
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

วนัทีแ่รก สนามบนิดอนเมอืง  

 
23.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตหูมายเลข 4 สายการบนิ  AIRASIA X เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และ

ผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 
 สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
 

วนัทีส่อง สนามบนินาโกยา่ – ศาลเจา้โอสคึนันง – ถนนชอ้ปป้ิงโอสุ – ยา่นซาคาเอะ - NABANA NO SATO WINTER 

ILLUMINATION 

 
02.15 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

09.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เรยีบรอ้ยแลว้   นําทา่นเดนิทางสู ่ ศาล
เจา้โอสคึนันง  เป็นหนึง่ในสามของศาลเจา้บชูาเจา้แมก่วนอมิทีใ่หญ่ ทีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นวัดประจําตระกลูโอดะ 

นอกจากนี้ยังมวัีดบันโชจซิ ึง่โทกงุาวะ อเิอะยาสเุคยพักอยูเ่มือ่ครัง้เป็นตัวประกัน อันเป็นประวัตศิาสตรห์นา้หนึง่ของยา่น
โอส ึOSU เป็นเมอืงทีผ่สมผสานระหวา่งประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมสมัยใหม ่และยังเป็นจุดทอ่งเทีย่วยอดฮติที่ สดุของ
นาโกยา่ ซึง่นอกจากคนญีปุ่่ นแลว้ นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตกิ็นยิมมาเยีย่มชมเชน่กัน  

 

 
 

จากนัน้ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคอุยา่งเต็มอิม่ทีย่า่นรา้นคา้  ณ บรเิวณ

ถนนชอ้ปป้ิงโอสุ ซึง่มอีายปุระมาณ 400 กวา่ปี เป็นถนนการคา้ทีม่ี ชือ่เสยีงและไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วเป็น
อยา่งมากดว้ยมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศยา่นชนชัน้แบบดัง้เดมิ ถนนชอ้ปป้ิงนี้ประกอบไปดว้ยรา้นคา้ มากมายกวา่ 1,200 
รา้น เรยีงรายตลอดสองขา้งทางยาว 1.7 กโิลเมตร ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทันสมัยไมว่า่จะเป็นน้ําหอม , เสือ้ผา้ , 

เครือ่งสําอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยีห่อ้ดังและทีสํ่าคัญคอืราคาถกูมาก นอกจากนี้แลว้ยังเป็นแหลง่รวมอปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิส,์ ชดุคอสเพลย,์ การต์นูอะนเิมะและสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย   
 



 

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ซากาเอะ  ซึง่ถอืเป็นหนึง่ในยา่นทอ่งเทีย่วและแหลง่ชอ้ปป้ิงสําคัญของเมอืงนาโกยา่ ซึง่
ประกอบไปดว้ยแลนดม์ารค์ทีสํ่าคัญของเมอืง ไดแ้ก ่หอคอยนาโกยา่ทวีทีาวเวอร ์และ โอเอซสิ 21  อาคารทีม่รีปูทรง
เหมอืนยานอวกาศ นอกจากนัน้แลว้ ในยา่นซากาเอะยังมศีนูยก์ารคา้ รา้นขายสนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นม แ ละรา้นอาหาร

หลากหลายรา้น รวมถงึรา้นขายสนิคา้ลดราคายอดนยิมของนักทอ่งเทีย่ว   
 

 
 

 



 

 

จากนัน้นําทา่นชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION หนึง่ในเทศกาลแสงสทีีใ่หญ่ทีส่ดุใน

ญีปุ่่ น มไีฟประดับมากกวา่ 8.5 ลา้นดวงภายในสวนดอกไม ้ภายในสวนจะมกีารประดับตกแตง่ไฟอยา่ง สวยงาม มทีัง้ทุง่
หญา้ขนาดใหญ่ทีนํ่าไฟสฟ้ีามาตกแตง่ใหด้เูหมอืนทะเล นอกจากนี้ยังมอีโุมงคด์วงไฟและจุดชมววิทีส่ามารถขึน้ลฟิทไ์ป
ดา้นบน เมือ่มองลงมาจะเห็นสวนทีป่ระดับไฟเป็นมมุกวา้ง อสิระมือ้คํา่ตามอธัยาศยั  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทาง

กลับสูท่ีพั่ก 
 

 
 
พกัที ่ HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม ฮากุบะ สกรีสีอรท์ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – มตัซโึมโต ้– บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งยากนิคิ ุ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ฮากุบะ  สกรีสีอรท์  ใหท้า่นไดอ้สิระกับกจิกรรมหมิะและสกตี่ างๆใหเ้ลน่ เชน่ สก ีสโนวบ์อรด์ 

