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วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง  

 
20.30 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง ช ั�น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบนิ AIRASIA X เพื�อเตรยีมตวัเดนิทาง 

และผา่นข ั�นตอนการเช็คอนิ 
 สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�น ั�ง 

จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ั�งขาไปและขากลบั 
(นํ�าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 
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23.55 น. เหริฟ้าสู่ สนามบนินาโกย่า ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ638 บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

 

วนัที�สอง       นาโกยา่ - ทาคายาม่า - หมู่บา้นชริาคาวะโกะ  ที�ทําการเก่าเมอืงทาคายาม่า - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- 
ออิอน มอลล ์

 
07.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกย่า ประเทศญี�ปุ่ น หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองเรยีบรอ้ย นําท่านเดนิทางสู่ เมอืง

ทาคายาม่า จังหวดั “ฮดิะ” จังหวดัที�อดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิี�สวยงาม ผูค้นที�เป็นมิตร  ที�ไดช้ื�อว่า“ลติเติ�ล
เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตั �งอยู่ในหบุเขาที�ยังคงดูแลวัด ศาลเจา้ แม่นํ�า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศ
แบบเมืองเกยีวโตในอดีตไวไ้ดอ้ย่างลงตัว นําท่านเที�ยวชม เมอืงทาคายาม่า ที�ไดช้ ื�อว่า“ลติเติ�ลเกยีวโต เป็น
เมืองขนาดเล็กน่ารักตั �งอยู่ในหุบเขาที�ยังคงดูแลวัด ศาลเจา้ แม่นํ�า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมือง
เกียวโตในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตัว นําทา่นสู ่“หมู่บา้นชริาคาวะโกะ หมู่บา้นที�ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุร ิซึ�งเป็นแบบญี�ปุ่ นด ั�งเดมิ ชื�อนี�ไดม้าจาก
คําวา่ กสัโช ซึ�งแปลวา่ พนมมอื ตามรปูแบบของบา้นที�หลังคาชันถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืที�พนมเขา้
หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซึ�งโครงสรา้งของบา้นสรา้งขึ�นโดยไม่ใช ้

ตะปูแมแ้ตต่ัวเดยีว แตยั่งคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะที�ตกมาอย่างหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ี
 

 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู โทปนัยากหิมูสไตลญืี�ปุ่ น 
 

นําทา่นชมสถานที�สําคัญเมื�อครั �งอดตี ที�ทําการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั�งที�ทํางาน และที�อยู่อาศัยของผูว้า่
ราชการจังหวดัฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 
ปีที�แลว้ เป็นที�ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวที�ขา้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซึ�งภายในนี�ประกอบดว้ย
บรเิวณไต่สวนพจิารณาคด ีหอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที� นําชมความงามของเมอืงทาคายาม่า 
ซึ�งยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญี�ปุ่ นดั �งเดมิอย่างแทจ้รงิ ไม่รวมค่าเขา้ชมท่านละ  430 เยน   
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จากนั�นเดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิซึ�งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ที�ยังคงอนุรักษ์แบบของบา้น
ในสมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีก่อน ใหท้า่นไดเ้ลือกซื�อของที�ระลกึพื�นเมืองและเก็บเกี�ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่
วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชริุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ�งเป็นตุก๊ตาตามความเชื�อของคนโบราณสมัยก่อน  
 

 

 เดนิทางมาถงึเขตเมอืงเก่าซันมาชซิจึทัิ �งท ีย่านนี�มีแต่ของอร่อยอย่างแน่นอนเมื�อ
เดนิตามไปถนนเรื�อยๆ 2 ขา้งทางนั�นมีแตรา้นอาหารน่าทานไปหมดสะทุกรา้น อากาศ
หนาวๆก็ตอ้งหาอะไรอุ่นๆทานกันแกห้นาวสักหน่อยสิ�งแรกที�แนะนํานั�นคือ มิทาราชิ

