
  

 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 11950 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

CODE:XJ89 JAPAN ALPS NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 5D3N 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

สดุคุม้!!!พาเทีย่วทกุวนัอาหารครบทกุมือ้บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku 
พกักฟิ ุ1คนืโทยามา่ 1คนืนาโกยา่ 1คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูน่าโกยา่ (สนามบนิสนามบนิชูบเุซ็นแทรร)์  
เครือ่งล าใหญ ่ AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

 น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG  
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่ BKK-NGO  XJ638 23.55 – 07.45+1    

2  สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์- นาโกยา่ – ศาลเจา้อตัสตึะจงิก ู– หมูบ่า้นนนิจาอเิสะ – กฟิุ 
 เทีย่ง (บฟุเฟ่ตB์BQ Yakiniku), เย็น 

3  กฟิุ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ- หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ –บา้นซามไูรนางามาจ ิ– 
โทยามา่   เชา้,เทีย่ง,เย็น   

4  เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คโุรเบะ ก าแพงหมิะ  - นาโกยา่ 
  เชา้,เทีย่ง,เย็น 

5 นาโกยา่ - สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์– ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 
เทีย่วบนิ NGO-DMK   XJ639 09.00 -13.00   เชา้ (บรกิารแบบSet Box)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

17-21 เมษายน 62 28,900  

 
Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

  

8,500 30  

19-23 เมษายน 62 28,900 8,500 30  

3 – 7 พฤษภาคม 62 27,900 8,500 30  

8 – 12 พฤษภาคม 62 26,900 8,500 30  

10 – 14 พฤษภาคม 62 24,900 8,500 30  

15 – 19 พฤษภาคม 62 28,900 8,500 30  

17 – 21 พฤษภาคม 62 26,900 8,500 30  

22 – 26 พฤษภาคม 62 26,900 8,500 30  

24 – 28 พฤษภาคม 62 24,900 8,500 30  

29พฤษภาคม-2มถินุายน 24,900 8,500 30  

31พฤษภาคม-4มถินุายน 26,900 8,500 30  

5 – 9 มถินุายน 62 25,900 8,500 30  

7 – 11 มถินุายน 62 23,900 8,500 30  

 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure    DMK – NGO   XJ638 23.55 -07.45+1 

Return          NGO – DMK   XJ639 09.00 -13.00 

 

วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
 

20.30น.  พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอร์
สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระเป๋า  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.55น. น าทา่นเดนิทางสู ่นาโกยา่ สนามบนิสนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ AIR  ASIA X  
เทีย่วบนิที ่XJ638 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย/สัง่ซือ้บนเครือ่ง ) 

 

วนัทีส่อง  สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์- นาโกยา่ – ศาลเจา้อตัสตึะจงิก ู– หมูบ่า้นนนิจาอเิสะ  Samurai Ninja Park  – 
                  กฟิ ุ       อาหารกลางวนั (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku ), เย็น  

 
07.45 น. เดนิทางถงึ นาโกยา่ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร(์เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของ

ท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า
อาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์ พืช ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษ
จบัและปรบั น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ 
นาโกย่า เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคชูบ ุ
และมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของ
ประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่บนชายฝ่ังมหาสมุทร

แปซฟิิกบนเกาะฮนช ูเป็นเมอืงเอกของจังหวัดไอจแิละเป็นหนึง่ในเมอืงทา่หลักของ
ญีปุ่่ น น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้อตัสตึะจงิกู เป็นศาลเจา้ใหญ่รองจากศาลเจา้อิ
เสะจงิก ูสิง่สกัการะของศาลเจา้แหง่นีค้อืดาบคซุานาง ิ(Kusanagi-no-Tsurugi) ซึง่
เป็นหนึง่ในสามเครือ่งราชกกธุภณัฑศ์ักดิส์ทิธิป์ระจ าจักรพรรดญิีปุ่่ น และยงัมกี าแพง
ทีโ่ชกนุโอดะ โนบนุางะถวายใหศ้าลเจา้ตามทีเ่คยไดอ้ธษิฐานขอพรใหไ้ดรั้บชยัชนะ
ในปีค.ศ 1560 ในพพิธิภัณฑ์วัดอัตสตึะ มีการจัดแสดงสิง่ของซึง่มปีระวัตคิวาม
เป็นมาราว 6,000 ช ิน้ ในทกุปีจะมผีูม้าสกัการะประมาณ 6,500,000 คน 

