
 

 

รหัสทัวร ITV1900516 
Sugoi Nagoya นาโกยา ฮาโกเน ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายามา 5D3N  

 

SUGOI NAGOYA 

นาโกยา ฮาโกเน ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายามา มัตสึโมโต 5วัน 3คืน 

สุดคุม!!! พาเท่ียวทุกวัน บุฟเฟ�ต BBQ Yakiniku บุฟเฟ�ตขาปูไมอ้ัน! พักออนเซ็น 

พักฟูจิออนเซ็น 1คืน มัตสึโมโตหรือนายา 1คืน นาโกยา 1คืน 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) บินตรงสูนาโกยา (สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร) 
เคร่ืองลําใหญ  AIR BUS A330-300  จํานวน 377 ที่น่ัง แบบที่น่ัง 3-3-3 น้ําหนักกระเป�าไป-
กลับ 20 KG 

 



 

 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานดอนเมือง 

2  สนามบินชูบุเซ็นแทรร - ทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน – ลองเรือโจรสลัด - ศาลเจาฮาโก
เน – ออนเซ็น 

3  โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – โออิชิปารค – มัตสึโมโต – ปราสาทมัตสึโมโต 
– อิออนมอลล 

4  ทาคายามา – ทาคายามาจินยะ – ซันมาจิซูจิ – หมูบานชิราคาวาโกะ – นาโกยา – วัดโอ
สุคันนอน – ชอปปم�งยานโอสุ 

5  นาโกยา – สนามบิน - ทาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

12 - 16 Jun 2019  22,888 22,888 22,888 7,000 8,500 

14 - 18 Jun 2019  22,888 22,888 22,888 7,000 8,500 

19 - 23 Jun 2019  22,888 22,888 22,888 7,000 8,500 

21 - 25 Jun 2019  22,888 22,888 22,888 7,000 8,500 

26 - 30 Jun 2019  22,888 22,888 22,888 7,000 8,500 

28 Jun - 02 Jul 
2019  22,888 22,888 22,888 7,000 8,500 

05 - 09 Jul 2019  19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 

12 - 16 Jul 2019  24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 



 

 

19 - 23 Jul 2019  21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 

26 - 30 Jul 2019  24,888 24,888 24,888 7,000 8,500 

02 - 06 Aug 2019  19,888 19,888 19,888 7,000 8,500 

21 - 25 Aug 2019  21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 

28 Aug - 01 Sep 
2019  21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 

13 - 17 Sep 2019  21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 

25 - 29 Sep 2019  21,888 21,888 21,888 7,000 8,500 

04 - 08 Oct 2019  25,888 25,888 25,888 7,000 8,500 

11 - 15 Oct 2019  26,888 26,888 26,888 7,000 8,500 

16 - 20 Oct 2019  26,888 26,888 26,888 7,000 8,500 

18 - 22 Oct 2019  26,888 26,888 26,888 7,000 8,500 

25 - 29 Oct 2019  25,888 25,888 25,888 7,000 8,500 

30 Oct - 03 Nov 
2019  25,888 25,888 25,888 7,000 8,500 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานดอนเมือง 
20.30  พรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน THAI AIR 



 

 

ASIA X (XJ) มีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติด
แท็คกระเป�า 

23.55  นําทานเดินทางสู นาโกยา สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร ประเทศญี่ปุ�น โดยสาย
การบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ638 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง 
ส่ังซ้ือบนเคร่ืองเทาน้ัน ) 

วันที่ 2 สนามบินชูบุเซ็นแทรร - ทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน – ลองเรือโจรสลัด - ศาลเจา
ฮาโกเน – ออนเซ็น 

