
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง  

 
20.30 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิดอนเมอืง ชนั 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบนิ AIRASIA X เพอืเตรยีมตวัเดนิทาง และ

ผา่นขนัตอนการเช็คอนิ 
 สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนีงั 

จดัทนีงัแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ทงัขาไปและขากลบั 
(นําหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนกัเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
23.55 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ638 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

 

วนัทสีอง       นาโกยา่ - ทาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ  ททํีาการเกา่เมอืงทาคายามา่ - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน 
มอลล ์

 
07.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญปีุ่ น หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคา

ยามา่ จังหวดั “ฮดิะ” จังหวดัทอีดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิสีวยงาม ผูค้นทเีป็นมติร  ทไีดช้อืวา่“ลติเตลิเกยีวโต เป็น
เมอืงขนาดเล็กน่ารักตงัอยู่ในหุบเขาทยีังคงดแูลวัด ศาลเจา้ แม่นํา สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโต
ในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตัว นําทา่นเทยีวชม เมอืงทาคายามา่ ทไีดช้อืวา่“ลติเตลิเกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตังอยู่
ในหบุเขาทยีังคงดแูลวดั ศาลเจา้ แม่นํา สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตัว นํา
ทา่นสู ่“หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมูบ่า้นทไีดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บ
กบับา้นในแบบกสัโชสคึุร ิซงึเป็นแบบญปีุ่ นดงัเดมิ ชอืนไีดม้าจากคําวา่ กสัโช ซงึแปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบ
ของบา้นทหีลังคาชันถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทพีนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมี
ความกวา้ง 10 เมตร ซงึโครงสรา้งของบา้นสรา้งขนึโดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ตต่ัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับ
หมิะทตีกมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี

 

 



 

 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู โทปนัยากหิมูสไตลญืปีุ่ น 
 

นําท่านชมสถานทีสําคัญเมือครังอดีต ททํีาการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทังททํีางาน และทีอยู่อาศัยของผูว้่า
ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที
แลว้ เป็นททํีาการรัฐในยคุเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทขีา้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบรูณ์ ซงึภายในนปีระกอบดว้ยบรเิวณไต่
สวนพจิารณาคด ีหอ้งขงันักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ท ีนําชมความงามของเมอืงทาคายาม่า ซงึยังคงความ
เป็นบา้นเมอืงแบบญปีุ่ นดงัเดมิอยา่งแทจ้รงิ ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน   
 

 
 

จากนันเดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ ซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทยีังคงอนุรักษ์แบบของบา้นใน
สมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึพนืเมอืงและเก็บเกยีวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่จะเป็น
เหลา้สาเก ซปุมโิสะชริุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซงึเป็นตุก๊ตาตามความเชอืของคนโบราณสมัยกอ่น  
 

 

 เดนิทางมาถงึเขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึทิงัท ียา่นนมีแีตข่องอร่อยอย่างแน่นอนเมอืเดนิ
ตามไปถนนเรอืยๆ 2 ขา้งทางนันมแีตรา้นอาหารน่าทานไปหมดสะทุกรา้น อากาศหนาวๆก็
ตอ้งหาอะไรอุน่ๆทานกันแกห้นาวสกัหน่อยสงิแรกทแีนะนํานันคอื มทิาราชดิงัโงะ เป็นแป้ง



 

 

ขา้วเหนยีวยา่งเคลอืบซอสมโิซะหวาน เป็นเมนูทใีครผา่นมาทนีก็ีตอ้งแวะชมิ ไมว่า่เด็กหรอืผูใ้หญก็่ตา่งชนืชอ 
 

 

 อกีหนึงเมนูยอดฮติตลอดการทพีลาดไม่ไดนั้นก็คอื....ซูชเินอืฮดิะ การันตีความ
อร่อยดว้ยแถวยาวนอกรา้น ทรีา้นนีเสริฟ์เมนูซชูเินอืวากวิคณุภาพดรีะดับ A4-A5 โดยซชูชิดุนี
ประกอบไปดว้ยขา้วปันหนา้เนือโรยตน้หอมและกุนคันมาก ิโดยเนือถูกปรุงอย่างดดีว้ยเกลอื
ทาเคะซุมิหรือเกลือจากไมไ้ผ่ ขงิและโชยุ เสริ์ฟบนขนมเซมเบ ้ดังนันจึงทานไดท้ังหมด 
วนิาททีเีนอืนุ่มๆละลายในปากนัน บอกไดเ้ลยวา่สมกบัทรีอคอยอยา่งแน่นอน! 
 
