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บนิดว้ยสายการบนิ แอร ์เอเชยีร ์เอ็ก (XJ) : ข ึน้เคร ือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ 638 DMK(กรงุเทพ) – NGO(นาโกยา่) 23.55 – 07.45  

XJ 639 NGO(นาโกยา่) – DMK(กรงุเทพ) 09.00 – 13.00 

** โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. และ ถอืขึน้เคร ือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

 

 



 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

12 – 16 พฤษภาคม 62 28,999 28,999 28,999 6,500 19,900 

29 พ.ค. – 02 ม.ิย. 62 28,999 28,999 28,999 6,500 19,900 

09 – 13 มถินุายน 62 27,999 27,999 27,999 6,500 19,900 

16 – 20 มถินุายน 62 27,999 27,999 27,999 6,500 19,900 

23 – 27 มถินุายน 62 25,999 25,999 25,999 6,500 19,900 

26 – 30 มถินุายน 62 27,999 27,999 27,999 6,500 19,900 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง)                                                                                                                        

 

21.00  คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตทูางเขา้ที ่4 สายการบนิไทยแอร ์เอเซยี

เอ็กซ ์เคาน์เตอร ์4 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

** ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและ

จับ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

23.55  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชูิบุเซ็นแทรรป์ระเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่

XJ 638 ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง  

 

วนัที ่2 
สนามบนินาโกยา่ – ทาคายามา่ – ถนนคนเดนิซนัโนมาชิ  – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – มตัสโึมโต ้–               

ออิอนมอลล ์                                                                                                                                     

 

07.45  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทาคายามา่(Takayama) เป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งเกยีวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียคุ

เอโดะเขา้ดว้ยกนั ตัง้อยูบ่รเิวณทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภเูขานอ้ยใหญ่ในจังหวัดกฟิ ุด ารงไวซ้ ึง่บรรยากาศและขนมธรรมเนียม

ประเพณแีบบเมอืงเกา่แกไ่วไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีเปรยีบไดก้ับเมอืงทีไ่ดรั้บพรใหเ้ต็มเป่ียมไปดว้ยวัฒนธรรมอนัดงีาม ยอ้นกลับ

ไปในสมัยยคุเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนัน้แตกตา่งกับเมอืงอืน่ในญีปุ่่ นอยา่งชดัเจนเนื่องจากความโดดเดน่ดา้น

ขนบธรรมเนียมและววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม พืน้ทีบ่รเิวณเมอืงทาคายามะจงึถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคฟุ)ุ 

เพือ่ปกป้องและอนุรักษ์พือ้ทีบ่รเิวณชายป่านัน้เอง 

เมอืงทาคายามา่ ซึง่ยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอยา่งแทจ้รงิน าทา่นชมสถานทีส่ าคัญเมือ่ครัง้อดตี ทีท่ า

การเกา่เมอืงทาคายามา่ ใชเ้ป็นทัง้ทีท่ างาน และทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใต ้



 

การปกครองของโชกนุโตกกุาวา่  ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นทีท่ าการรัฐในยคุเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวที่

ขา้มพน้ยคุสมัยมาไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไตส่วนพจิารณาคด ีหอ้งขังนักโทษ โรงครัว และ

หอ้งพักของเจา้หนา้ที ่ 

จากนัน้น าทา่นเดนิตอ่ไปที ่ถนนคนเดนิซนัโนมาช ิตัง้แตส่มัยเอโดะถงึสมัยเมจ ิบรเิวณนี้ไดถู้กพัฒนาใหเ้ป็นเมอืง

การคา้ และรา้นคา้ชายคาบา้นบนถนนเกา่แกแ่หง่นี้ พืน้ทีทั่ง้หมดไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นเขตตดิตอ่ทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญ 

คลองไหลผ่านชายคาของบา้นพ่อคา้ดว้ยหนา้ตา่งทีเ่ป็นตารางและโรงเก็บสาเกจ านวนมาก ทางเขา้ตกแตง่ดว้ยลกูบอล

ของใบสน มสีญัลักษณ์เกา่แกม่ากมายในรา้นจ าหน่ายสาเกและTakayama อกีทัง้ยังมรีา้นคา้ทีค่ณุสามารถชมิไวน์และ

สาเก รวมถงึรา้นจ าหน่ายสตเูนื้อวัวทีค่ณุสามารถรับประทานขณะเดนิไปดว้ย  เพลดิเพลนิกับเมอืงขนาดใหญ่ ในเดอืน