07.45  เดินทางถึง นาโกยา สนามบินชูบุเซ็นแทรร(เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศ
ญ่ีปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�า
ฝนจะมีโทษจับและปรับ นําทานข้ึนรถโคชปรับอากาศเดินทางสูทะเลสาบฮามานะ 
สถานที่ทองเท่ียวช่ือดังของเมืองฮามามัตสึ จังหวัดชิซุโอกะ หรือที่รูจักกันอีกช่ือหน่ึง
วาทะเลสาบปลาไหล เน่ืองจากทะเลสาบแหงน้ีเปนแหลงชุกชุมของปลาไหลจํานวน
มากมาย เปนบริเวณที่จับปลาไหลไดมากเปนอันดับตนๆของญี่ปุ�น ความสวยงาม
ของทะเลสาบฮามานะเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาเท่ียวไดเปนจํานวนมากแหง
หน่ึง บริเวณรอบๆมีรานอาหารและรานขายของฝากจํานวนมากซึง่เปนบริเวณจุดพัก
รถ นักทองเที่ยวก็จะแวะเขามาน่ังทานขาวหนาปลา ราเม็งและเดินชอปปم�งซ้ือขนม
ของฝากกัน ขนมพายปลาไหลเปนขนมขึ้นช่ือของที่น่ีก็ สามารถหาซื้อเปนของฝากได 
อิสระใหทานเก็บภาพซื้อของฝากตามอัธยาศัย นําทานเดินทางสู วนอุทยานแหงชาติ 
ฮาโกเน สถานที่ทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยม โดยเปนสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติ ฟู
จ-ิฮาโกเน-อิสึที่ผูมาเยือนสามารถช่ืนชมความงามแหงธรรมชาติและดอกไมนานา
พันธุหลากสีสันที่เบงบานตลอดท้ังป ทิวทัศนที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขา
ไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และ โอวาคุดานิ ฮาโกเนยังมีช่ือเสียงในเร่ืองของการเปนแหลง
น้ําพุรอน ที่แปลกไปกวาน้ันคือ มีจํานวนน้ําพุรอนมากถึง 17  แหง 

เท่ียง  อาหารกลางวัน (ม้ือที่1) บุฟเฟ�ต BBQ Yakiniku  

บาย  นําทาน ลองเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่กอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ 
หากวันใดอากาศสดใส  ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มี
ภูเขาไฟฟูจิเปนฉากหลัง จากน้ันนําทานเดินทางสู ศาลเจาฮาโกเน ต้ังอยูดานลางของ
ภูเขาฮาโกเนบริเวณชายฝم�งของทะเลสาบอาชิ เปนศาลเจาที่ใหญและมีช่ือเสียงมาก



 

 

ที่สุดในบริเวณน้ี ศาลเจาแหงน้ีมีประวัติเกาแกมาตั้งแตราวปค.ศ.757 ในสมัยนาระ
ไดรับความเลื่อมใสจากโชกุนหลายตอหลายทาน เปนหน่ึงในศาลเจาที่ ใชทํา
พิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์ในภูมิภาคคันโต เสนทางเดินสองขางทางจะมีตะเกีย งแขวนเรียง
รายอยูตลอดทาง ภายในศาลเจาน้ันมีบรรยากาศท่ีเงียบสงบอยูทามกลางตนไมใ 
หญ มีความสวยงามตลอดทั้งป ศาลเจาน้ีมีเสาโทริอิลอยน้ําสีแดงที่สามารถมองเห็น
ไดจากหลาย ๆ จุดรอบทะเลสาบอะชิ อิสระถายภาพตามอัธยาศัย สมควรแกเวลา
นําทานเขาท่ีพักออนเซ็น 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา (ม้ือที2่) บุฟเฟ�ตขาปูไมอ้ัน     
ที่พัก: Fujinobou Kaen Hotelหรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง) 

 

 

 

วันที่ 3 โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – โออิชิปารค – มัตสึโมโต – ปราสาทมัตสึ
โมโต – อิออนมอลล 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่ 3) 

นําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไก เปนหมูบานท่ีต้ังอยูใกลภูเขาไฟฟูจิ บริเวณ
ทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในป 2013 ฟูจิซังไดรับเลือก
ใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณน้ีมีบอน้ําใสๆ รวมกันกวา 8 บอ เปน
น้ําที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา 1,200 ป นํา



 

 

ทานเดินทางสู ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว ซึ่งไดจําลองเหตุการณตางๆที่เกิด
แผนดินไหวในญ่ีปุ�น และสาธิตวิธีป�องกันตัว และทานยังสามารถเขาไปทดสอบใน
หองจําลองแผนดินไหวในระดับท่ีแตกตางกันไดดวย นําทานเดินทางสู โออิชิ ปารค 
(Oishi Park) จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดอีกแหงหน่ึง ต้ังอยูทางเหนือริมฝم�ง
ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวันที่อากาศดีสามารมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิไดอยาง
ชัดเจน โดยตลอดปสวนแหงน้ีจะมีการปลูกดอกไมหมุนเวียนกันไป อาทิ ในชวง
ปลายเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคมจะเปนดอกพิงคมอส ชวงกลางเดือน
มิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม จะเปนชวงที่มีการจัดงาน Kawaguchiko Herb 
Festival ซึ่งเต็มไปดวยดอกลาเวนเดอร ในปน้ีจัดขึ้นระหวางวันที่14มิ.ย.-15ก.ค.
62 ดอกลาเวนเดอรจะสงกล่ินหอมไปทั่วท้ังสวน สวนในชวงเดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายน จะปลูกพุมโคเคีย ที่จะแดงฉานสดใสตลอดฤดูใบไมรวงอีกดวย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่4)Japanese Set เมนูTobanyaki 

