
 

 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์XJ 

 
อลัไพนรู์ท สมัผสั Snow Wall กําแพงหมิะขนาดมะหมึา 

ชมเมอืงเกา่ซนัมาชซิูจ ิณ เมอืงทาคายามา่ 
เยีPยมชมหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ 

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต ชมปราสาททอง คนิคะคุจ ิ 
แวะขอพร ณ ศาลเจา้เฮอนั และชอ้ปปิX งชนิไซบาช ิ

FREE WIFI ON BUS 
มนํี XาดืPมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 



 

 

** ปล. ราคานีXไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 
ไมม่รีาคาเด็ก เนืPองจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายุตํPากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 

บาท/ทา่น 
วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญีPปุ่น  

11.00 น. พรอ้มกันที, สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั .น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 
เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที,ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื,อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที,นั,ง จัดที,นั,งแบบ 3-
3-3  (นํ.าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซื.อนํ.าหนักเพิ,ม ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย)  

บรกิารอาหารและเครืPองดืPมบนเครืPอง 

14.50 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญี,ปุ่ น โดยเที,ยวบนิที, XJ610 
22.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีPปุ่น หลังจากผ่านขั.นตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดนิทางสูท่ี,พัก 

(เวลาทีPญีPปุ่น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัPวโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื,อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีPปุ่นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 
เนืXอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

คํPา         อสิระรบัประทานอาหารคํPาตามอธัยาศยั  
พกัทีP Ueno Flex Hotel Iga หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีPยว จํานวน 
17-21 เมษายน 2562 32,888 7,900 34+1 
18-22 เมษายน 2562 32,888 7,900 34+1 
20-24 เมษายน 2562 32,888 7,900 34+1 
21-25 เมษายน 2562 32,888 7,900 34+1 
22-26 เมษายน 2562 32,888 7,900 34+1 
23-27 เมษายน 2562 32,888 7,900 34+1 
24-28 เมษายน 2562 32,888 7,900 34+1 
25-29 เมษายน 2562 32,888 7,900 34+1 
26-30 เมษายน 2562 32,888 7,900 34+1 

27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562 34,888 7,900 34+1 
28 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562 34,888 7,900 34+1 
29 เมษายน-03 พฤษภาคม 2562 34,888 7,900 34+1 
30 เมษายน-04 พฤษภาคม 2562 34,888 7,900 34+1 

06-10 พฤษภาคม 2562 29,888 7,900 34+1 
07-11 พฤษภาคม 2562 29,888 7,900 34+1 
08-12 พฤษภาคม 2562 29,888 7,900 34+1 
09-13 พฤษภาคม 2562 29,888 7,900 34+1 
10-14 พฤษภาคม 2562 29,888 7,900 34+1 



 

 

วนัทีPสอง   ทาคายาม่า – ซนัมาชซูิจ ิ– ชริาคาว่าโกะ - เมอืงมตัสโึมโต ้– ถนนนาคามาช ิ– 
ปราสาทมตัสโึมโต ้(ดา้นนอก) 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทือกเขา
เจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไวว่้าเป็น ลติเติXลเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเก่าแก่
ที,ยังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึ,งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี,ปุ่ นไดอ้ย่าง
สมบูรณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึ.นดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเกา่แก ่อายุเป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาล
เจา้ สะพาน ตลาดเชา้ที,คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพ
ธรรมชาตอัินอุดมสมบูรณ์ นําท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศเมอืงเกา่ทาคายาม่าที, ซนัมาชซูิจ ิ
(Sanmachisuji) ย่านเมืองเก่าที,อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื,อ 300 ปีก่อนไดเ้ป็นอย่างดี 

ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจนิยะ (Takayama Jinya) อดีตทําหนา้ที,เป็นสํานักงาน
รัฐบาลทอ้งถิ,นประจําภูมภิาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 
จนกระทั,งปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสี,อทาทามทิี,
ไดร้ับการบํารุงรักษาเป็นอย่างด ี ปัจจุบันใชเ้ป็นที,จัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของ
ขุนนางศักดินา แผนที,ภูมภิาคฮิดะ และประวัติศาสตร์แผนเมือง เป็นตน้ (ไม่รวมค่าเขา้ 
จา่ยเพิPมประมาณ 430 เยน/ทา่น)  

เทีPยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  
นําท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที,เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศญี,ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที,มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful 
village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที,มีชื,อเสียงแห่งหนึ,ง HILIGHT!!! หมู่บา้น
แบบกัชโชสคุึร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณที,มอีายุมากกว่า 250 ปี คําว่า “กชัโช” มคีวามหมาย
ว่า “พนมมอื” ซึ,งเป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นที,มหีลังคามุงดว้ยฟางขา้วที,
ทํามุมชันถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืที,ประนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร 
กวา้ง 10 เมตร ทั .งหลังถูกสรา้งขึ.นโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโกขึ.น
ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก  
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมตัสโึมโต ้(Matsumoto) เป็นเมืองที,ใหญ่เป็นอันดับสองของ
จังหวัดนากาโน่ นําท่านอสิระชอ้ปปิ.งสนิคา้พื.นเมือง พรอ้มกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมือง
ทอ้งถิ,น ณ ถนนนาคามาช ิ(Nakamachi Street) สองขา้งทางของถนนเรยีงรายไปดว้ย
อาคารเก่าแก่สไตล์โบราณที,เก็บรักษาไวเ้ป็นอย่างดี รวมถงึอาคารคลังสนิคา้จํานวนหนึ,ง 
(kura) ที,มีผนังสขีาว ซึ,งเป็นสัญลักษณ์ของย่านการคา้ในอดีต นอกจากนี.ยังมีรา้นคา้เล็กๆ 
ขายของแฮนดเ์มด ของที,ระลกึ ของสะสมต่าง รา้นอาหาร เครื,องดื,ม และที,พักแบบเรียวกัง
เปิดใหบ้ริการแก่นักท่องเที,ยวอีกดว้ย จากจุดนี.ไม่ไกลจาก ปราสาทมตัสึโมโต้ 
(Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทดั.งเดมิที,ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที,สดุ
ของประเทศญี,ปุ่ น  เนื,องจากสรา้งอยู่บนพื.นที,ราบ ในภาษาญี,ปุ่ นจึงเรียกว่า ฮริาจโิระ 
(Hirajiro) ปราสาทแห่งนี.มีเอกลักษณ์ตรงที,มหีอคอยและป้อมปืนเชื,อมต่อกับโครงสรา้ง
อาคารหลัก และดว้ยสโีทนมืดทําใหเ้กิดความรูส้กึที,ยิ,งใหญ่และสุขุม จนไดร้ับ ฉายาว่า



 

 

ปราสาทอกีา (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดที,น่าสนใจ ไดแ้ก่ บันไดไมส้งูชัน 
ชอ่งเก็บหนิสําหรับโจมตศัีตรู ชอ่งสําหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชั .น (ราคาทวัรไ์มร่วม
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ปราสาท) 

คํPา         อสิระรบัประทานอาหารคํPาตามอธัยาศยั  
พกัทีP Matsumoto Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
วนัทีPสาม   สายอลัไพนท์าเทยามา่ – เขาทาเทยามา่ – กําแพงหมิะ – เขืPอนคุโรเบะ – คานาซา

