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สดุคุม้!!!พาเทีย่วทุกวนัอาหารครบทุกมือ้บุฟเฟ่ต ์BBQ Yakiniku 

พกักฟิ ุ1คนืโทยามา่ 1คนืนาโกยา่ 1คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูน่าโกยา่ (สนามบนิสนามบนิชูบุเซ็นแทรร)์  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

17-21 เมษายน 62 28,900  

 
Infant 7,000 บาท 

(อายุไมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

8,500 30  

19-23 เมษายน 62 28,900 8,500 30  

3 – 7 พฤษภาคม 62 27,900 8,500 30  

8 – 12 พฤษภาคม 62 26,900 8,500 30  

10 – 14 พฤษภาคม 62 24,900 8,500 30  

15 – 19 พฤษภาคม 62 28,900 8,500 30  

17 – 21 พฤษภาคม 62 26,900 8,500 30  

22 – 26 พฤษภาคม 62 26,900 8,500 30  

24 – 28 พฤษภาคม 62 24,900 8,500 30  

29พฤษภาคม-2มถินุายน 24,900 8,500 30  
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31พฤษภาคม-4มถินุายน 26,900 8,500 30  

5 – 9 มถินุายน 62 25,900 8,500 30  

7 – 11 มถินุายน 62 23,900 8,500 30  

 

ไฟลท์บนิ 

Departure    DMK – NGO   XJ638 23.55 -07.45+1 

Return          NGO – DMK   XJ639 09.00 -13.00 

 

วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

20.30น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแทค็กระเป๋า  

23.55น. น าทา่นเดนิทางสู ่นาโกยา่ สนามบนิสนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ AIR  ASIA X  

เทีย่วบนิที ่XJ638 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย/สัง่ซือ้บนเครือ่ง ) 

 

วนัทีส่อง  สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์- นาโกยา่ – ศาลเจา้อตัสตึะจงิก ู– หมูบ่า้นนนิจาอเิสะ  Samurai Ninja 
Park  –กฟิุ        อาหารกลางวนั (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku ), เย็น  

 
07.45 น. เดนิทางถงึ นาโกยา่ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร(์เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! 

ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั น าทา่นขึน้รถ

โคช้ปรับอากาศ นาโกยา่ เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในภาคชบู ุและมปีระชากรมากเป็นอันดับ 4 ของ

ประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังมหาสมทุร

แปซฟิิกบนเกาะฮนช ูเป็นเมอืงเอกของจังหวัด

ไอจแิละเป็นหนึง่ในเมอืงทา่หลักของญีปุ่่ น น า

ทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้อตัสตึะจงิกู เป็นศาลเจา้ใหญ่รองจากศาลเจา้อเิสะจงิก ูส ิง่สักการะของศาลเจา้แหง่นี้คอืดาบคุ

ซานาง ิ(Kusanagi-no-Tsurugi) ซึง่เป็นหนึง่ในสามเครือ่งราชกกธุภัณฑศ์ักดิส์ทิธิป์ระจ าจักรพรรดญิีปุ่่ น และยังมี

ก าแพงทีโ่ชกนุโอดะ โนบนุางะถวายใหศ้าลเจา้ตามทีเ่คยไดอ้ธษิฐานขอพรใหไ้ดรั้บชยัชนะในปีค.ศ 1560 ใน

พพิธิภัณฑวั์ดอัตสตึะ มกีารจัดแสดงสิง่ของซึง่มปีระวัตคิวามเป็นมาราว 6,000 ช ิน้ ในทกุปีจะมผีูม้าสกัการะประมาณ 

6,500,000 คน 

เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที1่) บุฟเฟ่ต ์BBQ Yajiniku  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นนนิจาอเิสะ (Ise Ninja Samurai Park) ใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิชมบา้นนนิจา เมอืง Azuchi 

สรา้งขึน้โดยขนุศกึทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในญีปุ่่ น Oda Nobunaga โดยมพีืน้ทีท่ี่

แทจ้รงิในเมอืงทีก่ระจายอยูท่ั่วเมอืง ทา่นสามารถสมัผัสประสบการณ์

วัฒนธรรมญีปุ่่ นเชน่ Samurai, Ninja ล ิม้ลองอาหารทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของ 

