
XJ89 JAPAN ALPS NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 5D3N  

 

JAPAN ALPS กาํแพงหมิะ 

นาโกยา่ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ หมูบ่า้นนนิจาอเิสะ 5วนั 3
คนื 

พกักฟิ ุ1คนื โทยามา่ 1คนื นาโกยา่ 1คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูน่าโกยา่ (สนามบนิ
สนามบนิชูบเุซ็นแทรร)์ 

เครือ่งลําใหญ ่ AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

 นํา้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  
สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์- นาโกยา่ – ศาลเจา้อตัสตึะจงิก ู– หมูบ่า้นนนิจาอเิสะ  Samurai Ninja Park – กฟิ ุ

3  กฟิ ุ- ทาคายามา่ จนิยะ - ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซิูจ ิ- หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – พพิธิภณัฑบ์า้นซามไูรไอซุ – 
โทยามา่ 



4  
เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คโุรเบะ กําแพงหมิะ - นาโกยา่ 

5  
นาโกยา่ – สนามบนิ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

17 - 21 Apr 2019  28,900  28,900 28,900 7,000 8,500 

19 - 23 Apr 2019  28,900  28,900 28,900 7,000 8,500 

03 - 07 May 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 8,500 

08 - 12 May 2019  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

10 - 14 May 2019  24,900  24,900 24,900 7,000 8,500 

15 - 19 May 2019  28,900  28,900 28,900 7,000 8,500 

17 - 21 May 2019  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

22 - 26 May 2019  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

24 - 28 May 2019  24,900  24,900 24,900 7,000 8,500 

29 May - 02 Jun 2019  24,900  24,900 24,900 7,000 8,500 

31 May - 04 Jun 2019  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

05 - 09 Jun 2019  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

07 - 11 Jun 2019  23,900  23,900 23,900 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

20.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ที่
ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า 

23.55  นําทา่นเดนิทางสู ่นาโกยา่ สนามบนิสนามบนิชบูเุซ็นแทรร ์ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่XJ638 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจํีาหน่าย/สัง่ซ ือ้บนเครือ่ง) 

วนัที ่2 สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์- นาโกยา่ – ศาลเจา้อตัสตึะจงิก ู– หมูบ่า้นนนิจาอเิสะ  Samurai Ninja Park – 
กฟิ ุ

07.45  เดนิทางถงึ นาโกยา่ สนามบนิชบูเุซ็นแทรร(์เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น
เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จาํพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ นาโกยา่ เป็น
เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในภาคชบู ุและมปีระชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังมหาสมทุร
แปซฟิิกบนเกาะฮนช ูเป็นเมอืงเอกของจังหวัดไอจแิละเป็นหนึง่ในเมอืงทา่หลักของญีปุ่่ น นําทา่นเดนิทางสู ่ศาล
เจา้อตัสตึะจงิก ูเป็นศาลเจา้ใหญร่องจากศาลเจา้อเิสะจงิก ูสิง่สักการะของศาลเจา้แหง่นีค้อืดาบคซุานาง ิ
(Kusanagi-no-Tsurugi) ซึง่เป็นหนึง่ในสามเครือ่งราชกกธุภัณฑศั์กดิส์ทิธิป์ระจําจักรพรรดญิีปุ่่ น และยังมกํีาแพง
ทีโ่ชกนุโอดะ โนบนุางะถวายใหศ้าลเจา้ตามทีเ่คยไดอ้ธษิฐานขอพรใหไ้ดรั้บชยัชนะในปีค.ศ 1560 ในพพิธิภัณฑ์
วัดอัตสตึะ มกีารจัดแสดงสิง่ของซึง่มปีระวัตคิวามเป็นมาราว 6,000 ชิน้ ในทกุปีจะมผีูม้าสักการะประมาณ 
6,500,000 คน 



เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที1่) บฟุเฟ่ต ์BBQ Yajiniku  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นนนิจาอเิสะ (Ise Ninja Samurai Park) ใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิชมบา้นนนิจา 
เมอืง Azuchi สรา้งขึน้โดยขนุศกึทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในญีปุ่่ น Oda Nobunaga โดยมพีืน้ทีท่ีแ่ทจ้รงิในเมอืงที่
กระจายอยูท่ั่วเมอืง ทา่นสามารถสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมญีปุ่่ นเชน่ Samurai, Ninja ลิม้ลองอาหารทีเ่ป็น

