
 
 
 
 
 

ญีปุ่่ น นาโกยา่ ทาคายามา่ เกีย่วโต 5วนั3คนื 
โดยสายการบนิ Air Asia X (XJ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน 2563 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
เยอืนเมอืงมรดกโลก เยีย่มชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ เช็คอนิววิพนัลา้น สวนอาซาฮ ีฟุนะกาวา่ 

ชมซากุระสุดวา้วทางเดนินกัปราชญ ์ไมพ่ลาดชมศาลเจา้เฮอนั 

สมัผสัพธิชีงชาสไตลญ์ีปุ่่ น – นาโกยา่ – ชมซากุระ รมิแมน่ า้ซาไก 
ทาคายามา่ – ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ– ออิอนมอลล ์

ไรว่าซาบไิดโอะ - ปราสาทมตัซโึมโต ้- โทยามา่ – เกยีวโต - มติซุยเอา้ทเ์ล็ท  
อาหารพเิศษ!! เมนูบุฟเฟ่ตช์าบูสูตรตน้ต าหรบั ป้ิงยา่งยากนิคิสุไตลญ์ีปุ่่น 

เซ็ตหมยูา่งมโิซะใบโฮบะ 
 
 

 



 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง  
20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบนิ AIRASIA X เพือ่

เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 

 สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
23.55 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

วนัทีส่อง       นาโกยา่ - ชมซากุระบรเิวณแมน่ า้ซาไก - ทาคายามา่ - ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ -
เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน มอลล ์

07.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้ 

น าท่าน ชมเทศกาลซากุระบาน บรเิวณแม่น ้าซาไก เป็นอันดับ 1 ในการชมซากรุะในเมอืงกฟิ ุ
ใหท้่านไดสั้มผัสบรรายากาศของ ซากรุะทีบ่านสะพรั่ง อวดโฉมตลอดสองฝ่ังแม่น ้า จ านวนกว่า  

1200 ตน้  แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้ซากุระจะบานหรอืไม่ หรอืบานมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กับสภาพอากาศใน
แต่ละปี โดยปกตซิากุระจะเริม่บานตัง้แต่ปลายเดอืนมนีาคม – ตน้เดอืนเมษายนของทุกปี ทัง้นี้

ขึน้อยู่กับสภาพอากาศในปีนัน้ๆ  
 

 
  

** ในกรณีทีด่อกซากุระยงัไม่บานทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั 
ศาลเจา้ Kogane Shrine ศาลเจา้แหง่นีถู้กต ัง้ขึน้เมือ่ปี 135 เป็นศาลเจา้ชนิโต ต ัง้อยู่ท ี่

เมืองกฟิุ ศาลเจา้แห่งนี้อยู่ใกลก้ลางใจเมืองกฟุิ  ส ิง่พิเศษส าหรบัศาลเจา้นี้คอืเป็น



 
 
 
 
 

สถานทีท่ ีร่บัพลงัจากพระเจา้ ผูค้นส่วนใหญ่และชาวเมอืงกฟุิจะขอพรจากทีแ่ห่งนีเ้พือ่
การโชคดแีละการคา้ขายทีร่ า่รวย **  

  
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงทาคายาม่า จงัหวดั “ฮดิะ” จังหวัดทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิี่
สวยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร  ทีไ่ดช้ือ่วา่“ลติเติล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยู่ในหบุเขาที่
ยังคงดูแลวัด ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ด ้

อย่างลงตัว  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูเซ็ตหมูย่างมโิซะใบ

โฮบะ  
น าท่านชมสถานทีส่ าคัญเมือ่ครัง้อดตี ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ ใชเ้ป็นทัง้ทีท่ างาน และที่

อยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกุ
กาวา่  ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นทีท่ าการรัฐในยุคเอะโดะเพยีงแห่งเดยีวทีข่า้ม
พน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี หอ้งขัง

นักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที ่น าชมความงามของเมอืงทาคายาม่า ซึง่ยังคงความ
เป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอย่างแทจ้รงิ ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน   

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
จากนัน้เดนิชม เขตเมอืงเก่าซนัมาชซิจึ ิซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทีย่ังคง

อนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและ
เก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซุปมโิสะชริุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่

เป็นตุ๊กตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 เดนิทางมาถงึเขตเมอืงเก่าซันมาชซิจึทิัง้ท ีย่านนี้มแีตข่องอร่อยอย่าง
แน่นอนเมือ่เดนิตามไปถนนเรื่อยๆ 2 ขา้งทางนัน้มแีตรา้นอาหารน่าทานไป

หมดสะทุกรา้น อากาศหนาวๆก็ตอ้งหาอะไรอุน่ๆทานกันแกห้นาวสักหน่อยสิง่
แรกทีแ่นะน าน่ันคอื มทิาราชดิงัโงะ เป็นแป้งขา้วเหนียวย่างเคลอืบซอสมิ
โซะหวาน เป็นเมนูทีใ่ครผ่านมาที่นี่ก็ตอ้งแวะชมิ ไม่ว่าเด็กหรือผูใ้หญ่ก็ต่าง

ชืน่ชอ 
 

 

 อกีหนึง่เมนูยอดฮติตลอดการทีพ่ลาดไม่ไดน่ั้นก็คอื....ซูชเินือ้ฮดิะ กา
รันตคีวามอร่อยดว้ยแถวยาวนอกรา้น ทีร่า้นนี้เสริฟ์เมนูซูชเินื้อวากวิคุณภาพดี
ระดับ A4-A5 โดยซูชชิุดนี้ประกอบไปดว้ยขา้วปั้นหนา้เนื้อโรยตน้หอมและกุน

คันมากิ โดยเนื้อถูกปรุงอย่างดีดว้ยเกลือทาเคะซุมิหรือเกลือจากไมไ้ผ่ ขิง
และโชยุ เสริฟ์บนขนมเซมเบ ้ดังนัน้จงึทานไดท้ัง้หมด วนิาททีีเ่นื้อนุ่มๆละลาย

ในปากนัน้ บอกไดเ้ลยวา่สมกับทีร่อคอยอย่างแน่นอน! 
 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของ
ฝากกอ่นกลับ อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคท
ชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย   

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่โรงแรม PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีส่าม ปราสาทมตัซโึมโต ้- ไรว่าซาบไิดโอะ - โทยามา่ - สวนอาซาฮ ีฟุนะกาวา่ - ทาคายามา่ 

- หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเก็บภาพประทับใจดา้นหนา้ ปราสาทมตัซึโมโต  ้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

ปราสาทอกีา เนื่องจากผนังปราสาทมสีดี า และปีกดา้นตา่งๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมอืนปีก
นก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาว่า คาสุมาซะ เพื่อใชเ้ป็นที่พักของบรรดาเจา้เมอืงใน

อดตี ปัจจุบันหลังจากไดร้ับการจัดตัง้เป็นสมบัตปิระจ าชาตญิีปุ่่ นไดป้รับใหเ้ป็นพพิธิภัณฑส์ าหรับ



 
 
 
 
 

รวบรวมขอ้มูลประวัตศิาสตรข์องญีปุ่่ นและประวัตศิาสตรข์อง จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาทที่
มคีวามสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ ไรว่าซาบไิดโอะ ตัง้อยู่ทีเ่มอืงอาซมุโินะ ไร่แหง่นี้ปลกูตน้วาซาบเิป็นหลักซึง่
ถือว่าเป็นไร่วาซาบิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น ภายในไร่น าท่านเยี่ยมชมตน้วาซาบิ และ

ผลติภัณฑจ์ากวาซาบ ิอาทเิชน่ วาซาบสิด วาซาบดิอง โซบะวาซาบ ิแกงกะหรี่วาซาบ ิไสก้รอก
วาซาบ ิน ้าสลัดรสวาซาบ ิเบยีรท์ีท่ าจากวาซาบ ิน ้าวาซาบ ิไอศกรมีรสวาซาบ ิช็อกโกแลตรสวา

ซาบ ิและอืน่ๆอกีมากมาย 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ป้ิงย่างยากนิคุิสไตล์
ญีปุ่่ น  
น าท่านเดนิทางสู่ สวนอาซาฮ ีฟุนะกาวา่ ตัง้อยู่ทีเ่มอืงอาซาฮ ีเขตจังหวัดโทยาม่า ถอืว่าเป็น

