
 

 

รหัสทัวร TTN1902992 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา มัสสึโมโต 5 วนั 3 คืน [XJ] 
อลังการความยิง่ใหญของปราสาทอีกาดํา ณ เมืองมัตสึโมโต 
ข้ึนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณของประเทศญี่ปุ�น 
เยือนลิตเต้ิลเกียวโต ซนัมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายามา 
สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมูบานชิราคาวา 
ชอปปم�งจุใจ ยานซาคาเอะ 
พิเศษ!!! อาบน้ําแรธรรมชาติ ดินเนอรขาปูยกัษ 

 



 

 

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

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการ 

 
วันที่สอง      สนามบินชูบุเซ็นแทรร  เมืองนาโกยา - ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา – ซันมาชิซูจิ – 

เมืองมัตสึโมโตะ 
02.15 น. เหิรฟ�าสู เมืองนาโกยา ประเทศญีปุ่�น โดยเท่ียวบินที่ XJ638 

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

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา ประเทศญีปุ่�น นําทานผานขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 
ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬกิาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***
สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรบัและจับ จากน้ันนําทานสู ชิราคาวาโกะ 
(Shirakawago) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองที่เปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ�น เปนหมูบานชาวนาที่มีรูปรางแปลกตาติดอันดบั The 
most beautiful village in Japan และเปนเมืองมรดกโลกที่มีช่ือเสียงแหง
หน่ึง HILIGHT!!! หมูบานแบบกชัโชสึคุริ เปนบานชาวนาโบราณท่ีมีอายุมากกวา 



 

 

250 ป คําวา “กัชโช” มีความหมายวา “พนมมือ” ซึ่งเปนการบงบอกถึงลักษณะ 
รูปแบบของบานที่มีหลังคามุงดวยฟางขาวท่ีทํามุมชันถึง 60 องศา คลายสองมือที่
ประนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวาง 10 เมตร ท้ังหลัง
ถูกสรางขึ้นโดยไมใชตะปู ตอมาในป 1995 องคการยูเนสโกขึน้ทะเบียนใหชิราคา
วาโกะเปนมรดกโลก   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
เดินทางสู ทาคายามา (Takayama) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.50 ช่ัวโมง) 
เมืองเกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวยเทือกเขาเจแปนแอลป�  ถกูขนานนามไววา
เปน ลิตเต้ิลเกียวโต หรือ เกียวโตนอย เปนเมืองเกาแกที่ยังคงอนุรกัษไวซึ่งอารย
ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญ่ีปุ�นไดอยางสมบูรณ บานเรือน
สรางข้ึนดวยไมแบบโบราณ บรรยากาศเกาแก อายุเปนรอยๆป มี วดั ศาลเจา 
สะพาน ตลาดเชาที่คึกคักเต็มไปดวยผูคน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมี
สภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ นําทานเดินเลน ผานชม อาคารทาคายามาจินยะ 
(Takayama Jinya) อดีตทําหนาท่ีเปนสํานักงานรัฐบาลทองถิ่นประจําภูมิภาคฮิ
ดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในป 1692 จนกระทั่งป 1969 จนถงึ
ปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชมหองเส่ีอทาทามิที่ไดรับการ
บํารุงรักษาเปนอยางด ีปจจุบันใชเปนที่จัดแสดงขาวของและเอกสารทางการของ
ขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวติัศาสตรแผนเมือง เปนตน (ไมรวมคา
เขา จายเพ่ิมประมาณ 430 เยน/ทาน) 
เดินทางสู เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) เปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับสองของ
จังหวัดนากาโน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.10 ชม.)  