วา่ - สวนเค็นโรคุเอ็น 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านสัมผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเสน้ทาง สายอลัไพนท์าเท
ยาม่า-คุโรเบะ ซึ,งเป็นส่วนหนึ,งของ เจแปนแอลป์ (Alpen Route) โดยการนําท่าน
เดนิทางสู ่สถานทีาเทยามา่ จากนั.นนําท่านโดยสารเคเบิ.ลคาร ์ลอดภูเขาสู ่สถานบีโีจดยั
ระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. นําท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ 
ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทอืกเขาแอลป์ญี,ปุ่ น ใหท้่านไดเ้ก็บเกี,ยว
ความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั.นนําท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 
เมตร ซึ,งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจ ิและยังเป็นหนึ,งในสามภูเขาศักดิxสทิธิxตาม
ความเชื,อคนญี,ปุ่ นตั .งแต่สมัยโบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจ
จากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ,งในวันที,ทอ้งฟ้าโปร่ง สามารถมอง เห็นไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟูจ ิ
และใหทุ้กท่านไดเ้ดนิบนเสน้ทางที,สองขา้งทางเป็น กําแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) 
สูงกว่าสบิเมตร (ขึ.นอยู่กับสัมผัสกับความขาวของหมิะที,สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น 
นับเป็นอกีทัศนียภาพที,ตื,นตาตื,นใจ เพลดิเพลนิกับการบันทกึภาพที,ประทับใจ 

เทีPยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  
 นําท่านเดินทาง ผ่านอุโมงค ์ที,ลอดใตภู้เขาทาเทยาม่า ที,มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร 
นับเป็นอุโมงคท์ี,อยู่สงูที,สดุในญี,ปุ่ น จากนั.นนําท่าน โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ที,ไม่มเีสากลาง
ตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ จากนั.นนําท่านนั,งเคเบิ.ลคาร์ลอดภูเขาจาก 
สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ,งเป็นเคเบิ.ลคาร์
แห่งเดียวในญี,ปุ่ นที,ลอดภูเขาตั .งแต่ตน้จนสุดเสน้ทาง ทั .งนี.เพื,อหลีกเลี,ยงหมิะที,ตกรุนแรง
มากในฤดูหนาว จากนั.นชม เขืPอนคุโรเบะ (Kurobe Dam) ซึ,งเป็นเขื,อนยักษ์กั .นนํ.าที,ใหญ่
มหมึาที,สุดของประเทศญี,ปุ่ น จะมีสายรุง้พาดผ่านตลอดปี ที,โอบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ยลูก
และชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มีความสูงถงึ 186 เมตร และมีความกวา้งถงึ 492 



 

 

เมตร ซึ,งใชเ้วลาตั.งแต่เริ,มบุกเบกิจนเสร็จสิ.นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื,อนใชเ้วลาในการ
สรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพื,อขา้มเขื,อน 800 เมตร   เดนิทางสู่ เมอืงคานาซาว่า 
(Kanazawa) เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกจิอันรุ่งเรอืงและอารยะธรรมอันลํ.าค่าตั .งแต่สมัย
เอโดะชว่ง 
 
ที,ขุนนางศักดินาชั .นสูงทั .งหลายต่างใหก้ารสนับสนุนในเรื,องของการทํางานฝีมือและ
วัฒนธรรม นําท่านชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช้ื,อว่าเป็น 1 ใน 
3 ของสวนที,น่าตื,นตาตื,นใจที,สดุของประเทศญี,ปุ่ น พื.นที,ภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั.น ประกอบ
ไปดว้ยววิทวิทัศน์ของบ่อนํ.า หุบเขาอันสวยงามและบา้นหลังนอ้ยใหญ่ที,ใชใ้นการผลติชา
นั,นเอง ความหมายของคําว่า เค็นโรคุ คือ สวนที,มีองคป์ระกอบที,ดี 6 อย่างดว้ยกัน ก็คือ
พื.นที,ที,กวา้งขวาง, บรรยากาศที,เงยีบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งนํ.า, 
และทัศนียภาพลอ้มรอบที,สวยงามตระการตา นักท่องเที,ยวสามารถดื,มดํ,าและผ่อนคลายไป
กับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที,ผลัดเปลี,ยนมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละ
ฤดูกาลได ้จากนั.น อสิระใหท้่านชอ้ปปิ.ง บรเิวณหนา้สวนสาธารณะตามอัธยาศัย จากนั.น 
อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปปิ.ง ณ เมอืงคานาซาว่าตามอัธยาศัย 

