
 

 

 

 
วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง  

 
20.30 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)  

 
23.55 น. เหริฟ้าสู ่ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัทีส่อง       นาโกยา่ - ทาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ  ทีทํ่าการเกา่เมอืงทาคายามา่ - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ  ิ- ออิอน 
มอลล ์

 
07.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงทาคา

ยามา่ จังหวดั “ฮดิะ” จังหวดัทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร  ทีไ่ดช้ ือ่วา่“ลติเต ิล้เกยีวโต  เป็น
เมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยูใ่นหบุเขาทียั่งคงดแูลวดั ศาลเจา้ แมน้ํ่า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโต
ในอดตีไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั นําทา่นเทีย่วชม เมอืงทาคายามา่  ทีไ่ดช้ ือ่วา่“ลติเต ิล้เกยีวโต  เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยู่
ในหบุเขาทียั่งคงดแูลวดั ศาลเจา้ แมน้ํ่า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั นํา
ทา่นสู ่“หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 ทา่นจะไดพ้บ
กบับา้นในแบบกสัโชสคึรุ ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากคําวา่ กสัโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบ
ของบา้นทีห่ลงัคาชนัถงึ 60 องศา มลีกัษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมี
ความกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะปแูมแ้ตต่วัเดยีว แตยั่งคงความแข็งแรงสามารถรองรับ
หมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี

 



 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู โทปนัยากหิมูสไตลญืีปุ่่ น 
 

นําทา่นชมสถานทีส่าํคญัเมือ่ครัง้อดตี ทีทํ่าการเกา่เมอืงทาคายามา่  ใชเ้ป็นทัง้ทีทํ่างาน และทีอ่ยูอ่าศยัของผูว้า่
ราชการจังหวดัฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่  ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีที่
แลว้ เป็นทีทํ่าการรัฐในยคุเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทีข่า้มพน้ยคุสมัยมาไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ซึง่ภายในนีป้ระกอบดว้ยบรเิวณไต่
สวนพจิารณาคด ีหอ้งขงันักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที่ นําชมความงามของเมอืงทาคายามา่ ซึง่ยังคงความ
เป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอยา่งแทจ้รงิ ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน   
จากนัน้เดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ  ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทียั่งคงอนุรักษ์แบบของบา้นใน
สมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไมว่า่จะเป็น
เหลา้สาเก ซปุมโิสะชริุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุก๊ตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น  
 

 

 เดนิทางมาถงึเขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึทิัง้ท ียา่นนีม้แีตข่องอร่อยอยา่งแน่นอนเมือ่เดนิ
ตามไปถนนเรือ่ยๆ 2 ขา้งทางนัน้มแีตรา้นอาหารน่าทานไปหมดสะทกุรา้น อากาศหนาวๆก็
ตอ้งหาอะไรอุน่ๆทานกนัแกห้นาวสกัหน่อยสิง่แรกทีแ่นะนําน่ันคอื มทิาราชดิงัโงะ  เป็นแป้ง
ขา้วเหนยีวยา่งเคลอืบซอสมโิซะหวาน เป็นเมนูทีใ่ครผา่นมาทีน่ีก็่ตอ้งแวะชมิ ไมว่า่เด็กหรอื
ผูใ้หญก็่ตา่งชืน่ชอ 

 อกีหนึง่เมนูยอดฮติตลอดการทีพ่ลาดไมไ่ดน่ั้นก็คอื.... ซูชเินือ้ฮดิะ  การันตคีวาม
อร่อยดว้ยแถวยาวนอกรา้น ทีร่า้นนีเ้สริฟ์เมนูซชูเินือ้วากวิคณุภาพดรีะดบั A4-A5 โดยซชูชิดุนี้
ประกอบไปดว้ยขา้วปัน้หนา้เนือ้โรยตน้หอมและกนุคนัมาก ิโดยเนือ้ถกูปรุงอยา่งดดีว้ยเกลอื
ทาเคะซมุหิรอืเกลอืจากไมไ้ผ ่ขงิและโชย ุเสริฟ์บนขนมเซมเบ ้ดงันัน้จงึทานไดท้ัง้หมด 
วนิาททีีเ่นือ้นุ่มๆละลายในปากนัน้ บอกไดเ้ลยวา่สมกบัทีร่อคอยอยา่งแน่นอน! 
 
นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝากกอ่นกลบั อาท ิขนมโมจ ิ
เบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีไ่ดเ้ลย  **เพือ่ไมเ่ป็นการ
เสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่ โรงแรม ITOEN HOTEL ASAMANOYU หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม เสน้ทางสายโรแมนตคิ - กําแพงหมิะบนเทอืกเขาเจแปน แอลป์ ( ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ทาเทยามา่ เสน้ทาง กําแพงหมิะ เจแปน แอลป์  เสน้ทางทอ่งเทีย่วคลาสสคิทีท่า่นจะประทบัใจ
ไมรู่ล้มื (ขึน้กบัสภาพอากาศ) นําทา่นน่ังกระเชา้ไฟฟ้ารูปขัน้บนัไดสูท่ีร่าบสงูบโิจไดร่า เพือ่ทําการเปลีย่นรถโคช้เป็นสาย
ธรรมชาตขิองทางวนอทุยาน นําทา่นโดยสารรถโคช้สูย่อดดอย ผา่นป่าสนและทุง่ราบทีม่มีนตเ์สน่หแ์ตกตา่งกนัทกุฤด ู
เชน่ น้ําตกโชเมยีวเป็นน้ําตกทีส่งูทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น ผา่นป่าสนดกึดําบรรพท์ีม่อีายกุวา่ 1,000 ปี ลดัเลาะไปตามซอก
กําแพงหมิะทีส่งูราว 20 เมตร (ชว่งกลางเดอืนเมษายน-ตน้เดอืนพฤษภาคม) ถงึยอดมโุรโด คอื จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุของ
เสน้ทางนี ้บรเิวณยอดเขาทา่นสามารถเห็นทะเลสาบนอ้ยใหญ ่ทะเลหมอกทีต่ดักบัขอบฟ้าสสีดตลอดทัง้วนัทัง้คนื สรา้ง
ความประทบัใจใหท้า่นมริูล้มื  
 



 

 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
บา่ย นําทา่นโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าไรม้ลพษิทะลอุโุมงคใ์ตภ้เูขาทาเทยามา่ ดว้ยความสงูถงึ 3,015 เมตร และสงูเป็นทีส่องรอง

จากภเูขาไฟฟจู ิสูท่ีร่าบไดคมัโป ชมความงดงามแหง่ทศันยีภาพอกีฟากฝ่ังของภเูขา จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ คโุรเบะ
ไดรา่  ทีร่าบสงูบนไหลเ่ขาทีท่า่นสามารถชมทศันยีภาพของชอ่งเขาทีเ่ป็นเหวลกึ สรา้งความตืน่ตาตืน่ใจอยา่งยิง่แก่
นักทอ่งเทีย่ว นําทา่นโดยสารกระเชา้ขา้มเหวลกึซึง่มเีพยีงลวดสลงิของกระเชา้จากตน้ทางถงึปลายทางเทา่นัน้ ไมม่เีสา
ค้ําหรอืคัน่กลางเป็นทางยาว 1,700 เมตร จงึไดฉ้ายาวา่ กระเชา้พาโนรามา่  นําทา่นโดยสารเคเบลิคารไ์ฟฟ้ารูป
ขัน้บนัไดอกีครัง้เพือ่ลดระดบัลงสูส่นัเขือ่น คโุรเบะ เป็นเขือ่นขนาดยักษ์ทีม่คีวามยาวของสนัเขือ่นถงึ 800 เมตร ทา่น
สามารถเดนิชมววิทีว่เิศษยิง่ใหญต่ระการตาของเทอืกเขาแอลป์ได ้และชมความแรงของน้ําทีป่ลอ่ยออกจากแอง่น้ําสี
เขยีวมรกตทีพ่วยพุ่งสง่เสยีงดงัสน่ันสูเ่บือ้งลา่ง จากนัน้นําทา่นสูด่า่นสดุทา้ยของเสน้ทางธรรมชาต ินําทา่นโดยสารรถ
โคช้ไฟฟ้าปลอดมลพษิทะลอุโุมงคใ์ตภ้เูขาทางยาวรวมถงึ 6.1 กโิลเมตร จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ชาบูหมูสไตลญ์ีปุ่่ น  
พกัที ่ โรงแรม GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่
นํา้แรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้  
 
 

 

