
 

 

รหัสทัวร TTN1902626 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา มัสซึโมโต ฟูจ ิซุปตาร ลิงทั้งเจด็ 5 วัน 3 คืน [XJ] 
ชมความนารัก ของลิงภูเขา แชออนเซน ทามกลางหุบเขาใบไมสีแดง 
อลังการความยิ่งใหญของปราสาทอีกาดํา ณ เมืองมัตสึโมโต 
ไฮไลท !! ลองเรือ ชมใบไมเปลี่ยนส ีณ หุบเขาเอะนะเคียว 
ชอปปم�งจุใจ ณ เมืองนาโกยา ยานโอสุ และซาคาเอะ 
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณของประเทศญี่ปุ�น 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  
23:00 น. พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
วันที่สอง     กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร  เมืองนาโกยา – วัดโอสุคัน

นอน – ชอปปم�งยานโอสุ – เมืองเอนะเคียว - เมืองมัตสึโมโต - ถนนนาคามาชิ 
02.15 น. เหิรฟ�าสู เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น โดยเทีย่วบินที่ XJ638 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซือ้น้ําหนักเพ่ิม 
ตองเสียคาใชจาย)  

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 



 

 

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 
ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***
สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ เดินทางสู วัดโอสุคันนอน Osu 
Kannon Temple แรกเริ่มสรางขึ้น ในจังหวัดกิฟ ุและเน่ืองจากไดรับความ
เสียหายจากอุทกภัยบอยครั้ง ดังน้ันจงึยายมาประดิษฐาน ณ เมืองนาโกยา เปน
หน่ึงในสามของศาลเจาบูชาเจาแมกวนอิมที่ใหญที่สุดในญี่ปุ�น โดยวตัถุประสงค
หลักของวัดแหงน้ี คือการเคารพบูชารูปสลักไมของ เทพคันนอน เทพแหงความ
เมตตา ซึ่งแกะสลักโดยพระสงฆ Kobo Daishi ภายใตหองโถงใหญ คือหองสมุด
ชินปูคุจิ ท่ีจัดเกบ็หนังสือภาษาญี่ปุ�นและภาษาจีน กวา 15,000 เลม หนังสือ
เหลาน้ีเปนสมบัติของชาต ิและเปนมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงสําเนาท่ีเกาแกที่สุด
ของพงศาวดารโคจคิิ ท่ีรวบรวมประวตัิศาสตรตนกําเนินของญีปุ่�น จากนั้นอิสระให
ทานชอปปم�ง ยานชอปปم�งโอสุ  Osu Shopping Arcade ของเมืองนาโงยา มี
อายุประมาณ 400 กวาป มีรานคานอยใหญมากมายกวา 1,200 รานคาเรียงราย
ตลอดสองขางทาง ประกอบดวยอาหารและสินคาทันสมัยไมวาจะเปนน้ําหอม, 
เส้ือผา, เครื่องสําอาง และรองเทาจากสารพัดยี่หอดังและที่สําคัญคือราคาถูกมาก 
นอกจากน้ีแลวยังเปนแหลงรวมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส, ชุดคอสเพลย, การตูนอะนิ
เมะและสินคาอ่ืนๆ อีกมากมาย (จากสนามบินใชเวลาเดินทาง 50 นาท)ี 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 นําทานเดินทางสู เมืองเอะนะเคียว (Enakyo) เมืองแหงธรรมชาติอันงดงามท่ี

แวดลอม และอุดมสมบูรณไปดวยตนไมนอยใหญหลากชนิด เปนสถานที่แหง
ธรรมชาติที่งดงามไปดวยสีสันของใบไมหลากสีสัน หลากชนิดทามกลางหุบเขา
ลอมรอบ นําทาน ลองเรือชมทัศนียภาพ (Enakyo Criuse) สองขางทางบน
แมน้ําสายยาวลอดสะพาน เอะนะเคียวโอฮาชิ ซึ่งเปนสะพานสีแดงสดโดดเดนกลาง
ลําน้ําขนาบขางดวยหมูแมกไมนอยใหญ ชมทะเลสาบริมเขื่อน สถานที่งดงามฝมือ
มนุษยสรางขึ้นและชมหุบเขาเอะนะ วิวทิวทัศนสองฝم�งที่เต็มไปดวยหนาผาสูงชัน
และหินที่ดูแปลกตา เปนความงามตามธรรมชาติโดยรอบ ใชเวลาลองเรือประมาณ 



 

 

30 นาที (การลองเรืออาจถูกยกเลิกได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เดินทางสู เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) เปน
เมืองที่ใหญเปนอันดับสองของจังหวัดนากาโน ณ ถนนนาคามาชิ (Nakamachi 
Street) สองขางทางของถนนเรียงรายไปดวยอาคารเกาแกสไตลโบราณท่ีเก็บ
รักษาไวเปนอยางดี รวมถึงอาคารคลังสินคาจาํนวนหน่ึง (kura) ที่มีผนังสีขาว ซึ่ง
เปนสัญลักษณของยานการคาในอดีต นอกจากน้ียังมีรานคาเล็กๆ ขายของแฮนด
เมด ของที่ระลึก ของสะสมตาง รานอาหาร เครื่องด่ืม และที่พักแบบเรียวกงัเปด
ใหบริการแกนักทองเท่ียวอีกดวย ณ ถนนแหงน้ี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.10 
ชม.)  