คํPา         อสิระรบัประทานอาหารคํPาตามอธัยาศยั 
พกัทีP Kanazawa Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีPส ีP  เมอืงเกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญีPปุ่น – วดัคนิคะคุจ ิ- เมอืงโอซากา้ – ช้
อปปิX งชนิไซบาช ิ– สนามบนิคนัไซ 

  เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
นําท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (Kyoto) ซึ,งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี,ปุ่ นมายาวนาน
ที,สุด คือตั .งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมือง
สําคัญที,เต็มไปดว้ยประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมของญี,ปุ่ นดว้ย จากทางบรษัิท นําท่านสู่ 
ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) ศาลเจา้แห่งนี.นั.นถูกสรา้งขึ.นเพื,อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดิ
คามมุและจักรพรรดิxโคเมอ ิผูท้ี,มีความสําคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื,องจากเป็น
จักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดทา้ยของเกียวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน 
โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิยิักษ์สแีดงที,ตั .งอยู่ดา้นหนา้ของวัด มีสแีดงสดใสมองเห็นมา
แต่ไกล ไฮไลท!์!! จากนั.นสัมผัสวัฒนธรรมดั.งเดมิของชาวญี,ปุ่ น นั,นก็คอื การเรยีนพธิชีง
ชาญีPปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี,ปุ่ นนั.น มีขั .นตอนมากมาย เริ,มตั .งแต่การชงชา 
การรับชา และการดื,มชา ทุกขั .นตอนนั.นลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที,บรรจงและสวยงามเป็นอยา่ง
มาก พธิีชงชานี. ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วนร่วมในพธิกีารชง
ชานี.อกีดว้ย  

เทีPยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  



 

 

เดินทางสู่  วดัคินคะคุจิ 
(Kinkakuji) เดิมสรา้งขึ.น เพื,อใชเ้ป็น
บา้นพักของท่านโชกุนอาชิ กากา้ โยชิ
มสิุและท่านมีความตั.งใจยก บ ้ า น พั ก
แห่งนี.ใหเ้ป็นวัดนิกายเซน ภ า ย ห ลั ง
จากที,ท่านเสยีชวีติ คนไทย นิ ย ม เ รี ย ก
กันว่า วัดทอง เนื,องจากที,วัด นี. จ ะ มี
อาคารหลักเป็นสทีองเกือบ ทั .งหลังตั .ง
โดดเด่นอยู่กลางนํ.า ทําให ้ เกิดเป็นเงา
สะทอ้นกับพื.นนํ.าเบื.องหนา้ จนเกดิเป็นภาพที,สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ,งของเมืองเกยีว
โ ต  เดินทาง สู่  เ มือ ง โ อ ซาก้า  (Osaka) นํ าท่ านสู่ ย่ า นช อ้ป ปิ. ง  ชิน ไ ซบาชิ 
(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปปิ.งแห่งนี.มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ย
รา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส์ รา้นเครื,องสําอางค์ รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ 
รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื.อผา้สตรีทแบรนด์ทั .งญี,ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M 
Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างที,ตอ้งการรวมกันอยู่บรเิวณนี. นําท่านชอ้ปปิ.ง
กันต่อที, จากน ัXน ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ 
ประเทศญีPปุ่น 

คํPา         อสิระรบัประทานอาหารคํPาตามอธัยาศยั 
00.10 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีPยวบนิทีP XJ611 

**บรกิารอาหารและเครืPองดืPมบนเครืPอง** 
04.00 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

สําหรบัลูกคา้ทา่นทีPไมเ่อาต ั�วเครืPองบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจอง
ทวัร ์* 

