
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

บรกิารน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวด 

 
วนัเดนิทาง ก าหนดการทอ่งเทีย่ว อาหาร และ โรงแรม 

วนัแรก จดุนดัหมาย 20.30 น. ( -- / -- / --) 

วนัทีส่อง AIR ASIA X 23.55 - 07.45 น. เท ีย่วบนิที ่XJ638 

สนามบนิชบูเุซ็นแทรร ์–ทะเลสาบยามานะกะโกะ- ลอ่งเรอื
หงส-์ออนเซ็น 

(-/L/D) 
Hotel Alexander Royal Resort 
Yamanakako  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม โอชโินะฮกัไก– พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว–โออชิปิารค์–ปราสาท
มตัสโึมโต ้–ออิอนมอลล ์   

(B / L / อสิระ) 

ทีพ่กั NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ– วดัโอสุ
คนันอน – ชอ้ปป้ิงยา่นโอส ุ

B / L / อสิระ) 

ทีพ่กั NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ สนามบนินาโงยา่ - กรงุเทพฯ          
AIR ASIA X 09.00 - 13.00 น. เท ีย่วบนิที ่XJ639 

( B / -- / --) 

 
คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 
 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนีํา้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

20.30 น.  พรอ้มกันทีพ่รอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 
เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิ TAG กระเป๋า 

23.55น  .นําทา่นเดนิทางสู่  นาโกย่า สนามบนิสนามบนิชบูเุซน็แทรร ์ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ AIR  ASIA X  
เท ีย่วบนิที ่XJ638 (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง ส่ังซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้ ) 

 
 
 
 
 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พักเดีย่ว หมายเหต ุ

10 – 14 ก.ค. 2562  18,876.- 7,900.-  

12 – 16 ก.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

17 – 21 ก.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

19 – 23 ก.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

24 – 28 ก.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

26 – 30 ก.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

02 – 06 ส.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

07 – 11 ส.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

09 – 13 ส.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

14 – 18 ส.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

21 – 25 ส.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

23 – 27 ส.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 18,876.- 7,900.-  

13 – 17 ก.ย. 2562 18,876.- 7,900.-  

20 – 24 ก.ย. 2562 18,876.- 7,900.-  

25 – 29 ก.ย. 2562 18,876.- 7,900.-  

27 ก.ย. – 1 ต.ค. 2562 18,876.- 7,900.-  



 

 

วนัทีส่อง สนามบนิชบูเุซ็นแทรร ์–ทะเลสาบยามานะกะโกะ- ลอ่งเรอืหงส-์ออนเซ็น         ( --/L/D ) 

07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์  Chubu Centrair International Airport (เวลาเร็วกว่าเมอืง ไทย 2 
ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่น เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว จากนัน้นําทา่นขึน้รถปรับ
อากาศ เดนิทางสูเ่มอืงกฟิุ  (ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหาร
สด เชน่ เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เ ขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษ
จับและปรับ)  

เท ีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  แบบ Japanese Set (มือ้ท ี ่1)  
นําทา่นเดนิทางสู ่ พาทา่น ลอ่งเรอืหงส์  สดุคลาสสคิกลาง
ทะเลสาบยามานะกะโกะ เป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุจาก 5 
ทะเลสาบ มรีูปร่างคลา้ยปลาวาฬขนาดใหญ ่ใหค้วามรูส้กึเหมอืน
ลอ่งเรอืกลางธรรมชาต ิ(ราคาทัวรร์วมค่าน่ังเรอืหงสแ์ลว้) 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่  (มือ้ท ี ่2) เมนูบฟุเฟ่ต+์ขาป ู
ทีพ่กั  MIFUJI HOTEL /  NEW STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม โอชโินะฮกัไก– พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว–โออชิปิารค์–ปราสาทมตัสโึมโต ้–ออิอนมอลล ์  (B/L/ อสิระ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  (มือ้ท ี ่3)  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกั

ไก  (Oshino Hakkai Village) ซึง่เป็นจุดชมววิภเูขาไฟฟจูไิดส้วยงามทีส่ดุอกีจุดหนึง่ ซ ึง่ไดร้ับความนยิม
จากนักทอ่งเทีย่วชาวญีปุ่่ นเป็นอย่างมาก และทีน่ีย่ังมบี่อน้ําศกัดิ ์สทิธิอ์ันแสนบรสิทุธิ ์ซึง่เกดิจากหมิะบน

ยอดเขาละลายและไหลผ่านภเูขาไฟฟจูลิงสูพ่ืน้เบือ้งลา่งผุดขึน้เป็นตาน้ํา และบ่อน้ําขนาดเล็กใหญ่มากมาย 
ซึง่ใชเ้วลายาวนานถงึ 3 - 4 ปี ซ ึง่ชาวบา้นเชือ่กนัว่าถา้นําน้ําใน
บ่อนี้มาดืม่นอกจากจะไดค้วามสดชืน่จากการลิม้รสน้ําอันบรสิทุธิ ์

