
 

 

รหัสทัวร ZET2000546 

ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ทาคายามา ทาเทยามา 5 วัน 3 คืน [XJ] 
นาโกยา – ทาคายามา - หมูบานชิราคาวะโกะ – ที่ทําการเมืองเกาทาคายามา - เขตเมืองเกาซันมาชิซึ
จิ - อิออน-มอลล – เสนทางสายโรแมนติค - กําแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน-แอลป - สวนดอกไมบก
กะโนะ-ซาโตะ - ศาลเจาโอสึคันนง - ถนนชอปปم�งโอสุ - มิตซุยเอาทเล็ท 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง  

 
20.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบิน AIRASIA X 

เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 
 สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง 

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ 
(นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้าหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย) 

 
23.55 น. เหิรฟ�าสู สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ638 บริการอาหารและ

เคร่ืองดื่มบนเครื่อง 
 

วันที่สอง       นาโกยา - ทาคายามา - หมูบานชิราคาวะโกะ  ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา 
- เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล 

 
07.45 น.  เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย 

นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณไปดวย
ธรรมชาติที่สวยงาม ผูคนที่เปนมิตร  ที่ไดชื่อวา“ลิตเติ้ลเกียวโต เปนเมืองขนาดเล็กนารัก
ตั้งอยูในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจา แมนํ้า สะพาน ตลาดเชา และบรรยากาศแบบ
เมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว นําทานเที่ยวชม เมืองทาคายามา ที่ไดชื่อวา“ลิต
เติ้ลเกียวโต เปนเมืองขนาดเล็กนารักตั้งอยูในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจา แมนํ้า 
สะพาน ตลาดเชา และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว นําทานสู 
“หมูบานชิราคาวะโกะ หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป 
ค.ศ.1995 ทานจะไดพบกบับานในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเปนแบบญี่ปุ�นดั้งเดิม ชื่อนี้ไดมา
จากคําวา กัสโช ซึ่งแปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของบานที่หลังคาชันถึง 60 องศา มี
ลักษณะคลายสองมือที่พนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวาม
กวาง 10 เมตร ซ่ึงโครงสรางของบานสรางขึ้นโดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว แตยังคงความ
แข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดดี 



 

 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู โทปนยากิ

หมูสไตลืญี่ปุ�น 
 

นําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้งที่ทํางาน 
และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครอง
ของโชกุนโตกุกาวา  ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะ
เพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในนี้ประกอบดวยบริเวณไต
สวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาที่ นําชมความงามของ
เมืองทาคายามา ซึ่งยังคงความเปนบานเมืองแบบญี่ปุ�นดั้งเดิมอยางแทจริง ไมรวมคาเขา
ชมทานละ  430 เยน   
 



 

 

 
 

จากนั้นเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ที่
ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึก
พื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเปนเหลาสาเก ซุปมิโสะชิรุ 
ตุกตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเปนตุกตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยกอน  
 

 

 เดินทางมาถึงเขตเมืองเกาซันมาชิซึจิทั้งที ยานนี้มีแตของอรอย
อยางแนนอนเมื่อเดินตามไปถนนเรื่อยๆ 2 ขางทางนั้ นมีแต
รานอาหารนาทานไปหมดสะทุกราน อากาศหนาวๆก็ตองหาอะไร
อุนๆทานกันแกหนาวสักหนอยสิ่งแรกที่แนะนํานัน่คือ มิทาราชิดังโงะ เปนแป�งขาวเหนียว



 

 

ยางเคลือบซอสมิโซะหวาน เปนเมนูที่ใครผานมาที่นี่ก็ตองแวะชิม ไมวาเด็กหรือผูใหญก็
ตางชื่นชอ 
 

 

 อีกหนึ่งเมนูยอดฮิตตลอดการที่พลาดไมไดนั่นก็คือ....ซูชิเนื้อฮิ
ดะ การันตีความอรอยดวยแถวยาวนอกราน ที่รานนี้เสิรฟเมนูซูชิเนื้อ
วากิวคุณภาพดีระดับ A4-A5 โดยซูชิชุดนี้ประกอบไปดวยขาวปم�น
หนาเนื้อโรยตนหอมและกุนคันมากิ โดยเนื้อถูกปรุงอยางดีดวยเกลือ
ทาเคะซุมิหรือเกลือจากไมไผ ขิงและโชยุ เสิรฟบนขนมเซมเบ ดังนั้นจึงทานไดทั้งหมด 
วินาทีท่ีเนื้อนุมๆละลายในปากนั้น บอกไดเลยวาสมกับที่รอคอยอยางแนนอน! 
 
นําทานอิสระชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน จัสโก  ซื้อ
ของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิ
ทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่นี่ไดเลย  **เพื่อไมเปนการเสียเวลาชอปปم�งอสิระ
อาหารคํ่าตามอัธยาศยั** 

พักที่ โรงแรม ITOEN HOTEL ASAMANOYU หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 



 

 

วันที่สาม เสนทางสายโรแมนตคิ - กําแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป� (ทั้งนีข้ึ้นอยูกับ
สภาพอากาศ) 

 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมือง ทาเทยามา เสนทาง กําแพงหิมะ เจแปน แอลป� เสนทาง
ทองเที่ยวคลาสสิคที่ทานจะประทับใจไมรูลืม (ขึ้นกับสภาพอากาศ) นําทานนั่งกระเชา
ไฟฟ�ารูปขั้นบันไดสูที่ราบสูงบิโจไดรา เพื่อทําการเปลี่ยนรถโคชเปนสายธรรมชาติของทาง
วนอุทยาน นําทานโดยสารรถโคชสูยอดดอย ผานป�าสนและทุงราบที่มีมนตเสนหแตกตาง
กันทุกฤดู เชน นํ้าตกโชเมียวเปนนํ้าตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ�น ผานป�าสนดึกดําบรรพ
ที่มีอายุกวา 1,000 ป  ลัด เลาะไปตามซอกกําแพงหิมะที่สูงราว 20 เมตร (ชวง
กลางเดือนเมษายน-ตนเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดมุโรโด คือ จุดชมวิวที่สูงที่สุดของ
เสนทางนี้ บริเวณยอดเขาทานสามารถเห็นทะเลสาบนอยใหญ ทะเลหมอกที่ตัดกับขอบ
ฟ�าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน สรางความประทับใจใหทานมิรูลืม  
 

 
 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
บาย นําทานโดยสารรถโคชไฟฟ�าไรมลพิษทะลุอุโมงคใตภูเขาทาเทยามา ดวยความสูงถึง 

3,015 เมตร และสูงเปนที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สูที่ราบไดคัมโป ชมความงดงามแหง
ทัศนียภาพอีกฟากฝم�งของภูเขา จากนั้นนําทานเดินทางสู คุโรเบะไดรา ที่ราบสูงบนไหล
เขาที่ทานสามารถชมทัศนียภาพของชองเขาที่เปนเหวลึก สรางความตื่นตาตื่นใจอยางยิ่ง
แกนักทองเที่ยว นําทานโดยสารกระเชาขามเหวลึกซึ่งมีเพียงลวดสลิงของกระเชาจากตน
ทางถึงปลายทางเทานั้น ไมมีเสาคํ้าหรือคั่นกลางเปนทางยาว 1,700 เมตร จึงไดฉายาวา 
กระเชาพาโนรามา นําทานโดยสารเคเบิลคารไฟฟ�ารูปขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อลดระดับลงสู
สันเขื่อน คุโรเบะ เปนเขื่อนขนาดยักษที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ทาน
สามารถเดินชมวิวที่วิเศษยิ่งใหญตระการตาของเทือกเขาแอลป�ได และชมความแรงของ
นํ้าที่ปลอยออกจากแองนํ้าสีเขียวมรกตที่พวยพุงสงเสียงดังสนั่นสูเบื้องลาง จากนั้นนํา
ทานสูดานสุดทายของเสนทางธรรมชาติ นําทานโดยสารรถโคชไฟฟ�าปลอดมลพิษทะลุ
อุโมงคใตภูเขาทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พัก 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู 

ชาบูหมูสไตลญี่ปุ�น  
พักที่ โรงแรม GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรือระดับ

เดียวกัน 
จากนั้นใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชนํ้าแร
แลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหติดีขึ้น 



 

 

 
 

 

วันที่สี่ สวนดอกไมบกกะโนะ ซาโตะ - ศาลเจาโอสึคันนง - ถนนชอปปم�งโอสุ - นาโกยา - 
มิตซุยเอาทเล็ท 

 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนดอกไมบกกะโนะซาโตะใหทานไดนั่งรถรางสัมผัส
บรรยากาศภายในไร  ชมความสวยงามของดอกไมนานาพนัธุอาทิ ดอกกุหลาบ, ลิลลี่, ซา
เวียร, ดอกเวอรจิเนี่ย และดอกโคเคีย หรือโคชิอะ ท่ีเบงบานตอนรับผูที่มาเยือน เก็บภาพ
ประทับใจที่แสนโรแมนติคกับมวลหมูดอกไมอีกทั้งฉากหลังยังเปนโบสถสุดคลาสสิค 
(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ถาหากดอกไมยังไมบานหรือหมดฤดู ภายในสวนยังมี
ดอกไมประเภทอื่นๆใหรับชมจํานวนมาก) 