หรอืกระดานเลือ่น ใหท้า่นเลอืกเลน่ผาดโผนในสไตลท์า่นเอง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่สกใีนรปูแบบตา่ง ๆ 
มากมาย (ไมร่วมคา่อุปกรณ ์และคา่เครือ่งเลน่ ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทัง้นี้การเลน่กจิกรรมหมิะตา่งๆ
นัน้ ขึน้กับสภาพภมูอิากาศ และปรมิาณความหนาของหมิะ ณ เวลานัน้** 

 

 
 



 

 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  ณ จุดพกัรถ เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง  โดยในบรเิวณจุดพกัรถมี

รา้นอาหารมากมายหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้รบัประทานไมว่า่จะเป็นขา้วหนา้หมูทอดทงคตัส ึทอดดว้ยไฟ
ออ่นๆ เนือ้หมูนุม่ๆดา้นในหอ่ดว้ยแป้งฟูฟ่องทอดออกมาไดส้เีหลอืงนวล กรอบ ราดดว้ยซอสเขม้ขน้  ชวนใหล้ ิม้
รสหรอืจะเลอืกรบัประทานราเมนตน้ตาํรบัของแทจ้ากญีปุ่่ น นํา้ซุปใส แตร่สชาตเิขม้ขน้เขา้ถงึรสเครือ่งเทศตน้

ตาํรบัของญีปุ่่ น เพิม่เตมิดว้ยเสน้อูดง้เหนยีวนุม่ และเนือ้หมูชิน้ใหญท่ีพ่ถิพีถินัใน การแลช่ ิน้เนือ้หมูออกมาให้
สวยงามใหร้สชาตสิมัผสัลิน้ไดด้เีย ีย่ม 

 

 
 
 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่JIGOKUDANI MONKEY PARK นําทา่นผา่นประสบการณ ์พเิศษ ลงิแชอ่อนเซ็น กลาง
บอ่น้ําพรุอ้นธรรมชาตอิยางใกลช้ดิรมิขอบสระ ชืน่ ชมความน่ารักของลงิทีอ่า ศัยอยูก่ันเป็นฝูงใหญ่และมคีวามคุน้เคยกับ
มนุษย ์(หา้มจบัหรอืใหอ้าหารโดยเด็ดขาด) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชมความน่ารักของลงิตามอัธยาศัย (การชม

ลงิแชอ่อนเซ็นน ัน้จะสามารถชมไดห้รอืไมข่ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศและตวัของลงิเนือ่งจากลงิทีล่งมาแชอ่อนเซ็น
เป็นลงิป่า)  

 

 
 



 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีปุ่่ นยากนิคิุ  บรกิารเมนูเนื้อและหม ู

คลกุเคลา้กับน้ําซอสสไตลญ์ีปุ่่ น พรอ้มทัง้ของหวานแบบทานไมอ่ัน้   
พกัที ่ PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรอืระดบัเดยีวกนั   
 

วนัทีส่ ี ่      ปราสาทมตัซโึมโต ้– ทาคายามา่ – ทีท่ ีท่าํการเกา่เมอืงทาคายามา่ – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- หมูบ่า้นมรดก

โลกชริาคาวาโกะ – ออิอน จสัโก ้

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นําทา่นเก็บภาพประทับใจดา้นหนา้  ปราสาทมตัซโึมโต้  มชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ ปราสา ทอกีา เนื่องจากผนัง
ปราสาทมสีดํีา และปีกดา้นตา่งๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาวา่ คาสมุาซะ 
เพือ่ใชเ้ป็นทีพั่กของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจุบันหลังจากไดรั้บการจัดตัง้เป็นสมบัตปิระจําชาตญิีปุ่่ นไดป้รับใหเ้ป็น

พพิธิภัณฑสํ์าหรับรวบรวมขอ้มลูประวัตศิาสตรข์องญีปุ่่ นและประวัตศิาสตรข์อง จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาททีม่คีวาม
สวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น  
 

 
 
จากนัน้นําชมความงามของเมอืงทาคายามา่ ซึง่ยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอยา่งแทจ้รงิ นําทา่นเดนิผ่าน

ชม ทีท่าํการเกา่เมอืง ทาคายามา่    ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ 430 เยน  ใชเ้ป็นทัง้ทีทํ่างาน และทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่
ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่ ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีทีแ่ลว้ 
เป็นทีทํ่าการรัฐในยคุเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทีข่า้มพน้ยคุสมัยมาไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไตส่วน