Ise หรอืชมการแสดงอาวธุของนนิจา เรยีนรูต้น้ก าเนดิและวธิกีารตอ่สูน้นิจา 

นอกจากนี้ภายในยังมจัีดกจิกรรมมากมาย มรีา้นตดีาบ หอ้งเรยีนเกีย่วกับ

นนิจา พพิธิภัณฑแ์สดงตา่ง ใหท้า่นอสิระถ่ายรูป ซือ้ของทีร่ะลกึของฝาก 

หรอืเลอืกซือ้อาหารลิม้ลองรสชาดไดต้ามอัธยาศัย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่)     

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Hotel Koyo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัทีส่าม กฟิุ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซิจู ิ- หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ –บา้นซามไูรนางามาจ ิ– โท

ยามา่  อาหารเชา้,กลางวนั, เย็น  

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

 น าทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถ่ายรูป

ดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่

ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ใน

สมัยเอโดะ จากนัน้น าทา่นเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื ยา่นซนัมาชซิจู ิ

(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืงเกา่ทีม่กีารอนุรักษ์บา้นเรอืนในสมัยเอโดะทีม่อีายกุวา่ 300 

ปีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็ม

ไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้น

ท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื 

ตุก๊ตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสัญลกัษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และ

เป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และ

เก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ทา่นยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวาน

นานาชนดิอกีดว้ย  

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) Japanese Set 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชิ

ราคาวาโกะ ทียั่งคงอนุรักษ์บา้นสไตล์

ญีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บ

เลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดก

โลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตล์

กัสโช สคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 

เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้ง

ของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึ

เรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี้วา่ กสัโช และมผีูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีเป็นจ านวนมาก น าทา่น

เดนิทาง บา้นซามไุรนางามาจ ิ(Nagamachi) เป็นชมุชนซามไูรทีอ่ยูด่า้นลา่งของอดตีปราสาทคานาซาวา่ ปัจจบัุน

เป็นพืน้ทีท่างประวัตศิาสตรท์ีถู่กเก็บรักษาบรรยากาศไวเ้ป็นอยา่งด ีประกอบดว้ย บา้นพักอาศัยของซามไูรทีจั่ดแสดงวถิี

ชวีติ และส ิง่ประดษิฐต์า่งๆในยคุทีซ่ามไูรมคีวามเจรญิรุ่งเรอืง ผนังทางทศิตะวันออก ประตู

ทางเขา้ เสน้ทางแคบๆ และคลองเล็กๆ ทา่นจะไดพ้บบรรยากาศทวิทัศนข์องเมอืงเกา่ทีม่กี า  

แพงดนิเผาและทางเดนิหนิ ซึง่ท าใหค้ณุรูส้กึวา่ก าลงัเดนิทางยอ้นไปสูย่คุเอโดะ ถนนทีส่รา้ง

ดว้ยศลิปะจากสงครามสไตลโ์คช ู(Koshu) ซึง่เป็นหนึง่ในวถิทีางทหาร ประกอบดว้ย ตรอก

ซอกซอยลกึลับและถนนรูปตัวททีีจ่ะท าใหค้ณุ

สับสนกับทศิทาง และแสดงถงึคณุภาพของถนน

ซามไูร สมควรแกเ่วลานดัหมายน าทา่น

เดนิทางสูท่ ีพ่กัเมอืงโทยามา่หรอืใกลเ้คยีง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  (มือ้ที5่)  

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

ทีพ่กั: Route Inn Toyama หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่ เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คโุรเบะ ก าแพงหมิะ  - นาโกยา่          

                  อาหารเชา้,กลางวนั, เย็น  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่6) 

 

เจแปนแอลป์ ทาเตยามะ-คโุรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) เสน้ทางทีเ่ริม่ตน้ทีเ่ขาทาเตยามะ (Mount 

Tateyama) ในจังหวัดโทยามะ (Toyama) ไปสิน้สดุทีส่ถานโีองซิาวะ (Ogisawa) ในจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) 

ระยะทางยาวประมาณ 25 กโิลเมตร และตอ้งอาศัยยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดนิทาง ทัง้เคเบิล้คาร ์รถบัส 
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และกระเชา้ไฟฟ้า เป็นตน้ โดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดร้ืน่รมยก์ับทวิทัศน์อนัยิง่ใหญ่ตระการ

ตาของเทอืกเขาแอลป์เหนือซึง่ครอบคลมุระยะทางกวา่ 3,000 เมตร (หมายเหต:ุ เสน้ทาง

ขึน้-ลง อาจมสีลับจดุขึน้สถานโีองซิาวะลงสถานีทาเตยามะได)้ น าทา่นสมัผสัใกลช้ดิกบั

ความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิเสน้ทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คโุรเบะ ซึง่เป็นสว่น