ดงัโงะ เป็นแป้งขา้วเหนียวย่างเคลอืบซอสมโิซะหวาน เป็นเมนูที�ใครผ่านมาที�นี�ก็ตอ้ง
แวะชมิ ไม่วา่เด็กหรอืผูใ้หญก็่ตา่งชื�นชอ 
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 อกีหนึ�งเมนูยอดฮติตลอดการที�พลาดไม่ไดนั้�นก็คอื....ซูชเินื�อฮดิะ การันตีความ
อร่อยดว้ยแถวยาวนอกรา้น ที�รา้นนี�เสริฟ์เมนูซชูเินื�อวากวิคณุภาพดรีะดับ A4-A5 โดยซูช ิ
ชดุนี�ประกอบไปดว้ยขา้วปั�นหนา้เนื�อโรยตน้หอมและกุนคันมาก ิโดยเนื�อถูกปรุงอย่างดี
ดว้ยเกลอืทาเคะซมุหิรอืเกลอืจากไมไ้ผ่ ขงิและโชยุ เสริฟ์บนขนมเซมเบ ้ดังนั�นจงึทานได ้
ทั �งหมด วนิาททีี�เนื�อนุ่มๆละลายในปากนั�น บอกไดเ้ลยวา่สมกับที�รอคอยอย่างแน่นอน! 
 
นําทา่นอสิระชอ้ปปิ�ง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซื�อของฝากกอ่นกลับ อาท ิ
ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซื�อไดท้ี�นี�ไดเ้ลย  **
เพื�อไม่เป็นการเสยีเวลาชอ้ปปิ� งอสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั** 

พกัที� โรงแรม ITOEN HOTEL ASAMANOYU หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที�สาม เสน้ทางสายโรแมนตคิ - กําแพงหมิะบนเทอืกเขาเจแปน แอลป์ (ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่เมือง ทาเทยาม่า เสน้ทาง กําแพงหมิะ เจแปน แอลป์ เสน้ทางท่องเที�ยวคลาสสคิที�ท่านจะ
ประทับใจไม่รูล้มื (ขึ�นกับสภาพอากาศ) นําทา่นนั�งกระเชา้ไฟฟ้ารปูขั �นบันไดสู่ที�ราบสงูบโิจไดร่า เพื�อทําการเปลี�ยน
รถโคช้เป็นสายธรรมชาตขิองทางวนอทุยาน นําทา่นโดยสารรถโคช้สูย่อดดอย ผ่านป่าสนและทุง่ราบที�มีมนตเ์สน่ห์
แตกต่างกันทุกฤดู เช่น นํ�าตกโชเมียวเป็นนํ�าตกที�สูงที�สุดของประเทศญี�ปุ่ น ผ่านป่าสนดกึดําบรรพ์ที�มีอายุกว่า 
1,000 ปี ลัดเลาะไปตามซอกกําแพงหมิะที�สูงราว 20 เมตร (ชว่งกลางเดอืนเมษายน-ตน้เดอืนพฤษภาคม) ถงึยอด
มุโรโด คอื จุดชมววิที�สงูที�สดุของเสน้ทางนี� บรเิวณยอดเขาท่านสามารถเห็นทะเลสาบนอ้ยใหญ่ ทะเลหมอกที�ตัด
กับขอบฟ้าสสีดตลอดทั�งวันทั�งคนื สรา้งความประทับใจใหท้า่นมริูล้มื  
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เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
บา่ย นําทา่นโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าไรม้ลพษิทะลุอุโมงคใ์ตภู้เขาทาเทยาม่า ดว้ยความสูงถงึ 3,015 เมตร และสูงเป็นที�

สองรองจากภูเขาไฟฟูจ ิสู่ที�ราบไดคัมโป ชมความงดงามแห่งทัศนียภาพอีกฟากฝั� งของภูเขา จากนั�นนําท่าน
เดนิทางสู่ คโุรเบะไดร่า ที�ราบสูงบนไหลเ่ขาที�ท่านสามารถชมทัศนยีภาพของช่องเขาที�เป็นเหวลกึ สรา้งความตื�น
ตาตื�นใจอย่างยิ�งแก่นักทอ่งเที�ยว นําทา่นโดยสารกระเชา้ขา้มเหวลกึซึ�งมีเพียงลวดสลงิของกระเชา้จากตน้ทางถงึ
ปลายทางเท่านั �น ไม่มีเสาคํ�าหรือคั�นกลางเป็นทางยาว 1,700 เมตร จงึไดฉ้ายาว่า กระเชา้พาโนราม่า นําท่าน
โดยสารเคเบลิคารไ์ฟฟ้ารปูขั �นบันไดอกีครั�งเพื�อลดระดับลงสู่สันเขื�อน คุโรเบะ เป็นเขื�อนขนาดยักษ์ที�มีความยาว
ของสันเขื�อนถงึ 800 เมตร ทา่นสามารถเดนิชมววิที�วเิศษยิ�งใหญต่ระการตาของเทอืกเขาแอลป์ได ้และชมความ
แรงของนํ�าที�ปล่อยออกจากแอง่นํ�าสเีขยีวมรกตที�พวยพุ่งส่งเสยีงดังสนั�นสู่เบื�องล่าง จากนั�นนําท่านสู่ด่านสุดทา้ย
ของเสน้ทางธรรมชาต ินําท่านโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าปลอดมลพษิทะลุอโุมงคใ์ตภู้เขาทางยาวรวมถงึ 6.1 กโิลเมตร 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู่ที�พัก 
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คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู ชาบูหมูสไตล์
ญี�ปุ่ น  

พกัที� โรงแรม GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
จากน ั�นใหท้่านไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่�าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชื�อวา่ถา้ได้
แช่นํ�าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ�น 

 

วนัที�สี� สวนดอกไมบ้ก๊กะโน๊ะ ซาโตะ - ศาลเจา้โอสคึนันง - ถนนชอ้ปปิ� งโอสุ - นาโกยา่ - มติซุยเอา้ทเ์ล็ท 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู่ สวนดอกไมบ้ก๊กะโนะซาโตะใหท้่านไดนั้�งรถรางสัมผัสบรรยากาศภายในไร่  ชมความ
สวยงามของดอกไมน้านาพันธุอ์าท ิดอกกุหลาบ, ลลิลี�, ซาเวยีร,์ ดอกเวอรจ์เินี�ย และดอกโคเคยี หรอืโคชอิะ ที�เบ่ง
บานตอ้นรับผูท้ี�มาเยือน เก็บภาพประทับใจที�แสนโรแมนตคิกับมวลหมู่ดอกไมอ้ีกทั �งฉากหลังยังเป็นโบสถ์สุด
คลาสสคิ (ขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ ถา้หากดอกไมย้งัไม่บานหรอืหมดฤดู ภายในสวนยงัมดีอกไม้ประเภท
อื�นๆใหร้บัชมจํานวนมาก) 

 

 
   

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ต์
ปิ� งยา่งยากนิคิ ุ
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสคึนันง เป็นหนึ�งในสามของศาลเจา้บูชาเจา้แม่
กวนอมิที�ใหญท่ี�สดุในญี�ปุ่ น และเป็นวัดประจําตระกูลโอดะ นอกจากนี�ยังมีวัดบันโช
จซิึ�งโทกุงาวะ อเิอะยาสเุคยพักอยู่เมื�อครั �งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัตศิาสตร์หนา้
หนึ�งของย่านโอส ึOSU เป็นเมอืงที�ผสมผสานระหวา่งประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรม
สมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที�ยวยอดฮติที�สุดของนาโกย่า ซึ�งนอกจากคนญี�ปุ่ น
แลว้ นักทอ่งเที�ยวต่างชาตก็ินยิมมาเยี�ยมชมเชน่กัน  
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จากนั�นท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ�ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ�มที�ย่านรา้นคา้ ณ 
บริเวณถนนช้อปปิ� งโอสุ ซึ�งมีอายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการคา้ที�มีช ื�อเสยีงและไดรั้บความนิยมจาก
นักท่องเที�ยวเป็นอย่างมากดว้ยมนต์เสน่หข์องบรรยากาศย่านชนชั �นแบบดั �งเดมิ ถนนชอ้ปปิ�งนี�ประกอบไปดว้ย
รา้นคา้มากมายกว่า 1,200 รา้น เรียงรายตลอดสองขา้งทางยาว 1.7 กิโลเมตร ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้
ทันสมัยไม่วา่จะเป็นนํ�าหอม, เสื�อผา้, เครื�องสําอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยี�หอ้ดังและที�สําคัญคอืราคาถกูมาก  
 

