
 

 

รหัสทัวร ITV2000581 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ฮาโกเน ทาคายามา ชิราคาวาโกะ  5 วัน 3 คืน (XJ) 
ทะเลสาบฮามานะ | ฮาโกเน | ลองเรือโจรสลัด | หมูบานชิราคาวาโกะ 
โอชิโนะฮักไก | พิพิธภัณฑแผนดินไหว | โออิชิปารค | วัดโอสุคันนอน 
ปราสาทมัตสึโมโต | อิออนมอลล | ทาคายามา |  
 

 
 
  



 

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) บินตรงสูนาโกยา (สนามบินสนามบินชูบุเซ็น
แทรร) 

นํ้าหนักกระเป�าไป-กลับ 20 KG  
 
ไฟลทบนิ 
 

Departure    DMK – NGO   XJ638 23.55 -07.45 
Return          NGO – DMK   XJ639 09.00-13.00 
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเทานั้น) อัพเกรดท่ีนั่ง/เพ่ิมนํ้าหนักสัมภาระ 
รายละเอียดทายรายการทัวร 

กรุปเดินทาง 25-29 ตุลาคม63 ขาไป XJ638 02.15-09.40  ขากลับ XJ639 
10.50-15.35 

 
 
 
 
 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1 พรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X 
เที่ยวบินที่  BKK-NGO  XJ638 23.55 – 07.45+1    

2  สนามบินชูบุเซ็นแทรร - ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน - ลองเรือโจรสลัด - ศาล
เจาฮาโกเน – ออนเซ็น  เที่ยง (บุฟเฟ�ต BBQ Yakiniku), เย็น (บุฟเฟ�ตขาปู) 

3  โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑแผนดนิไหว – โออิชิปารค – มัตสึโมโต – ปราสาทมัตสึ
โมโต – อิออนมอลล  เชา,เที่ยง  

4  ทาคายามา – ทาคายามาจินยะ – ซันมาจิซูจิ – หมูบานชิราคาวาโกะ – นาโกยา 
– วัดโอสุคันนอน – ชอปปم�งยานโอสุ    เชา,เที่ยง 

5 นาโกยา - สนามบินชบูุเซ็นแทรร – ทาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ 
เที่ยวบิน NGO-DMK   XJ639 09.00 -13.00   
 เชา (บริการแบบSet Box)  

 



 

 

วันเดินทาง 
 

ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 0-2 ป  
(ไมเสริมเตียงพักรวมกับ

ผูใหญ 2 ทาน) 

 พักเดี่ยวเพิ่ม / 
เดินทางทานเดียว 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

29มีนาคม-2 เมษายน 63 29,888  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infant 7,000 บาท 
(อายุไมเกิน 2 ป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,500 30  
5-9 เมษายน 63 29,888 7,500 30  
19-23 เมษายน 63 26,888 7,500 30  
10-14 พฤษภาคม 63 26,888 7,500 30  
17-21 พฤษภาคม 63 24,888 7,500 30  
24-28 พฤษภาคม 63 24,888 7,500 30  
31 พฤษภาคม –4มิถุนายน 24,888 7,500 30  
7-11มิถุนายน 63 22,888 7,500 30  
14-18มิถุนายน 22,888 7,500 30  
21-25 มิถุนายน 63 21,888 7,500 30  
28 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 21,888 7,500 30  
5-9กรกฎาคม 63 21,888 7,500 30  
12-16 กรกฎาคม 63 21,888 7,500 30  
19-23 กรกฎาคม 63 21,888 7,500 30  
26-30 กรกฎาคม 63 23,888 7,500 30  
2-6สิงหาคม 63 23,888 7,500 30  
9-13 สิงหาคม 63 23,888 7,500 30  
16-20 สงิหาคม 63 21,888 7,500 30  
23-27 สงิหาคม 63 21,888 7,500 30  
30สิงหาคม-3กันยายน 63 21,888 7,500 30  
6-10 กันยายน 63 21,888 7,500 30  
13-17 กันยายน 63 21,888 7,500 30  
20-24 กันยายน 63  23,888 7,500 30  
27กันยายน-1ตลุาคม 63 21,888 7,500 30  
4-8 ตุลาคม 63 23,888 7,500 30  
11-15 ตุลาคม 63 25,888 7,500 30  
18-22 ตุลาคม 63 24,888 7,500 30  
25-29 ตุลาคม 63 24,888 7,500 30 ขาไป 

XJ638 
02.15-09.40 

ขากลับ 
XJ639 

10.50-15.35 
 
 



 

 

วันที่แรก   กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานดอนเมือง  
 
 

20.30น.  พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 
เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจาหนาที่ของ
บริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติดแท็คกระ
เป�า  

 
23.55น. นําทานเดินทางสู นาโกยา สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร ประเทศญี่ปุ�นโดย