มกราคมถงึเดอืนกมุภาพันธ ์จะมกีารเปิดหอ้งเก็บไวน์ชัน้ใตด้นิส าหรับสาธารณะชนและน าสาเกและไวน์มาใหไ้ดช้มิดว้ย 

ดังนัน้มันเป็นจดุหมายปลายทางในฤดหูนาวทีย่อดเยีย่ม ในฤดใูบไมผ้ลสิามารถชมดอกซากรุะบานในทวิทัศน์เมอืงของ

ญีปุ่่ นได ้ 

 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูทอ้งถิน่ข ึน้ชือ่ หมูยา่งใบมโิสะ 

เดนิทางสู่ หมู่บา้นชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตัง้อยู่ในหุบเขาของจังหวัดกฟิุ ประเทศญี่ปุ่ น ไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมโดยองคก์ารยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บา้นแห่งนี้มีววิทวิทัศน์ที่

สวยงาม บา้นแตล่ะหลังเป็นบา้นสไตลญ์ีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ ทีห่ลังคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กับมอืคนทีก่ าลังพนมมอือยู ่

หลังคาสรา้งจากคานไมท้ีแ่ข็งแรง จงึทนทานตอ่หมิะในฤดหูนาวไดอ้ยา่งด ีแถมมหีอ้งใตห้ลังคาทีก่วา้งขวางส าหรับ

เอาไวเ้ลีย้งหนอนไหมอกีดว้ย คนในหมูบ่า้นนี้ส่วนใหญ่มอีาชพีเกษตรกร ท านา เลีย้งไหม เสรมิดว้ยการทอ่งเทีย่วแบบ

พอเพยีงเป็นหลัก 



 

 

จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่เมอืงมตัสโึมโตะ เป็นเมอืงปราสาททีม่คีวามทรงจ าเกีย่วกับยคุรุ่งเรอืง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปราสาท

มัตสโึมโตะทีไ่ดรั้บเลอืกใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิเมอืงมัตสโึมโตะเป็นเมอืงทีม่อีาคารประวัตศิาสตรเ์หลอือยูม่ากมาย เชน่ 

โรงเรยีนไคจทิีเ่ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมทียั่งหลงเหลอือยู่ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานทีท่ีส่ามารถเดนิทางไปยังสถานที่

ทอ่งเทีย่วชือ่ดังในภมูภิาคชบูไุดง้่ายๆ 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ หา้งออิอน จสัโก ้มตัซโึมโต ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ที่

เป็นแบรนดญ์ปีุ่ น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รา้น 100 เยน และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาตขิองคทิแคทชาเขยีว

สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย 

ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลา อสิระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัที ่ SMILE HOTEL , MATSUMOTO หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่3 สายอลัไพนท์าเทยามา่ – เขาทาเทยามา่ – ก าแพงหมิะ – เข ือ่นคุโรเบะ – กฟิุ                                   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นสัมผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิในเสน้ทาง สายอลัไพนท์าเทยามา่-คุโรเบะ ซึง่เป็นสว่นหนึ่ง

ของ เจแปนแอลป์ (Alpen Route) โดยการน าท่านเดนิทางสู่ สถานีทาเทยาม่า จากนัน้น าท่านโดยสารเคเบิล้คาร์ 

ลอดภเูขาสู ่สถานีบโีจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. น าทา่นเดนิทางสู ่สถานีมโูรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหวา่ง

ทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้ก็บเกีย่วความประทับใจตามอัธยาศัย  

 จากนัน้น าทา่นชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอันดับสองรองจากภเูขาไฟฟจู ิและยังเป็นหนึ่ง

ในสามภเูขาศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แต่สมัยโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจาก

ยอดเขาทาเทยามา่ ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง สามารถมอง เห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิและใหท้กุทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางที่

สองขา้งทางเป็น ก าแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกว่าสบิเมตร (ข ึน้อยู่กับสัมผัสกับความขาวของหมิะที่

สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอกีทัศนียภาพทีต่ ืน่ตาตืน่ใจ เพลดิเพลนิกับการบันทกึภาพทีป่ระทับใจ 



 

 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดนิทาง ผ่านอโุมงค ์ทีล่อดใตภ้เูขาทาเทยามา่ ทีม่คีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยูส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น 

จากนั้นน าท่าน โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ทีไ่มม่เีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ จากนั้นน าท่านน่ัง

เคเบิล้คารล์อดภเูขาจาก สถานีคโุรเบะไดระไปยังสถานีคโุรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์หง่