** ท ัXงนีXเพืPอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีPยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืPองจากสภาวะ
อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันํา
เทีPยวญีPปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญีPปุ่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัPวโมง มอิาจเพิPมเวลาได ้
โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัXงนีXขึXนอยูก่บัสภาพการจราจรใน
วนัเดนิทางน ัXนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ ในการปรบัเปลีPยนเวลาทอ่งเทีPยวตามสถานทีPในโปรแกรม
การเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
ü ค่าตั�วเครื,องบนิไป-กลับตามรายการที,ระบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํ.ามัน  
ü ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
ü โรงแรมที,พักตามที,ระบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

***หอ้งพกัทีPญีPปุ่ นมขีนาดเล็กและมจํีานวนหอ้งจํากดัในแตล่ะโรงแรม สงวนสทิธกิรณีลูกคา้ Request 
ประเภทหอ้งพกั สามารถ Request ได ้แตอ่าจไมไ่ดต้ามทีPตอ้งการ (On Request)*** 

ü ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที,ต่างๆ ตามรายการที,ระบุ    



 

 

ü ค่าอาหาร ตามรายการที,ระบุ   
ü ค่าเบี.ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที,ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื,อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีXไมร่วม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื,องดื,ม ค่าซักรดี 

ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที,มไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี,ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื,นรอ้งขอวซี่าอกีครั .ง (เนื,องจากทางญี,ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยื,นวีซ่าเขา้ประเทศญี,ปุ่ นใหกั้บคนไทยสําหรับผูท้ี,ประสงค์พํานักระยะสั .นในประเทศ
ญี,ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี,ปุ่ นประกาศใหย้ื,นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ,ม 2,000 บาท สําหรับ
การยื,นรอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที,กระเป๋าสัมภาระที,มนํี.าหนักเกนิกว่าที,สายการบนินั.นๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีนํ.ามัน ที,สายการบนิเรยีกเก็บเพิ,ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื,องบนิไปแลว้ 
× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิ,น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจ

ของทา่น 
× ภาษีมูลค่าเพิ,ม 7 % และภาษีหัก ณ ที,จ่าย 3 % 

 

เดนิทางขึXนตํPา 34 ทา่น หากตํ,ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที,จะ
ชําระค่าบรกิารเพิ,มเพื,อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี,จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่าน
ต่อไป ทางบรษัิท 
 
 
 
ขอสงวนสทิธิxในการงดออกเดนิทางและเลื,อนการเดนิทางไปในวันอื,นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบล่วงหนา้  
 

เงืPอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
« มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที,ท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อน

วันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิxในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  
« สว่นที,เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมดัจําตามทีPกําหนด ขออนุญาตตดัทีPน ัPงใหลู้กคา้ทา่นอืPนทีPรออยู ่
• หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงื,อนไข 
• เมื,อท่านชาํระเงนิไม่ว่าจะทั.งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื,อนไขและขอ้ตกลง

ต่างๆที,ไดร้ะบุไวทั้.งหมดนี.แลว้ 
• หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชืPอพนกังานขายมา

ทางแฟกซ ์
• สง่รายชืPอสํารองทีPน ัPง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืPอ

พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีPยวทรปิใด, วนัทีPใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // 
[หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ไมร่บัผดิชอบ
ค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชืPอ-นามสกุล และอืPนๆ เพืPอใชใ้นการ
จองต ั�วเครืPองบนิท ัXงส ิXน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ.นไป และเหลือ
หนา้กระดาษอย่างตํ,า 2 หนา้หากไม่มั,นใจโปรดสอบถาม 
 



 

 

เงืPอนไขยกเลกิการจอง : 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัXงหมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัXงหมด 
• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  
• กรุ๊ปทีPเดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีPตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีPมกีารการนั

ตคี่ามดัจําทีPพกัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนื
เงนิได ้รวมถงึเทีPยวบนิ พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ  ไมม่ ี
การคนืเงนิทุกกรณี ท ัXงมดัจํา หรอืค่าทวัรท์ ัXงหมด เนืPองจากค่าต ั�วเป็นการเหมาจ่ายในเทีPยวบนิ
น ัXนๆ 

