
 

 

รหสัทวัร TTN1903445 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา มัสสโึมโต ฟูจิ 5วัน3คืน[XJ] 
อลังการความยิ่งใหญของปราสาทอีกาดํา ณ เมืองมตัสึโมโต 
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 สัญลักษณของประเทศญีปุ่�น 
เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายามา 
สัมผัสเมอืงมรดกโลก ณ หมูบานชิราคาวา 
ชอปปم�งจุใจ ยานซาคาเอะ 

 
 
 



 

 

โดยสายการบินแอรเอซียเอ็กซ AIR ASAI X (XJ) 
FREE WIFI ON BUS 

พิเศษ!!! อาบน้ําแรธรรมชาติ ดนิเนอรขาปูยักษ 
มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
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 มีนาคม 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  



 

 

+สภาพอากาศเปนเพยีงการพยากรณ อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีก
ครั้ง+ 
** ปล. ราคานีไ้มรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป (Infant) ราคา 7,900 
บาท/ทาน 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  
23:00 น. พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการ 

วันที่สอง      สนามบินชูบุเซ็นแทรร  เมืองนาโกยา - ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา – 
ซันมาชิซูจ ิ– เมืองมัตสึโมโตะ 

02.15 น. เหิรฟ�าสู เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ638 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้าหนักเพิ่ม 
ตองเสียคาใชจาย)  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
09.40 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ �น นําทานผาน

ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวา

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  
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  



 

 

เมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ �นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ จากนั้นนํา
ทานสู ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
เมืองที่เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ �น เปนหมูบานชาวนาที่มี
รูปรางแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเปน
เมืองมรดกโลกที่มีช่ือเสียงแหงหน่ึง HILIGHT!!! หมูบานแบบกัชโชสึคุริ เปนบาน
ชาวนาโบราณที่มีอายุมากกวา 250 ป คําวา “กัชโช” มีความหมายวา “พนมมือ” 
ซึ่งเปนการบงบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบานทีม่ีหลังคามุงดวยฟางขาวที่ทํามุม
ชันถึง 60 องศา คลายสองมือที่ประนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 
เมตร กวาง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสรางขึ้นโดยไมใชตะปู ตอมาในป 1995 องคการ
ยูเนสโกขึ้นทะเบียนใหชิราคาวาโกะเปนมรดกโลก   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
เดินทางสู ทาคายามา (Takayama) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง) 
เมืองเกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวยเทือกเขาเจแปนแอลป�  ถูกขนานนามไววา
เปน ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตนอย เปนเมืองเกาแกที่ยังคงอนุรักษไวซึ่งอารย
ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ�นไดอยางสมบูรณ บานเรือน
สรางขึ้นดวยไมแบบโบราณ บรรยากาศเกาแก อายุเปนรอยๆป มี วัด ศาลเจา 
สะพาน ตลาดเชาที่คึกคักเต็มไปดวยผูคน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมี
สภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ นําทานเดินเลน ผานชม อาคารทาคายามาจิ
นยะ (Takayama Jinya) อดีตทําหนาที่เปนสํานักงานรัฐบาลทองถิ ่นประจํา
ภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในป 1692 จนกระทั่งป 
1969 จนถึงปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชมหองเส่ีอทาทามิที่ไดรับ
การบํารุงรักษาเปนอยางดี ปจจุบันใชเปนที่จัดแสดงขาวของและเอกสารทางการ
ของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตรแผนเมือง เปนตน (ไม
รวมคาเขา จายเพ่ิมประมาณ 430 เยน/ทาน) 
เดินทางสู เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองของ
จังหวัดนากาโน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.10 ชม.)  



 

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

พักที่ APICO PLAZA MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที่สาม   ปราสาทมัตสึโมโต – เมืองยามานาชิ - หมูบานโอชิโนะฮักไก - ชอปปم�งโก

เทมบะ เอาเลทท – แชออนเซน – บุฟเฟ�ตขาปู 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
 นําทานเขาชม ปราสาทมัตสึโมโต (Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาท

ด้ังเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณและสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ�น  เน่ืองจากสรางอยู
บนพื้นที่ราบ ในภาษาญี่ปุ �นจึงเรียกวา ฮิราจิโระ (Hirajiro) ปราสาทแหงนี้มี
เอกลักษณตรงที่มีหอคอยและป�อมปนเช่ือมตอกับโครงสรางอาคารหลัก และดวยสี
โทนมืดทําใหเกิดความรูสึกที่ยิ ่งใหญและสุขุม จนไดรับฉายาวาปราสาทอีกา 
(Fugashi-Jo) ภายในตกแตงดวยไม จุดที่นาสนใจ ไดแก บันไดไมสูงชัน ชองเกบ็
หินสําหรับโจมตีศัตรู ชองสําหรับธนู และหอสังเกตการณบนช้ัน นําทานอิสระชอป
ปم�งสินคาพื้นเมือง พรอมกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมืองทองถิ่น 



