
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 

สมัผสักาํแพงหมิะขนาดมหมึา ณ เทอืกเขาแอลป์แหง่ญปีุ่ น 

เยอืนหมูบ่า้นมรดกโลก world heritage ชริาคาวาโกะอลงัการความ 

สวนเค็นโรคเุอ็น 1 ใน 3 สวนทนีา่ตนืตาตนืใจทสีดุของญปีุ่ น 

เยอืนครวัคานาซาวา่ ตลาดโอมโิช คนืตาตนืใจอาหารทะเลและผลไมต้ามฤดกูาล 

ชอ้ปปิงจใุจ ณ ตลาดนาคามชิ,ิ คานาซาวา่ เฮยีคคบุงัไก และซาคาเอะ 

FREE WIFI ON BUS 
มนีําดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว บสั 34+1 

17-21 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 1 
18-22 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 1 
19-23 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 1 
20-24 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 1 
21-25 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 1 
22-26 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 1 



** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายตุาํกวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 
 ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20:00 น. พรอ้มกนัท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย
การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอนิ 

23.55 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนาโกยา่ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ638 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีง จัดทนัีงแบบ 3-3-3  
(นําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

 

วนัทสีอง   สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์ - เมอืงทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ– ชริาคาวาโกะ – เมอืงคานาซาว่า - 
คานาซาวา่ เฮยีคคบุงัไก  

07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ เมอืงนาโกยา่ ประเทศญปีุ่ น นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคน
เขา้เมอืงและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิา
ของท่านเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้า
อาหารสด จาํพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั  

จากนันนําท่านสู่ เดนิทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ย
เทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถกูขนานนามไวว้า่เป็น ลติเตลิเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ี
ยังคงอนุรักษ์ไวซ้งึอารยธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่ นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ บา้นเรอืน
สรา้งขนึดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี มี วัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ที
คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ 

 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนัตาม ณ ภตัตาคาร (1) 

 หลังอาหาร นําท่านชมบรรยากาศเมอืงเกา่ทาคายามา่ท ีซนัมาชซูิจ ิยา่นเมอืงเกา่ทอีนุรักษ์ความเป็น
เอโดะเมอื 300 ปีกอ่นไดเ้ป็นอย่างด ีผา่นชม อาคารทาคายามา่จนิยะ (Takayama Jinya) อดตี
ทําหนา้ทเีป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถนิประจําภมูภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกนุโทคงุาวะในปี 
1692 จนกระทังปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสอีทาทามทิไีดรั้บ

08-12 พฤษภาคม 2562 27,888.- 7,900.- 1 
10-14 พฤษภาคม 2562 27,888.- 7,900.- 1 
12-16 พฤษภาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
15-19 พฤษภาคม 2562 28,888.- 7,900.- 1 
17-21 พฤษภาคม 2562 27,888.- 7,900.- 1 
19-23 พฤษภาคม 2562 28,888.- 7,900.- 1 
22-26 พฤษภาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
24-28 พฤษภาคม 2562 27,888.- 7,900.- 1 
26-30 พฤษภาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

31 พฤษภาคม-04 มถินุายน 2562 27,888.- 7,900.- 1 



การบํารุงรักษาเป็นอย่างด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทจัีดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขุนนางศักดนิา 
แผนทีภูมภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตร์แผนเมือง เป็นตน้ (ไม่รวมค่าเขา้ จา่ยเพมิประมาณ 430 
เยน/ท่าน) นําท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองทเีป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศญีปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาทมีีรูปร่างแปลกตาตดิอนัดับ The most beautiful village in 

Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทมีชีอืเสยีงแห่งหนงึ HILIGHT!!! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้น
ชาวนาโบราณทีมอีายุมากกว่า 250 
ปี คําว่า “กชัโช” มีความหมายว่า 
“พนมมอื” ซงึเป็นการบ่งบอกถึง
ลักษณะ รูปแบบของบา้นทมีหีลังคา
มุงดว้ยฟางขา้วทีทํามุมชันถึง 60 
องศา คลา้ยสองมอืทปีระนมเขา้หา
กัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 
เมตร กวา้ง 10 เมตร ทังหลังถูก
สรา้งขึนโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 
1995 องค์การยูเนสโกขนึทะเบียนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก เดนิทางสู่ เมอืงคานาซาว่า 
(Kanazawa) เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกจิอันรุง่เรอืงและอารยะธรรมอันลําคา่ตงัแต่สมัยเอโดะชว่งที
ขนุนางศักดนิาชันสงูทังหลายตา่งใหก้ารสนับสนุนในเรอืงของการทํางานฝีมอืและวัฒนธรรม นําท่านช ้
อปปิง ณ คานาซาว่า เฮยีคคุบงัไก (Kanazawa Hyakubangai) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทมีตัีงแต่
ของทรีะลกึ สนิคา้แฟชนัไปจนถงึของเบ็ดเตล็ดและของใชป้ระจําวันรวมถงึอาหาร ใหท้่านไดเ้ลอืกซอื
สนิคา้ของฝาก ของทรีะลกึตามอธัยาศยั 