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
พักที ่ APICO PLAZA MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
 
 



 

 

วันที่สาม   ปราสาทมัตสึโมโต – เมืองนากาโน - ชมลิงแชออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ – 
พิพิธภัณฑหมูบานอิยาชิโนซาโตะ – แชออนเซ็น+บุฟเฟ�ตขาปู 

 เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 
 นําทานเขาชม ปราสาทมัตสึโมโต Matsumoto Castle 1 ใน 12 ปราสาท

ดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณและสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ�น  เน่ืองจากสรางอยู
บนพื้นที่ราบ ในภาษาญี่ปุ�นจึงเรียกวา ฮิราจิโระ (Hirajiro) ปราสาทแหงน้ีมี
เอกลักษณตรงที่มีหอคอยและป�อมปนเช่ือมตอกับโครงสรางอาคารหลัก และดวยสี
โทนมืดทําใหเกิดความรูสึกที่ยิ่งใหญและสุขุม จนไดรับฉายาวาปราสาทอีกา 
(Fugashi-Jo) ภายในตกแตงดวยไม จุดที่นาสนใจ ไดแก บันไดไมสูงชัน ชองเก็บ
หินสําหรับโจมตีศัตรู ชองสําหรับธนู และหอสังเกตการณบนชัน้ นําทานอิสระชอป
ปم�งสินคาพ้ืนเมือง พรอมกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมืองทองถิ่น 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  
 เดินทางสู เมืองนากาโน เปนจังหวัดในภูมิภาค Chubu ภูมิประเทศสวนใหญเปน
ภูเขาสูง ทําใหมีอากาศหนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาติอยางที่สุด ได
ชื่อวาเปนหลังคาแหงญี่ปุ�น เน่ืองจากถูกรอบลอมดวยภูเขาสูง จากน้ันนําทาน
เดินทางสู สวนลิงจิโกคุดานิ (Jigokudani Monkey Park) ตั้งอยูทามกลาง หุบ
เขาจิโกคุดานิ (Jigokudani valley) ในยามาโนะอูจิ เปนน้ําพุรอนธรรมชาติที่ลิง
ป�าลงมาอาบน้ํา และเปนที่อยูอาศัยของลิงหิมะชนิดน้ีอีกดวย ภายในพื้นที่
สวนสาธารณะ มีสระวายน้ําที่สรางขึ้นสําหรับเจาลิงทั้งหลาย ซึ่งจากประตูทางเขา
สวนเดินเขาไปเพียง 5 นาท ีไฮไลท!! ทานจะพบเห็นลิงตลอดสองขางเสนทาง
ระหวางที่ไปยังสระนํ้า โดยพวกมันจะจับกลุมกันเปนกลุมใหญๆ มีความคุนเคยกับ
มนุษย อิสระใหทานชมความนารักของลิงแชออนเซนในอิริยาบถตางๆ ตาม



 

 

อัธยาศัย ขอควรระมัดระวังหามเขาไปจับหรือใหอาหารโดยเด็ดขาด (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) 
**หมายเหตุ ลิงจะแชออนเซนใหดูหรือไมน้ัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ถาอากาศ
หนาวสวนมากลิงจะแชออนเซน เพื่อคลายความหนาว แตถาอากาศไมหนาว ทาน
จะไดพบกับความนารักของลิงในอิริยาบทตางๆ แทน 
เดินทางสูจังหวัดยามานาชิ ชม พิพิธภัณฑหมูบานอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no 
Sato) ตั้งอยูในพื้นท่ีที่เคยเปนหมูบานเกษตรกรรมบนชายฝم�งทิศตะวันตกของ 
ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไตฝุ�นพัดถลมในป 1966 จนกระทั้ง
ตอมาอีก 40 ปไดรับการบูรณะขึ้นใหมใหเปนแบบดั้งเดิม และเปดเปนพิพิธภัณฑ
กลางแจงใหประชาชนไดเขาชมศึกษาเรียนรูเกีย่วกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินคา
หัตถกรรมแบบดัง้เดิม ภายในหมูบาน ประกอบดวยบานกวา 20 หลังคาเรือน ใน
อาคารแตละหลังนอกจากกิจกรรมงานฝมือแบบดั้งเดิมแลว ยังสามารถชม
พิพิธภัณฑและแกลลอรี,่ ซื้อสินคาพ้ืนเมือง, เพลิดเพลินกับรานน้ําชาและ
รานอาหาร นอกจากน้ียังมีจัดอีเวนทแบบโบราณใหเขากับฤดูกาลดวย (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (3) พิเศษ!! อ่ิมอรอยกับ บุฟเฟ�ต
ขาปู  
ที่พัก FUJISAN HOTEL RESORT หรือระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี ่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยูสภาพอากาศ) - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น – ฮามานาโกะ - 
เมืองนาโกยา - ชอปปم�งซาคาเอะ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji 5th) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 
3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ี
ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของประเทศ
ญี่ปุ�น ท้ังยังเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญี่ปุ�นตลอดทุก
ฤดูกาล นําทานขึ้นสูช้ันที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไมขึ้น ในกรณีที่อากาศ
ไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปด) ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขา
และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานได
ถายภาพความประทับใจเก็บไว และเลือกซื้อสินคาของท่ีระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูป
ภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของ
ชาวญี่ปุ�น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ�น
น้ัน มีขั้นตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ัน
ลวนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแค
รับชมอยางเดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย และ
จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 



