
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 11279 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

NAGOYA MATSUMOTO KYOTO 5D3N  

ซุปตาร ์กโิมโน ฟรเีดอ้ออ... 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม 2562 

 



โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 

เปิดเสน้ทางใหม ่บนิตรงนาโกยา่ พรอ้มบรกิารอาหารบนเครือ่ง 

ชมความนา่รกั ของลงิภเูขา แชอ่อนเซ็นทา่มกลางหบุเขาหมิะขาวโพลน 

อลงัการความยิง่ใหญข่องปราสาทอกีาด า ณ เมอืงมตัสโึมโต ้

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ เมอืงนาโกยา่ ยา่นซาคาเอะ 

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต ขอพร ณ ศาลเจา้จ ิง้จอก ศาลเจา้เฮอนั 

สมัผสัความงามของ ป่าไผอ่าราชยิามา่ และสะพานโทเก็ตส ึ

FREE WIFI ON BUS 

พเิศษ !!! ใสก่โิมโน  เยอืนเมอืง เกยีวโต  

ฟร!ี!น าชุดกลบัไทยเพือ่เป็นของทีร่ะลกึ 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,200 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

23:00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว บสั 34+1 

10-14 มกราคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 

17-21 มกราคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 

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

01-05 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 

13-17 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 

06-10 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

13-17 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

14-18 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

17-21 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

21-25 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 



 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง   สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ - เมอืงนาโกยา่ – วดัโอสุคนันอน -  ชอ้ปป้ิงยา่นโอสุ - เมอืงมตัสโึม

โต ้- ถนนนาคามาช ิ

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 ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิา

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า

อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั จากนัน้น า

ท่านสู ่วดัโอสุคนันอน Osu Kannon Temple แรกเริม่สรา้งขึน้ ในจังหวัดกฟิ ุและเนื่องจากไดรั้บ

ความเสยีหายจากอทุกภยับอ่ยครัง้ ดังนัน้จงึยา้ยมาประดษิฐาน ณ เมอืงนาโกยา่ เป็นหนึง่ในสามของ

ศาลเจา้บชูาเจา้แมก่วนอมิทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น โดยวัตถุประสงคห์ลักของวัดแห่งนี้ คอืการเคารพบชูา

รูปสลักไมข้อง เทพคนันอน เทพแหง่ความเมตตา ซึง่แกะสลักโดยพระสงฆ ์Kobo Daishi ภายใต ้

หอ้งโถงใหญ่ คือหอ้งสมุดชนิปูคุจ ิที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่ นและภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม 

หนังสือเหล่านี้เป็นสมบัตขิองชาต ิและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถงึส าเนาที่เก่าแก่ที่สุดของ

พงศาวดารโคจคิ ิทีร่วบรวมประวัตศิาสตรต์น้ก าเนนิของญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงยา่นชอ้ป

ป้ิงโอสุ  Osu Shopping Arcade ของเมอืงนาโงยา่ มอีายปุระมาณ 400 กว่าปี มรีา้นคา้นอ้ยใหญ่

มากมายกวา่ 1,200 รา้นคา้เรยีงรายตลอดสองขา้งทาง ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทันสมัยไมว่่าจะ

http://bit.ly/2NMk5YE


เป็นน ้าหอม, เสือ้ผา้, เครือ่งส าอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยีห่อ้ดังและทีส่ าคัญคือราคาถูกมาก 

นอกจากนี้แลว้ยังเป็นแหล่งรวมอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส,์ ชดุคอสเพลย,์ การต์ูนอะนเิมะและสนิคา้อืน่ๆ 

อกีมากมาย  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 อสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนนาคามาช ิ (Nakamachi Street) สองขา้งทางของถนนเรยีงรายไปดว้ย

อาคารเกา่แกส่ไตลโ์บราณทีเ่ก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งด ีรวมถงึอาคารคลังสนิคา้จ านวนหนึง่ (kura) ทีม่ี

ผนังสขีาว ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของย่านการคา้ในอดตี นอกจากนี้ยังมรีา้นคา้เล็กๆ ขายของแฮนดเ์มด 

ของทีร่ะลกึ ของสะสมตา่ง รา้นอาหาร เครือ่งดืม่ และทีพ่ักแบบเรยีวกังเปิดใหบ้รกิารแกนั่กท่องเทีย่ว

อกีดว้ย ณ ถนนแหง่นี ้ 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Matsumoto Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม   ปราสาทมตัสโึมโต ้(ดา้นใน) - เมอืงนากาโน ่ - ชมลงิแชอ่อนเซ็น ณ หุบเขาจโิกคุดาน ิ– 

เมอืงนาโกยา่ - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านเขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโต ้Matsumoto Castle 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิทีย่ังคงสภาพ

สมบรูณ์และสวยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น  เนื่องจากสรา้งอยูบ่นพืน้ทีร่าบ ในภาษาญีปุ่่ นจงึเรยีกว่า 

ฮริาจโิระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนี้มเีอกลักษณ์ตรงทีม่หีอคอยและป้อมปืนเชือ่มต่อกับโครงสรา้ง

อาคารหลัก และดว้ยสโีทนมดืท าใหเ้กดิความรูส้กึทีย่ ิง่ใหญ่และสขุมุ จนไดรั้บฉายาวา่ปราสาทอกีา 

(Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่บันไดไมส้งูชนั ชอ่งเก็บหนิส าหรับโจมตี



ศัตรู ชอ่งส าหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชัน้ น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง พรอ้มกับสัมผัส

บรรยากาศชาวเมอืงทอ้งถิน่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

 เดนิทางสู่ เมอืงนากาโน่ เป็นจังหวัดในภูมภิาค Chubu ภูมปิระเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ท าใหม้ี

อากาศหนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาติอย่างที่สุด  ไดช้ื่อว่าเป็นหลังคาแห่งญี่ปุ่ น 

เนื่องจากถูกรอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนลงิจโิกคุดาน ิ(Jigokudani 

Monkey Park) ตัง้อยูท่่ามกลาง หุบเขาจโิกคดุาน ิ(Jigokudani valley) ในยามาโนะอจู ิเป็น

น ้าพุรอ้นธรรมชาตทิี่ลงิป่าลงมาอาบน ้า และเป็นที่อยู่อาศัยของลงิหมิะชนิดนี้อกีดว้ย ภายในพื้นที่

สวนสาธารณะ มสีระวา่ยน ้าทีส่รา้งขึน้ส าหรับเจา้ลงิทัง้หลาย ซึง่จากประตทูางเขา้สวนเดนิเขา้ไปเพยีง 

5 นาท ีไฮไลท!์! ท่านจะพบเห็นลงิตลอดสองขา้งเสน้ทางระหว่างทีไ่ปยังสระน ้า โดยพวกมันจะจับ

กลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มคีวามคุน้เคยกับมนุษย ์อสิระใหท้่านชมความน่ารักของลงิแช่ออนเซนใน

อริยิาบถตา่งๆ ตามอธัยาศัย ขอ้ควรระมดัระวงัหา้มเขา้ไปจบัหรอืใหอ้าหารโดยเด็ดขาด  

น าท่านสู่ นาโกยา่ Nagoya เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 

ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น น าท่านสู ่ยา่นซาคา

เอะ เป็นยา่นธรุกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มตัสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (central park) ทีเ่ต็มไป

ดว้ยรา้นตา่งๆ เชน่ รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ี่กนิ

บรเิวณตัง้แตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิไดเ้วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ซาคาเอะ 

พกัที ่ Toyoko Inn Nagoya Sakae หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงเกยีวโต – แตง่กายดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจ าชาตญิีปุ่่ น - ศาลเจา้เฮอนั – การเรยีนพธิี

ชงชาญีปุ่่ น - อาราซยิามา่ – สวนป่าไผ ่– สะพานโทเก็ตสเึคยีว 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีสุ่ด คอื

ตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคัญทีเ่ต็มไปดว้ย

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย จากนัน้ น าท่าน เปลีย่นเครือ่งแตง่กายดว้ยชุดกโิมโน 

ชุดประจ าชาตญิีปุ่่ น พเิศษ!!! ท่านสามารถแตง่กายดว้ยชุดกโิมโนพรอ้มถา่ยรูปสวยๆ และ

สามารถน าชุดกลบัเมอืงไทยเพื่อเป็นของทีร่ะลกึ จากทางบริษัท น าท่านสู่ ศาลเจา้เฮอนั 

(Heian Shrine) ศาลเจา้แหง่นีนั้น้ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมแุละจักรพรรดิโ์คเมอ ิผู ้

ทีม่คีวามส าคัญต่อเมอืงเกยีวโตอยา่งมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีว

โต โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิยิักษ์สแีดงทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้

ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล ไฮไลท!์!! จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็

คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่

การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิี รายละเอยีดที่บรรจงและสวยงามเป็น

อยา่งมาก พธิชีงชานี ้ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยงัเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานีอ้กี

ดว้ย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  



น าท่านสู่ อาราชยิามา่ (Arashiyama) อยู่ทางตะวักตกของเกยีวโต ตัวเมอืงอาราชยิาม่านัน้จะ

คกึคักมากในชว่งวันหยดุ มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทีย่วไดเ้รือ่ยๆ น า

ทา่นชม สวนป่าไผ ่(Bamboo Groves) เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆทีต่ัดผา่นในกลางสวนป่าไผ่ สามารถ

เดนิเล่นหรอืขีจ่ักรยายผ่านก็ได ้ใหบ้รรยากาศทีแ่ปลกและหาไดย้าก อสิระใหท้่านเดนิชมความงาม

ยามทีม่แีสงอาทติยร์อดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพืน้ดา้นล่าง ประกอบกับมลีมพัดมาพรอ้มกันก็จะเป็น

เสยีงกิง่กา้นของตน้ไผ่กระทบกันไปมา ดูสวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนตกิยิง่นัก บรเิวณใกล ้ๆ  จะ

เป็นรา้นขายของพืน้เมอืงทีท่ ามาจากตน้ไม ้เชน่ ตะกรา้ไมไ้ผ,่ ถว้ย, กลอ่งใสข่อง หรอืเสือ้สานจากไผ่ 

จากนัน้ชม สะพานโทเก็ตสเึคยีว (Togetsukyo Bridge) หรอืนิยมเรยีกว่า Moon Crossing 

Bridge เป็นเสมอืนสญัลักษณ์ของอาราชยิามา่ สะพานนี้มคีวามสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลังนัน้

เป็นภเูขาสงูใหญแ่ละดา้นลา่งเป็นแมน่ ้าทีท่ัง้สองฝ่ังมแีนบตน้ซากรุะเรยีงรายเรยีบแมน่ ้าไปเรือ่ยๆ ท า

ใหเ้ป็นจดุชมซากรุะทีส่วยงามอกีจดุหนึง่ เดนิทางกลับสู ่นาโกยา่ Nagoya 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ซาคาเอะ 

ทีพ่กั   Toyoko Inn Nagoya Sakae หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  เมอืงนาโกยา่ - สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ - สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ 

10.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ639 

15.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

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

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 



× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชั่วโมง กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 



4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

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

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

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

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

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

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

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 


