
NAGOYA MATSUMOTO FUJI5D3N  

ซุปตารล์งิท ัง้เจ็ด 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม 2562 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ(์XJ) 
เปิดเสน้ทางใหม ่บนิตรงนาโกยา่ พรอ้มบรกิารอาหารบนเครือ่ง 



ชมความนา่รกั ของลงิภเูขา แชอ่อนเซ็นทา่มกลางหบุเขาหมิะขาวโพลน 

อลงัการความยิง่ใหญข่องปราสาทอกีาดาํ ณ เมอืงมตัสโึมโต้ 

ชมเทศกาลแสงสณี Nabana no Sato อโุมงคไ์ฟสดุอลงัการ 

อสิระเลน่สก ีณ ลานสกฟีจูเิท็น ทีม่ภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลงั 
ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ เมอืงนาโกยา่ ยา่นโอส ุและซาคาเอะ 

FREE WIFI ON BUS 

พเิศษ!!! อาบนํา้แรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว บสั 34+1 

04-08 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

05-09 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

06-10 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

07-11 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

08-12 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

09-13 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

10-14 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

11-15 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

12-17 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

14-18 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

15-19 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

16-20 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

17-21 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

18-22 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

19-23 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

20-24 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

21-25 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

22-26 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

23-27 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

24-28 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

25-29 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

26-30 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

28มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

29มกราคม-02 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

30มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

31มกราคม-04 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

01-05 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

02-06 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

04-08 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

07-11 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

08-12 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

09-13 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

10-14 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

12-16 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

13-17 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

15-19 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

18-22 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

19-23 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 



** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ /ราคาเด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,200 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพสนามบนิดอนเมอืง 

23:00น. พรอ้มกนัที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง  ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์สาย

การบนิ AIR ASIA Xเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

20-24 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

21-25 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

22-26 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

23-27 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

26กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

27กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

28กมุภาพนัธ-์04มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

01-05 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

02-06 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

03-07 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

04-08 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

05-09 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

06-10 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

07-11 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

09-13 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

10-14 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

11-15 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

12-16 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

13-17 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

14-18 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

16-20 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

17-21 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

18-22 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

19-23 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

21-25 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

22-26 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

23-27 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

24-28 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

25-29 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 



เชค็อนิ 

วนัทีส่อง สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์ - เมอืงนาโกยา่ –วดัโอสคุนันอน - ชอ้ปป้ิงยา่นโอส ุ- เมอืง มตัสโึมโต  ้

- ถนนนาคามาช ิ

02.15 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนาโกยา่ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

09.40น. เดนิทางถงึ สนามบนิชูบเุซ็นแทรรเ์มอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น  นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ ( เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิา

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้า

อาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบัจากนัน้นํา

ทา่นสู ่วดัโอสคุนันอน Osu Kannon Templeแรกเริม่สรา้งขึน้ในจังหวัดกฟิแุละเนือ่งจากไดรั้บ

ความเสยีหายจากอทุกภยับอ่ยครัง้ ดังนัน้จงึยา้ยมาประดษิฐาน ณ เมอืงนาโกยา่ เป็นหนึง่ในสามของ

ศาลเจา้บชูาเจา้แมก่วนอมิทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น โดยวัตถปุระสงคห์ลักของวัดแหง่นีค้อืการเคารพบชูา

รปูสลักไมข้องเทพคนันอนเทพแหง่ความเมตตาซึง่แกะสลักโดยพระสงฆ์Kobo Daishi ภายใตห้อ้ง

โถงใหญค่อืหอ้งสมดุชนิปคูจุทิีจั่ดเก็บหนังสอืภาษาญีปุ่่ นและภาษาจนีกวา่ 15,000 เลม่หนังสอืเหลา่นี้

เป็นสมบตัขิองชาตแิละเป็นมรดกทางวัฒนธรรมรวมถงึสําเนาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของพงศาวดารโคจคิทิี่

รวบรวมประวัตศิาสตรต์น้กําเนนิของญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงโอส ุ 

OsuShopping Arcadeของเมอืงนาโงยา่ มอีายปุระมาณ 400 กวา่ปี มรีา้นคา้นอ้ยใหญม่ากมายกวา่ 

1,200 รา้นคา้เรยีงรายตลอดสองขา้งทาง ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทันสมยัไมว่า่จะเป็นน้ําหอม , 

เสือ้ผา้, เครือ่งสําอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยีห่อ้ดังและทีสํ่าคัญคอืราคาถกูมาก นอกจากนีแ้ลว้ยงั

เป็นแหลง่รวมอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ , ชดุคอสเพลย์ , การต์นูอะนเิมะและสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย

เดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto)เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของจงัหวดันากาโน ่

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 อสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนนาคามาช(ิNakamachi Street)สองขา้งทางของถนนเรยีงรายไปดว้ยอาคาร

เกา่แกส่ไตลโ์บราณทีเ่ก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งด ีรวมถงึอาคารคลังสนิคา้จํานวนหนึง่ ( kura) ทีม่ผีนังสี

ขาว ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของยา่นการคา้ในอดตี นอกจากนีย้งัมรีา้นคา้เล็กๆ ขายของแฮนดเ์มด ของที่

ระลกึ ของสะสมตา่ง รา้นอาหาร เครือ่งดืม่ และทีพ่ักแบบเรยีวกงัเปิดใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเทีย่วอกี

ดว้ยณ ถนนแหง่นี ้

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Matsumoto Hotelหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม ปราสาทมตัสโึมโต ้(ดา้นใน) - เมอืงนากาโน่  - ชมลงิแชอ่อนเซ็น ณ หบุเขาจโิกคดุานิ –

พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ- แชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าป ู



เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําทา่นเขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโต้ Matsumoto Castle1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิทีย่งัคงสภาพ

สมบรูณ์และสวยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น  เนือ่งจากสรา้งอยูบ่นพืน้ทีร่าบ ในภาษาญีปุ่่ นจงึเรยีกวา่ 

ฮริาจโิระ ( Hirajiro)ปราสาทแหง่นีม้เีอกลักษณ์ตรงทีม่หีอคอยและป้อมปืนเชือ่มตอ่กบัโครงสรา้ง

อาคารหลัก และดว้ยสโีทนมดืทําใหเ้กดิความรูส้กึทีย่ ิง่ใหญแ่ละสขุมุ จนไดรั้บ ฉายาวา่ปราสาทอกีา 

(Fugashi-Jo)ภายในตกแตง่ดว้ยไม ้จดุทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่บนัไดไมส้งูชนั ชอ่งเก็บหนิสําหรับโจมตี

ศัตร ูชอ่งสําหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บนชัน้ นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง พรอ้มกบัสมัผัส

บรรยากาศชาวเมอืงทอ้งถิน่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

 เดนิทางสูเ่มอืงนากาโนเ่ป็นจังหวัดในภมูภิาคChubu ภมูปิระเทศสว่นใหญเ่ป็นภเูขาสงูทําใหม้อีากาศ

หนาวเย็นและมคีวามสวยงามของธรรมชาตอิยา่งทีส่ดุไดช้ือ่วา่เป็นหลังคาแหง่ญีปุ่่ น เนือ่งจากถกูรอบ

ลอ้มดว้ยภเูขาสงูจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ สวนลงิจโิกคดุาน ิ (Jigokudani Monkey Park)ตัง้อยู่

ทา่มกลางหบุเขาจโิกคดุาน ิ(Jigokudani valley)ในยามาโนะอจูเิป็นน้ําพรุอ้นธรรมชาตทิีล่งิป่าลง

มาอาบน้ําและเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของลงิหมิะชนดินีอ้กีดว้ย ภายในพืน้ทีส่วนสาธารณะมสีระวา่ยน้ําทีส่รา้ง

ขึน้สําหรับเจา้ลงิทัง้หลายซึง่จากประตทูางเขา้สวนเดนิเขา้ไปเพยีง  5 นาทีไฮไลท !์! ทา่นจะพบเห็น

ลงิตลอดสองขา้งเสน้ทางระหวา่งทีไ่ปยงัสระน้ําโดยพวกมนัจะจับกลุม่กนัเป็นกลุม่ใหญ่ๆ มี

ความคุน้เคยกบัมนุษย ์อสิระใหท้า่นชมความน่ารักของลงิแชอ่อนเซนในอริยิาบถตา่งๆ ตามอธัยาศัย

ขอ้ควรระมดัระวงัหา้มเขา้ไปจบัหรอืใหอ้าหารโดยเด็ดขาด 

เดนิทางสูจั่งหวัดยามานาช ิชม พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato)ตัง้อยูใ่น

พืน้ทีท่ีเ่คยเป็นหมูบ่า้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึง่

ถกูพายไุตฝุ้่ นพัดถลม่ในปี  1966 จนกระทัง้ตอ่มาอกี  40 ปีไดรั้บการบรูณะขึน้ใหมใ่หเ้ป็นแบบดัง้เดมิ

และเปิดเป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัวัฒนธรรมลองและซือ้

สนิคา้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิภายในหมูบ่า้นประกอบดว้ยบา้นกวา่  20 หลังคาเรอืนในอาคารแตล่ะหลัง

นอกจากกจิกรรมงานฝีมอืแบบดัง้เดมิแลว้ยงัสามารถชมพพิธิภณัฑแ์ละแกลลอรี่ , ซือ้สนิคา้พืน้เมอืง , 