เอกลักษณ์ของ Ise หรอืชมการแสดงอาวธุของนนิจา เรยีนรูต้น้กําเนดิและวธิกีารตอ่สูน้นิจา นอกจากนีภ้ายในยัง
มจัีดกจิกรรมมากมาย มรีา้นตดีาบ หอ้งเรยีนเกีย่วกับนนิจา พพิธิภัณฑแ์สดงตา่ง ใหท้า่นอสิระถา่ยรปู ซือ้ของที่
ระลกึของฝาก หรอืเลอืกซือ้อาหารลิม้ลองรสชาดไดต้ามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูท่ ีพ่กัแรม 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที2่) 

ทีพ่กั: Hotel Koyo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่

3 
กฟิ ุ- ทาคายามา่ จนิยะ - ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซิูจ ิ- หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – พพิธิภณัฑบ์า้นซามไูรไอซุ – โท
ยามา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

นําทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอาํเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรปูดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทา
คายามา่ เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกุ
กาวา ในสมัยเอโดะ จากนัน้นําทา่นเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื ยา่นซนัมาชซิูจ ิ(Sanmachi-Suji) เป็นเขต
เมอืงเกา่ทีม่กีารอนุรักษ์บา้นเรอืนในสมัยเอโดะทีม่อีายกุวา่ 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับ
ทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ 
ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็น

สัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย 
และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ทา่นยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย 

เทีย่

ง  

รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) เมน ูJapanese Set  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทียั่งคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืกจาก
องคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโช สคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 
10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนม
ของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีว้า่ กัสโช และมผีูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีเป็นจํานวนมาก 
นําทา่นเดนิทางพพิธิภณัฑบ์า้นซามไูรไอซุ (Aizu Bukeyashiki) แหง่นีตั้ง้อยูท่ีเ่มอืงไอซวุะกะมัทส ึ(Aizu-wakamatsu) 
เป็นบา้นของอดตีซามไูร ไซโก ทะโนะโมะ (Sai  go Tanomo) ในสมัยเอโดะ ทัง้ Kyu nakahata jin’ya และโรงสขีา้ว Han 
Mai Seimaijo เป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมทีสํ่าคัญ ทา่นจะไดส้ัมผัสความรูส้กึของการยอ้นยคุกลับไปในโลกของซามไูรแหง่เมอืง
ไอซ ุสมควรแกเ่วลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่  กเมอืงโทยามา่หรอืใกลเ้คยีง 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที5่) 

ทีพ่กั: Route Inn Toyama หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 
เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คโุรเบะ กําแพงหมิะ - นาโกยา่ 



เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 

  

