
 

 

รหัสทัวร TTN1902627 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ทาคายามา ฟจู ิซุปตาร สายบันเทิง  
5 วัน 3 คืน [XJ] 
เท่ียวญี่ปุ�น ชวงใบไมเปลี่ยนส ี
เยือนหมูบานมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ 
 อลังการความยิ่งใหญของปราสาทอีกาดํา ณ เมืองมัตสึโมโต 
เพลิดเพลินใจกับดอกไมนานาพรรณ ณ สวนดอกไมฮานาโนะมิโยโกะ 
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 สัญลักษณของประเทศญี่ปุ�น 
ชอปปم�งจุใจ ณ เมืองนาโกยา ยานโอสุ และซาคาเอะ 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  
20:00 น. พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 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 

 
วันที่สอง   สนามบินชูบุเซ็นแทรร  นาโกยา – วัดโอสุคันนอน - ชอปปم�งยานชอปปم�งโอสุ  - ทา

คายามา – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโตะ 

 07.45 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 ทานสู 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 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
เดินทางสู ทาคายามา (Takayama) เมืองเกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวย
เทือกเขาเจแปนแอลป�  ถูกขนานนามไววาเปน ลิตเต้ิลเกียวโต หรือ เกียวโตนอย 
เปนเมืองเกาแกที่ยังคงอนุรักษไวซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีต
ของชาวญี่ปุ�นไดอยางสมบูรณ บานเรือนสรางขึ้นดวยไมแบบโบราณ บรรยากาศ
เกาแก อายุเปนรอยๆป มี วัด ศาลเจา สะพาน ตลาดเชาที่คึกคักเตม็ไปดวยผูคน 
ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ นําทานเดน
เลน ชมบรรยากาศเมืองเกาทาคายามาท่ี ซันมาชิซูจิ ยานเมืองเกาที่อนุรักษความ
เปนเอโดะเม่ือ 300 ปกอนไดเปนอยางดี ผานชม อาคารทาคายามาจินยะ 
(Takayama Jinya) อดีตทําหนาท่ีเปนสํานักงานรัฐบาลทองถิ่นประจําภูมิภาคฮิ



 

 

ดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในป 1692 จนกระทั่งป 1969 จนถึง
ปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชมหองเสี่อทาทามิท่ีไดรับการ
บํารุงรกัษาเปนอยางดี ปจจุบันใชเปนที่จัดแสดงขาวของและเอกสารทางการของ
ขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัตศิาสตรแผนเมือง เปนตน (ไมรวมคา
เขา จายเพ่ิมประมาณ 430 เยน/ทาน)  นําทานสู ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) 
เมืองที่เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ�น เปนหมูบานชาวนาที่มี
รูปรางแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเปน
เมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึง HILIGHT!!! หมูบานแบบกัชโชสึคุริ เปนบาน
ชาวนาโบราณที่มีอายุมากกวา 250 ป คําวา “กัชโช” มีความหมายวา “พนมมือ” 
ซึ่งเปนการบงบอกถึงลกัษณะ รูปแบบของบานที่มีหลังคามุงดวยฟางขาวที่ทํามุม
ชันถึง 60 องศา คลายสองมือที่ประนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 
เมตร กวาง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสรางขึ้นโดยไมใชตะปู ตอมาในป 1995 องคการ
ยูเนสโกขึน้ทะเบียนใหชิราคาวาโกะเปนมรดกโลก เดินทางสู เมืองมัตสึโมโตะ 
(Matsumoto) เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองของจังหวัดนากาโน  

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
พักที ่ Matsumoto Hotel  หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที่สาม เมืองมัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโต - เมืองยามานาชิ – หมูบานโอชิโนะฮักไก – 

