
 
 
 
 
 
 

NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N 
โดยสายการบนิ AIR ASAI X (XJ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม – เดอืนมนีาคม 2563 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
ชมความนา่รกั ของลงิภูเขา แชอ่อนเซนทา่มกลางหุบเขาหมิะขาวโพลน 

อลงัการความยิง่ใหญข่องปราสาทอกีาด า ณ เมอืงมตัสโึมโต ้
อสิระเลน่สก ีณ ลานสกฟีูจเิท็น ทีม่ภีูเขาไฟฟูจเิป็นฉากหลงั 

เยอืนลติเติล้เกยีวโต ซนัมาชซิูจ ิณ เมอืงทาคายามา่ 
สมัผสัเมอืงมรดกโลก ณ หมูบ่า้นชริาคาวา่ 

ชอ้ปป้ิงจุใจ ยา่นซาคาเอะ 
พเิศษ!! อาบน า้แรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์

 



 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

05-09 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

06-10 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

07-11 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

08-12 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

09-13 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

10-14 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

11-15 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

12-16 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

13-17 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

14-18 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

15-19 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

16-20 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

17-21 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

18-22 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

19-23 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

20-24 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

21-25 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

22-26 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

23-27 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

24-28 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

25-29 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

26-30 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

27-31 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- 

28 มกราคม-01 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- 

29 มกราคม-02 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

30 มกราคม-03 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

31 มกราคม-04 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- 

01-05 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

02-06 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

03-07 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

04-08 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- 

05-09 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- 

06-10 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- 

07-11 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- 

08-12 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

09-13 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

10-14 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

11-15 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

12-16 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- 

13-17 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

14-18 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 



 
 
 
 
 
 

 
**ราคานีไ้ม่รวมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 
 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

23:00 น. พรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 
เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ

อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
 

วนัทีส่อง      สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ เมอืงนาโกยา่ – หมูบา้นชริาคาวาโกะ - 
เมอืงทาคายามา่ - ซนัมาชซูิจ ิ- เมอืงมตัสโึมโต ้ 

02.15 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638 

 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  (น ้าหนัก

กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย) 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

15-19 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

16-20 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

17-21 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

18-22 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- 

19-23 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

20-24 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- 

21-25 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

22-26 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- 

23-27 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

24-28 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

25-29 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 

26 กุมภาพนัธ-์01 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

27 กุมภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

28 กุมภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

29 กุมภาพนัธ-์04 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

01-05 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

02-06 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

03-07 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

04-08 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

05-09 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

06-10 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

07-11 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

08-12 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

09-13 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

10-14 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

11-15 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

12-16 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

13-17 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 

14-18 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 

15-19 มนีาคม 2563 20,888.- 7,900.- 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! 
ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั จากนัน้น าท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมอืงที่
เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติด

อันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่
หนึง่ HILIGHT!!! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่อีายุมากกวา่ 250 ปี ค า

ว่า “กชัโช” มคีวามหมายว่า “พนมมอื” ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทีม่ี
หลังคามุงดว้ยฟางขา้วที่ท ามุมชันถงึ 60 องศา คลา้ยสองมือที่ประนมเขา้หากัน ตัวบา้นมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 

1995 องค์การยูเนสโกขึน้ทะเบียนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก (จากสนามบนิใชเ้วลา
เดนิทาง 3 ชัว่โมง) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทือกเขา
เจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไวว้า่เป็น ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แก่ที่

ยังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญี่ปุ่ นไดอ้ย่างสมบรูณ์ 
บา้นเรือนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี มี วัด ศาลเจา้ 



 
 
 
 
 
 

สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาติ

อันอุดมสมบูรณ์ น าท่านเดนิเล่น ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจนิยะ Takayama Jinya 
อดตีท าหนา้ทีเ่ป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจ าภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกนุ

โทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชม
หอ้งเสี่อทาทามทิี่ไดร้ับการบ ารุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใชเ้ป็นที่จัดแสดงขา้วของและ