เดยีวในญีปุ่่ นทีล่อดภเูขาตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นี้เพือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมากในฤดหูนาว จากนัน้ชม เขือ่นคุ

โรเบะ (Kurobe Dam) ซึง่เป็นเขือ่นยักษ์กัน้น ้าทีใ่หญ่มหมึาทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่ น จะมสีายรุง้พาดผ่านตลอดปี ที่

โอบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสูงถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 

เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แตเ่ริม่บกุเบกิจนเสร็จส ิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิ

เทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร   

 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกฟิุ 

ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลา อสิระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัที ่ TOYOKO INN HOTEL , GIFU หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่4 กฟิุ – นาโกยา่ – ปราสาทอนุิยามะ - วดัโอสคึนันง – Dream Jazz Outlet                                        

 



 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

               เดนิทางสูเ่มอืงนาโกยา่ 

   เดนิทางสู ่ปราสาทอนิุยามะ(Inuyama Castle) ตัง้อยูด่า้นบนของเนนิเขาเล็กๆทีต่ดิแมน่ ้าคโิซ(Kiso River) ภายใน

เมอืงอนุิยามะ(Inuyama) จังหวัดไอจ(ิAichi) ปราสาทแหง่นี้นับไดว้า่เป็นอกีหนึง่แหง่เมือ่มาเยอืนเมอืงอนุิยามะแลว้ไม่

มาไมไ่ดเ้ลยนะคะ เพราะนับเป็น 1 ใน 12 อนัดับของปราสาทดัง้เดมิในญีปุ่่ น ตา่งจากทีอ่ ืน่ๆทีก่ลายเป็นซากปรักหักพัง

เนื่องจากภัยพบัิตทิางธรรมชาตแิละสงครามในปลายยคุศักดนิาปี ค.ศ.1867 ยังไมห่มดแคนั่น้คะ่ เนื่องจากนี่ทีนั่น้ยังตดิ

อันดับ 1 ใน 4 ปราสาททีก่ าหนดใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิร่วมกับอกี 3 แหง่คอื Himeji Castle, Matsumoto Castle และ 

Hikone Castle อกีดว้ย  

ตัวปราสาทเองก็มคีวามเกา่แกห่ลายรอ้ยปี โดยถูกสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ.1537  ความทีไ่มไ่ดถู้กท าลายและยังคงมกีาร

อนุรักษ์ดแูลอยา่งดที าใหเ้ราจะสามารถเหน็ไดถ้งึสถาปัตยกรรมโบราณแท ้ๆ ทีห่าดไูดย้ากมากๆในญี่ปุ่ น โครงสรา้งหลัก

ทัง้หมดสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้ละกอ้นหนิ และตกแตง่ภายในไวอ้ยา่งสวยงาม แตปั่จจบัุนไดส้รา้งลฟิตแ์ละส ิง่อ านวยความ

สะดวกอืน่ๆเพิม่เตมิ หากก็ไมไ่ดล้ดคณุคา่ของความโบราณทีแ่ทจ้รงิลงแมแ้ตน่อ้ย ส ิง่ทีถ่อืเป็นไฮไลทส์ าคัญของทีต่อ้ง

ยกใหส้ว่นหอคอยเลยคะ่ เพราะหอคอยของปราสาทแหง่นีนั้น้ถอืวา่เป็นหนึง่ในหอคอยเกา่แกท่ีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น

ยังคงสภาพอยูจ่นถงึปัจจบัุนเชยีวนะคะ  แน่นอนวา่ท าเลดบีนเนนิเขาขนาดนี้ววิตอ้งไมเ่บาซึง่ก็จรงิคะ่ โดยเราสามารถขึน้

บันไดสงู 4 ชัน้ ทีน่ านักทอ่งเทีย่วไปสูช่ัน้บนสดุเพือ่ชมทวิทัศน์ทีง่ดงามรอบๆปราสาทและแมน่ ้าคโิซ และหอ้งตา่งๆใน

แตล่ะชัน้ รวมถงึหอ้งทีใ่ชส้อดสอ่งศตัรูทีเ่ขา้ใกลป้ราสาท และหอ้งพักทีม่รูีส าหรับโยนหนิเตอืนภัยเมือ่ขา้ศกึเขา้มา

รุกราน เชือ่วา่ถา้คณุเป็นคนทีอ่ยากสัมผัสความคลาสสกิโบราณแบบแท ้ๆ  พรอ้มววิธรรมชาตงิามๆ ปราสาทอนุิยามะ (ไม่

รวมคา่เขา้ปราสาท) 

