
 

 

รหัสทัวร GS1903248 

ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ทาคายามา ฟจูิ ลิงแกมแดง 5 วัน 3 คืน (XJ) 
เขตเมืองเกาซันมาชิซึจ ิ  ทาคายามา   หมูบานชิราคาวาโกะ   ปราสาทมัตสึโมโต 
ลิงแชออนเซ็น   หมูบานอิยาชิโน ซาโตะ   ลานสกี ฟูจิเท็น   พิพิธภัณฑแผนดินไหว 

ทะเลสาบฮามานาโกะ   DREAM JAZZ เอาทเล็ทปารค 

หางอิออน จัสโก มัตซึโมโต   พิเศษ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น 

 



 

 

บินดวยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึน้เครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ 638 DMK(กรุงเทพ) – NGO(นาโกยา) 02.15 – 09.40  
XJ 639 NGO(นาโกยา) – DMK(กรุงเทพ) 10.50 – 15.35 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 
 

DAY 1 
 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)                                                                                             
23.00  คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู

ทางเขาที่  สายการบิน AIR ASIA X เคานเตอร 2-3 เจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  
** ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ 
หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจ
คนเขาเมือง ** 

 
DAY 2                       
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – นาโกยา (ชูบุเซ็นแทร) – เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ –  
ชิราคาวาโกะ– อิออน มอลล – มัตสึโมโต 
02.15 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน 

AIR ASIA X เท่ียวบินที ่XJ638    ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ ใช
เวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 



 

 

09.40 เดินทางถึง สนามบินนาโกยา  (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอย 

 

TAKAYAMA  นําทานเดินทางสู ทาคายามา เปนเมืองที่มีการผสมผสานระหวางเกียวโตกับขนม
ธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ต้ังอยูบริเวณที่โอบลอมไปดวยภูเขานอยใหญใน
จังหวัดกิฟุ ดํารงไวซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเกาแกไวไดเปน
อยางดี เปรียบไดกับเมืองที่ไดรับพรใหเต็มเปم�ยมไปดวยวัฒนธรรมอันดีงาม ยอนกลับไป
ในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะน้ันแตกตางกับเมืองอื่นในญี่ปุ�นอยางชัดเจน
เน่ืองจากความโดดเดนดานขนบธรรมเนียมและวิวทิวทัศนท่ีสวยงาม พื้นที่บริเวณเมืองทา
คายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพ่ือปกป�องและอนุรักษพื้อที่บริ
เวณชายป�านั้นเองเมืองทาคายามา ซึ่งยังคงความเปนบานเมืองแบบญี่ปุ�นดั้งเดิมอยาง
แทจริงนําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้งที่



 

 

ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใตการ
ปกครองของโชกุนโตกุกาวา  ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนที่ทําการรัฐใน
ยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในนี้ประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาที่ ไมรวมคา
เขาชมทานละ  430 เยน  จากนั้นนําทานเดินชม  เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไป
ดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 
ปกอน ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไม
วาจะเปนเหลาสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซึ่งเปนตุกตาตามความเชื่อของคน
ญี่ปุ�นโบราณสมัยกอน 

กลางวัน     บ ริ กา รอาหารกลา งวั น  ณ 
ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! ประจําทองถิ่น “หมูยางใบโฮบะ” 

 

SHIRAKAWAGO 



 

 

SHIRAKAWAGO นําทานเดินทางสู  หมูบานชิราคาวาโกะ ตั ้งอยู ในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ 
ประเทศญี่ปุ�น ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมโดยองคการ
ยูเนสโกเมื่อป 1995 ภายในหมูบานแหงนี้มีวิวทิวทัศนที่สวยงาม บานแตละหลังเปนบาน
สไตลxญี่ปุ�นแบบดั้งเดิม ที่หลังคาบานเปนแนวสโลปคลายๆ กับมือคนที่กําลังพนมมืออยู 
หลังคาสรางจากคานไมที่แข็ง แรง จึงทนทานตอหิมะในฤดูหนาวไดอยางดี แถมมีหองใต
หลังคาที่กวางขวางสําหรับเอาไวเล้ียงหนอนไหมอีกดวย คนในหมูบานน้ีสวนใหญมีอาชีพ
เกษตรกร ทํานา เลี้ยงไหม เสริมดวยการทองเที่ยวแบบพอเพียงเปนหลัก 

