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บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด 

 
วนัเดนิทาง ก าหนดการทอ่งเทีย่ว อาหาร และ โรงแรม 

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

วนัทีส่อง AIR ASIA X 23.55 - 07.45 น. เทีย่วบนิที ่XJ638 

สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์–ทะเลสาบยามานะกะโกะ- ลอ่งเรอื
หงส-์ออนเซ็น 

(-/L/D) 
Hotel Alexander Royal Resort 
Yamanakako  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม โอชโินะฮกัไก– พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว–โออชิปิารค์–ปราสาท
มตัสโึมโต ้–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 และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัราคาข ึน้ตามสายการบนิ*** 

 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พักเดีย่ว หมายเหต ุ

03 – 07 ก.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

05 – 09 ก.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

10 – 14 ก.ค. 2562  18,876.- 7,900.-  

12 – 16 ก.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

17 – 21 ก.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

19 – 23 ก.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

24 – 28 ก.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

26 – 30 ก.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

02 – 06 ส.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

07 – 11 ส.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

09 – 13 ส.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

14 – 18 ส.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

21 – 25 ส.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

23 – 27 ส.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 18,876.- 7,900.-  

13 – 17 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.-  
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วนัแรก  กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

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

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
23.55น.  น าท่านเดนิทางสู ่นาโกยา่ สนามบนิสนามบนิชบูุเซ็นแทรร ์ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ AIR  ASIA X  

เทีย่วบนิที ่XJ638 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเท่านัน้ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์–ทะเลสาบยามานะกะโกะ- ลอ่งเรอืหงส-์ออนเซ็น         ( --/L/D ) 

07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์Chubu Centrair International Airport (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 
ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตวั จากนัน้น าท่านขึน้รถปรับ
อากาศ เดนิทางสู่เมอืงกฟิุ (ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหาร
สด เชน่ เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษ
จบัและปรับ)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  แบบ Japanese Set (มือ้ที ่1)  
น าท่านเดินทางสู่  พาท่าน ล่องเรือหงส์ สุดคลาสสิคกลาง
ทะเลสาบยามานะกะโกะ เป็นทะเลสาบที่ ใหญ่ที่สุดจาก 5 
ทะเลสาบ มรีูปร่างคลา้ยปลาวาฬขนาดใหญ่ ใหค้วามรูส้กึเหมอืน
ลอ่งเรอืกลางธรรมชาต ิ(ราคาทัวรร์วมคา่น่ังเรอืหงสแ์ลว้) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  (มือ้ที ่2) เมนูบุฟเฟ่ต+์ขาป ู
 

 
ทีพ่กั  MIFUJI HOTEL /  NEW STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม โอชโินะฮกัไก– พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว–โออชิปิารค์–ปราสาทมตัสโึมโต ้–ออิอนมอลล ์  (B/L/ อสิระ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  (มือ้ที ่3)  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกั
ไก  (Oshino Hakkai Village) ซึง่เป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟจูไิดส้วยงามทีส่ดุอกีจุดหนึง่ ซึง่ไดร้ับความนยิม

จากนักท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นเป็นอย่างมาก และทีน่ี่ยังมบี่อน ้าศกัดิ ์สทิธิอ์นัแสนบรสิทุธิ ์ซ ึง่เกดิจากหมิะบน
ยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟจูลิงสูพ่ืน้เบือ้งลา่งผุดขึน้เป็นตาน ้า และบ่อน ้าขนาดเล็กใหญ่มากมาย 
ซึง่ใชเ้วลายาวนานถงึ 3 - 4 ปี ซึง่ชาวบา้นเชือ่กนัวา่ถา้น าน ้าใน

บ่อน้ีมาดืม่นอกจากจะไดค้วามสดชืน่จากการลิม้รสน ้าอนับรสิทุธิ ์
ยังจะท าใหส้ขุภาพแข็งแรง และจะมโีชคดอีกีดว้ย ทีน่ี่ท่าน
สามารถซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้นคา้ทีต่ัง้อยู่ภายในบรเิวณน้ีอย่าง
ส าราญใจ น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 