 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีPปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีPประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัXนในประเทศญีPปุ่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืPอการท่องเทีPยว เยีPยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืPนเอกสารใน
ข ัXนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพืPอยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีPปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีX 

1. ตั�วเครื,องบนิขาออกจากประเทศญี,ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิ,งที,ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที,อาจเกดิขึ.นในระหว่างที,พํานักในประเทศญี,ปุ่ นได ้ (เชน่ 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื,อ ที,อยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที,พํานักในประเทศญี,ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหว่างที,พํานักในประเทศญี,ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีPปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีPปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ,ากว่า 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ที,จะกระทําในประเทศญี,ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ,งที,ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิาร

พํานักระยะสั .น 
3. ในขั .นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ี,ไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี,ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิี,จะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัXงหมดก่อนทําการจอง เพืPอความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ท ีPจะเลืPอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึXนในกรณีทีPมผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 

30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิxการเก็บค่านํ.ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ,ม หากสายการบนิมีการปรับขึ.นก่อนวันเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิxในการเปลี,ยนเที,ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื,องจากสาเหตุต่างๆ  
3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั.งสิ.น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ,งของผิดกฎหมาย ซึ,งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั.งสิ.น หากเกดิสิ,งของสูญหาย อันเนื,องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเที,ยวเอง  

5. เมื,อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั.งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงื,อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั.งหมด  

6. รายการนี.เป็นเพยีงขอ้เสนอที,ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั .งหนึ,ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที,พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ,งอาจจะปรับเปลี,ยนตามที,ระบุในโปรแกรม  

7. การจัดการเรื,องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที,เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูส้บู
บุหรี, / ปลอดบุหรี,ได ้โดยอาจจะขอเปลี,ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี,พัก ทั.งนี.ขึ.นอยู่กับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั.นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 



 

 

9. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั.งสิ.นแทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเท่านั.น 

10. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื,องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีที,ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง
หรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที,ยว อันเนื,องมาจากการกระทําที,สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื,น ๆ  

11. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี,ยว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ,ม  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี,ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการท่องเที,ยวและ ชอ้ปปิ.งแต่ละสถานที,นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัย
รถในการบรหิารเวลา ซึ,งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครั .งที,ตอ้งเร่งรีบ เพื,อใหไ้ดท่้องเที,ยว
ตามโปรแกรม 

13. บรกิารนํ.าดื,มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ,มในวันที, 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที, 3 ของการเดนิทาง รวม
จํานวน 2 ขวด 

14. การบรกิารของรถบัสนําเที,ยวญี,ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี,ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั,วโมง ในวัน
นั.นๆ มอิาจเพิ,มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั.งนี.ขึ.นอยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนั.นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิxในการปรับเปลี,ยนเวลาท่องเที,ยวตามสถานที,ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที,ยวญี,ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี,ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั,วโมง ในวัน
นั.นๆ มอิาจเพิ,มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั.งนี.ขึ.นอยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนั.นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิxในการปรับเปลี,ยนเวลาท่องเที,ยวตามสถานที,ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

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

ชื,อผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) ......................................................... 

โทร......................................................จํานวนผูเ้ดนิทางทั .งหมด.................คน   ( ผู ้ ใ ห ญ่

................ท่าน / เด็กอายุตํ,ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จํานวนหอ้งพักที,ใชท้ั .งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

รายชืPอผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชืPอไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตาม
หอ้งพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ื,นตามที,ท่านตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร  ¨ ไม่ทานเนื.อวัว ¨ ไม่ทานเนื.อหม ู ¨ ไม่ทานสัตวปี์ก ¨ ทานมังสา 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงืPอนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชืPอ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลําดบั ชืPอ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชืPอ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    