 
เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที1่) บฟุเฟ่ต ์BBQ Yajiniku  
 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นนนิจาอเิสะ (Ise Ninja Samurai Park) ใหท้่านไดเ้พลนิเพลนิชมบา้นนนิจา เมอืง 

Azuchi สรา้งขึน้โดยขนุศกึทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในญีปุ่่ น Oda Nobunaga 
โดยมพีืน้ทีท่ีแ่ทจ้รงิในเมอืงทีก่ระจายอยู่ทั่วเมอืง ท่านสามารถสัมผัส
ประสบการณ์วัฒนธรรมญีปุ่่ นเชน่ Samurai, Ninja ลิม้ลองอาหารทีเ่ป็น
เอกลักษณ์ของ Ise หรอืชมการแสดงอาวุธของนนิจา เรยีนรูต้น้ก าเนดิ
และวธิกีารต่อสูน้นิจา นอกจากนี้ภายในยังมจีัดกจิกรรมมากมาย มรีา้น
ตีดาบ หอ้งเรียนเกี่ยวกับนินจา พพิธิภัณฑ์แสดงต่าง ใหท้่านอสิระ
ถา่ยรูป ซือ้ของทีร่ะลกึของฝาก หรอืเลอืกซือ้อาหารลิม้ลองรสชาดได ้
ตามอธัยาศัย  

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่)     

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูท่ ีพ่กัแรม  

http://bit.ly/2NMk5YE


ทีพ่กั: Hotel Koyo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม กฟิุ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ- หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ –บา้นซามไูรนางามาจ ิ– 

โทยามา่  อาหารเชา้,กลางวนั, เย็น  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

 น าท่านชม ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ทีว่่าการอ าเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า 
(ถ่ายรูปดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นที่ท างานและทีอ่ยู่
อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง
ของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนัน้น าท่านเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE 
KYOTO หรอื ย่านซนัมาชซูิจ ิ(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่าที่มกีาร
อนุรักษ์บา้นเรอืนในสมัยเอโดะทีม่อีายุกว่า 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี อสิระใหทุ้ก
ทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ 
และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ 
พรอ้มทัง้เลือกซือ้ของที่ระลกึพื้นเมืองเฉพาะถิน่ เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตา
ทารกลงิตัวสแีดงไม่มหีนา้ตา ซึง่ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายาม่า 
และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ น
อกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิม้
ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย  

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) Japanese Set 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นมรดก

โลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์
บา้นสไตล์ญี่ปุ่ นขนานแทด้ั ้งเดิม 
และยงัไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนส
โก ใ้ห เ้ ป็นมรดกโลก ในเ ดือน
ธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโช สึ

ครุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร 
ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ
บา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ 
จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี้ว่า กัสโช และมผีูค้นจากทั่วทุกมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก 
น าท่านเดนิทาง บา้นซามุไรนางามาจ ิ(Nagamachi) เป็นชมุชนซามไูรทีอ่ยูด่า้นล่างของอดตีปราสาทคานา
ซาว่า ปัจจุบันเป็นพืน้ทีท่างประวัตศิาสตรท์ีถู่กเก็บรักษาบรรยากาศไวเ้ป็นอย่างด ี
ประกอบดว้ย บา้นพักอาศัยของซามูไรทีจั่ดแสดงวถิชีวีติ และสิง่ประดษิฐต์่างๆใน
ยุคที่ซามูไรมคีวามเจรญิรุ่งเรือง ผนังทางทศิตะวันออก ประตูทางเขา้ เสน้ทาง
แคบๆ และคลองเล็กๆ ทา่นจะไดพ้บบรรยากาศทวิทศันข์องเมอืงเกา่ทีม่กี า  แพงดนิ
เผาและทางเดนิหนิ ซึง่ท าใหค้ณุรูส้กึวา่ก าลัง
เดนิทางยอ้นไปสู่ยุคเอโดะ ถนนที่สรา้งดว้ย
ศลิปะจากสงครามสไตลโ์คช ู(Koshu) ซึง่
เป็นหนึง่ในวถิทีางทหาร ประกอบดว้ย ตรอก
ซอกซอยลกึลับและถนนรูปตัวทีที่จะท าให ้
คุณสับสนกับทศิทาง และแสดงถงึคุณภาพ
ของถนนซามูไร สมควรแกเ่วลานดัหมาย
น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัเมอืงโทยามา่หรอื
ใกลเ้คยีง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  (มือ้ที5่)  
สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูท่ ีพ่กัแรม  

ทีพ่กั: Route Inn Toyama หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

 

วนัทีส่ ี ่ เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คโุรเบะ ก าแพงหมิะ  - นาโกยา่          
                  อาหารเชา้,กลางวนั, เย็น  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่6) 
 

เจแปนแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) เสน้ทางทีเ่ริม่ตน้ทีเ่ขาทาเตยามะ 
(Mount Tateyama) ในจังหวัดโทยามะ (Toyama) ไปสิน้สดุทีส่ถานีโองซิาวะ (Ogisawa) ในจังหวัดนะงะโนะ 
(Nagano) ระยะทางยาวประมาณ 25 กโิลเมตร และตอ้งอาศัยยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดนิทาง ทัง้
เคเบิล้คาร ์รถบัส และกระเชา้ไฟฟ้า เป็นตน้ โดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดร้ืน่รมยก์ับทวิทัศน์อันยิง่ใหญ่ตระการตา
ของเทอืกเขาแอลป์เหนือซึง่ครอบคลุมระยะทางกว่า 3,000 เมตร (หมายเหตุ: เสน้ทางขึน้-ลง อาจมสีลับจุดขึน้



สถานโีองซิาวะลงสถานทีาเตยามะได)้ น าทา่นสมัผสัใกลช้ดิกบัความมหศัจรรย์
ของธรรมชาต ิเสน้ทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คโุรเบะ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ
เจแปนแอลป์ เสน้ทางทีเ่ริม่ตน้ทีเ่ขาทาเตยามะ (Mount Tateyama) ในจังหวัดโท
ยามะ (Toyama) ไปสิน้สุดทีส่ถานีโองซิาวะ (Ogisawa) ในจังหวัดนะงะโนะ 
(Nagano) ระยะทางยาวประมาณ 25 กโิลเมตร และตอ้งอาศัยยานพาหนะ
หลากหลายรูปแบบในการเดนิทาง ทัง้เคเบิล้คาร ์รถบัส และกระเชา้ไฟฟ้า เป็นตน้ 
โดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดร้ืน่รมยก์ับทวิทัศน์อันยิง่ใหญ่ตระการตาของเทอืกเขา
แอลป์เหนอืซึง่ครอบคลุมระยะทางกว่า 3,000 เมตร น าท่านเดนิทางสู ่สถานทีาเท
ยามะ จากนัน้น าท่านโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภูเขาสู ่สถานบีโีจดยัระ ระยะทาง
ประมาณ 1.3 ก.ม. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สถานมีูโรโดะ โดยรถปรบัอากาศ 
ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ใหท้่านได ้
เก็บเกีย่วความประทับใจตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านชม ยอดเขาทาเทยามา่ มี
ความสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอนัดับสองรองจากภเูขาไฟฟจู ิและยงัเป็นหนึง่ในสามภเูขาศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่
คนญีปุ่่ นตัง้แตส่มยัโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซึง่ในวันที่
ทอ้งฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู  ิและใหทุ้กท่านไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็นก าแพง
หมิะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกว่าสบิเมตร สัมผัสกับความขาวของหมิะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น 
นับเป็นอกีทัศนยีภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ เพลดิเพลนิกบัการบนัทกึภาพทีป่ระทับใจ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) เมนแูบบ Set ญีปุ่่ น 
น าท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต ้
ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความ ยาว 3.6 
กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยู่สูงทีสุ่ดใน
ญีปุ่่ น จากนัน้ น าท่านโดยสารกระเชา้
ไฟฟ้า ทีไ่มม่เีสากลางตลอดชว่ง 1,710 
เมตร สู่ สถานคีุโรเบไดระ น าท่านน่ัง
เคเบิล้คารล์อดภเูขาจากสถานีคุโรเบะได
ระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทาง
ประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์ห่งเดยีวในญีปุ่่ นที่
ลอดภเูขาตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นี้เพือ่หลกีเลีย่งหมิะ
ทีต่กรนุแรงมากในฤดูหนาว จากนัน้ชม เขือ่นคโุรเบะ ซึง่
เป็นเขือ่นยักษ์กัน้น ้าที่ใหญ่มหมึาทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น 
จะมสีายรุง้พาดผ่านตลอดปี ทีโ่อบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ย
ลูกและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มีความสูงถงึ 
186 เมตร และมีความกวา้งถึง 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลา
ตัง้แตเ่ริม่บกุเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขือ่น
ใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้ม
เขือ่น 800 เมตร จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่ถานปีลายทาง 
สถานโีองซิาวะ Ogizawa Station สมควรแกเ่วลาน า
ทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที8่)  
สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูท่ ีพ่กัแรม  