เอกสารทางการของขุนนางศักดนิา แผนทีภู่มภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ 
(ไม่รวมคา่เขา้ จ่ายเพิม่ประมาณ 430 เยน/ทา่น) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 55 นาท)ี 
เดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของจงัหวดันา

กาโน ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.10 ชม.)  
ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่APICO PLAZA MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม   ปราสาทมตัสโึมโต้ – เมืองนากาโน่ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดาน ิ– 
พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ – แชอ่อนเซ็น+บุฟเฟ่ตข์าปู 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโต ้(Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดิมที่
ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น  เนื่องจากสรา้งอยู่บนพื้นทีร่าบ ใน

ภาษาญี่ปุ่ นจงึเรยีกว่า ฮริาจโิระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนี้มเีอกลักษณ์ตรงทีม่หีอคอยและ
ป้อมปืนเชือ่มต่อกับโครงสรา้งอาคารหลัก และดว้ยสีโทนมืดท าใหเ้กดิความรูส้กึทีย่ ิง่ใหญ่
และสุขุม จนไดร้ับฉายาว่าปราสาทอกีา (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดที่

น่าสนใจ ไดแ้ก่ บันไดไมสู้งชัน ช่องเก็บหินส าหรับโจมตีศัตรู ช่องส าหรับธนู และหอ
สังเกตการณ์บนชัน้ น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืง พรอ้มกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมอืง

ทอ้งถิน่ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางสู ่เมอืงนากาโน ่เป็นจังหวัดในภมูภิาค Chubu ภมูปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภเูขาสงู ท า
ใหม้อีากาศหนาวเย็น และมคีวามสวยงามของธรรมชาตอิย่างทีสุ่ด ไดช้ือ่ว่าเป็นหลังคาแหง่

ญี่ปุ่ น เนื่องจากถูกรอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนลงิจโิกคุดานิ 
(Jigokudani Monkey Park) ตั ้งอยู่ท่ ามกลาง  หุบเขาจิโกคุดานิ (Jigokudani 

valley) ในยามาโนะอจู ิเป็นน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีล่งิป่าลงมาอาบน ้า และเป็นทีอ่ยู่อาศัยของ
ลิงหิมะชนิดนี้อีกดว้ย ภายในพื้นที่สวนสาธารณะ มีสระว่ายน ้าที่สรา้งขึ้นส าหรับเจา้ลิง
ทัง้หลาย ซึง่จากประตทูางเขา้สวนเดนิเขา้ไปเพยีง 5 นาท ีไฮไลท!์! ท่านจะพบเห็นลงิตลอด

สองขา้งเสน้ทางระหว่างที่ไปยังสระน ้ า โดยพวกมันจะจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มี
ความคุน้เคยกับมนุษย ์อสิระใหท้่านชมความน่ารักของลงิแช่ออนเซนในอริยิาบถต่างๆ ตาม

อัธยาศัย ขอ้ควรระมดัระวงัหา้มเขา้ไปจบัหรอืใหอ้าหารโดยเด็ดขาด (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

เดนิทางสู่จังหวัดยามานาช ิชม พพิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) 

ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ 
(Lake Saiko) ซึง่ถูกพายุไตฝุ้่ นพัดถลม่ในปี 1966 จนกระทัง้ตอ่มาอกี 40 ปีไดร้ับการบรูณะ
ขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษา

เรยีนรูเ้กีย่วกับวัฒนธรรม ลองและซือ้สนิคา้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิ ภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ย
บา้นกว่า 20 หลังคาเรือน ในอาคารแต่ละหลังนอกจากกจิกรรมงานฝีมอืแบบดัง้เดมิแลว้ ยัง

สามารถชมพิพิธภัณฑ์และแกลลอรี่, ซื้อสินคา้พื้นเมือง, เพลิดเพลินกับรา้นน ้าชาและ
รา้นอาหาร นอกจากนี้ยังมีจัดอีเวนท์แบบโบราณใหเ้ขา้กับฤดูกาลดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตข์าปู  
ทีพ่กั FUJISAN HOTEL RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซนธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แร่
แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 