ตัง้อยู่บรเิวณใกล ้ๆ  กบัเขตภูเขาไฟฟจู ิภายในมหีอ้งจัดแสดง
ขอ้มูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมมุโลก หอ้งแสดงภาพ
แผ่นดนิไหว หอ้งแสดงเหตกุารณห์ลงัแผ่นดนิไหว หอ้งจ าลอง

แผ่นดนิไหว หอ้งอทุกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากน้ียังมี
โซนถ่ายภาพกบัภูเขาไฟฟจู ิโซนความรูต้า่งๆ และโซนชอ็ปป้ิงสนิคา้งานฝีมอืญีปุ่่ นตา่งๆ เชน่ มดีแบบดัง้เดมิ 
ผลติภัณฑเ์ครือ่งปั้นดนิเผา เครือ่งส าอาง  

และของฝากอกีมากมาย น าท่านเดนิทางสู ่โออชิ ิปารค์ (Oishi Park) จุดชมววิภูเขาไฟฟจูทิีส่วยทีส่ดุอกี  
แห่งหนึง่ ตัง้อยูท่างเหนือรมิฝ่ังทะเลสาบคาวากจุโิกะ ในวันทีอ่ากาศดี
สามารมองเห็นววิของภูเขาไฟฟจูไิดอ้ย่างชดัเจน โดยตลอดปีสวนแห่งน้ี

จะมกีารปลกูดอกไมห้มุนเวยีนกนัไป อาท ิในชว่งปลายเดอืนเมษายนถงึ
ตน้เดอืนพฤษภาคมจะเป็นดอกพงิคม์อส ชว่งกลางเดอืนมถินุายน
จนถงึเดอืนกรกฎาคม จะเป็นชว่งทีม่กีารจดังาน Kawaguchiko 

Herb Festival ซึง่เต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ในปีนีจ้ดัข ึน้
ระหวา่งวนัที1่4ม.ิย.-15ก.ค.62 ดอกลาเวนเดอรจ์ะสง่กลิน่หอมไปทั่ว
ทัง้สวน สว่นในชว่งเดอืนตลุาคมถงึพฤศจกิายน จะปลกูพุม่โคเคยี ทีจ่ะ

แดงฉานสดใสตลอดฤดใูบไมร้่วงอกีดว้ย 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 

บา่ย   น าท่านเดนิทางไปชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโต ้ที่ถูกสรา้ง

ขึน้ในปี1504ซึง่นับไดว้่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดและนอกจากน้ีก็ยัง

เป็น ปราสาทตดิอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงาม  ที่สุด

ของญีปุ่่ น ทีส่ามารถรอดพน้การถูกท าลายจากเพลงิ ของสงครามมาได ้

จนถงึปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนัง   ที่ทาดว้ยสีด าสนิทท าใหม้ีฉายาว่า 

ปราสาทอกีาด า (น าชมดา้นนอก) จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู่ หา้งออิอ

นมอล ์อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ สมควรแกเ่วลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  (มือ้ที ่5)  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถ่ายรูปดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้า่

แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการ
จงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลู
กกุาวา ในสมยัเอโดะ จากนัน้น าท่านเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE 
KYOTO หรอื ยา่นซนัมาชซิจู ิ(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืงเกา่ทีม่ี
การอนุรักษ์บา้นเรอืนในสมยัเอโดะทีม่อีายกุวา่ 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี
อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็ม
ไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและ
จ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ
พืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไมม่ี

หนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่
เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย ท่านยงัสามารถลองลิม้
ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) Japanese Set  
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บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรักษ์
บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยงัไดร้บัเลอืกจากองคก์ารยเูนส
โกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช สคึรุ ิ
จะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ
บา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูร่าง
ของหลงัคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตล์
นี้วา่ กสัโช และมผีูค้นจากทั่วทุกมมุโลกหลัง่ไหลไปชมความงามใน
แตล่ะปีเป็นจ านวนมาก จากนัน้น าท่านเดนิทางสูน่าโกยา่ เดนิทางไป 
วดัโอสคุนันอน (Osu Kannon Temple) ตัง้อยูจ่งัหวดัไอจ(ิAichi) 
วดัแหง่นี้นับวา่มคีวามเกา่แกแ่ละประวตัทิีน่่าสนใจ แรกเริม่สรา้งขึน้
ในสมยัคามาครุะทีอ่ยูร่าวๆปี ค.ศ. 1192-1333 ในจงัหวดักฟิ ุแลว้ถูกยา้ยมาตัง้ ณ ปัจจบุันในปี 1612 เป็นวดัใน
พระพุทธศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีงมากในแถบตอนกลางของนาโกยา สิง่ทีท่ าใหว้ดันี้มชี ือ่เสยีงโดง่ดงัมากคอืเป็นที่
ประดษิฐานของเทพคนันอน ซึง่เชือ่กนัวา่เป็นเทพเจา้ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความเมตตา เป็นพระพุทธรูปไม ้ ทีแ่กะสลกั
อยา่งประณีตโดยพระสงฆน์ามวา่ “Kobo Daishi” มหีอ้งโถงใหญ่ คอืหอ้งสมดุชนิปูคจุทิีจ่ดัเก็บหนังสอืภาษาญีปุ่่ น
และภาษาจนี กวา่ 15,000 เลม่ หนังสอืเหลา่นี้เป็นสมบัตขิองชาต ิและเป็นมรดกทางวฒันธรรม รวมถงึส าเนาที่
เกา่แกท่ีส่ดุของพงศาวดารโคจคิทิีร่วบรวมประวตัศิาสตรต์น้ก าเนนิของญีปุ่่ น อสิระใหท้่าน ชอ้ปป้ิงยา่นชอ้ปป้ิง
โอส ุ(Osu Shopping Arcade) ของเมอืง  นาโกยา่ มอีายปุระมาณ 400 กวา่ปี เป็นถนนการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและ
ไดร้ับความนยิมจากนักท่องเทีย่วเป็นอยา่งมาก เนื่องจากมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศยา่นชนชัน้แรงงานแบบดัง้เดมิ 
ทีม่รีา้นคา้และรา้นอาหารหลากหลายรา้นเรยีงรายอยูส่องขา้งทางจะเนน้จ าหน่ายสนิคา้ทนัสมยั เชน่ อปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิส ์ชดุคอสเพลย ์และการต์นูอะนเิมะ มขีองมากมายหลากหลาย อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้  สนามบนินาโงยา่ - กรงุเทพฯ                (B /- /-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู ่สนามบนิชบูุเซ็นแทร ์เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

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

13.00 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 

แผนทีน่ั่งบนเครือ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรยั์งไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกับใบนัด
หมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดับเดยีวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดังนัน้ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ่ (DOUBLE) ใหท้า่นแทน 
4. กรณโีรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ทีอ่ยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
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* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  

ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณีทา่นเดนิทางมาจาก

ตา่งจงัหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อย่างใด

ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิดอนเมอืง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี้

เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะน ัน้ทา่นควรจะ

ใหก้รุป๊ FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองพาหนะ* 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทุกแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ท่านละ 20 กก.  8.หวัหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม  

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

2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 ก.ก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 1,900 ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 
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การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นข ึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋

เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 

เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

1. กรณีวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่

นอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร

หาผูเ้ดนิทางท่านใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

2. กรณีวนัเดนิทางไมต่รงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่

นอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลงัจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้

เดนิทางท่านใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วนักอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย)์ ผูจ้องทัวร์ไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดทุ้กกรณี 

4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระค่าตั๋วโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากค่า

ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วนัทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  

5.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางไดทุ้กกรณี 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

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

คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  

2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมดของ

คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 

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

คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  

เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจดัเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิโดยสาร การ

จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืเป็นเที่ยวบนิเช่าเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื

เงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้  

วนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  

วนัเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  

หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผ่านแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ท่าน 

6. ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดทุ้กกรณี 
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. ส ิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์   

ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

 

หมายเหต ุ

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 

ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการ 

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง 

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 

พรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 

ของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 

สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษี 

เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

 

 

 

 

โปรดอา่นทุกขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

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

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้