 
 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู่นาโกย่า เพื�อนําทา่นชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นมเอา้ทเ์ล็ท ณ มติซุยเอา้ทเ์ล็ท ซึ�งเอาทเ์ล็ท
นี�เป็นส่วนหนึ�งของสวนสนุกนางาชมิะสปาแลนด์ มีอาณาเขตบรเิวฝรกวา้งขวางมาก  เรียงรายไปดว้ยรา้นคา้กว่า 
302 รา้น อาทเิช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , Balenciaga , Michael Kors 
ฯลฯ เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทกุคนตั�งแตส่นิคา้แฟชั�นหญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กีฬา และสนิคา้ทั�วไป 
ซึ�งมสี่วนลดมากมายสงูสดุถงึ 80% นอกจากนี�ภายในหา้ง ยังมีศนูย์อาหารขนาดใหญไ่วค้อยบรกิารนักท่องเที�ยวอีก
ดว้ย **เพื�อไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ� งของทา่น อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั** 

พกัที� โรงแรม HOTEL KOYO หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัที�หา้ สนามบนินาโกยา่ - กรุงเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. เหริฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เที�ยวบนิที� XJ639 บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
13.00 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

** หากท่านที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เครื�องบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั �งก่อนทําการ 
ออกตั�วเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณที�เลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดี�ยวเพิ�ม ราคาทวัรไ์ม่รวมต ั�ว 

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

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

03 – 07 พฤษภาคม 2563 
(วนัฉตัรมงคล และวนัวสิาขบูชา) 

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 ม.ิย. 2563 
(วนัเฉลมิฯ พระราชนิ)ี 

27,999 8,000 17,999 

07 – 11 มถุินายน 2563 25,999 8,000 15,999 

14 – 18 มถุินายน 2563 25,999 8,000 15,999 

28 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2563 25,999 8,000 15,999 

 

 บรกิารนํ�าดื�มวนัละ 1 ขวดในวนัที�มรีายการทอ่งเที�ยว** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเที�ยวทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแต่ละคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ใน
การเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไม่เช่นน ั�นทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจําไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ
ท ั�งสิ�น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจ่ายคา่ต ั�วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ ี�ถว้นก่อนการจอง
ทวัรท์กุคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  
 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการคนืมดัจําท ั�งหมด เนื�องจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระค่าต ั�วเคร ื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษนํี�ามนัที�ยงัมไิดชํ้าระ ค่าทวัรส์่วนที�
เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหตุ 1. ต ั�วเมื�อออกแลว้ ไม่สามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์ม่มรีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น 
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จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่วา่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมี
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 
 
1. ต ั�วเคร ื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชื�อ ท ี�อยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งที�ม ี
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
 ค่าที�พักตามที�ระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ     ค่าจา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นใน
ประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที�ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการทําวซี่าเพิ�ม ท่านละ 
1,700 บาท** 
 ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที�ระบุ เชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเที�ยวทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 
 
เงื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาท ตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารส่วนที�เหลอืทั�งหมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจน
ซี�ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�น  ๆ

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ์ อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี� วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล

ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
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เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณทีี�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณอ์ักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณใีดๆ 

2. กรณนัีกท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสือ
มอบอาํนาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลักฐานการชาํระเงนิค่าบริการต่างๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี� 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชําระแลว้ ***ในกรณีที�วนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ทั �งหมด 
ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ 
การสํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ์ อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี� วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือทั �งหมด หรือถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั�งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ
นักทอ่งเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทกุท่านยนิดทีี�จะชาํระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวร่วมเดินทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณทีี�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสือเดินทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันที�เดินทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวส่วนใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผิด

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของ

สัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุุดวสัิยอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ�ใน
การปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื�องบิน ค่าภาษีเช ื�อเพลิง 
ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อีํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น  

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไมเ่กนิ 
1,000 มลิลิลติร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใต ้
ทอ้งเครื�องบนิเท่านั�น  
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3. ประเทศญี�ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื�อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื�อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพื�อเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี� หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราที�สงูมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


