
 
 
 
 
 

ญีปุ่่ น ซูโมเ่จแปนแอลป์ 
โดยสายการบนิ AIRASIA X (XJ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน - เดอืนมถินุายน 2563 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
เช็คอนิ เสน้ทางสายโรแมนตคิ 

ก าแพงหมิะบนเทอืกเขาเจแปน แอลป์ ตะลุยสวนดอกไมบ้ก๊กะโนะ ซาโตะ 
นาโกยา่ - ทาคายามา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ๊ - ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ 

เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน มอลล ์- ศาลเจา้โอสคึนันง 
ถนนชอ้ปป้ิงโอส ุ- มติซุยเอาทเ์ล็ท  

พเิศษ!! รวมต ัว๋ข ึน้เจแปนแอลป์ / ชาบูหมสููตรตน้ต าหรบั 
โทปันยากหิมสูไตลญ์ีปุ่่น บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งยากนิคิ ุ 

 



 
 
 
 
 

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 - ทาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ  ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ - เขตเมอืง
เกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน มอลล ์

07.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงทาคายาม่า จงัหวดั “ฮดิะ” จังหวัดทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิี่
สวยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร  ทีไ่ดช้ือ่วา่“ลติเติล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยู่ในหบุเขาที่

ยังคงดูแลวัด ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ด ้
อย่างลงตัว น าท่านเทีย่วชม เมอืงทาคายามา่ ทีไ่ดช้ือ่วา่“ลติเติล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็ก

น่ารักตัง้อยู่ในหบุเขาทีย่ังคงดแูลวัด ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืง
เกียวโตในอดีตไวไ้ดอ้ย่างลงตัว น าท่านสู่ หมู่บา้นชริาคาวะโกะ หมู่บา้นที่ไดร้ับเลือกจาก
องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคุึร ิซึง่

เป็นแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากค าวา่ กสัโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบของบา้น
ทีห่ลังคาชันถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 

18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ตต่ัวเดยีว 
แตย่ังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอย่างหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู โทปันยากหิมูสไตลื
ญีปุ่่ น 
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  

 

 



 
 
 
 
 

 เดินทางมาถึงเขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิทั ้งที ย่านนี้มีแต่ของ
อร่อยอย่างแน่นอนเมื่อเดินตามไปถนนเรื่อยๆ 2 ขา้งทางนั้นมีแต

รา้นอาหารน่าทานไปหมดสะทุกรา้น อากาศหนาวๆก็ตอ้งหาอะไรอุ่นๆ
ทานกันแกห้นาวสักหน่อยสิง่แรกทีแ่นะน าน่ันคอื มทิาราชดิงัโงะ เป็น

แป้งขา้วเหนียวย่างเคลอืบซอสมโิซะหวาน เป็นเมนูทีใ่ครผ่านมาทีน่ี่ก็
ตอ้งแวะชมิ ไม่วา่เด็กหรอืผูใ้หญ่ก็ตา่งชืน่ชอ 
 

 

 อกีหนึง่เมนูยอดฮติตลอดการทีพ่ลาดไม่ไดน่ั้นก็คอื....ซูชเินือ้ฮดิะ กา
รันตคีวามอร่อยดว้ยแถวยาวนอกรา้น ทีร่า้นนี้เสริฟ์เมนูซูชเินื้อวากวิคุณภาพดี

ระดับ A4-A5 โดยซูชชิดุนี้ประกอบไปดว้ยขา้วปั้นหนา้เนื้อโรยตน้หอมและกุน
คันมาก ิโดยเนื้อถูกปรุงอย่างดีดว้ยเกลือทาเคะซุมหิรือเกลือจากไมไ้ผ่ ขิง
และโชยุ เสริฟ์บนขนมเซมเบ ้ดังนัน้จงึทานไดท้ัง้หมด วนิาททีีเ่นื้อนุ่มๆละลายในปากนัน้ บอก

ไดเ้ลยวา่สมกับทีร่อคอยอย่างแน่นอน! 
 