เจแปนแอลป์ ทาเตยามะ-คโุรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) เสน้ทางทีเ่ร ิม่ตน้ทีเ่ขาทาเตยามะ 
(Mount Tateyama) ในจังหวัดโทยามะ (Toyama) ไปสิน้สดุทีส่ถานโีองซิาวะ (Ogisawa) ในจังหวัดนะงะโนะ 
(Nagano) ระยะทางยาวประมาณ 25 กโิลเมตร และตอ้งอาศัยยานพาหนะหลากหลายรปูแบบในการเดนิทาง ทัง้
เคเบิล้คาร ์รถบัส และกระเชา้ไฟฟ้า เป็นตน้ โดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดร้ืน่รมยก์ับทวิทัศนอ์ันยิง่ใหญต่ระการตา
ของเทอืกเขาแอลป์เหนอืซึง่ครอบคลมุระยะทางกวา่ 3,000 เมตร (หมายเหต:ุ เสน้ทางขึน้-ลง อาจมสีลับจุดขึน้
สถานโีองซิาวะลงสถานทีาเตยามะได)้ นําทา่นสมัผสัใกลช้ดิกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิเสน้ทาง
เจแปนแอลป์ทาเทยามะ คโุรเบะ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเจแปนแอลป์ เสน้ทางทีเ่ร ิม่ตน้ทีเ่ขาทาเตยามะ 
(Mount Tateyama) ในจังหวัดโทยามะ (Toyama) ไปสิน้สดุทีส่ถานโีองซิาวะ (Ogisawa) ในจังหวัดนะงะโนะ 
(Nagano) ระยะทางยาวประมาณ 25 กโิลเมตร และตอ้งอาศัยยานพาหนะหลากหลายรปูแบบในการเดนิทาง ทัง้
เคเบิล้คาร ์รถบัส และกระเชา้ไฟฟ้า เป็นตน้ โดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดร้ืน่รมยก์ับทวิทัศนอ์ันยิง่ใหญต่ระการตา
ของเทอืกเขาแอลป์เหนอืซึง่ครอบคลมุระยะทางกวา่ 3,000 เมตร นําทา่นเดนิทางสู ่สถานทีาเทยามะ จากนัน้นํา
ทา่นโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภเูขาสู ่สถานบีโีจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่
สถานมีโูรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนข์องเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ให ้
ทา่นไดเ้ก็บเกีย่วความประทับใจตามอัธยาศัย จากนัน้นําทา่นชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร 
ซึง่สงูเป็นอนัดบัสองรองจากภเูขาไฟฟจู ิและยังเป็นหนึง่ในสามภเูขาศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แต่
สมัยโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทัศนอ์ันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าโปรง่ 
สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิและใหท้กุทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็นกําแพงหมิะสงูชนั 

(SNOW WALL) สงูกวา่สบิเมตร สัมผัสกับความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอกี
ทัศนยีภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ เพลดิเพลนิกับการบันทกึภาพทีป่ระทับใจ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) เมนแูบบ Set ญีปุ่่ น 

นําทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ีล่อดใตภ้เูขาทาเทยามา่ทีม่คีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยูส่งูทีส่ดุใน
ญีปุ่่ น จากนัน้ นําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ทีไ่มม่เีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานคีโุรเบไดระ นําทา่น
น่ังเคเบิล้คารล์อดภเูขาจากสถานคีโุรเบะไดระไปยังสถานคีโุรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้
คารแ์หง่เดยีวในญีปุ่่ นทีล่อดภเูขาตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรนุแรงมากในฤดหูนาว 
จากนัน้ชม เขือ่นคโุรเบะ ซึง่เป็นเขือ่นยักษ์กัน้น้ําทีใ่หญม่หมึาทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น จะมสีายรุง้พาดผา่นตลอด
ปี ทีโ่อบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกูและชมทัศนยีภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้ง
ถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แตเ่ริม่บกุเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดย
จะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่ถานปีลายทาง สถานโีองซิาวะ 
Ogizawa Station สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

ทีพ่กั: Mirago Chubu Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 
นาโกยา่ – สนามบนิ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box (มือ้ที9่) เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลา 

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

09.00  เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ639 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหาร
บนเครือ่งขากลับ บนเครือ่งมจํีาหน่าย/สัง่ซ ือ้บนเครือ่ง ) 

13.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุรายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ นเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย



คํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว
ญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ
เดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ 
บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ยชําระ
ขาดและผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่ม
เดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วนั 

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้
เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณ ีและกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่น
งดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่
วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนี ้☑ รวม 

1. ☑ คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ ัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ ัง่ได  ้



 

2. ☑คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู่/พักสามทา่นเต็มอาจมปีรับเปลีย่นพัก

หอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกันได ้

3. ☑คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. ☑เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. ☑ คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 

สมัภาระถอืข ึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มชาํระคา่น้ําหนัก** 

-  ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชาํระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ชาํระเพิม่ 1,000 บาท 

- เพิม่20กก. ชาํระเพิม่ 2,000 บาท 

6. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตุ
วงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได  ้

7. อตัราคา่บรกิารนี⌧้ไมร่วม 

1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. ⌧คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. ⌧คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 



5. ⌧คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรับกรุป๊ทีม่หัีวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ย
วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิาร
เขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็น
ตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้ 



9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร(์คา่ใชจ้า่ย1,000บาท) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้ง
ใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
รว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบัุตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการ
เดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

  

  

  

 