หนึง่ของเจแปนแอลป์ เสน้ทางทีเ่ริม่ตน้ทีเ่ขาทาเตยามะ (Mount Tateyama) ในจังหวัดโท

ยามะ (Toyama) ไปสิน้สดุทีส่ถานโีองซิาวะ (Ogisawa) ในจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) 

ระยะทางยาวประมาณ 25 กโิลเมตร และตอ้งอาศัยยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการ

เดนิทาง ทัง้เคเบิล้คาร ์รถบัส และกระเชา้ไฟฟ้า เป็นตน้ โดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดร้ืน่รมย์

กับทวิทัศน์อนัยิง่ใหญ่ตระการตาของเทอืกเขาแอลป์เหนือซึง่ครอบคลมุระยะทางกวา่ 3,000 

เมตร น าทา่นเดนิทางสู ่สถานทีาเทยามะ จากนัน้น าทา่นโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภเูขาสู ่

สถานบีโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สถานมีโูรโดะ โดย

รถปรบัอากาศ ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนข์องเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้ก็บเกีย่วความ

ประทับใจตามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่นชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอันดับสองรองจาก

ภเูขาไฟฟจู ิและยังเป็นหนึง่ในสามภเูขาศกัดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แตส่มัยโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทศันอ์ัน

สวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิและใหท้กุ

ทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็นก าแพงหมิะสงูชนั (SNOW WALL) สงูกวา่สบิเมตร สัมผัสกับความขาวของ

หมิะทีส่วยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอกีทศันียภาพทีต่ ืน่ตาตืน่ใจ เพลดิเพลนิกับการบันทกึภาพทีป่ระทับใจ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) เมนูแบบ Set ญีปุ่่ น 

น าทา่นเดนิทางผ่านอโุมงคท์ีล่อดใตภ้เูขาทา

เทยามา่ทีม่คีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็น

อโุมงคท์ีอ่ยูส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น จากนัน้ น าทา่น

โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ทีไ่มม่เีสากลาง

ตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานคีโุรเบไดระ 

น าทา่นน่ังเคเบิล้คารล์อดภเูขาจากสถานีคโุร

เบะไดระไปยังสถานคีโุรเบะโกะ ระยะทาง

ประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์หง่

เดยีวในญีปุ่่ นทีล่อดภเูขาตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมากในฤดหูนาว จากนัน้ชม เขือ่นคุ

โรเบะ ซึง่เป็นเขือ่นยักษ์กัน้น ้าทีใ่หญ่มหมึาทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น จะมสีายรุง้พาดผ่านตลอดปี ทีโ่อบลอ้มดว้ยภเูขานับ

รอ้ยลกูและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แต่

เริม่บกุเบกิจนเสร็จส ิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 

เมตร จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีปลายทาง สถานโีองซิาวะ Ogizawa Station สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั

แรม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที8่)  

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Mirago Chubu Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีห่า้  นาโกยา่ – สนามบนิ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ                           

                   อาหารเชา้ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box  (มือ้ที9่) เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลา 

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

09.00น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ AIR ASIA X  เทีย่วบนิที ่XJ639  (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบน

เครือ่งขากลับ บนเครือ่งมจี าหน่าย/สัง่ซือ้บนเครือ่ง ) 

 13.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

 

****************************************** 

หมายเหตุ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอื

วันหยดุของญี่ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่น
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ทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม

การเดนิทาง อัตราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอัตราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลีย่นปรับสงูขึน้ บรัษัทฯขอสงวสทิธใิน

การปรับอัตราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระ

ใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุ

ใด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่ น)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสด

สว่นใดๆ รวมทัง้คา่ต๋ัวเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้น ีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนทั์วรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  

 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท 

- เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท  

6. คา่ประกันอบัุตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซักรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ประกันกระเป๋าเดนิทาง  

8. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
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จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้

ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่

    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และ

บรษิทั ฯ และเม ือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 

ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุาก

ความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดย

โรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอ

เปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง มฉิะนั้น บรษัิทฯไม่

สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ด

ก ากับเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาใน

การตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่

สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ 

แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ช ้

อปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่

ตอ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั่วโมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 

20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทาง

นัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ การ

ทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่น

ไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันท่ัวไป และ

ควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ด

ก ากบัเทา่นัน้  

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาใน

การตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่

สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


