภูเขาไฟฟจู ิสู่ทีร่าบไดคัมโป ชมความงดงามแห่งทัศนียภาพอกีฟากฝ่ังของภเูขา จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่คุโรเบะ
ไดรา่ ที่ราบสูงบนไหล่เขาทีท่่านสามารถชมทัศนียภาพของชอ่งเขาทีเ่ป็นเหวลกึ สรา้งความตืน่ตาตืน่ใจอย่างยิง่แก่
นักทอ่งเทีย่ว น าทา่นโดยสารกระเชา้ขา้มเหวลกึซึง่มเีพยีงลวดสลงิของกระเชา้จากตน้ทางถงึปลายทางเทา่นัน้ ไมม่เีสา
ค ้าหรือคั่นกลางเป็นทางยาว 1,700 เมตร จงึไดฉ้ายาว่า กระเช้าพาโนราม่า น าท่านโดยสารเคเบลิคาร์ไฟฟ้ารูป
ขัน้บันไดอกีครัง้เพื่อลดระดับลงสู่สันเขือ่น คุโรเบะ เป็นเขือ่นขนาดยักษ์ทีม่คีวามยาวของสันเขือ่นถงึ 800 เมตร ท่าน
สามารถเดนิชมววิทีว่เิศษยิง่ใหญ่ตระการตาของเทอืกเขาแอลป์ได ้และชมความแรงของน ้าทีป่ล่อยออกจากแอ่งน ้าสี

เขยีวมรกตทีพ่วยพุ่งส่งเสยีงดังสน่ันสู่เบือ้งล่าง จากนั้นน าท่านสู่ด่านสดุทา้ยของเสน้ทางธรรมชาต ิน าทา่นโดยสารรถ

โคช้ไฟฟ้าปลอดมลพษิทะลอุโุมงคใ์ตภ้เูขาทางยาวรวมถงึ 6.1 กโิลเมตร จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 
 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ชาบูหมสูไตลญ์ีปุ่่ น  
พกัที ่ โรงแรม GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่

น า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 
 

 

วนัทีส่ ี ่ สวนดอกไมบ้๊กกะโน๊ะ ซาโตะ - ศาลเจา้โอสคึนันง - ถนนชอ้ปป้ิงโอส ุ- นาโกยา่ - มติซยุเอา้ทเ์ล็ท 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมบ้๊กกะโนะซาโตะใหท้า่นไดน่ั้งรถรางสมัผัสบรรยากาศภายในไร่  ชมความสวยงาม
ของดอกไมน้านาพันธุอ์าท ิดอกกหุลาบ, ลลิลี,่ ซาเวยีร,์ ดอกเวอรจ์เินี่ย และดอกโคเคยี หรอืโคชอิะ ทีเ่บง่บานตอ้นรับผู ้
ทีม่าเยอืน เก็บภาพประทับใจทีแ่สนโรแมนตคิกับมวลหมู่ดอกไมอ้กีทัง้ฉากหลังยังเป็นโบสถส์ุดคลาสสคิ (ขึน้อยูก่บั
สภาพอากาศ ถา้หากดอกไมย้งัไมบ่านหรอืหมดฤด ูภายในสวนยงัมดีอกไมป้ระเภทอืน่ๆใหร้บัชมจ านวนมาก) 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์ง

ยา่งยากนิคิ ุ
น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสคึนันง เป็นหนึง่ในสามของศาลเจา้บชูาเจา้แมก่วนอมิที่
ใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นวัดประจ าตระกลูโอดะ นอกจากนี้ยังมวัีดบันโชจซิ ึง่โทกงุาวะ 
อเิอะยาสเุคยพักอยูเ่มือ่ครัง้เป็นตัวประกัน อันเป็นประวัตศิาสตรห์นา้หนึ่งของย่านโอส ึ
OSU เป็นเมอืงทีผ่สมผสานระหวา่งประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมสมัยใหม ่และยังเป็นจดุ
ทอ่งเทีย่วยอดฮติทีส่ดุของนาโกย่า ซึง่นอกจากคนญี่ปุ่ นแลว้ นักทอ่งเทีย่วต่างชาตกิ็
นยิมมาเยีย่มชมเชน่กัน  
 

 
 

จากนั้นทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิม่ทีย่่านรา้นคา้ ณ บรเิวณ
ถนนชอ้ปป้ิงโอสุ ซึง่มอีายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและไดรั้บความนิยมจากนักทอ่งเทีย่วเป็น
อยา่งมากดว้ยมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศยา่นชนชัน้แบบดัง้เดมิ ถนนชอ้ปป้ิงนี้ประกอบไปดว้ยรา้นคา้มากมายกว่า 1,200 
รา้น เรียงรายตลอดสองขา้งทางยาว 1.7 กโิลเมตร ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทันสมัยไมว่่าจะเป็นน ้าหอม, เสือ้ผา้, 
เครือ่งส าอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยีห่อ้ดังและทีส่ าคัญคอืราคาถูกมาก  
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 เพียบพรอ้มดว้ย
สนิคา้ส าหรับทกุคนตัง้แตส่นิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ท่ัวไป ซึง่มสี่วนลดมากมายสงูสุด
ถงึ 80% นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญไ่วค้อยบรกิารนักทอ่งเทีย่วอกีดว้ย **เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวน
เวลาชอ้ปป้ิงของทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่ โรงแรม HOTEL KOYO หรอืระดบัเดยีวกนั 
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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 ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

19 – 23 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 

26 – 30 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 

03 – 07 พฤษภาคม 2563 
(วนัฉตัรมงคล และวนัวสิาขบูชา) 

27,999 8,000 17,999 

10 – 14 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

17 – 21 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

24 – 28 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

31 พ.ค. – 04 ม.ิย. 2563 
(วนัเฉลมิฯ พระราชนิ)ี 

27,999 8,000 17,999 

07 – 11 มถินุายน 2563 25,999 8,000 15,999 

14 – 18 มถินุายน 2563 25,999 8,000 15,999 

28 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2563 25,999 8,000 15,999 

 

 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  
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 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 

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 ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
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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 ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 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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