 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่ ฟูจเิท็น สก ีรสีอรท์ (ไม่รวมคา่อุปกรณ์สกแีละเครือ่งแตง่กาย) - เรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น 
– ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมอืงนาโกยา่ - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที ่ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ (Fujiten Ski Resort) 
ลานสกแีละทีพั่กทีต่ัง้อยู่บรเิวณภเูขาไฟฟูจ ิท่านจะไดสั้มผัสกับหมิะทีต่กในชว่งปีใหม่ หากมี

เวลาพอ อสิระ ใหท้่านไดสั้มผัสประสบการณ์ใหม่ อาท ิตืน่เตน้กับการลืน่ไถลดว้ย สก ีเลอืก
สนุกกับสโนว์บอร์ด หรือเพลิดเพลินกับการน่ังเลื่อนหิมะ ที่ท่านจะสามารถดื่มด ่ากับ
ทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมดว้ยหมิะที่ดูแลว้สะอาดตาอย่างยิง่ (**หากลานสกแีห่งนีย้งัไม่

เปิดใหบ้รกิารเนื่องจากหมิะไม่หนาพอทีจ่ะเล่นไดน้ ัน้ สงวนสทิธิพ์าไปลานสกอีืน่
ทดแทน ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อุปกรณ์และชุดส าหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ)  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) 

โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดืม่
ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ี รายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี้ ไม่ใช่

แค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วนร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย และจากนัน้
ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรอืทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบ
ขนาดใหญ่รมิชายฝ่ังแปซฟิิค ทศิตะวันตกของจังหวัดชซิุโอกะ แต่เดมิเป็นทะเลสาบน ้าจดืที่

แยกออกมาจากมหาสมุทร ตอ่มาเกดิแผ่นดนิไหวในปี 1498 ท าใหน้ ้าจดืเปลีย่นเป็นน ้าเค็มใน
ทีสุ่ด  สาเหตุทีช่ ือ่ว่าทะเลสาปปลาไหล เนื่องจากบรเิวณนี้จะเป็นบรเิวณทีม่กีารจับปลาไหล

ไดม้ากเป็นอันดับตน้ ๆ ของประเทศญีปุ่่ น โดยสถานทีแ่หง่นี้จะเป็นจุดชมววิและเป็นทีพั่กจอด
รถ มีรา้นคา้และผลติภัณฑ์เกีย่วกับปลาไหลใหเ้ลอืกซื้อเป็นของที่ระลกึ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.10 ชัว่โมง) 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
น าท่านสู่ นาโกย่า เป็นตัวเมืองของ จงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 
ลา้นคน เป็นเมืองศูนย์รวมการคา้และการคมนาคมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้
มัตสซึาคายะ หรือ เมอืงใตด้นิ (central park) ที่เต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เช่น รา้นเสื้อผา้

แฟชั่น, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ี่กนิบรเิวณตัง้แตส่ถานีซา
คาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะโอโดร ิ

 

วนัทีห่า้  สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ - สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ 
10.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ639 

15.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 
 

******************************************* 
 

ส าหรบัลูกคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 



 
 
 
 
 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชย
คา่เสยีหายเฉพาะสายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และ

รบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้ 
เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะ
อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน า

เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 
✓ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซัก

รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ น

ไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงค์พ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 

ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ค่าทปิมคัคุเทศก ,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึ

พอใจของทา่น 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะ
ช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่าน

ตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิท
ฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  

 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจอง

กอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  
 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 
• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 



 
 
 
 
 
 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมา
ทางอเีมล ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่
พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // 
[หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให้ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่
รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ 
เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ

หนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารกา
รนัตคีา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจ

ขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวน
สทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจ่าย

ในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ

ญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่
เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร

พ านักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให ้
เขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะ
ไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  



 
 
 
 
 
 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุใน
โปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้
สบูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 
7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิ

กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ 

ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่
คา่ใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และ
คนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ด ้

ท่องเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง 

รวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง 

ในวันนั้นๆ มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้

ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่ว
ตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

 
 
 

 