วนัทีส่ ี ่ สวนดอกไมบ้ก๊กะโนะ๊ ซาโตะ - ศาลเจา้โอสคึนันง - ถนนชอ้ปป้ิงโอส ุ- นาโกยา่ - มติซุยเอา้ทเ์ล็ท 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมบ้ก๊กะโนะซาโตะใหท้า่นไดน่ั้งรถรางสมัผัสบรรยากาศภายในไร่  ชมความสวยงาม
ของดอกไมน้านาพันธุอ์าท ิดอกกหุลาบ, ลลิลี,่ ซาเวยีร,์ ดอกเวอรจ์เินีย่ และดอกโคเคยี หรอืโคชอิะ ทีเ่บง่บานตอ้นรับผู ้
ทีม่าเยอืน เก็บภาพประทบัใจทีแ่สนโรแมนตคิกบัมวลหมูด่อกไมอ้กีทัง้ฉากหลงัยังเป็นโบสถส์ดุคลาสสคิ  (ขึน้อยูก่บั
สภาพอากาศ ถา้หากดอกไมย้งัไมบ่านหรอืหมดฤด ูภายในสวนยงัมดีอกไมป้ระเภทอืน่ๆใหร้บัชมจํานวนมาก) 

 

 
   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์ง
ยา่งยากนิคิ ุ
นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอสคึนันง เป็นหนึง่ในสามของศาลเจา้บชูาเจา้แมก่วนอมิที่
ใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นวดัประจําตระกลูโอดะ นอกจากนียั้งมวีดับนัโชจซิ ึง่โทกงุาวะ 
อเิอะยาสเุคยพักอยูเ่มือ่ครัง้เป็นตวัประกนั อนัเป็นประวตัศิาสตรห์นา้หนึง่ของยา่นโอส ึ
OSU เป็นเมอืงทีผ่สมผสานระหวา่งประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมสมัยใหม ่และยังเป็นจดุ
ทอ่งเทีย่วยอดฮติทีส่ดุของนาโกยา่ ซึง่นอกจากคนญีปุ่่ นแลว้ นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตก็ิ
นยิมมาเยีย่มชมเชน่กนั  
 

 
 



 

 

จากนัน้ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง ทานอาหาร และชมวฒันธรรมโอตะคอุยา่งเต็มอิม่ทีย่า่นรา้นคา้  ณ บรเิวณ
ถนนชอ้ปป้ิงโอสุ  ซึง่มอีายปุระมาณ 400 กวา่ปี เป็นถนนการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วเป็น
อยา่งมากดว้ยมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศยา่นชนชัน้แบบดัง้เดมิ  ถนนชอ้ปป้ิงนีป้ระกอบไปดว้ยรา้นคา้ มากมายกวา่ 1 ,200 
รา้น เรยีงรายตลอดสองขา้งทางยาว 1.7 กโิลเมตร ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทนัสมัยไมว่า่จะเป็นน้ําหอม , เสือ้ผา้, 
เครือ่งสาํอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยีห่อ้ดงัและที่
สาํคญัคอืราคาถกูมาก  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูน่าโกยา่ เพือ่นําทา่นชอ้ปป้ิง
สนิคา้แบรนดเ์นมเอา้ทเ์ล็ท ณ มติซุยเอา้ทเ์ล็ท ซึง่
เอาทเ์ล็ทนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสนุกนางาชมิะสปา
แลนด ์มอีาณาเขตบรเิวฝรกวา้งขวางมาก   เรยีงรายไป
ดว้ยรา้นคา้กวา่ 302 รา้น อาทเิชน่ Coach Armani, 
Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , 
Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพยีบพรอ้มดว้ย
สนิคา้สาํหรับทกุคนตัง้แตส่นิคา้แฟชัน่หญงิชาย และ
เด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทัว่ไป ซึง่มสีว่นลด
มากมายสงูสดุถงึ 80% นอกจากนีภ้ายในหา้ง ยังมี
ศนูยอ์าหารขนาดใหญ่ ไวค้อยบรกิารนักทอ่งเทีย่วอกี
ดว้ย **เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของ
ทา่น อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่ โรงแรม HOTEL KOYO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้ สนามบนินาโกยา่ - กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ639 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
13.00 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ  
ออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

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 มถินุายน 2563 25,999 8,000 15,999 

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

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

 บรกิารนํา้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด  เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 



 

 

หมายเหต ุ1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ  
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 

 
** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 

 
สําหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่า่จะเป็น ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านได ้
ตอ่เนือ่งสงูสดุ 8 วนั หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และชําระเงนิพรอ้มมดัจํา
คา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ)  ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น  ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั)  **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21  วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซีไ่มช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ  ใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 



 

 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้  ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการ
เดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง  
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

 

 

 