 

 
   
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทาน

ดวยเมนู บุฟเฟ�ตปم�งยางยากินิค ุ
นําทานเดินทางสู ศาลเจาโอสึคันนง เปนหนึ่งในสามของศาล
เจาบูชาเจาแมกวนอิมที่ใหญที่สุดในญี่ปุ�น และเปนวัดประจํา



 

 

ตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยูเมื่อครั้งเปนตัว
ประกัน อันเปนประวัติศาสตรหนาหนึ่งของยานโอสึ OSU เปนเมืองที่ผสมผสานระหวาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมสมัยใหม และยังเปนจุดทองเท่ียวยอดฮิตที่สุดของนาโกยา 
ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ�นแลว นกัทองเท่ียวตางชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเชนกัน  
 

 
 

จากนั้นทานจะไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอยาง
เต็มอ่ิมท่ียานรานคา ณ บริเวณถนนชอปปم�งโอสุ ซึ่งมีอายุประมาณ 400 กวาป เปนถนน
การคาท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวเปนอยางมากดวยมนตเสนหของ
บรรยากาศยานชนชั้นแบบดั้งเดิม ถนนชอปปم�งนี้ประกอบไปดวยรานคามากมายกวา 
1,200 ราน เรียงรายตลอดสองขางทางยาว 1.7 กิโลเมตร ประกอบดวยอาหารและ
สินคาทันสมัยไมวาจะเปนนํ้าหอม, เส้ือผา, เครื่องสําอาง และรองเทาจากสารพัดยี่หอดัง
และที่สําคัญคือราคาถูกมาก  
 



 

 

 
 

จากนั้นนําทานเดินทางสูนาโกยา เพ่ือนําทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนมเอาทเล็ท ณ มิตซุย
เอาทเล็ท ซึ่งเอาทเล็ทนี้เปนสวนหนึ่งของสวนสนุกนางาชิมะสปาแลนด มีอาณาเขตบริ
เวฝรกวางขวางมาก  เรียงรายไปดวยรานคากวา 302 ราน อาทิเชน Coach Armani, 
Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , Balenciaga , Michael Kors 
ฯลฯ เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึง
อุปกรณกีฬา และสินคาทั่วไป ซึ่งมีสวนลดมากมายสูงสุดถึง 80% นอกจากนี้ภายในหาง 
ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญไวคอยบริการนักทองเที่ยวอีกดวย **เพื่อไมเปนการรบกวน
เวลาชอปปم�งของทาน อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย** 

พักที่ โรงแรม HOTEL KOYO หรือระดับเดยีวกัน 
 

วันที่หา สนามบินนาโกยา - กรุงเทพฯ 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
09.00 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ639 บริการอาหาร

และเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 
13.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 



 

 

 
** หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้กอนทํา

การ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

** 
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 

 
อัตราคาบริการ 

 
 

กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ราคาทัวรไม

รวมตั๋ว 

19 – 23 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 
26 – 30 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 

03 – 07 พฤษภาคม 
2563 

(วันฉัตรมงคล และวันวิ
สาขบูชา) 

27,999 8,000 17,999 

10 – 14 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 15,999 
17 – 21 พฤษภาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

24 – 28 พฤษภาคม 
2563 

25,999 8,000 15,999 

31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 
(วันเฉลิมฯ พระราชิน)ี 

27,999 8,000 17,999 

07 – 11 มิถุนายน 2563 25,999 8,000 15,999 
14 – 18 มิถุนายน 2563 25,999 8,000 15,999 
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2563 25,999 8,000 15,999 

 
 บริการนํ้าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 



 

 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอ
ทาน*** 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไม
คืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการ
บินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทาน
เอง  
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่
เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ
เดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. คาทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น 
 



 

 

 
 

** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
 

สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไมวา
จะเปน ญี่ปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี DATA ใหใช
งาน 4GB สามารถใชงานไดตอเนื่องสูงสุด 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม สามารถสั่งซื้อไดกับ
ทางเจาหนาที่ และชําระเงินพรอมมัดจําคาทัวร หรือคาทัวรสวนที่เหลือ 



 

 

 
 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี้ 
 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักในประเทศญี่ปุ�น
ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม และ
อื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอด
การเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคน
ไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 



 

 

 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่

นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 
21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรบัยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท
อยางใดอยางหนึ่งเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่

ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทาง
ไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวนัเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 



 

 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรอืผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา
บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 
15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยว
หรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน 
การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 
1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝาก
เจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก 
ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่
ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