นําทา่นอสิระชอ้ปปิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซอืของฝากกอ่นกลบั อาท ิขนมโมจ ิ
เบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซอืไดท้นีไีดเ้ลย  **เพอืไมเ่ป็นการ
เสยีเวลาชอ้ปปิงอสิระอาหารคําตามอธัยาศยั** 

พกัท ี โรงแรม ITOEN HOTEL ASAMANOYU หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสีาม เสน้ทางสายโรแมนตคิ - กําแพงหมิะบนเทอืกเขาเจแปน แอลป์ (ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ทาเทยามา่ เสน้ทาง กําแพงหมิะ เจแปน แอลป์ เสน้ทางทอ่งเทยีวคลาสสคิททีา่นจะประทับใจ
ไมรู่ล้มื (ขนึกบัสภาพอากาศ) นําทา่นนังกระเชา้ไฟฟ้ารูปขันบันไดสูท่รีาบสงูบโิจไดร่า เพอืทําการเปลยีนรถโคช้เป็นสาย
ธรรมชาตขิองทางวนอุทยาน นําท่านโดยสารรถโคช้สูย่อดดอย ผ่านป่าสนและทุ่งราบทมีมีนตเ์สน่หแ์ตกต่างกันทุกฤด ู
เชน่ นําตกโชเมยีวเป็นนําตกทสีงูทสีดุของประเทศญปีุ่ น ผา่นป่าสนดกึดําบรรพท์มีอีายุกวา่ 1,000 ปี ลัดเลาะไปตามซอก
กําแพงหมิะทสีงูราว 20 เมตร (ชว่งกลางเดอืนเมษายน-ตน้เดอืนพฤษภาคม) ถงึยอดมุโรโด คอื จุดชมววิทสีงูทสีดุของ
เสน้ทางน ีบรเิวณยอดเขาทา่นสามารถเห็นทะเลสาบนอ้ยใหญ่ ทะเลหมอกทตีัดกับขอบฟ้าสสีดตลอดทังวันทังคนื สรา้ง
ความประทบัใจใหท้า่นมริูล้มื  
 



 

 

 
 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
บา่ย นําทา่นโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าไรม้ลพษิทะลอุโุมงคใ์ตภู้เขาทาเทยาม่า ดว้ยความสงูถงึ 3,015 เมตร และสงูเป็นทสีองรอง

จากภูเขาไฟฟจู ิสูท่รีาบไดคัมโป ชมความงดงามแหง่ทัศนียภาพอกีฟากฝังของภูเขา จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่คุโรเบะ
ไดร่า ทรีาบสูงบนไหล่เขาทที่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาทเีป็นเหวลกึ สรา้งความตนืตาตนืใจอย่างยงิแก่
นักทอ่งเทยีว นําทา่นโดยสารกระเชา้ขา้มเหวลกึซงึมเีพยีงลวดสลงิของกระเชา้จากตน้ทางถงึปลายทางเทา่นัน ไม่มเีสา
คําหรือคันกลางเป็นทางยาว 1,700 เมตร จงึไดฉ้ายาว่า กระเชา้พาโนราม่า นําท่านโดยสารเคเบลิคาร์ไฟฟ้ารูป
ขันบันไดอกีครังเพือลดระดับลงสูส่ันเขอืน คุโรเบะ เป็นเขอืนขนาดยักษ์ทมีคีวามยาวของสันเขอืนถงึ 800 เมตร ท่าน
สามารถเดนิชมววิทวีเิศษยงิใหญ่ตระการตาของเทอืกเขาแอลป์ได ้และชมความแรงของนําทปีล่อยออกจากแอ่งนําสี
เขยีวมรกตทพีวยพุ่งสง่เสยีงดังสนันสูเ่บอืงล่าง จากนันนําท่านสูด่่านสดุทา้ยของเสน้ทางธรรมชาต ินําท่านโดยสารรถ
โคช้ไฟฟ้าปลอดมลพษิทะลอุโุมงคใ์ตภ้เูขาทางยาวรวมถงึ 6.1 กโิลเมตร จากนันนําทา่นเดนิทางสูท่พัีก 

 



 

 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ชาบูหมูสไตลญ์ปีุ่ น  
พกัท ี โรงแรม GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ช่
นําแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ 
 
 

 

วนัทสี ี สวนดอกไมบ้ก๊กะโนะ๊ ซาโตะ - ศาลเจา้โอสคึนันง - ถนนชอ้ปปิงโอส ุ- นาโกยา่ - มติซุยเอา้ทเ์ล็ท 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมบ้ก๊กะโนะซาโตะใหท้า่นไดนั้งรถรางสมัผัสบรรยากาศภายในไร่  ชมความสวยงาม
ของดอกไมน้านาพันธุอ์าท ิดอกกหุลาบ, ลลิล,ี ซาเวยีร,์ ดอกเวอรจ์เินีย และดอกโคเคยี หรอืโคชอิะ ทเีบง่บานตอ้นรับผู ้
ทมีาเยอืน เก็บภาพประทับใจทแีสนโรแมนตคิกับมวลหมู่ดอกไมอ้กีทังฉากหลังยังเป็นโบสถส์ดุคลาสสคิ (ขนึอยูก่บั
สภาพอากาศ ถา้หากดอกไมย้งัไมบ่านหรอืหมดฤด ูภายในสวนยงัมดีอกไมป้ระเภทอนืๆใหร้บัชมจํานวนมาก) 