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

ชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย   
ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่โรงแรม ITOEN HOTEL ASAMANOYU หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีส่าม เสน้ทางสายโรแมนตคิ - ก าแพงหมิะบนเทอืกเขาเจแปน แอลป์ (ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ทาเทยาม่า เสน้ทาง ก าแพงหมิะ เจแปน แอลป์ เสน้ทางท่องเทีย่ว

คลาสสคิทีท่่านจะประทับใจไม่รูล้มื (ขึน้กับสภาพอากาศ) น าท่านน่ังกระเชา้ไฟฟ้ารูปขัน้บันไดสู่

ที่ราบสูงบโิจไดร่า เพื่อท าการเปลี่ยนรถโคช้เป็นสายธรรมชาติของทางวนอุทยาน น าท่าน

โดยสารรถโคช้สูย่อดดอย ผ่านป่าสนและทุ่งราบทีม่มีนตเ์สน่หแ์ตกตา่งกันทุกฤดู เช่น น ้าตกโช
เมยีวเป็นน ้าตกทีสู่งทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น ผ่านป่าสนดกึด าบรรพท์ีม่อีายุกว่า 1,000 ปี ลัดเลาะ



 
 
 
 
 

ไปตามซอกก าแพงหมิะทีสู่งราว 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเมษายน-ตน้เดือนพฤษภาคม) ถงึ
ยอดมุโรโด คอื จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุของเสน้ทางนี้ บรเิวณยอดเขาท่านสามารถเห็นทะเลสาบนอ้ย
ใหญ่ ทะเลหมอกทีต่ัดกับขอบฟ้าสสีดตลอดทัง้วันทัง้คนื สรา้งความประทับใจใหท้่านมริูล้มื  

 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าไรม้ลพิษทะลุอุโมงคใ์ตภู้เขาทาเทยาม่า ดว้ยความสูงถงึ 3,015 

เมตร และสงูเป็นทีส่องรองจากภเูขาไฟฟูจ ิสูท่ีร่าบไดคัมโป ชมความงดงามแหง่ทัศนียภาพอกี
ฟากฝ่ังของภเูขา จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่คุโรเบะไดรา่ ทีร่าบสงูบนไหลเ่ขาทีท่่านสามารถชม

ทัศนียภาพของช่องเขาทีเ่ป็นเหวลกึ สรา้งความตื่นตาตื่นใจอย่างยิง่แก่นักท่องเที่ยว น าท่าน
โดยสารกระเชา้ขา้มเหวลกึซึง่มเีพียงลวดสลงิของกระเชา้จากตน้ทางถงึปลายทางเท่านัน้ ไม่มี
เสาค ้าหรือคั่นกลางเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงไดฉ้ายาว่า กระเช้าพาโนราม่า น าท่าน

โดยสารเคเบลิคารไ์ฟฟ้ารูปขัน้บันไดอกีครัง้เพื่อลดระดับลงสู่สันเขือ่น คุโรเบะ เป็นเขือ่นขนาด
ยักษ์ทีม่คีวามยาวของสันเขือ่นถงึ 800 เมตร ท่านสามารถเดนิชมววิทีว่เิศษยิง่ใหญ่ตระการตา

ของเทอืกเขาแอลป์ได ้และชมความแรงของน ้าทีป่ลอ่ยออกจากแอง่น ้าสเีขยีวมรกตทีพ่วยพุ่งสง่
เสยีงดังสน่ันสู่เบือ้งลา่ง จากนัน้น าท่านสู่ดา่นสุดทา้ยของเสน้ทางธรรมชาต ิน าท่านโดยสารรถ
โคช้ไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใตภู้เขาทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสูท่ีพั่ก 



 
 
 
 
