
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 

23.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 
ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

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) 
 

วนัทีส่อง นาโกยา่ – เกยีวโต – ปราสาททอง – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ 

 
02.05 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนาโกยา่ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ638 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น  หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต น า
ทา่นชม น าทา่นชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อน ตอ่มา

บตุรชายของทา่นไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวดั แตป่ราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหมเ่มือ่ปี พ.ศ.2498 

ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืม่ด า่กบัความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถสะทอ้นให ้
เห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ย่างงดงาม  

 

 



 
 
 

มาเทีย่วปราสาททอง สถานทีย่อดฮติในการต์นูเรือ่งดงั อคิควิซงั ทัง้ทจีะ
พลาดกบัเมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดยั้งไงกนัแนะน า

ซอฟทค์รมีจากรา้น Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตวัซอฟทค์รมีนัน้จะเป็นรสชา
เขยีว เนือ้ครมีเนยีนนุ่มละมนุลิน้ ท ามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ต ารับของญีปุ่่ น ขา้ง

ในโคนใสแ่ป้งโมจเิพือ่เพิม่ความนุ่มนวลการในลิม้รส และเพิม่ถั่วแดงหวานทีใ่ห ้

รสชาดเขา้กนัดกีบัชาเขยีว กอ่นจะหุม้ดว้ยแผน่ทองค าทีผ่ลติโดยฝีมอืชา่งท า
กระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่ น 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟ่ตช์าบูหมูแบบ
เต็มอิม่ 

บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิทีส่ถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของประชาชนทีม่า
สักการะขอพร ใหม้ีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร น าท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพ

จิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ นชือ่ว่าเป็น ทตูสวรรค ์ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย ์ท่านจะไดต้ืน่ตากับรูปปั้น

ของเทพจิง้จอก ทีม่จี านวนมากมาย  
 

 
 

แลว้น าทา่นชม ศาลโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตาม
เสน้ทางของไหลเ่ขาลดหล ัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES 

OF GEISHA ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งว ิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 



 
 
 
  

 
 
 

ค า่  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั ณ บรเิวณจุดพกัรถเพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง โดยในบรเิวณจุดพกัรถมี

รา้นอาหารมากมายหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้รบัประทานไมว่า่จะเป็นขา้วหนา้หมูทอดทงคตัส ึทอดดว้ยไฟ
ออ่นๆ เนือ้หมูนุม่ๆดา้นในหอ่ดว้ยแป้งฟูฟ่องทอดออกมาไดส้เีหลอืงนวล กรอบ ราดดว้ยซอสเขม้ขน้ ชวนใหล้ ิม้

รสหรอืจะเลอืกรบัประทานราเมนตน้ต ารบัของแทจ้ากญีปุ่่ นน า้ซุปใส แตร่สชาตเิขม้ขน้เขา้ถงึรสเครือ่งเทศตน้
ต ารบัของญีปุ่่ น เพิม่เตมิดว้ยเสน้อูดง้เหนยีวนุ่ม และเนือ้หมูชิน้ใหญท่ีพ่ถิพีถินัในการแลช่ิน้เนือ้หมูออกมาให้

สวยงามใหร้สชาตสิมัผสัลิน้ไดด้เียีย่ม 
 

 
 

พกัที ่  โรงแรม  HASHIMA HOTEL  หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม กฟิ ุ- ชมเทศกาลซากรุะบาน บรเิวณแมน่ า้ซาไก – ทาคายามา่ – หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ  
                        ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ– ออิอน จสัโก ้

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่น ชมเทศกาลซากุระบาน บรเิวณแม่น า้ซาไก เป็นอันดับ 1 ในการชมซากรุะในเมอืงกฟิ ุใหท้า่นไดส้มัผัสบรรา
ยากาศของ ซากุระทีบ่านสะพร ัง่ อวดโฉมตลอดสองฝ่ังแม่น ้า จ านวนกว่า  1200 ตน้  แต่ทัง้นี้ทัง้นั้นซากุระจะบาน

หรอืไม ่หรอืบานมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี โดยปกตซิากรุะจะเริม่บานตัง้แตป่ลายเดอืนมนีาคม – ตน้

เดอืนเมษายนของทกุปี 



 
 
 

 
***ในกรณีทีซ่ากรุะไมบ่าน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรม  โดยจะน าทา่นสกัการะขอพร ณ ศาล

เจา้ Kogane Shrine ศาลเจา้แหง่นีถู้กต ัง้ข ึน้เมือ่ปี 135 เป็นศาลเจา้ชนิโต ต ัง้อยูท่ ีเ่มอืงกฟิุ ศาลเจา้แหง่นีอ้ยู่
ใกลก้ลางใจเมอืงกฟิุ  ส ิง่พเิศษส าหรบัศาลเจา้นี้คอืเป็นสถานทีท่ ีร่บัพลงัจากพระเจา้ ผูค้นส่วนใหญ่และ

ชาวเมอืงกฟิจุะขอพรจากทีแ่หง่นีเ้พือ่การโชคดแีละการคา้ขายทีร่ า่รวย  ตามประวตัทิ ีถู่บนัทกึไว ้เดมิทศีาลเจา้