บาย  นําทานเดินทางไปชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต ที่ถูกสรางข้ึนในป1504
ซึ่งนับไดวาเปนปราสาทท่ีเกาแกที่สุดและนอกจากน้ีก็ยังเปน ปราสาทติดอันดับ 1 ใน 
3 ของปราสาทท่ีมีความสวยงามที่สุดของญ่ีปุ�น ที่สามารถรอดพนการถูกทําลายจาก
เพลิงของสงครามมาไดจนถึงปจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังท่ีทาดวยสีดําสนิททําใหมี
ฉายาวา ปราสาทอีกาดํา (นําชมดานนอก) จากน้ันนําทานเดินทางสูหางอิออนมอล 
อิสระใหทานเลือกซื้อสินคา และอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานัด
หมายนําทานเดินทางสูที่พัก 

ที่พัก: Premier Hotel Cabin Matsumoto หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 

 

 



 

 

วันที่ 4 ทาคายามา – ทาคายามาจินยะ – ซันมาจิซูจิ – หมูบานชิราคาวาโกะ – นาโกยา – 
วัดโอสุคันนอน – ชอปปم�งยานโอสุ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 5) 

นําทานเดินทางสู ทาคายามา จินยะ หรือ ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา 
(ถายรูปดานหนา) ซ่ึงเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เปนที่ทํางานและท่ีอยูอาศัย
ของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุน
ตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากน้ันนําทานเดิมชม หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ 
ยานซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เปนเขตเมืองเกาทีมี่การอนุรักษบานเรือนใน
สมัยเอโดะท่ีมีอายุกวา 300 ปไวไดเปนอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและช่ืน
ชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย 
เชน รานผลิตและจําหนายเหลาสาเก รานทํามิโสะ ฯลฯ พรอมทั้งเลือกซื้อของที่
ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เชน ซารุโบะโบะ หรือ ตุกตาทารกลิงตัวสีแดงไมมีหนาตา 
ซึ่งถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา และเปนสินคายอดนิยม เพราะแฝง
ไปดวยความเช่ือเกี่ยวกับโชคลางของชาวญ่ีปุ�นอีกดวย และเก็บเก่ียวบรรยากาศอัน
นาประทับใจมากมาย ทานยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดวย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่4)Japanese Set  

บาย  นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีปุ�น
ขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือน
ธันวาคม 1995 บานสไตลกัสโช สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวาง 
10 เมตร โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และ
รูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา 
กัสโช และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามในแตละปเปนจํานวนมาก 
จากน้ันนําทานเดินทางสูนาโกยา เดินทางไป วัดโอสุคันนอน (Osu Kannon 
Temple) ต้ังอยูจังหวัดไอจิ(Aichi) วัดแหงน้ีนับวามีความเกาแกและประวัติที่
นาสนใจ แรกเร่ิมสรางขึ้นในสมัยคามาคุระที่อยูราวๆป ค.ศ. 1192-1333 ใน
จังหวัดกิฟุ แลวถูกยายมาต้ัง ณ ปจจุบันในป 1612 เปนวัดในพระพุทธศาสนาที่มี
ช่ือเสียงมากในแถบตอนกลางของนาโกยา ส่ิงท่ีทําใหวัดน้ีมีช่ือเสียงโดงดังมากคือ
เปนที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเช่ือกันวาเปนเทพเจาที่ขึ้นช่ือเร่ืองความเมตตา 



 

 

เปนพระพุทธรูปไม  ที่แกะสลักอยางประณีตโดยพระสงฆนามวา “Kobo Daishi” 
มีหองโถงใหญ คือหองสมุดชินปูคุจิที่จัดเก็บหนังสือภาษาญ่ีปุ�นและภาษาจีน กวา 
15,000 เลม หนังสือเหลาน้ีเปนสมบัติของชาติ และเปนมรดกทางวัฒนธรรม 
รวมถึงสําเนาที่เกาแกที่สุดของพงศาวดารโคจิคิที่รวบรวมประวัติศาสตรตนกําเนิน
ของญ่ีปุ�น อิสระใหทานชอปปم�งยานชอปปم�งโอสุ(Osu Shopping Arcade) ของ
เมืองนาโกยา มีอายุประมาณ 400 กวาป เปนถนนการคาที่มีช่ือเสียงและไดรับ
ความนิยมจากนักทองเที่ยวเปนอยางมาก เน่ืองจากมนตเสนหของบรรยากาศยาน
ชนช้ันแรงงานแบบด้ังเดิม ที่มีรานคาและรานอาหารหลากหลายรานเรียงรายอยูสอง
ขางทางจะเนนจําหนายสินคาทันสมัย เชน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ชุดคอสเพลย และ
การตูนอะนิเมะ มีของมากมายหลากหลาย อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาและอิสระ
อาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ค่ํา  สมควรแกเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูที่พัก 