 

 
   

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตปิ์ง
ยา่งยากนิคิ ุ
นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสคึนันง เป็นหนงึในสามของศาลเจา้บชูาเจา้แม่กวนอมิที
ใหญท่สีดุในญปีุ่ น และเป็นวดัประจําตระกลูโอดะ นอกจากนยีังมวีัดบันโชจซิงึโทกงุาวะ 
อเิอะยาสเุคยพักอยู่เมอืครังเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัตศิาสตรห์นา้หนงึของย่านโอส ึ
OSU เป็นเมอืงทผีสมผสานระหวา่งประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุด
ทอ่งเทยีวยอดฮติทสีดุของนาโกย่า ซงึนอกจากคนญปีุ่ นแลว้ นักทอ่งเทยีวต่างชาตก็ิ
นยิมมาเยยีมชมเชน่กนั  
 



 

 

 
 

จากนันทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปปิง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคอุย่างเต็มอมิทยี่านรา้นคา้ ณ บรเิวณ
ถนนชอ้ปปิงโอสุ ซงึมอีายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการคา้ทมีชีอืเสยีงและไดรั้บความนิยมจากนักท่องเทยีวเป็น
อย่างมากดว้ยมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศย่านชนชนัแบบดงัเดมิ ถนนชอ้ปปิงนีประกอบไปดว้ยรา้นคา้มากมายกวา่ 1,200 
รา้น เรยีงรายตลอดสองขา้งทางยาว 1.7 กโิลเมตร ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทันสมัยไม่วา่จะเป็นนําหอม, เสอืผา้, 
เครอืงสาํอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยหีอ้ดงัและทสีาํคญัคอืราคาถกูมาก  
 

 
 

จากนันนําทา่นเดนิทางสูน่าโกยา่ เพอืนําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมเอา้ทเ์ล็ท ณ มติซุยเอา้ทเ์ล็ท ซงึเอาทเ์ล็ทนเีป็น
สว่นหนงึของสวนสนุกนางาชมิะสปาแลนด ์มอีาณาเขตบรเิวฝรกวา้งขวางมาก  เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 302 รา้น อาทิ
เชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพยีบพรอ้มดว้ย



 

 

สนิคา้สาํหรับทกุคนตังแตส่นิคา้แฟชนัหญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทวัไป ซงึมสีว่นลดมากมายสงูสดุ
ถงึ 80% นอกจากนภีายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญไ่วค้อยบรกิารนักทอ่งเทยีวอกีดว้ย **เพอืไมเ่ป็นการรบกวน
เวลาชอ้ปปิงของทา่น อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั** 

พกัท ี โรงแรม HOTEL KOYO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทหีา้ สนามบนินาโกยา่ - กรุงเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ639 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
13.00 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการ 
ออกตวัเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทเีลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ ราคาทวัรไ์มร่วมตวั 

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 มถิุนายน 2563 25,999 8,000 15,999 

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

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

 

 

 บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวดในวนัทมีรีายการทอ่งเทยีว** 
** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 11,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 
การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิน
การเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ช่นนนัทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจําไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ
ทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  



 

 

 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมด เนอืงจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที
เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

** สงัซอืซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทสีนามบนิ ** 
 

สําหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่า่จะเป็น ญปีุ่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านได ้
ตอ่เนอืงสงูสดุ 8 วนั หากทา่นใดสนใจสงัซอืซมิ สามารถสงัซอืไดก้บัทางเจา้หนา้ท ีและชําระเงนิพรอ้มมดัจํา
คา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 
 
 
 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี
 
1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สงิทยีนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอนืๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัใน
ประเทศญปีุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีททีางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการทําวซีา่เพมิ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสาํรองทนัีง  

2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทงัหมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจน
ซไีม่ชําระเงนิ หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทตีอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี



 

 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ***ในกรณีทวีนัเดนิ
ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีาํระแลว้ทงัหมด 
ทงัน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีาํระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ 
การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทงัหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 

1. ทัวรน์สีาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 

2. ทัวรน์เีป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทงัหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสาํหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชาํระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทงัน ีบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนคํีานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใิน
การปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ 
คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน  

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทกุชนิไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
2. สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใต ้
ทอ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
3. ประเทศญปีุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพชื และเนือสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่น ีหากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทสีงูมาก 