เพลดิเพลนิกบัรา้นน้ําชาและรา้นอาหารนอกจากนีย้งัมจีัดอเีวนทแ์บบโบราณใหเ้ขา้กบัฤดกูาลดว้ย ได ้

เวลานําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3)พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู 

ทีพ่กั FUJISAN HOTEL RESORTหรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะ

ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่ ี ่ ฟูจเิท็น สก ีรสีอรท์ (ไมร่วมคา่อปุกรณ์สกแีละเครือ่งแตง่กาย) - เรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น – 

ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมอืงนาโกยา่ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter 

Illumination - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 



เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ความสนุกสนานทีฟู่จเิท็น สกรีสีอรท์ (Fujiten Ski Resort)ลานสกแีละ

ทีพั่กทีต่ัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิทา่นจะไดส้มัผัสกบัหมิะทีต่กในชว่งปีใหม ่หากมเีวลาพอ อสิระ ให ้

ทา่นไดส้มัผัสประสบการณ์ใหม ่อาท ิตืน่เตน้กบัการลืน่ไถลดว้ย สก ีเลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์ หรอื

เพลดิเพลนิกบัการน่ังเลือ่นหมิะ ทีท่า่นจะสามารถดืม่ดํ่ากบัทัศนยีภาพทีถ่กูปกคลมุดว้ยหมิะทีด่แูลว้

สะอาดตาอยา่งยิง่  (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์และชุดสําหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) จากนัน้

สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado)โดยการชงชาตาม

แบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ี

รายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี ้ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยงัเปิดโอกาสให ้

ทา่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานีอ้กีดว้ย และจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตาม

อธัยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

 เดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานาโกะ ( Lake Hamana) หรอืทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาด
ใหญร่มิชายฝ่ังแปซฟิิค ทศิตะวันตกของจังหวัดชซิโุอกะ แตเ่ดมิเป็นทะเลสาบน้ําจดืทีแ่ยกออกมาจาก
มหาสมทุร ตอ่มาเกดิแผน่ดนิไหวในปี 1498 ทําใหน้ํ้าจดืเปลีย่นเป็นน้ําเค็มในทีส่ดุ  สาเหตทุีช่ ือ่วา่
ทะเลสาปปลาไหล เนือ่งจากบรเิวณนีจ้ะเป็นบรเิวณทีม่กีารจับปลาไหลไดม้ากเป็นอนัดับตน้ ๆ ของ
ประเทศญีปุ่่ น โดยสถานทีแ่หง่นีจ้ะเป็นจดุชมววิและเป็นทีพ่ักจอดรถ มรีา้นคา้และผลติภณัฑเ์กีย่วกบั
ปลาไหลใหเ้ลอืกซือ้เป็นของทีร่ะลกึ นําทา่นสู่ นาโกยา่ เป็นตัวเมอืงของ จงัหวดัไอจ ิ( Aichi)มี
ประชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทีสํ่าคัญแหง่หนึง่ของ
ญีปุ่่ นนําทา่นชมเทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ 
ธมีพารค์สวนดอกไม ้ทีม่ทีุง่ดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ 4 ฤดกูาล สามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี ไฮไลท !์!!

ในชว่งฤดใูบไมร้ว่งตลอดจนถงึปลายฤดหูนาว (ตลุาคม-มนีาคม) จะไดรั้บความนยิมมากเป็นพเิศษ 
เนือ่งจากมกีารประดับไฟขนาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการแสดงไฟใน
หลากหลายรปูแบบ ไมว่า่จะเป็น  อโุมงคแ์สงไฟ ( Tunnel of Light)หรอื การประดบัไฟในนํา้ 
(Water Illumination)จากนัน้เดนิทางสู ่ ยา่นซาคาเอะ ( Sakae) เป็นยา่นธรุกจิการคา้ มี
หา้งสรรพสนิคา้มตัสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ ( central park)ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นตา่งๆ เชน่ รา้น
เสือ้ผา้แฟชัน่ , รา้นของใชก้ระจกุกระจกิ , รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ีก่นิบรเิวณตัง้แตส่ถานซีา
คาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 



ทีพ่กั   Hotel Centmain Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้ เมอืงนาโกยา่ - สนามบนิชูบเุซ็นแทรรเ์มอืงนาโกยา่ - สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชูบเุซ็นแทรรเ์มอืงนาโกยา่ 

10.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทีย่วบนิทีX่J639 

15.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เคร ือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 



 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 



× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 34 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาทภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื

เดนิทาง( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพาํนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 



4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที3่ ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลําด ั
บ ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    



 

หมายเหต ุกรณุ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