จุดชมซากุระทีส่วยอกีแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ นทีไ่ม่ควรพลาด ในช่วงฤดูใบไมผ้ลทิุกท่านจะสามารถ
เห็นดอกซากุระบานสะพรั่งเรียงรายตดิริมน ้าฟุนะกาว่า และที่ถือเป็นจุดไฮไลท์เลยคือฉาก

เบือ้งหลังของตน้ซากรุะทีบ่านเรียงรายนัน้จะเป็นววิของเทอืกเขาคติะ หรือเทอืกเขาแอลป์ จงึ
ท าใหท้ีแ่หง่นี้เป็นจุดซากรุะทีง่ามเหมอืนภาพวาด  

 

 
 

ภายในสวนแห่งนี้ประกอบไปดว้ยตน้ซากุระสายพนัธุโ์ยชโินะประมาณ 250 ตน้ เรียงยาว
ตลอด 800 เมตร ซึง่ในจุดนี้หากบานสะพรั่งพรอ้มกันนัน้จะเสมอืนอุโมงค์ซากุระสวยงามสุดๆ 

โดยปกติซากุระจะเริ่มประมาณตน้ๆเดือนจนถงึปลายเดือนเมษายนของทุกปี ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศในปีนัน้ๆ 

 

 



 
 
 
 
 

** ในกรณีทีด่อกซากุระยงัไม่บานทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั 
รมิแม่น า้มตัสคึาวะ โดยทีแ่ห่งนีเ้ป็นหนึง่ใน 100 สถานทีส่วยงามทีส่ามารถชมดอก
ซากุระไดอ้กีหนึง่แหง่ โดยมตีน้ซากุระราวๆ 460 ตน้บนรมิฝั่งแมน่ า้ ** 

น าท่านเดนิทางสู ่น าท่านสู ่หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมู่บา้นทีไ่ดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกให ้
เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกับบา้นในแบบกัสโชสคึรุ ิซึง่เป็นแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิ 

ชือ่นี้ไดม้าจากค าวา่ กัสโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชนัถงึ 60 องศา มี
ลักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 
10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรง

สามารถรองรับหมิะทีต่กมาอย่างหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี
 

 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่โรงแรม GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ เกยีวโต - ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญีปุ่่ น - ทางเดนินกัปราชญ ์- นาโกยา่ - มติซุยเอา้ท์
เล็ท 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเก่าของญี่ปุ่ นมานานกว่า 1,000 ปี  จากนัน้
เดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั หรอืศาลเจา้เฮอันจงิงุ ศาลเจา้เฮอันสรา้งในปี 1895 เนื่องในโอกาสที่

นครเกยีวโตมอีายุครบ 1,100 ปี โดยอทุศิถวายแด่จักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ุดทา้ยของเกยีว
โต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงที่สรา้งขึน้เมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะ
อัคคภัียในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึง่ไดร้ับอทิธพิลจากจนี ศาลเจา้ในลัทธชินิโตก็

เปลีย่นมาสรา้งตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากที่เคยทิง้เนื้อไมไ้วใ้หม้ีสตีามธรรมชาตกิ็หันมา
ทาสีเป็นครัง้แรกเมื่อกา้วผ่านประตูศาลเจา้เขา้ไป จะพบภาพจ าลองของพระราชวังโบราณที่

ย่อสว่นลงมาเหลอืสองในสาม มลีานหนิกรวดสขีาวอันกวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิารใหญ่ไดโงะ



 
 
 
 
 

คุเด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ นี่ก็คือที่ว่าราชการทัง้หลายทัง้ปวง) ซึง่มเีจดียพ์ยัคฆ์ขาวขนาบอยู่ทาง
ตะวันออกและตะวันตก ประตูดา้นซา้ยของวหิารจะเปิดออกสูส่วนแบบเฮอันทีอ่อกแบบมาใหใ้ช ้

ล่องเรือและเดนิเล่นไดด้ว้ยสะพานแบบจีน บงึน ้าใสและบันไดมังกร ไม่รวมค่าเขา้ชมสวน 

600 เยน 
 

 
 