พจิารณาคด ีหอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที ่ จากนัน้อสิระเดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ ซึง่เต็ม
ไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทีย่ังคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของ 
ทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไมว่า่จะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชริ ุตุ๊กตาซารโุบะโบะ ซึง่เป็น

ตุ๊กตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น 
 



 

 

 
 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *สําหรบัทา่นทีช่ ืน่ชอบในรสชาตขิองเนือ้ววั ณ เขตเมอืงเก่ าซนัมาชซิจึ ิ มี
รา้นอาหารทีเ่ป็น สุดยอดของเนือ้ฮดิะไมว่า่จะมาเป็น ในรูปแบบป้ิงยา่ง ซูชเินือ้ฮดิะ หรอืจะเป็นเนือ้บดชุบแป้ง
ทอดในนามทีเ่รยีกกนัวา่ “โคโระเกะ” สําหรบัทา่นทีไ่มท่านเนือ้ภายในถนนเสน้นีย้งัเต็มไปดว้ยรา้นโซบะ ราเมน 

แมก้ระท ัง่ขนมหวานของทานเลน่ตา่งๆใหท้า่นไดล้ ิม้ลองอกีมากมาย* 
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร นํา
ทา่นเทีย่วชม เมอืงทาคายามา่ ทีไ่ดช้ือ่วา่“ลติเติล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยูใ่ นหบุเขาทีย่ังคงดแูลวัด ศาล
เจา้ แมน้ํ่า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว นําทา่นสู ่ “ หมูบ่า้นชริาคา

วะโกะ” หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกับบา้นในแบบกัสโชสคึุ
ร ิซ ึง่เป็นแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ ชือ่นี้ไดม้าจากคําวา่ กัสโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตามรปูแบบของบา้นทีห่ลังคาชนัถงึ 60 องศา 

มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้ง
ของบา้นสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะปแูมแ้ตต่ัวเดยีว แตย่ังคงความแข็งแ รงสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดู
หนาวไดด้ ี

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ออิอน จสัโก ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้มากมาย  อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้ และพเิศษสดุ
กับรา้น 100 เยน ซึง่ภายในรา้นทกุอยา่งราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ และ หากทา่นใดหลงให ลในรสชาติของคทิแคทชา
เขยีวสามารถหาซือ้จากทีน่ี่ไดเ้ลย **เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระคํา่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่ SPRING SUNNY HOTEL NAGOYA TOKONAME หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้         สนามบนินาโกยา่ - กรุงเทพ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
10.55 น. เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่XJ639 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.35 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**************************************** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

10 - 14 มกราคม 2562 26,999 8,000 

11 - 15 มกราคม 2562 26,999 8,000 

15 - 19 มกราคม 2562 25,999 8,000 

16 - 20 มกราคม 2562 26,999 8,000 

17 - 21 มกราคม 2562 26,999 8,000 

18 - 22 มกราคม 2562 26,999 8,000 

22 - 26 มกราคม 2562 25,999 8,000 

23 - 27 มกราคม 2562 26,999 8,000 

24 - 28 มกราคม 2562 26,999 8,000 

25 - 29 มกราคม 2562 26,999 8,000 

29 ม.ค. - 02 ก.พ.  2562 25,999 8,000 

30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 26,999 8,000 

31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562 26,999 8,000 

01 - 05 กุมภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

06 - 10 กุมภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

07 - 11 กุมภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

08 - 12 กุมภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

12 - 16 กุมภาพนัธ ์2562 25,999 8,000 

13 - 17 กุมภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

14 - 18 กุมภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

19 - 23 กุมภาพนัธ ์2562 25,999 8,000 

22 - 26 กุมภาพนัธ ์2562 26,999 8,000 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2562 25,999 8,000 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 26,999 8,000 



 

 

28 ก.พ. - 04 ม.ีค. 2562 26,999 8,000 

01 - 05 มนีาคม 2562 26,999 8,000 

05 – 09 มนีาคม 2562 25,999 8,000 

06 - 10 มนีาคม 2562 26,999 8,000 

07 - 11 มนีาคม 2562 26,999 8,000 

08 - 12 มนีาคม 2562 26,999 8,000 

12 - 16 มนีาคม 2562 25,999 8,000 

13 - 17 มนีาคม 2562 26,999 8,000 

14 - 18 มนีาคม 2562 26,999 8,000 

15 - 19 มนีาคม 2562 26,999 8,000 

 
 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจํา ท ัง้หมด  เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนีํา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาต ิหรือ

ธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น  (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 

1,700 บาท** 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซีไ่มชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิ ไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ  ใหถ้อืวา่

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

1. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้  

2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 



 

 

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนั กทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 

คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะต ้ องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 