ที่พัก: Toyoko Inn Chubu International Airport หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวัน
เดินทาง) 

 

 

 

วันที่ 5 นาโกยา – สนามบิน - ทาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที7่) หรือบริการแบบ Set 

Box  ในกรณีหองอาหารโรงแรมเปดหลัง 06.00น. หรือโรงแรมอยูหางจาก
สนามบิน เพ่ือความสะดวกในเร่ืองเวลาเดินทางมาสนามบิน 

นําทานเดินทางสู สนามบินชูบุเซ็นแทรร เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 



 

 

09.00  เดินทางสูทาอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ 
XJ639 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง ส่ังซ้ือบนเคร่ืองเทาน้ัน ) 

13.00  เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทาน
ทองเทีย่วไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศ
ญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 
บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงข้ึน บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึ้น 

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เปนการ
ชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกัน
กอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือ
ไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ญ่ีปุ�น)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาต๋ัวเคร่ืองบินใหแกทาน 

เง่ือนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 

- ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 10 วัน 



 

 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุก
คร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 
20วัน 

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 

4.การยกเลิกและคืนคาทัวร 

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 5.อัตราคาบริการน้ี รวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

ที่น่ังเปนไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได 

  



 

 

 
สําคัญ:*ที่น่ังในแถวที่ 15 ( H, J, K ) 35 ( A, B, C, H, J, K ) บนเครื่องบินประเภทแอรบัส 
A330 จะอยูบริเวณประตูทางออกฉุกเฉินผูโดยสารที่น่ังในแถวทางออกฉุกเฉิน จะตองมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑดังตอไปน้ี 

- เปนผูที่มีความพรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจเพื่อที่จะสามารถชวยเหลือลูกเรือในกรณี
ฉุกเฉินได 

- เปนผูที่สามารถเขาใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉินทั้งแบบที่เปนเอกสาร/คําพูดได 

- เปนผูที่มีอายุ 15 ป ขึ้นไป 

- เปนผูที่ไมไดกําลังต้ังครรภ 

- เปนผูที่ไมไดเดินทางมากับครอบครัว/ทารก และ/หรือ เด็ก 

- เปนผูที่ไมไดซื้อที่น่ังเสริม 



 

 

เน่ืองดวยเหตุผลดานความปลอดภัย ทางสายการบินขอสงวนสิทธ์ิในการกําหนดที่น่ังใหมบนเคร่ือง 
หากผูโดยสารไมมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกลาวไวขางตน 

หมายเหตุ: ราคาคาท่ีน่ังอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยูกับสายการบิน 

2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา 

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเคร่ืองท่ีสายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไมเกิน 
20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเคร่ืองไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต
ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

**กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วัน
เทาน้ันพรอมชําระคาน้ําหนัก** 

-  ซือ้นําหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท 

-  เพิ่ม20กก. ชําระเพ่ิม 2,000 บาท 

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ไม
รวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได 

7. อัตราคาบริการน้ีxไมรวม 

1. xคาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 

2. xคาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเคร่ืองด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพท
เปนตน 

3. xคาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 



 

 

4. xคาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 

5. xคา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

6. xคาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม 

7. xคาประกันกระเป�าเดินทาง 

8. xคาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจในบริการ 

 รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย 

(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืน
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1.ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 

2.ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�นได 
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3.ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 

4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน 

 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 



 

 

 3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

 4.เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมด
กับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 30ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 



 

 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพกัคู และ 1หองพักเด่ียว 
โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ังที่
ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเร่ิมในวันที2่ของการเดินทางถึงวันที4่ของการ
เดินทางรวมจํานวน 3 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-12ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพิ่มเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง 



 

 

16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ การทองเท่ียว เทานั้น ไมไดครอบคลมุถึง สุขภาพ การเจ็บไข
ไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู
จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

  

  

 