น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญีปุ่่ น ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่ นว่าดว้ย
การใชเ้วลาอย่างสุนทรีย์ ดว้ยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณ

ศตวรรษที ่14 ตน้ฉบับของพธิชีงชา และใหท้่านไดสั้มผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรื่องราว
เกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดื่มและชงชาที่ไดแ้พร่หลายในบรรดาชนชัน้สูงใน
ประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูสูตรตน้
ต าหรบั 

น าท่านเดนิทางสู่ ทางเดนินกัปราชญ ์ซึง่ถอืว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระที่สวยที่สุดในเมือง
เกยีวโต ถนนแห่งนี้ในอดตีมนัีกปราชญท์ีม่ีชือ่เสยีงในช่วงศตวรรษที ่20 ไดม้าเดนิสงบจติใจที่

ถนนสายนี้เพื่อท าใหเ้กดิสมาธ ิจงึท าใหเ้ป็นที่มาของชือ่ทางเดนินักปราชญ์ ถนนแห่งนี้มีตน้
ซากุระมากถงึ 500 ตน้ตลอดรมิคลอง ยามเมื่อดอกซากุระบานพรอ้มกันทุกท่านสามารถชม
อุโมงคซ์ากุระทีบ่านสะพรั่ง โดยปกตแิลว้จะบานในช่วงเดอืนเมษายนของทุกปี ทัง้นี้ขึน้อยู่กับ

สภาพอากาศ 
 



 
 
 
 
 

 
 
** ในกรณีทีด่อกซากุระยงัไม่บานทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั 

ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิทีส่ถติของพระแมโ่พสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีน่บัถอืยิง่ของประชาชนทีม่า
สกัการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรือ่งพชืพรรณธญัญาหาร น าท่าน

สกัการะ พระแม่โพสภ และเทพจิง้จอกที่ชาวญี่ปุ่ นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค ์ผู ้คอยน า
ขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้ืน่ตากบัรูปปัน้ของเทพจิง้จอก ที่
มจี านวนมากมาย **  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูน่าโกย่า เพือ่น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมเอา้ทเ์ล็ท ณ มติซุย
เอา้ทเ์ล็ท ซึง่เอาทเ์ล็ทนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสนุกนางาชมิะสปาแลนด ์มอีาณาเขตบรเิวฝร

กวา้งขวางมาก  เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 302 รา้น อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, 
Seigo , Gucci , Longcham , Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับ
ทุกคนตัง้แตส่นิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทั่วไป ซึง่มสีว่นลด

มากมายสงูสดุถงึ 80% นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ไวค้อยบรกิาร
นักท่องเทีย่วอกีดว้ย  

 

 



 
 
 
 
 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่โรงแรม HOTEL KOYO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้ สนามบนินาโกยา่ - กรุงเทพฯ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. เหริฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ639 บรกิารอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

13.00 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
 

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

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ  
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัรไ์มร่วม

ต ัว๋ 

01 – 05 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

03 – 07 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 

05 – 09 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 

08 – 12 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 

10 – 14 เมษายน 2563 35,999 8,000 25,999 

12 – 16 เมษายน 2563 35,999 8,000 25,999 

15 – 19 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 

 

 บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ  

และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนื

มดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายค่าต ั๋วไปใหก้บัการสายการบิน
เรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 



 
 
 
 
 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
คืนมดัจ าท ัง้หมด เนื่องจากทางบรษิทัฯ ได้ช าระค่าต ั๋วเครือ่งบินเต็มใบให้กบัสายการบินเป็นที่
เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ น

ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน   
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า ผู ้
เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 1,700 บาท** 
 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน 
กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 



 
 
 
 
 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของ
ทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอื

เอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่
บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับ
ยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ
มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

***ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 

30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน า

เทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรือ
คา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของ

ทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่น
หรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่า

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ
ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่าง

บรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า

น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึ
ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การ



 
 
 
 
 

ปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือ
การบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง

เทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้

แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อ
ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของ
ดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ
เท่านัน้  

2. สิง่ของที่มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม ้
สด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้ง

เสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