สายการบินAIR ASIA X เที่ยวบินที่XJ68 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่องสั่งซื้อ
บนเครื่องเทานั้น) 

วันที่สอง สนามบินชูบุเซ็นแทรร - ทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน – ลองเรือโจรสลัด - ศาล
เจาฮาโกเน – 

                  ออนเซ็น        อาหารกลางวัน (บุฟเฟ�ต BBQ Yakiniku ), เย็น (บุฟเฟ�ต
ขาปูไมอั้น) 

 
07.45 น. เดินทางถึง นาโกยา สนามบินชูบุเซ็นแทรร(เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 

ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! 
ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศเดินทางสู
ทะเลสาบฮามานะ สถานที่ทองเท่ียวชื่อดังของเมืองฮามามัตสึ จังหวัดชิซุโอกะ หรือท่ี
รูจักกันอีกชื่อหนึ่งวาทะเลสาบปลาไหล เนื่องจากทะเลสาบแหงนี้เปนแหลงชุกชุมของ
ปลาไหลจํานวนมากมาย เปนบริเวณที่จับปลาไหลไดมากเปนอันดับตนๆของญี่ปุ�น 
ความสวยงามของทะเลสาบฮา มานะเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวไดเปน
จํานวนมากแหงหนึ่ง บริเวณรอบๆมีรานอาหารและรานขายของฝากจํานวนมากซึ่ง
เปนบริเวณจุดพักรถ นักทองเที่ยวก็จะแวะเขามานั่งทานขาวหนาปลา ราเม็งและเดินช
อปปم�งซื้อขนมของฝากกัน ขนมพายปลาไหลเปนขนมขึ้นชื่อของที่นี่ก็สามารถหาซ้ือเปน
ของฝากได อิสระใหทานเก็บภาพซื้อของฝากตามอัธยาศัย นําทานเดินทางสู วน
อุทยานแหงชาติ ฮาโกเน สถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม โดยเปนสวนหนึ่งของ
อุทยานแหงชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน-อิสึที่ผูมาเยือนสามารถชื่นชมความงามแหงธรรมชาติ



 

 

และดอกไมนานาพันธุหลากสีสันที่เบงบานตลอดทั้งป ทิวทัศนที่สวยงามหลากหลาย 
รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และ โอวาคุดานิ ฮาโกเนยังมีชื่อเสียงในเรื่องของ
การเปนแหลงนํ้าพุรอน ที่แปลกไปกวานั้นคอื มีจํานวนนํ้าพุรอนมากถึง 17  แหง 

 
 
 
 
 

เที่ยง  อาหารกลางวัน (มื้อที่1) บุฟเฟ�ต BBQ Yakiniku  
บาย นําทาน ลองเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่กอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ 

หากวันใดอากาศสดใส  ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มี
ภูเขาไฟฟูจิเปนฉากหลัง จากนั้นนําทานเดินทางสู ศาลเจาฮาโกเน ตั้งอยูดานลางของ
ภูเขาฮาโกเนบริเวณชายฝم�งของทะเลสาบอาชิ เปนศาลเจาที่ใหญและมีชื่อเสียงมาก
ที่สุดในบริเวณนี้ ศาลเจาแหงนี้มีประวัติเกาแกมาตั้งแตราวปค.ศ.757 ในสมัยนาระ
ไดรับความเลื่อมใสจากโชกุนหลายตอหลายทาน เปนหนึ่งในศาลเจาที่ ใชทําพิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์ในภูมิภาคคันโต เสนทางเดินสองขางทางจะมีตะเกีย งแขวนเรียงรายอยู
ตลอดทาง ภายในศาลเจานั้นมีบรรยากาศที่เงียบสงบอยูทามกลางตนไมใหญ มีความ
สวยงามตลอดทั้งป ศาลเจานีม้เีสาโทริอิลอยนํ้าสีแดงที่สามารถมองเห็นไดจากหลาย 
ๆ จุดรอบทะเลสาบอะชิ อิสระถายภาพตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเขาที่
พักออนเซ็น 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า (มื้อที่2) บุฟเฟ�ตขาปูไมอั้น     
 ที่พัก: Fujinobou Kaen Hotelหรือระดับใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง) 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑแผนดนิไหว – โออิชิปารค – มัตสึโมโต – ปราสาท
มัตสึโมโต –  

                  อิออนมอลล  อาหารเชา,กลางวัน  
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3) 

นําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไก เปนหมูบานที่ตั้งอยูใกลภูเขาไฟฟูจิ บริเวณ
ทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในป 2013 ฟูจิซังไดรับเลือก
ใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มีบอนํ้าใสๆ รวมกันกวา 8 บอ เปนนํ้า
ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา 1,200 ป นําทาน
เดินทางสู ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว ซึ่งไดจําลองเหตุการณตางๆที่เกิดแผนดินไหว
ในญี่ปุ�น และสาธิตวิธีป�องกันตัว และทานยังสามารถเขาไปทดสอบในหองจําลอง
แผนดินไหวในระดับที่แตกตางกันไดดวย นําทานเดินทางสู โออิชิ ปารค (Oishi 
Park) จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดอีกแหงหนึ่ง ตั้งอยูทางเหนือริมฝم�งทะเลสาบคา
วากุจิโกะ ในวันที่อากาศดีสามารมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิไดอยางชัดเจน โดยตลอด
ปสวนแหงนี้จะมีการปลูกดอกไมหมุนเวียนกันไป อาทิ ในชวงปลายเดือนเมษายนถึง
ตนเดือนพฤษภาคมจะเปนดอกพิงคมอส ชวงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือน
กรกฎาคม จะเปนชวงที่มีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซึ่งเต็ม
ไปดวยดอกลาเวนเดอร ในปนี้จัดขึ้นระหวางวันที่14มิ.ย.-15ก.ค.62 ดอกลาเวน
เดอรจะสงกลิ่นหอมไปทั่วทั้งสวน สวนในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะปลูกพุม
โคเคีย ท่ีจะแดงฉานสดใสตลอดฤดูใบไมรวงอีกดวย 
 
 
 
 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)Japanese Set  
บาย นําทานเดินทางไปชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต ที่ถูกสรางขึ้นในป1504

ซึ่งนับไดวาเปนปราสาทที่เกาแกที่สุดและนอกจากนี้ก็ยังเปน ปราสาทติดอันดับ 1 ใน 
3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ�น ที่สามารถรอดพนการถูกทําลาย
จากเพลิงของสงครามมาไดจนถึงปจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังที่ทาดวยสีดําสนิททําใหมี



 

 

ฉายาวา ปราสาทอีกาดํา (นําชมดานนอก) จากนั้นนําทานเดินทางสูหางอิออนมอล 
อิสระใหทานเลือกซื้อสินคา และอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานัด
หมายนําทานเดินทางสูที่พัก 
 ที่พัก: Premier Hotel Cabin Matsumoto หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 

วันที่สี ่ ทาคายามา – ทาคายามาจินยะ – ซันมาจิซูจิ – หมูบานชิราคาวาโกะ – นาโกยา 
– วัดโอสุคันนอน –  

                  ชอปปم�งยานโอส ุ        อาหารเชา,กลางวัน  
 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5) 
นําทานเดินทางสู ทาคายามา จินยะ หรือ ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา 
(ถายรูปดานหนา) ซึ่งเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เปนที่ทํางานและที่อยูอาศัยของ
ผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุ
กาวา ในสมัยเอโดะ จากนั้นนําทานเดิมชม หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ ยานซัน
มาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เปนเขตเมืองเกาที่มีการอนุรักษบานเรือนในสมัยเอโดะที่
มีอายุกวา 300 ปไวไดเปนอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับ
ทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย เชน ราน
ผลิตและจําหนายเหลาสาเก รานทํามิโสะ ฯลฯ พรอมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น เชน ซารุโบะโบะ หรือ ตุกตาทารกลิงตัวสีแดงไมมีหนาตา ซึ่งถือวาเปน
สัญลักษณหนึ่งของเมืองทาคายามา และเปนสินคายอดนิยม เพราะแฝงไปดวยความ
เชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ�นอีกดวย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ
มากมาย ทานยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดวย  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6)Japanese Set  
บาย นํ าท าน เดิ นทางสู  หมู บ าน

มรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่
ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�น
ขนานแทดั้งเดิม และยังไดรับ
เลือกจากองคการยูเนสโกให
เปนมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บานสไตลกัสโช สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 
18 เมตร ความกวาง 10 เมตร โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนัก
ในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียก
หมูบานสไตลนี้วา กัสโช และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละ
ปเปนจํานวนมาก จากนั้นนําทานเดินทางสูนาโกยา เดินทางไป วัดโอสุคันนอน (Osu 
Kannon Temple) ตั้งอยูจังหวัดไอจิ(Aichi) วัดแหงนี้นับวามีความเกาแกและ
ประวัติที่นาสนใจ แรกเริ่มสรางขึ้นในสมัยคามาคุระที่อยูราวๆป ค.ศ. 1192-1333 
ในจังหวัดกิฟุ แลวถูกยายมาตั้ง ณ ปจจุบันในป 1612 เปนวัดในพระพุทธศาสนาที่มี
ชื่อเสียงมากในแถบตอนกลางของนาโกยา ส่ิงที่ทําใหวัดนี้มีชื่อเสียงโดงดังมากคือเปน
ที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันวาเปนเทพเจาที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา เปน
พระพุทธรูปไม  ที่แกะสลักอยางประณีตโดยพระสงฆนามวา  “Kobo Daishi” มหีอง
โถงใหญ คือหองสมุดชินปูคุจิที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ�นและภาษาจีน กวา 15,000 
เลม หนังสือเหลานี้เปนสมบัติของชาติ และเปนมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงสําเนาที่
เกาแกที่สุดของพงศาวดารโคจิคิที่รวบรวมประวัติศาสตรตนกําเนินของญี่ปุ�น อิสระให
ทานชอปปم�งยานชอปปم�งโอสุ(Osu Shopping Arcade) ของเมือง  นาโกยา มีอายุ
ประมาณ  400 กวาป  เปนถนนการคาที่มีชื่อ เสียงและได รับความนิยมจาก
นักทองเที่ยวเปนอยางมาก เนื่องจากมนตเสนหของบรรยากาศยานชนชั้นแรงงานแบบ
ดั้งเดิม ที่มีรานคาและรานอาหารหลากหลายรานเรียงรายอยูสองขางทางจะเนน
จําหนายสินคาทันสมัย เชน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ชุดคอสเพลย และการตูนอะนิเมะ 