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
เดินทางสูจังหวัดยามานาชิ นําทานชม  หม ู  บ  า น โ อ ชิ โ นะฮั ก ไก  (Oshino 
Hakkai) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีเปนจุด
ทองเที่ยวสําคัญอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ�า และ
ใบไมเปล่ียนสี สีเหลือง แดง สม เปนภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเปนหมูบาน
เล็กๆ ประกอบดวยบอนํ้า 8 บอในโอชิโนะ ตั้งอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะ 
กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอนํ้าทั้ง 8 นี้เปนนํ้าจากหิมะที่ละลายในชวงฤดูรอน 
ที่ไหลมาจากทางลาดใกลๆภูเขาไฟฟูจิผานหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกวา 80 ป ทําให
น้ําใสสะอาดเปนพิเศษ นอกจากน้ียังมีรานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก และซุม
รอบๆบอ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝมือ และผลิตภัณฑทองถิ่นอื่นๆ 
อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย เดินทาง
สู   โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอาทเลท (Gotemba Outlet) (ใช เวลาเดินทาง
ประมาณ 40 นาที)   ใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมที่แหลงรวม
สินคานําเขาและสินคาแบรนดญี ่ปุ �นโกอินเตอรมากมาย เชน MK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE 
ฯลฯ เลือกซื้อ กระเป�าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 
ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื ่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEUER, 
AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทาแฟช่ัน HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หร ือเล ือกซื้อ
สินคาสําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินคาอ่ืนๆ 
อีกมากมาย ไดเวลานําทานเขาสูที่พัก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (4) พิเศษ!! อิ่มอรอยกับ บุฟ
เฟ�ตขาปู  

ที่พัก FUJISAN HOTEL RESORT หรือระดับเดียวกัน   



 

 

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซนธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช

น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึ้นยูกับสภาพอากาศ) - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น – ทะเลสาบฮามานา
โกะ - เมืองนาโกยา - ชอปปم�งซาคาเอะ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
นําทานสู ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) ที่มีความสูงเหนือจากระดับนํ้าทะเล 
3,776 เมตร ภูเขาที ่ม ีชื ่อเสียงเปนที ่รู จักไปทั ่วโลกในเรื ่องความสวยงามที่
ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหนึ่งของประเทศ
ญี่ปุ �น ทั้งยังเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญี่ปุ�นตลอดทุก
ฤดูกาล นําทานขึ้นสูชั ้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไมขึ ้น ในกรณีที่



 

 

อากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปด) ที่ทุกทานจะไดเหน็ถึงความสวยงามของ
ตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานได
ถายภาพความประทับใจเก็บไว และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูป
ภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวยอิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการ
ถายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาว
ญี่ปุ�น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน 
มีขั้นตอนมากมาย เร่ิมตั้งแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ันลวน
มีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชานี้ ไมใชแครับชม
อยางเดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย และจากน้ัน
ใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
เดินทางสู ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรือทะเลสาบปลาไหล เปน
ทะเลสาบขนาดใหญริมชายฝم�งแปซิฟค ทิศตะวันตกของจังหวัดชิซุโอกะ แตเดิมเปน
ทะเลสาบน้ําจืดที่แยกออกมาจากมหาสมุทร ตอมาเกิดแผนดินไหวในป 1498 ทํา
ใหนํ้าจืดเปลี่ยนเปนนํ้าเค็มในที่สุด  สาเหตุที่ชื่อวาทะเลสาปปลาไหล เนื่องจาก
บริเวณนี้จะเปนบริเวณที่มีการจับปลาไหลไดมากเปนอันดับตน ๆ ของประเทศ
ญี่ปุ �น โดยสถานที ่แหงนี ้จะเปนจุดชมวิวและเปนที ่พักจอดรถ มีรานคาและ
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับปลาไหลใหเลือกซื้อเปนของที่ระลึก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
3.10 ช่ัวโมง) 
นําทานสู นาโกยา เปนตัวเมืองของ จังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู
มากกวา 2 ลานคน เปนเมืองศูนยรวมการคาและการคมนาคมที่สําคัญแหงหน่ึง
ของญี่ปุ�น (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก   TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรือเทียบเทาระดบัเดียวกัน 



 

 

จากนั้นอิสระใหทานชอปปم�ง ยานซาคาเอะ (Sakae) เปนยานธุรกิจการคา มี
หางสรรพสินคามตัสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิน (central park) ที่เต็มไปดวยราน

ตางๆ เชน รานเสื้อผาแฟช่ัน, รานของใชกระจุกกระจิก, รานซาลอนความงาม เปน
ตน ที่น่ีกินบริเวณต้ังแตสถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 

วันที่หา  สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบนิชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา 
10.50 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ639 
15.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
 

 

 

 



 

 

สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตั๋วเครื่องบิน  หักคาตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร 
 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบนิแอรเอเซียเทานั้น*  
** ทั้งน้ีหากสายการบนิไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบรษัิทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เปนสายการบนิเครือเดียวกนักับไฟลท
อนิเตอร และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตัว๋ภายในประเทศทกุครัง้  
เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ �น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ �น สามารถใหบริการวันละ 10 
ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผู บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
  คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกคร้ัง 

(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื ่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 



 

 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

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

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดนิทางได หากผูเดินทางทกุทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

  มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทาํ
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทวัรเต็ม
จํานวน  

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไม

มีเงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
  สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเทีย่วทรปิใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 



 

 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 
  ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
  กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่

ม ีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

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

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 



 

 

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

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

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

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมอืง ไม



 

 

วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย 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 
หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบจองทัวร / BOOKING FORM 



 

 

รายการทัวร  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . วันเดินทาง

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

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

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

ทาน) 

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

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

 
รายช่ือผูเดินทาง (กรณุากรอกช่ือไทยและองักฤษอยางถูกตองตามหนังสอืเดินทาง เรียง

ตามหองพัก) 

 

ล ํ า
ดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/

ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา

วิรัต 

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

ขาพเจารบัทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

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

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