 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ชาบูหมูสไตลญ์ีปุ่่ น  

พกัที ่โรงแรม GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แร่

แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 
 
วนัทีส่ ี ่ สวนดอกไมบ้๊กกะโน๊ะ ซาโตะ - ศาลเจา้โอสคึนันง - ถนนชอ้ปป้ิงโอสุ - นาโกย่า - มติ

ซุยเอา้ทเ์ล็ท 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไมบ้๊กกะโนะซาโตะใหท้่านไดน่ั้งรถรางสัมผัสบรรยากาศ
ภายในไร่  ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพันธุอ์าท ิดอกกหุลาบ, ลลิลี,่ ซาเวยีร,์ ดอกเวอรจ์ิ
เนี่ย และดอกโคเคยี หรอืโคชอิะ ทีเ่บง่บานตอ้นรับผูท้ีม่าเยอืน เก็บภาพประทับใจทีแ่สนโรแมน

ตคิกับมวลหมู่ดอกไมอ้ีกทัง้ฉากหลังยังเป็นโบสถ์สุดคลาสสคิ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ถา้
หากดอกไมย้งัไมบ่านหรอืหมดฤดู ภายในสวนยงัมดีอกไมป้ระเภทอืน่ๆใหร้บัชมจ านวน

มาก) 
 

 



 
 
 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งยากนิคุิ 
น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้โอสคึนันง เป็นหนึ่งในสามของศาลเจา้บูชาเจา้แม่กวนอมิที่ใหญ่
ทีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นวัดประจ าตระกลูโอดะ นอกจากนี้ยังมวัีดบันโชจซิึง่โทกงุาวะ อเิอะยาสเุคย

พักอยู่เมื่อครัง้เป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หนา้หนึ่งของย่านโอสึ OSU เป็นเมืองที่
ผสมผสานระหว่างประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮติทีสุ่ด

ของนาโกย่า ซึง่นอกจากคนญีปุ่่ นแลว้ นักท่องเทีย่วตา่งชาตกิ็นยิมมาเยีย่มชมเชน่กัน  
 

 
 

จากนัน้ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิม่ที่
ย่านรา้นคา้ ณ บริเวณถนนช้อปป้ิงโอสุ ซึง่มีอายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการคา้ที่มี

ชือ่เสยีงและไดร้ับความนิยมจากนักท่องเทีย่วเป็นอย่างมากดว้ยมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศย่าน
ชนชัน้แบบดัง้เดมิ ถนนชอ้ปป้ิงนี้ประกอบไปดว้ยรา้นคา้มากมายกวา่ 1,200 รา้น เรยีงรายตลอด

สองขา้งทางยาว 1.7 กโิลเมตร ประกอบดว้ยอาหารและสินคา้ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน ้าหอม, 
เสือ้ผา้, เครือ่งส าอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยีห่อ้ดังและทีส่ าคัญคอืราคาถูกมาก  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่นาโกย่า เพื่อน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมเอา้ท์เล็ท ณ มติซุย
เอา้ทเ์ล็ท ซึง่เอาท์เล็ทนี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสนุกนางาชมิะสปาแลนด์ มอีาณาเขตบรเิวฝร
กวา้งขวางมาก  เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 302 รา้น อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, 

Seigo , Gucci , Longcham , Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพียบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับ
ทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟชั่นหญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ทั่วไป ซึง่มีส่วนลด

มากมายสูงสุดถึง 80% นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ไวค้อยบริการ
นักท่องเทีย่วอกีดว้ย  

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
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 โดยสวัสดภิาพ 
 
 

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

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

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัรไ์ม่รวม

ต ั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 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 27,999 8,000 17,999 

07 – 11 มถุินายน 2563 25,999 8,000 15,999 

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

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

 

 บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 
** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 



 
 
 
 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ  
และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ 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 
 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ
เขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่นได ้(เช่น เงนิ
สด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัร ์

จดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น 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** 
 คา่ใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 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 าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
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
ปฏวัิต ิ 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 มิลลลิติรต่อ

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 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