ยังจะทําใหส้ขุภาพแข็งแรง และจะมโีชคดอีกีดว้ย ทีน่ี่ทา่น
สามารถซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้นคา้ทีต่ัง้อยู่ภายในบรเิวณนี้อย่าง

สาํราญใจ นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 
ตัง้อยู่บรเิวณใกล ้ๆ  กบัเขตภเูขาไฟฟจู ิภายในมหีอ้งจัดแสดง
ขอ้มูลการประทขุองภเูขาไฟจากทกุมุมโลก หอ้งแสดงภาพ

แผ่นดนิไหว หอ้งแสดงเหตกุารณ์หลงัแผ่นดนิไหว หอ้งจําลอง
แผ่นดนิไหว หอ้งอุทกภยั หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมี
โซนถา่ยภาพกบัภเูขาไฟฟจู ิโซนความรูต้า่งๆ และโซนชอ็ปป้ิงสนิคา้งานฝีมอืญีปุ่่ นตา่งๆ เชน่ มดีแบบดัง้เดมิ 

ผลติภณัฑเ์ครือ่งปั้นดนิเผา เครือ่งสาํอาง  
และของฝากอกีมากมาย นําทา่นเดนิทางสู ่โออชิ ิปารค์ (Oishi Park) จุดชมววิภเูขาไฟฟจูทิีส่วยทีส่ดุอกี  
แห่งหนึง่ ตัง้อยู่ทางเหนือรมิฝ่ังทะเลสาบคาวากจุโิกะ ในวันทีอ่ากาศดี
สามารมองเห็นววิของภเูขาไฟฟจูไิดอ้ย่างชดัเจน โดยตลอดปีสวนแห่งนี้
จะมกีารปลกูดอกไมห้มุนเวยีนกนัไป อาท ิในชว่งปลายเดอืนเมษายนถงึ

ตน้เดอืนพฤษภาคมจะเป็นดอกพงิคม์อส ชว่งกลางเดอืนมถินุายน
จนถงึเดอืนกรกฎาคม จะเป็นชว่งทีม่กีารจดังาน Kawaguchiko 

Herb Festival ซึง่เต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ในปีนีจ้ดัข ึน้
ระหวา่งวนัที1่4ม.ิย.-15ก.ค.62 ดอกลาเวนเดอรจ์ะสง่กลิน่หอมไปทัว่
ทัง้สวน สว่นในชว่งเดอืนตลุาคมถงึพฤศจกิายน จะปลกูพุ่มโคเคยี ทีจ่ะ

แดงฉานสดใสตลอดฤดใูบไมร้่วงอกีดว้ย 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 

บา่ย   นําทา่นเดนิทางไปชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโต้ ทีถ่กูสรา้ง

ขึน้ในปี1504ซึง่นับไดว้่าเป็นปราสาททีเ่กา่แกท่ีส่ดุ และนอกจากนี้ก็ยัง

เป็น ปราสาทตดิอันดบั 1 ใน 3 ของปราสาททีม่คีวามสวยงาม   ทีส่ดุ

ของญีปุ่่ น ทีส่ามารถรอดพน้การถกูทําลายจากเพลงิ ของสงครามมาได ้

จนถงึปัจจุบัน ตวัปราสาทมผีนัง   ทีท่าดว้ยสดีําสนทิทําใหม้ฉีายาว่า 

ปราสาทอกีาดํา (นําชมดา้นนอก) จากน ัน้นําทา่นเดนิทางสู่  หา้งออิอ

นมอล ์อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ สมควรแกเ่วลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 



 

 

วนัทีส่ ี ่ ทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ– วดัโอสคุนันอน – ชอ้ปป้ิงยา่นโอส ุ(B/L/ อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  (มือ้ท ี ่5)  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่่าการอําเภอเกา่เมอืงทาคายาม่า (ถา่ยรูปดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้่า

แห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ํางานและทีอ่ยู่อาศัยของผูว้่าราชการ
จังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลู
กกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนัน้นําทา่นเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE 
KYOTO หรอื ย่านซนัมาชซิจู ิ(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืงเกา่ทีม่ี
การอนุรักษ์บา้นเรอืนในสมัยเอโดะทีม่อีายุกว่า 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี
อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็ม
ไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและ
จําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ
พืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไม่มี

หนา้ตา ซึง่ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่
เกีย่วกับโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ทา่นยังสามารถลองลิม้
ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย  

เท ีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท ี6่) Japanese Set  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทียั่งคงอนุรักษ์

บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทดั้ง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนส
โกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโช สคึุร ิ
จะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ
บา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่าง
ของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตล์
นีว้่า กัสโช และมผีูค้นจากทั่วทกุมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามใน
แต่ละปีเป็นจํานวนมาก จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูน่าโกย่า เดนิทางไป 
วดัโอสคุนันอน (Osu Kannon Temple) ตัง้อยู่จังหวัดไอจ(ิAichi) 
วัดแห่งนีนั้บว่ามคีวามเกา่แกแ่ละประวัตทิีน่่าสนใจ แรกเริม่สรา้งขึน้
ในสมัยคามาคุระทีอ่ยู่ราวๆปี ค.ศ. 1192-1333 ในจังหวัดกฟิ ุแลว้ถกูยา้ยมาตัง้ ณ ปัจจบัุนในปี 1612 เป็นวัดใน
พระพุทธศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีงมากในแถบตอนกลางของนาโกยา สิง่ทีท่ําใหวั้ดนีม้ชี ือ่เสยีงโด่งดังมากคอืเป็นที่
ประดษิฐานของเทพคันนอน ซึง่เชือ่กันว่าเป็นเทพเจา้ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความเมตตา เป็นพระพุทธรูปไม ้ ทีแ่กะสลัก
อย่างประณีตโดยพระสงฆน์ามว่า “Kobo Daishi” มหีอ้งโถงใหญ ่คอืหอ้งสมุดชนิปคูุจทิีจั่ดเก็บหนังสอืภาษาญีปุ่่ น
และภาษาจนี กว่า 15,000 เล่ม หนังสอืเหล่านีเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถงึสําเนาที่
เกา่แกท่ีส่ดุของพงศาวดารโคจคิทิีร่วบรวมประวัตศิาสตรต์น้กําเนนิของญีปุ่่ น อสิระใหท้า่น ชอ้ปป้ิงยา่นชอ้ปป้ิง
โอส ุ(Osu Shopping Arcade) ของเมอืง  นาโกย่า มอีายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและ
ไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วเป็นอย่างมาก เนือ่งจากมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศย่านชนชัน้แรงงานแบบดัง้เดมิ 
ทีม่รีา้นคา้และรา้นอาหารหลากหลายรา้นเรยีงรายอยู่สองขา้งทางจะเนน้จําหน่ายสนิคา้ทันสมัย เชน่ อุปกรณ์
อเิล็กทรอนกิส ์ชดุคอสเพลย ์และการต์นูอะนเิมะ มขีองมากมายหลากหลาย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้  สนามบนินาโงยา่ - กรงุเทพฯ                (B /- /-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่7) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นสู ่สนามบนิชบูเุซน็แทร ์เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

09.00 น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ AIR ASIA X  เท ีย่วบนิที ่XJ639  (คา่ทวัรไ์มร่วม
คา่อาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ ) 



 

 

13.00 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนทีน่ั่งบนเครือ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขหอ้งพกั :  

1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททัวรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกับใบนัด
หมายเตรยีมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดับเดยีวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดังนัน้ทาง

บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 
3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททัวรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ่ (DOUBLE) ใหท้า่นแทน 

4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซน็ภายในโรงแรม ทางบรษัิททัวรจ์ะนําคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซน็ทีอ่ยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบนํา้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาทวัรร์วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.ค่าอาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   4.ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   6.ค่าภาษีสนามบนิ ทกุแห่งทีม่ ี
7. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.หัวหนา้ทัวรนํ์าเทีย่วตลอดรายการ 
9. ค่าประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากับภาษี) 

2.   ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ 

3. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. ค่าวซีา่สําหรับพาสปอรต์ต่างชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 ตอ่ทรปิ (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัว ั นหยดุนกัขตัฤกษ์  หากมกีาร
ยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด  เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋
เคร ือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง  

 

 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี 

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทางบรษิทัเร ิม่ตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณีทา่นเดนิทางมาจาก

ตา่งจงัหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใด

ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิดอนเมอืง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี้

เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะน ัน้ทา่นควรจะ

ใหก้รุป๊ FINAL 100% กอ่นทีจ่ะสํารองพาหนะ* 



 

 

เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง  ไม่

นอ้ยกว่า 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควร

หาผูเ้ดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่

นอ้ยกว่า 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้

เดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย์) ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดท้กุกรณี 

4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชาํระค่าต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากค่า

ทัวรท์ีช่าํระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  

5.ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง ) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชาํระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่  45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์ อาทติย์) คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ

คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้  

2.2 แจง้ยกเลกิกอ่น การเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์ อาทติย์) ยดึเงนิคา่มดัจําท ัง้หมดของ

คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้ 

2.3 แจง้ยกเลกิกอ่น การเดนิทาง ภายใน  30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์ อาทติย์) ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของ

คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้  

เนือ่งจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วล่วงหนา้ เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ

จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื

เงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้ 

วันจันทรถ์งึวันศุกร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  

วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  

หรอืสามารถตดิต่อประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ทา่น 

6. ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไม่สามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุ

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยก ใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีท่ํามาจากพชื และเนือ้สัตวท์กุชนดิเข ้ าประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้ อสัตว ์   

ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 

 

หมายเหต ุ

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืไม่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ 

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 15 วันกอ่นการ 

เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง 

นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท 

พรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 

สัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษี 

เชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

 

 

 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทําการจองทกุคร ัง้ 