ทีพ่กั: Mirago Chubu Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีห่า้  นาโกยา่ – สนามบนิ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ                           
                   อาหารเชา้ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box  (มือ้ที9่) เพือ่ความสะดวกในเรือ่ง

เวลา 
น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

09.00น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ AIR ASIA  เทีย่วบนิX 

ที ่XJ639  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครือ่งขากลับ บนเครือ่งมจี าหน่าย/
สัง่ซือ้บนเครือ่ง ) 

 13.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

****************************************** 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสั
น าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น



โปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่
ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
 
การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat   
ส าหรับทีน่ั่ง Business/Premium ตั๋วซรียีก์รุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้ 
ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว/ทา่น 
เป็นที่น่ังที่มีพื้นที่ว่างที่มากกว่าที่น่ังมาตรฐาน ดว้ยพื้นที่วางขาที่กวา้งเป็นพเิศษ มีพื้นที่พอที่จะ
สามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่
ส าคัญ: (ทีน่ั่งจะอยูบ่รเิวณประตูทางออกฉุกเฉนิ ผูโ้ดยสารทีน่ั่งในแถวทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้ง มี
คณุสมบตัติามเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 
เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิได ้
เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจค าแนะน าในกรณีฉุกเฉนิทัง้แบบทีเ่ป็นเอกสาร/ค าพดูได ้
เป็นผูท้ีม่อีาย ุ15 ปี ขึน้ไป 
เป็นผูท้ีไ่มไ่ดก้ าลังตัง้ครรภ ์
เป็นผูท้ีไ่มไ่ดเ้ดนิทางมากับครอบครัว/ทารก และ/หรอื เด็ก 
เป็นผูท้ีไ่มไ่ดซ้ือ้ทีน่ั่งเสรมิ 

เนือ่งดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการก าหนดทีน่ั่งใหมบ่นเครือ่ง หากผูโ้ดยสารไมม่ี
คณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท ีน่ ัง่พรเีมีย่ม ทีน่ ัง่ Hot Seat ทีน่ ัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ทีน่ ัง่ทารก หอ้งน า้ 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท 
- เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้
7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง  
8. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจใน
บรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
    เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  



8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 

 

 

 