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

พกัท ี Kanazawa Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทสีาม   สวนเค็นโรคเุอ็น - ตลาดโอมโิช - สายอลัไพนท์าเทยาม่า – เขาทาเทยามา่ – กําแพงหมิะ – 
เขอืนคโุรเบะ – เมอืงมตัสโึมโต ้

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําทา่นชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช้อืว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนทน่ีาตนืตา
ตนืใจทสีุดของประเทศญีปุ่ น พืนทภีายในสวนเค็นโรคุเอ็นนัน ประกอบไปดว้ยววิทวิทัศน์ของบ่อนํา 
หบุเขาอันสวยงามและบา้นหลังนอ้ยใหญ่ทใีชใ้นการผลติชานันเอง ความหมายของคําว่า เค็นโรคุ คอื 
สวนทมีอีงคป์ระกอบทดี ี6 อย่างดว้ยกัน ก็คอืพนืททีกีวา้งขวาง, บรรยากาศทเีงยีบสงบ, ความลงตัว, 

ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งนํา, และทัศนียภาพลอ้มรอบทีสวยงามตระการตา นักท่องเทยีว
สามารถดืมดําและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นทีผลัดเปลียนมีความสวยงาม
แตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได ้จากนัน อสิระใหท้่านชอ้ปปิง บรเิวณหนา้สวนสาธารณะตาม
อัธยาศัย จากนัน อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปปิง ณ เมอืงคานาซาว่าตามอัธยาศัย นําท่านสู ่ตลาดโอมโิช 
(Omicho Market) เป็นตลาดสดทใีหญ่และเกา่แกม่าตังแต่สมัยเอโดะ เปิดมากว่า 280 ปี ดา้นใน
ตลาดโอมโิช จะมรีา้นขายอาหารทะเลสดๆ รา้นขายผักผลไมต้ามฤดูกาลของญีปุ่ น รา้นขายเนือสัตว์



ต่างๆ รา้นขายปลา ภายในตลาดมีหลังคาโดม สว่าง กันหนาว กันฝน เดนิจับจ่ายใชส้อยไดอ้ย่าง
สบาย เป็นตลาดทสีะอาด ไมม่กีลนิคาว ในตลาดโอมโิชมรีา้นคา้กว่า 180 รา้นคา้ หา้มพลาด กุง้กสัซึ

เอบ ิ เป็นกุง้ทมีไีขเ่ป็นสฟ้ีาและมเีปลอืกทกีรอบเป็นกุง้ทขีนึชอืของเมอืงคานาซาว่า ปูสายพนัธซู์ไว
คาน ิเป็นปูอกีสายพันธท์อีร่อยมากๆ ใครทมีาท่องเทยีว เมอืงคานาซาว่าตอ้งมาชมิปูสายพันธนี์ ใน
ตลาดนี มีรา้นขายนําผลไม ้ทเีจาะเนือผลไมอ้อกแลว้นํานําของผลไมไ้ปใส ่ทําใหส้ามารถดูดนํา
ผลไมไ้ดแ้ละมเีนอืผลไมผ้สมอยูด่ว้ย 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

นําทา่นสัมผสัใกลช้ดิกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิในเสน้ทาง สายอลัไพนท์าเทยาม่า-คโุรเบะ 
ซงึเป็นสว่นหนงึของ เจแปนแอลป์ (Japan Alps) โดยการนําท่านเดนิทางสู ่สถานทีาเทยาม่า 
จากนันนําทา่นโดยสารเคเบลิคาร ์ลอดภเูขาสู ่สถานบีโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. นําท่าน