 

 

มีของมากมายหลากหลาย อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาและอิสระอาหารเย็นตาม
อัธยาศัย 

เย็น สมควรแกเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูที่พัก  
 ที่พัก: Toyoko Inn Chubu International Airport หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง) 
 

 
 
 
 
 

วันที่หา  นาโกยา – สนามบิน - ทาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ                           
                  อาหารเชา 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่7) 

หรือบริการแบบ Set Box  ในกรณีหองอาหารโรงแรมเปดหลัง 
06.00น. หรือโรงแรมอยูหางจากสนามบิน เพ่ือความสะดวกใน
เรื่องเวลาเดินทางมาสนามบิน  
นําทานเดินทางสู สนามบินชูบุเซ็นแทรร เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 

09.00น. เดินทางสูทาอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที่  

XJ639  (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเทานั้น ) 
 13.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 

******************************** 
 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดย
มิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทาน
เปนหลัก เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยว
ญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลา



 

 

ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตน
คํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับ
สูงขึ้น บรษิัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึ้น 
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัด 
เปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบ
ชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ�น)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ 
รวมทั้งคาตั๋วเคร่ืองบินใหแกทาน  
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งนี้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอน
ลวงหนา 
- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง 
    บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน



 

 

ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 5.อัตราคาบริการนี้  รวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตน 
ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นั่งได 
การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรับที่นั่งBusiness/Premium 
ตั๋วกรุปทัวรไมสามารถอัพที่นั่งได  
 
ที่นั่ง Hot Seat เปนที่นั่งที่มีพื้นที่วางที่มากกวาท่ีนั่งมาตรฐาน ดวยพื้นท่ีวางขาที่กวางเปน
พิเศษ มีพื้นท่ีพอท่ีจะสามารถยืดขาไดอยางเต็มที่ 
- ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 10 ปนั่งในโซนเงียบ 
- เนื่องดวยเหตุผลดานความปลอดภัย ที่นั่งแถวทางออก Exit Seat ตองเปนผูท่ีมีอายุ 15 ปขึ้น
ไปไมเกิน60ป เปนผูที่สามารถเขาใจคําแนะนํา มีความพรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
เพ่ือที่จะสามารถชวยเหลือเจาหนาที่ในกรณีฉุกเฉินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Airbus A330 
โซน แถวที ่ ราคา ตอเที่ยว ตอทาน 

โซนเงียบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 
*Forward Zone แถว
ทางออก Exit Seat 

15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 
Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 
After Zone 34 DFG 2,250 บาท 
*After Zone แถวทางออก 
Exit Seat 

35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 
Airbus A332 

โซน แถวที ่ ราคา ตอเที่ยว ตอทาน 
โซนเงียบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 
Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 
*After Zone แถวทางออก 
Exit Seat 

30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 
2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กําหนด
ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ  
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อนํ้าหนักเพิ่ม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วัน
เทานั้นพรอมชําระคานํ้าหนัก** 

- ซื้อนําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท/เพิ่ม
20กก. ชําระเพิ่ม 2,000 บาท 



 

 

(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาทคารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มไดจากบริษัท 
ประกันทั่วไป 
7. อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด คา
โทรศัพทเปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,700 บาทตอทริป ชําระคาทิปที่สนามบินดอน
เมืองขาไป สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี้ 
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น
ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 



 

 

 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
 3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 4.เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลบัจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือ
คาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง (ไมนับรวมวันหยุดและ ส-อา) มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการได
ลวงหนาได  



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพัก
เดี่ยว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการ
เดินทางรวมจํานวน 3ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-12ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ การทองเที่ยวเทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯ
ถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น  
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน



 

 

เนื่องมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 
 