 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
เดินทางสู ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรือทะเลสาบปลาไหล เปน
ทะเลสาบขนาดใหญรมิชายฝم�งแปซิฟค ทิศตะวันตกของจังหวดัชิซโุอกะ แตเดิมเปน
ทะเลสาบน้ําจืดที่แยกออกมาจากมหาสมุทร ตอมาเกิดแผนดินไหวในป 1498 ทํา
ใหน้ําจืดเปลี่ยนเปนนํ้าเค็มในท่ีสุด  สาเหตุที่ช่ือวาทะเลสาปปลาไหล เน่ืองจาก
บริเวณน้ีจะเปนบริเวณที่มีการจับปลาไหลไดมากเปนอันดับตน ๆ ของประเทศ
ญี่ปุ�น โดยสถานที่แหงน้ีจะเปนจุดชมวิวและเปนที่พักจอดรถ มีรานคาและ
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับปลาไหลใหเลือกซื้อเปนของที่ระลึก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
3.10 ชั่วโมง) 
นําทานสู นาโกยา เปนตัวเมืองของ จังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู
มากกวา 2 ลานคน เปนเมืองศูนยรวมการคาและการคมนาคมท่ีสําคัญแหงหน่ึง
ของญี่ปุ�น (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พัก  TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 จากน้ันอิสระใหทานชอปปم�ง ยานซาคาเอะ (Sakae) ตามอัธยาศัย ยานน้ีเปนยาน

ธุรกิจการคา มีหางสรรพสินคามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิน (central park) ที่
เต็มไปดวยรานตางๆ เชน รานเส้ือผาแฟชั่น, รานของใชกระจกุกระจกิ, รานซาลอน
ความงาม เปนตน ท่ีน่ีกินบริเวณตั้งแตสถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดร ิ

 
วันที่หา  สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา 
10.50 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที ่XJ639 
15.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
**สายการบินมีบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว อุณหภูมิ  

26-30 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 
19°C 

 

27-31 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 
18°C 

 

28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 
2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 

18°C 
 

29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 
2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 

18°C 
 

30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 
2562 22,888.- 7,900.- 12°C - 

18°C 
 

31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 
2562 22,888.- 7,900.- 12°C - 

18°C 
 

01-05 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C - 
18°C 

 

02-06 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C - 
18°C 

 

03-07 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C - 
17°C 

 

04-08 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C - 
17°C 

 

05-09 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 11°C - 
17°C 

 

06-10 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 11°C - 
17°C 

 

07-11 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 11°C - 
16°C 

 

08-12 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 11°C - 
16°C 

 



 

 

09-13 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 10°C - 
16°C 

 

10-14 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 11°C - 
15°C 

 

11-15 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 9°C - 
15°C 

 

12-16 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 9°C - 
15°C 

 

13-17 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 9°C - 
16°C 

 

14-18 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 9°C - 
16°C 

 

15-19 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 
15°C 

 

16-20 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 
15°C 

 

17-21 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 9°C - 
15°C 

 

18-22 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 9°C - 
15°C 

 

19-23 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 
15°C 

 

20-24 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 
15°C 

 

21-25 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 
14°C  

22-26 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 
14°C  

23-27 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 8°C - 
14°C  

24-28 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 7°C - 
14°C  



 

 

+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+ 
** ปล. ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / เด็กอายุต่ํากวา 2 ป (Infant) ราคา 7,900 บาท/
ทาน 
 

สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาต๋ัวเครื่องบิน  หักคาตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร 
 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ท้ังน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

25-29 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 8°C - 
15°C  

26-30 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 7°C - 
14°C  

27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 
2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 

16°C  
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 
2562 23,888.- 7,900.- 7°C - 

15°C  
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 
2562 23,888.- 7,900.- 6°C - 

13°C  



 

 

 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 



 

 

อัตราคาบรกิารรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรบัอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 

(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง

พอใจของทาน 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
เดินทางขึ้นต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดนิทาง



 

 

ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เม่ือทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขาย

มาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน้ไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 



 

 

 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคนื  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบิน หรือกรุปที่มีการ

การันตคีามัดจําท่ีพักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ท้ังมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคา
ตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 30 ทาน  



 

 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น
กอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพกัสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบรษิัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย



 

 

พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันที ่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง

........................................ 

ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............

ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 
ลํา
ดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/

ป) 
1    



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา

วิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

(..............................................................) 

2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