เดนิทางสู่ สถานมีูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของ
เทอืกเขาแอลป์ญปีุ่ น ใหท้า่นไดเ้ก็บเกยีวความประทับใจตามอธัยาศยั จากนันนําท่านชม ยอดเขาทา
เทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซงึสงูเป็นอนัดับสองรองจากภเูขาไฟฟจู ิและยังเป็นหนงึในสามภเูขา
ศักดสิทิธติามความเชอืคนญปีุ่ นตงัแตส่มัยโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจ
จากยอดเขาทาเทยาม่า ซงึในวันททีอ้งฟ้าโปร่ง สามารถมอง เห็นไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟูจ ิและใหทุ้ก
ทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางทสีองขา้งทางเป็น กาํแพงหมิะสงูชนั (Snow Wall) สงูกวา่สบิเมตร (ขนึอยู่
กบัสมัผัสกับความขาวของหมิะทสีวยงามและอากาศอนัหนาวเย็น นับเป็นอกีทัศนียภาพทตีนืตาตนืใจ 
เพลดิเพลนิกับการบันทกึภาพทปีระทับใจ  นําทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ลีอดใตภ้เูขาทาเทยามา่ ทมีี
ความ ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์อียู่สงูทสีดุในญปีุ่ น จากนันนําท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า 
ทไีม่มเีสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู ่สถานีคุโรเบไดระ จากนันนําท่านนังเคเบลิคาร์ลอดภูเขา
จาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคโุรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซงึเป็นเคเบลิคารแ์ห่ง
เดยีวในญีปุ่ นทลีอดภเูขาตงัแต่ตน้จนสดุเสน้ทาง ทังนีเพอืหลกีเลยีงหมิะทตีกรุนแรงมากในฤดูหนาว 
จากนันชม เขอืนคโุรเบะ (Kurobe Dam)  ซงึเป็นเขอืนยักษ์กนันําทใีหญ่มหมึาทสีดุของประเทศ
ญปีุ่ น จะมสีายรุง้พาดผ่านตลอดปี ทโีอบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขา
หมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซงึใชเ้วลาตังแต่เรมิบุกเบกิจนเสร็จสนิ
ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขอืนใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือขา้มเขอืน 800 
เมตร นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมตัสโึมโต ้(Matsumoto) เป็นเมืองทีใหญ่เป็นอันดับสองของ
จังหวัดนากาโน่ นําทา่นอสิระชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง จากนนันําทา่นเขา้สูท่พีกั 

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

พกัท ี Matsumoto Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 



วนัทสี ี ถนนนาคามาช ิ- ปราสาทมตัสโึมโต ้– เมอืงนาโกยา่ - ชอ้ปปิงซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

สัมผัสบรรยากาศชาวเมอืงทอ้งถนิ ณ ถนนนาคามาช ิ(Nakamachi Street) สองขา้งทางของถนน
เรียงรายไปดว้ยอาคารเกา่แก่สไตลโ์บราณทเีก็บรักษาไวเ้ป็นอย่างด ีรวมถงึอาคารคลังสนิคา้จํานวน
หนงึ (kura) ทมีผีนังสขีาว ซงึเป็นสัญลักษณ์ของย่านการคา้ในอดตี นอกจากนียังมรีา้นคา้เล็กๆ ขาย
ของแฮนดเ์มด ของทรีะลกึ ของสะสมต่าง รา้นอาหาร เครอืงดมื และทพัีกแบบเรยีวกังเปิดใหบ้รกิาร
แก่นักท่องเทยีวอกีดว้ย เขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโต ้(Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาท
ดังเดมิทยัีงคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามทสีุดของประเทศญีปุ่ น  เนืองจากสรา้งอยู่บนพืนทรีาบ ใน
ภาษาญีปุ่ นจงึเรียกว่า ฮริาจโิระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนีมเีอกลักษณ์ตรงทมีหีอคอยและป้อมปืน
เชอืมต่อกับโครงสรา้งอาคารหลัก และดว้ยสโีทนมดืทําใหเ้กดิความรูส้กึทยีงิใหญ่และสขุมุ จนไดรั้บ 

ฉายาว่าปราสาทอกีา (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดทน่ีาสนใจ ไดแ้ก ่บันไดไมสู้งชัน 
ชอ่งเก็บหนิสําหรับโจมตศัีตรู ชอ่งสาํหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บน  

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

นําท่านสู่ นาโกยา่ Nagoya เป็นตัวเมืองของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 
ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมทสํีาคัญแห่งหนงึของญีปุ่ น อสิระตามอัธยาศัย ณ 
ย่านซาคาเอะ เป็นย่านธุรกจิการคา้ มีหา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรือ เมอืงใตด้นิ (central 

park) ทเีต็มไปดว้ยรา้นตา่งๆ เชน่ รา้นเสอืผา้แฟชัน, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม 
เป็นตน้ ทนีีกนิบรเิวณตังแตส่ถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะโอโดร ิ

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั   Toyoko Inn Nagoya Sakae หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทหีา้  เมอืงนาโกยา่ - สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ - สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ 

09.00 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ639 

13.00 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายนืรอ้งขอวซี่าอกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสาํหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนื

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 

เดนิทางขนึตํา 34 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดินทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจาํทา่นละ 17,000 บาท ภายหลงัจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทวัรเ์ตม็จํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทงัหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีด ้
ระบไุวท้งัหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่สาํเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

เนอืงจากเป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ รวมถงึ เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 



ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพอืยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณกีารเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 
3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุร ี/ ปลอด

บหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทงันขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มอิาจ
เพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 