 

น าทา่นเดนิทาง วดัโอสคุนันอน(Osu Kannon Temple) ตัง้อยูภ่ายในเมอืงนาโกยา่(Nagoya) จังหวัดไอจ(ิAichi) 

นับวา่เป็นวัดในพระพุทธศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีงมากๆในแถบตอนกลางของนาโงยา(Nagoya)เลยนะคะ ส ิง่ทีท่ าใหวั้ดนี้มี

ช ือ่เสยีงโดง่ดงัมากๆก็คงเพราะวัดแหง่นีนั้น้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพคันนอน ซึง่เชือ่กันวา่เป็นเทพเจา้ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่ง

ความเมตตา ใกล ้ๆ กนัยังจะมแีหลง่ชอ็ปป้ิงสดุปังใหข้าชอ็ปไดก้ระชุม่กระชวยกัน สามารถเดนิเทา้ไปไดส้ายเลยนะคะ

เพราะถนนทางเดนิทีอ่ยูเ่ยือ้งกับบรเิวณวัดก็เป็น ยา่นชอ้ปป้ิงโอส(ุOsu Shopping Arcade) ทีม่รีา้นคา้และ

รา้นอาหารกวา่ 400 รา้นเรยีงรายอยูส่องขา้งทาง แตจ่ะเนน้จ าหน่ายสนิคา้ทันสมัย เชน่ อปุกรณ์อเิลกทรอนกิส ์ชดุคอส

เพลย ์และการต์นูอะนเิมะ เป็นตน้ 



 

 

จากนัน้น าทา่นชอ็ปป้ิงกอ่นกลับที ่DREAM JAZZ เอาทเ์ล็ทปารค์ เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงในร่มยอดนยิม สถานทีก่วา้งขวาง

โออา่เดนิสบายๆ มรีา้นคา้แบรนดด์งักวา่ 56 รา้น ชัน้3F ถงึ 5F เป็นทีเ่ต็มไปดว้ยสนิคา้แนวเเฟชัน่และศนูยอ์าหาร คน

ทีม่าเป็นครอบครัวมลีกูเล็กๆก็ไมต่อ้งหว่งเพราะมหีอ้งน ้าส าหรับเด็กไวค้อยบรกิาร รวมทัง้ยังมหีอ้งใหน้มส าหรับคณุแม่

ลกูออ่นอกีดว้ย 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที ่         ROUTE INN HANDA HOTEL , NAGOYA หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที ่5 สนามบนินาโกยา่ – สนามบนิดอนเมอืง                                                                                           

 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BOX   

 ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่   ประเทศญีปุ่่ น 

09.00  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ 639   ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง  

13.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 ** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ 

ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถให้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บกอ่น

เดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  

(ไมม่ทีีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ)  

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ 

โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ตอ่คร ัง้ **  

 



 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษี 

     สนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันทกุแหง่ กรณตีอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่เทีย่ว  

     ใด เทีย่วหนึง่กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ั๋วเครือ่งบนิ   

     ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบ ุ

- คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า 

สัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่

จ ากัดจ านวนชิน้ แตทั่ง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 

- คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีาหรอื 

กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

- คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม

กรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสายการบนิ และ 

รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท และตัดทีน่ั่งการจองภายใน 2 

วัน ตัวอยา่งเชน่ ทา่นจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ี

หากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจอง

เขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่ง

ราคาพเิศษจ านวนจ ากัด  



 

 กรณีลกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณีทีไ่ม่

สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทาง

บรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวี

ซา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วัน ก่อนออนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพีเรียดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย 

กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยการด าเนนิการ

ตา่งๆ ทีเ่กดิข ึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต า่ อยา่งนอ้ย 30 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้

หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่น

เดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ให ้

ทา่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุ

ครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถาม

เพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณี

ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับฤดกูาล สภาพ

ภมูอิากาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ ส ิง่ส าคัญ ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่น

เครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 

วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณี

มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิข ึน้กับผูเ้ดนิทาง  



 

 กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่่าสว่นใด

สว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

 อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับ

สว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพัก

เดีย่วตามทีร่ะบ ุ

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะค านึงถงึ

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดสว่นหนึ่งทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนื

คา่ใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้

ทัง้หมดแลว้ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล 

หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเชค็อนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุ

ใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจ

ท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple) จะแตกตา่งกนั 

บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กัน (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีทีท่า่นไมผ่่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณใีดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆกต็าม และ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืส ิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  