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 



 

 

พักที่ APICO PLAZA MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 

วันทีส่าม   ปราสาทมัตสึโมโต – เมืองยามานาชิ - หมูบานโอชิโนะฮักไก - ชอปปم�งโกเทมบะ 
เอาเลทท – แชออนเซน – บุฟเฟ�ตขาปู 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
 นําทานเขาชม ปราสาทมัตสึโมโต (Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาท

ด้ังเดิมท่ียังคงสภาพสมบูรณและสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ�น  เน่ืองจากสรางอยู
บนพ้ืนที่ราบ ในภาษาญี่ปุ�นจึงเรียกวา ฮริาจิโระ (Hirajiro) ปราสาทแหงน้ีมี
เอกลักษณตรงท่ีมีหอคอยและป�อมปนเช่ือมตอกับโครงสรางอาคารหลัก และดวยสี
โทนมืดทําใหเกิดความรูสึกที่ยิ่งใหญและสุขุม จนไดรับฉายาวาปราสาทอีกา 
(Fugashi-Jo) ภายในตกแตงดวยไม จุดที่นาสนใจ ไดแก บันไดไมสูงชัน ชองเกบ็
หินสําหรับโจมตีศัตรู ชองสําหรับธนู และหอสังเกตการณบนชัน้ นําทานอิสระชอป
ปم�งสินคาพื้นเมือง พรอมกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมืองทองถิ่น 



 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
เดินทางสูจังหวัดยามานาชิ นําทานชม  หมูบานโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีเปนจุดทองเที่ยว
สําคัญอีกสถานที่หน่ึง โดยมีววิภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพ้ืนหลังสีฟ�า และใบไม
เปลี่ยนส ีสีเหลือง แดง สม เปนภาพท่ีสวยงามมาก โอชิโนะฮกัไกเปนหมูบานเล็กๆ 
ประกอบดวยบอน้ํา 8 บอในโอชิโนะ ต้ังอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับ
ทะเลสาบยามานาคาโกะ บอน้ําทั้ง 8 น้ีเปนน้ําจากหิมะท่ีละลายในชวงฤดูรอน ที่
ไหลมาจากทางลาดใกลๆภูเขาไฟฟูจิผานหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายุกวา 80 ป ทําให
น้ําใสสะอาดเปนพิเศษ นอกจากน้ียังมีรานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก และซุม
รอบๆบอ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝมือ และผลิตภัณฑทองถิ่นอ่ืนๆ 
อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย เดินทาง
สู โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอาทเลท (Gotemba Outlet) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
40 นาที)   ใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจกบัสินคาแบรนดเนมท่ีแหลงรวมสินคา
นําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นโกอินเตอรมากมาย เชน MK MICHEL KLEIN, 
MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ 
เลือกซื้อ กระเป�าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 
ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEUER, 
AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทาแฟช่ัน HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อ
สินคาสําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินคาอ่ืนๆ 
อีกมากมาย ไดเวลานําทานเขาสูท่ีพัก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (4) พิเศษ!! อ่ิมอรอยกับ บุฟเฟ�ต
ขาปู  

ท่ีพัก FUJISAN HOTEL RESORT หรือระดับเดียวกัน   



 

 

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซนธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมนุเวียนโลหิตดีข้ึน 

 
วันที่ส่ี ภูเขาไฟฟูจ ิ(ข้ึนยูกับสภาพอากาศ) - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น – ทะเลสาบฮามานาโกะ 

- เมืองนาโกยา - ชอปปم�งซาคาเอะ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทานสู ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) ทีม่คีวามสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 
3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ี
ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของประเทศ
ญี่ปุ�น ทั้งยงัเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติท่ีมาเยือนญี่ปุ�นตลอดทุก
ฤดูกาล นําทานขึ้นสูช้ันท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธ์ิไมขึ้น ในกรณีท่ีอากาศ
ไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปด) ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขา



 

 

และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานได
ถายภาพความประทับใจเก็บไว และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซ่ึงเปนสัญลักษณรูป
ภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวยอิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการ
ถายรูปและซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาว
ญี่ปุ�น น่ันกคื็อ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่�นน้ัน มี
ข้ันตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนน้ันลวนมี
พิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยาง
เดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย และจากนั้นให
ทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
 เดินทางสู ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรือทะเลสาบปลาไหล เปน
ทะเลสาบขนาดใหญริมชายฝم�งแปซิฟค ทิศตะวันตกของจังหวดัชิซุโอกะ แตเดิมเปน
ทะเลสาบน้ําจืดท่ีแยกออกมาจากมหาสมุทร ตอมาเกิดแผนดินไหวในป 1498 ทํา
ใหน้ําจืดเปลี่ยนเปนน้ําเค็มในท่ีสุด  สาเหตุท่ีช่ือวาทะเลสาปปลาไหล เน่ืองจาก
บริเวณน้ีจะเปนบริเวณที่มีการจับปลาไหลไดมากเปนอันดับตน ๆ ของประเทศ
ญี่ปุ�น โดยสถานที่แหงน้ีจะเปนจุดชมวิวและเปนท่ีพักจอดรถ มรีานคาและ
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับปลาไหลใหเลือกซื้อเปนของท่ีระลึก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
3.10 ช่ัวโมง) 
นําทานสู นาโกยา เปนตัวเมืองของ จังหวดัไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู
มากกวา 2 ลานคน เปนเมืองศูนยรวมการคาและการคมนาคมที่สําคัญแหงหน่ึง
ของญี่ปุ�น (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก   TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 



 

 

จากน้ันอิสระใหทานชอปปم�ง ยานซาคาเอะ (Sakae) เปนยานธุรกิจการคา มี
หางสรรพสินคามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิน (central park) ที่เต็มไปดวยราน
ตางๆ เชน รานเส้ือผาแฟช่ัน, รานของใชกระจุกกระจกิ, รานซาลอนความงาม เปน
ตน ท่ีน่ีกินบริเวณต้ังแตสถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดร ิ

วันทีห่า  สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา 
10.50 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินท่ี XJ639 
15.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

**สายการบินมีบรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว อุณหภูม ิ  
16-20 มีนาคม 2563 20,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
17-21 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
18-22 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
19-23 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
20-24 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
21-25 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
22-26 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 6°C - 16°C  
23-27 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
24-28 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
26-30 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
27-31 มีนาคม 2563 25,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
28 มีนาคม-01 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
31 มีนาคม-04 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 4°C - 14°C  
02-06 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
03-07 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
05-09 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
07-11 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
09-13 เมษายน 2563 29,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
10-14 เมษายน 2563 BUS1 29,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
10-14 เมษายน 2563 BUS2 29,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
12-16 เมษายน 2563 BUS1 29,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
12-16 เมษายน 2563 BUS2 29,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
14-18 เมษายน 2563  26,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
16-20 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
17-21 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
19-23 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
21-25 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
23-27 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
24-28 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  



 

 

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

สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาต๋ัวเคร่ืองบิน  หักคาต๋ัวออก 7,000 บาท จากราคาทัวร 
 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินแอรเอเซียเทาน้ัน*  
** ท้ังน้ีหากสายการบนิไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เปนสายการบินเครือเดียวกันกบัไฟลทอินเตอร 
และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซ้ือต๋ัวภายในประเทศทุกครั้ง  เพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง ** 

 

26-30 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  
28 เมษายน-02 พฤษภาคม 2563 25,888.- 7,900.- 8°C - 23°C  



 

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัสภาพ
การจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราคาบรกิารรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองดื่ม คาซกัรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 



 

 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไป
แลว 

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

พอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นต่ํา 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน   

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

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบรษิัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขาย

มาทางแฟกซ 
 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วนัท่ีใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ



 

 

สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบินท้ังสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง  
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วนั ไดเงินคืนทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคนื 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตมีัดจํากบัสายการบิน หรือกรุปที่มีการ

การันตคีามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถงึเท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมกีารคืนเงินทุกกรณี ท้ังมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคา
ต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมคุีณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 

 
 
 



 

 

คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวม

คณะไมถงึ 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึน

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก

บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบรกิารของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   



 

 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มฉิะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน 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 ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

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

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบรกิารวันละ 
10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

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

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางท้ังหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............

ทาน) 

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

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

 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 
ลํา
ดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/

ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา

วิรัต 

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

ขาพเจารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 

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