MATSUMOTO นําทานเดินทางเขาสู เมืองมัตสึโมโต เมืองมัตสึโมโตต้ังอยูตอนกลางของจังหวัด
นากาโนซึ ่งเคยเปนเจาภาพจัดการแขงขันโอลิมปกฤดูหนาวป 1998มัตสึโมโตตั้งอยู
บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลป�ญี่ปุ�น จึงทําใหเมืองทั้งเมืองถูกโอบลอมไปดวยภูเขา
นอยใหญใจกลางประเทศญี่ปุ�น 

 นําทานชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางอิออน จัสโก มัตซึโมโต ใหทานได
เลือกทาน หรือเลือกซื้อสินคาที่เปนแบรนดญีปุ�น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ราน 100 
เยน และ หากทานใดหลงไหลในรสชาติของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่นี่ไดเลย 

คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทานอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่       SMILE HOTEL MATSUMOTO หรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 3                     
ปราสาทมัตสึโมโตะ – ชมลิงแชออนเซ็น – หมูบานอิยาชิโนะ ซาโตะ   
(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น !! และ อาบน้ําแร ออนเซ็น !!) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
MATSUMOTO CASTLE นําทานนําทานเดินทางสู ปราสาทมัตสึโมโต เปนปราสาทไมที่คง

ความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ปุ�นและไดถูกขึ้นทะเบียนใหเปนสมบัติลํ้าคาประจําชาติ 
การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอกปราสาท ทําใหปราสาทแหงนี้ดูโดดเดน
งดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป�ญี ่ป ุ �น ปราสาทแหงนี ้ถ ูกสร างขึ ้นจาก
องคประกอบทางสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวหลายอยาง ปราสาทมัตสึโมโต
ยังมีศาลาชมดวงจันทรที่งดงาม แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยกอน และเปน



 

 

ปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ�น (นําทานชมบริเวณ ดานนอก 
ไมรวมคาเขาปราสาท) 

 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ณ จุดพักรถ  
SNOW MONKEY นําทานสู ชมลิงแชออนเซ็น หรือ “ลิงหิมะ” ที่มีชื่อเสียงทั่วไปโลก ตั้งอยูใน

หุบเขาสายนํ้าที่ไหลจากที่ราบสูงชิงะและตนนํ้าจากนํ้าพุรอนมีลิงภูเขาญี่ปุ�นจํานวน 200 
ตัวอาศัยอยูบริเวณนี้ แมจะอยูทามกลางสภาพอากาศที่โหดราย(มีหิมะปกคลุม 1 ใน 3 
ของป)โขดหินหยาบและขรุขระและน้ําพุรอนที่พุงขึ้นมาจากพื้นดินก็ตามแตบริเวณที่แหงน้ี
ก็เปรียบเสมือนสวรรคของลิงภูเขาเหลาน้ีได เน่ืองจากมีน้ําพุรอนที่สะสมในบออันเปนที่ที่
ฝูงลิงลงแชนํ้าอยางคลายความหนาวอยางสําราญทําใหมนุษยเรามีโอกาสไดชมลิงภูเขา
อยางใกลชิด  

SNOW MONKEY 



 

 

 
IYASHINO SATO VILLAGE นําทานเดินทางชม หมูบานอิยาชิโน ซาโตะ ตั้งอยูในพื้นที่ที่เคย