โกเทมบะ เอาเลท - ออนเซ็น  
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 จนไดรับ ฉายาวาปราสาทอีกา 
(Fugashi-Jo) ภายในตกแตงดวยไม จุดที่นาสนใจ ไดแก บันไดไมสูงชัน ชองเก็บ
หินสําหรับโจมตีศัตรู ชองสําหรับธนู และหอสังเกตการณบนชัน้ นําทานอิสระชอป
ปم�งสินคาพ้ืนเมือง พรอมกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมืองทองถิ่น 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันตาม ณ ภัตตาคาร (2) 
เดินทางสูจังหวัดยามานาชิ นําทานชม  หมูบานโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) 
ในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีเปนจุดทองเที่ยวสําคัญอีกสถานที่หน่ึง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิ
สีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ�า และใบไมเปลี่ยนส ีสีเหลือง แดง สม เปนภาพที่สวยงาม
มาก โอชิโนะฮักไกเปนหมูบานเล็กๆ ประกอบดวยบอน้ํา 8 บอในโอชิโนะ ตั้งอยู
ระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอน้ําท้ัง 8 น้ีเปนนํ้า
จากหิมะที่ละลายในชวงฤดรูอน ที่ไหลมาจากทางลาดใกลๆภูเขาไฟฟูจิผานหิน
ลาวาท่ีมีรูพรุนอายุกวา 80 ป ทําใหน้ําใสสะอาดเปนพิเศษ นอกจากน้ียังมี
รานอาหาร รานจําหนายของท่ีระลึก และซุมรอบๆบอ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผัก
ดอง งานฝมือ และผลิตภัณฑทองถิ่นอ่ืนๆ อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการ
ถายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย เดินทางสู โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอาทเลท 
(Gotemba Outlet)  ใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมที่แหลง
รวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นโกอินเตอรมากมาย เชน MK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE 
ฯลฯ เลือกซื้อ กระเป�าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 
ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดบั และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEUER, 
AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทาแฟชั่น HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อ



 

 

สินคาสําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินคาอ่ืนๆ 
อีกมากมาย ไดเวลานําทานเขาสูที่พัก 

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

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่สี ่  ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นยูกับสภาพอากาศ) – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น - ทะเลสาบฮามานาโกะ 
– เมืองนาโกยา - ชอปปم�งยานซาคาเอะ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
นําทานสู ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) 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
ภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวยอิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการ
ถายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาว
ญี่ปุ�น น่ันกค็ือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่�นน้ัน มี
ขั้นตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมี
พิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยาง
เดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย และจากน้ันให
ทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันตาม 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 นําทานสู เมืองนาโกยา เปน
ตัวเมืองของ จังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยูมากกวา 2 ลานคน เปน
เมืองศูนยรวมการคาและการคมนาคมท่ีสําคัญแหงหน่ึงของญี่ปุ�น นํา จากนั้น
เดินทางสู ยานซาคาเอะ (Sakae) เปนยานธุรกิจการคา มีหางสรรพสินคามัตสึซา
คายะ หรือ เมืองใตดิน (central park) ที่เต็มไปดวยรานตางๆ เชน รานเส้ือผา
แฟชั่น, รานของใชกระจุกกระจกิ, รานซาลอนความงาม เปนตน ท่ีน่ีกินบริเวณ
ตั้งแตสถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดร ิ

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที ่ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที่หา เมืองนาโกยา - สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา - สนามบินดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา 
09.00 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที ่XJ639 
13.00 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

**สายการบินมีบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
อัตราคาบรกิาร 

+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+ 
** ปล. ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / เด็กอายุต่ํากวา 2 ป (Infant) ราคา 7,900 บาท/
ทาน 
 
สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาต๋ัวเครือ่งบิน  หักคาตั๋วออก 6,000 บาท จากราคาทัวร 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว อุณหภูมิ  
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 
2562 23,888.- 7,900.- 18°C - 25°C  

02-06 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 17°C - 25°C  
04-08 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 16°C - 24°C  
06-10 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 15°C - 24°C  
09-13 ตุลาคม 2562 27,888.- 7,900.- 14°C - 24°C  
11-15 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 14°C - 24°C  
13-17 ตุลาคม 2562 27,888.- 7,900.- 13°C - 22°C  
16-20 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 13°C - 22°C  
18-22 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 13°C - 22°C  
20-24 ตุลาคม 2562 25,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  
23-27 ตุลาคม 2562 27,888.- 7,900.- 12°C - 21°C  



 

 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ท้ังน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
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) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
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 
 



 

 

เดินทางขึ้นต่ํา 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดนิทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
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 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
 



 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง  
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
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. เปนผูทีไ่มมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�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 อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / 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 2 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) 

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

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

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

ป) 
1    
2    



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา

วิรัต 

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

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 

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

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

3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