เปนหมูบานเกษตรกรรมบนชายฝم�งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึ่งถูก
พายุไตฝุ�นพัดถลมในป 1966 จนกระทั้งตอมาอีก 40 ปไดรับการบูรณะขึ้นใหมใหเปน
แบบดั้งเดิม และเปดเปนพิพิธภัณฑกลางแจงใหประชาชนไดเขาชมศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ลองและซื้อสินคาหัตถกรรมแบบด้ังเดิมภายในหมูบาน ประกอบดวยบานกวา 
20 หลังคาเรือน ที่ไดรับการดัดแปลงใหเปนรานคา รานอาหาร พิพิธภัณฑ และแกลเลอร่ี 
ซึ่งแตละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝมือดั้งเดิมที่ตางกัน เชน เครื่องปم�นดินเผา ธูป 
และผาทอ หรืออาจเขารวมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถานชารโคล และบะหมี่โซบะดวย
ตนเอง  สวนของพิพิธภัณฑในบาน ไดแก บานวาตานาเบะ(Watanabe House)ที่จัด
แสดงเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเกษตรกรที่เคยใชชีวิตอยูในแถบนี้ พิพิธภัณฑการกัด
เซาะและการควบค ุมตะกอน(Erosion and Sediment Control Museum) ที่



 

 

อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดดินถลมที่ทําลายหมูบาน และเทคนิคการใชป�องกันภัยพิบัติ
บานที่เหลือจะเปนอารตแกลเลอร่ี แสดงงานศิลปะทองถิ่น รานผลิต และสตูดิโอถายภาพ
บุคคล ซึ่งนักทองเที่ยวจะไดลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถายภาพเปนที่
ระลึก(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ยังมีรานอาหารตั้งอยูรอบๆหมูบานอีกดวย (**
รายการน้ีไมรวมคาเชาชุดกิโมโน**) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น 
พักที่       FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเทา   

จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ�นมี
ความเชื่อวาหากไดแชนํ้าแรออนเซ็น ธรรมชาตินี้แลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง 
สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAY 4                    
ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑแผนดนิไหว – ทะสาบฮามานาโกะ – ช็อปปم�ง DREAM JAZZ 
OUTLET 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

  
FUJITEN SKI นําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ใหทานได

เพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเลื่อนไดตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหงนี้ที่ซึ่งเปนสวน
สนุกขนาดใหญ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เปนลานสกีที่มีชื่อเสียงและ
มีฉากหลังเปนภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน ทานที่สนใจจะ
เชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา ราคานี้ไมรวมคาเชาอุปกรณ

FUJITEN SKI 



 

 

เครื่องเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปดใหบริการ
หรือไม ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)  

  (หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเขาไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย  บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน คาวาฟูจิโกะ สถานีที่ 22 (RETRO BUS) เปนจุดที่
ชมภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามที่สุดในชวงฤดูหนาว) 

 
EXPERIENCE EARTHQUAKE นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว ที่จําลองเรื่องราว

ของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเรื่องราว
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ 
การวางแผนป�องกันตอภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ�นไมสามารถหลีกเลี่ยงไดนี้ ใหทาน
อิสระเลือกซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
LAKE HAMANAKO ทะเลสาบฮามานาโกะ ตั้งอยูบริเวณริมชายฝم�งแปซิฟค ทิศตะวันตกของ

จังหวัดชิซุโอกะ (Shizuoka) โดยทะเลสาบแหงนี ้เปนทะเลสาบขนาดใหญและยังมี
ความสําคัญมากๆของจังหวัด แถบนี้นี่เรียกไดวาแหลงทองเที่ยว เดิมทีตัวทะเลสาบเอง



 

 

เปนทะเลสาบนํ้าจืดที่แยกออกมาจากมหาสมุทร ตอมาเกิดแผนดินไหวในป 1498 ทําให
นํ้าจืดเปลี่ยนเปนนํ้าเค็มในที่สุด สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญคือคังซังจิออนเซน(Kanzanji 
Onsen) รีสอรทน้ําพุรอนบริเวณชายฝم�งตะวันออก ปจจุบันรอบๆพื้นที่เปดใหบริการหอง
อาบน้ําและเรียวกังใหนักทองเท่ียวพักคางคืน  

 
 จากน้ันนําทานช็อปปم�งกอนกลับที่ DREAM JAZZ เอาทเล็ทปารค เปนแหลงช็อปปم�งใน

รมยอดนิยม สถานที่กวางขวางโออาเดินสบายๆ มีรานคาแบรนดดังกวา 56 ราน ที่
นอกจากแบรนดที่ไดรับความนิยมทั่วไปแลวนั้นยังมีรานที่มีความพิเศษที่มีเฉพาะที่น่ี
เทาน้ัน “อาทิ SEIKO, Polo Ralph Lauren, Coach, Timberland, NIKE, Adidas 
และ FILA” ช้ัน3F ถึง 5F เปนที่เต็มไปดวยสินคาแนวเเฟช่ันและศูนยอาหาร คนที่มาเปน
ครอบครัวมีลูกเล็กๆก็ไมตองหวงเพราะมีหองนํ้าสําหรับเด็กไวคอยบริการ รวมทั้งยังมี
หองใหนมสําหรับคุณแมลูกออนอีกดวย 

คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทานอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่       TOYOKO INN CHUBU AIRPORT, NAGOYA หรือเทียบเทา   
DAY 5                    
สนามบินนาโกยา – สนามบินดอนเมือง   
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนาโกยา   ประเทศญี่ปุ�น 



 

 

10.50  ออกเดินทางสู  ทาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X 
เท่ียวบินที ่XJ639   

 ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 
15.35  เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ 
   

 ****************************************************************** 
 
** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบนิ

ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป)
อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตราหอง

ไมใชตั๋ว 
เคร่ืองบิน

อัตรา 
ทานละ 

วันเดินทางเดอืน ธันวาคม  2562 

03 – 07 ธันวาคม 62 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 
04 – 08 ธันวาคม 62 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 
05 - 09 ธันวาคม 62 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 
06 - 10 ธันวาคม 62 24,999 24,999 24,999 7,500 14,900 
07- 11 ธันวาคม 62 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 
11 - 15 ธันวาคม 62 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 



 

 

13 - 17 ธันวาคม 62 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
18 - 22 ธันวาคม 62 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
20 - 24 ธันวาคม 62 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 

วันเดินทางเดอืน มกราคม  2563 
17 – 21 มกราคม 2563 19,999 19,999 19,999 7,500 14,900 
24 - 28 มกราคม 2563 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 

วันเดินทางเดอืน กุมภาพันธ  2563 
01 - 05  กุมภาพันธ 2563 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
05 – 09 กุมภาพันธ 2563 24,999 24,999 24,999 7,500 14,900 
14 – 18 กุมภาพันธ 2563 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
15 – 19 กุมภาพันธ 2563 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
19 – 23 กุมภาพันธ 2563 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
21 – 25 กุมภาพันธ 2563 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 

วันเดินทางเดอืน มีนาคม  2563 
04 - 08 มีนาคม 2563 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
06 -10 มนีาคม 2563 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
11 - 15 มีนาคม 2563 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
13 - 17 มีนาคม 2563 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
18 - 22 มีนาคม 2563 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
19 - 23 มนีาคม 2563 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 



 

 

วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่

สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 
 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีที่นั่งบนเคร่ืองบิน)  

 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ

ญี่ปุ�น ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอคร้ัง **  
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy 

Class) รวมถึงคาภาษี 
     สนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลง
บัตรโดยสาร ไมวาเที่ยว  
     ใด เที่ยวหน่ึงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ 
ไมใชตัว๋เครื่องบิน   
     ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบริการระบุ 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X 

อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกินทานละ 20 ก.ก.  
และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬาหรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ทีท่ําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบริษัท



 

 

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 



 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท 

และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง



 

 

ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 
เง่ือนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งนี้ 
กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปลีย่นแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตอง
มาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความ
เสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณพีิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทาง



 

 

บริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบรษิัท
ของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื ่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เครื ่องบิน) ทานสามารถเปลี ่ยนแปลงไดไมมีคาใชจ าย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากท่ีสุด  



 

 

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจท ําให ห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (Single) และห องคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งท้ังส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงทั้งหมดนี้แลว** 
** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