พงัลงเพราะเหตแุผน่ดนิไหวเมือ่ปี 1897 หลงัจากน ัน้ 14 ปีตอ่มาในปี 1905 ไดถู้กบูรณะใหมข่ ึน้  หลงัจากน ัน้
ไดพ้งัลงอกีคร ัง้เนือ่งจากสงครามโลกคร ัง้ที ่2 ในปี 1958 จงึไดถู้กบูรณะขึน้ใหม่อกีคร ัง้ กลา่วงา่ยๆคอืไดถู้ก

พงัลงจากเหตกุารณต์า่งๆถงึ 3 คร ัง้ดว้ยกนั สว่นในโครงสรา้งในปจัจบุนั ถกูเพิม่เตมิและบูรณะขึน้ในปี 1988 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ จังหวดั “ฮดิะ” จังหวดัทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ทีไ่ดช้ ือ่วา่“ลติเติล้

เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยู่ในหุบเขาทียั่งคงดแูลวัด ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบ

เมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตัว  น าทา่นสู ่“หมู่บา้นชริาคาวะโกะ หมู่บา้นทีไ่ดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกให ้
เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคึุร ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากค า

วา่ กสัโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชันถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน 
ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัว

เดยีว แตยั่งคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอย่างหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี



 
 
 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นชมสถานทีส่ าคญัเมือ่ครัง้อดตี ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ (ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ 430 เยน) ใชเ้ป็นทัง้
ทีท่ างาน และทีอ่ยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า              

ในสมัยเอะโดะ หรือกวา่ 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นทีท่ าการรัฐในยุคเอะโดะเพยีงแห่งเดยีวทีข่า้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบรูณ์ 
ซึง่ภายในนีป้ระกอบดว้ยบรเิวณไตส่วนพจิารณาคด ีหอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที ่ น าชมความงาม

ของเมอืงทาคายามา่ ซึง่ยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิอยา่งแทจ้รงิ 

 
 



 
 
 

เดนิชม เขตเมอืงเก่าซนัมาชซิจึ ิ ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบา้นใน
สมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่จะเป็น

เหลา้สาเก ซปุมโิสะชริุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่

เมอืงกฟิ ุ

 

 
 

 

           เดนิทางมาถงึทาคายามา่ทัง้ท ี ถา้ไมล่องของดขีองเด็ดเมอืงทาคายามา่ก็
เหมอืนจะมาไมถ่งึ ในเขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึนัิน้มรีา้นอาหาร ของทานเลน่ คาเฟ่ มากมาย

ตลอดแนวทางเดนิสองขา้งทาง ส าหรับผูท้ีห่ลงใหลในรสชาตขิองเนื้อววันัน้ ตอ้งลอง!!! 

เนือ้ฮดิะ เป็นเนือ้ทีไ่ดจ้ากววัทีเ่ลีย้งตามทีร่าบสงูฮดิะ ซึง่วธิกีารเลีย้งเพือ่ใหม้ไีขมันมากๆก็
คอืการ”ตดั”ลกูอัณฑะเพือ่ไมใ่หม้กีารสรา้งฮอรโ์มนไปผลติกลา้มเนือ้ก็จะท าใหม้ไีขมัน

แทรกอยูต่ามเนือ้จ านวนมาก แหละนีค่อืเคล็ดลบัวา่ท าไมกนิแลว้ถงึละลายในปาก และเป็น
ทีช่ ืน่ชอบของนักกนิเนือ้ยิง่นัก 

 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่หา้งฯ ออิอน จสัโก ้  ใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นแบ
รนดญ์ปีุ่ น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รา้น 100 เยน และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถ

หาซือ้ไดท้ีน่ีไ่ดเ้ลย **อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  
 

พกัที ่  โรงแรม  HASHIMA HOTEL  หรอืระดบัเดยีวกนั 
 



 
 
 
วนัทีส่ ี ่      ปราสาทคโิยส ึ- ชมซากรุะ ณ ปราสาทนาโกยา่ - มติซุย เอา้ทเ์ล็ต 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทคโิยส ึซึง่เป็นปราสาทแหง่หนึง่ทีม่คีวามส าคัญทางประวตัศิาสตรใ์นยคุเซ็นโกค ุ 

หรอืยุคสงครามในญีปุ่่ น สรา้งขึน้ระหวา่งปี 1394 และ 1427 เพือ่เป็นยุทธศาสตร์ในการป้องกันทีส่ าคัญ ภายหลังเป็นที่

พ านักของผูม้อี านาจในแควน้โอวาร ิ(ไอจติะวันตก) โอดะ โนบนุากะ ขนุพลและวรีบรุุษผูร้วบรวมแผ่นดนิเป็นคนแรกจาก
จ านวนทัง้หมดสามคน เขา้ยดึครองปราสาทในปี 1555 และใชเ้ป็นฐานทัพอยู่นานหลายปี  ชว่งเวลานัน้คโิยสเึจรญิขึน้จน

กลายเป็นหนึ่งในเมอืงทีรุ่่งโรจน์กวา่เมอืงอืน่ๆ จากการทีโ่นบนุากะสง่เสรมิใหเ้กดินโยบายปฏริูปเศรษฐกจิและเพิม่ระดับ
การรักษาความปลอดภัยใหส้งูขึน้ หมายเหต:ุ ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาท ทา่นละ 300  เยน  

 

 
 

น าทา่นชมซากรุะ ณ ปราสาทนาโกยา่ โดยปราสาทนาโกย่าเป็นจุดชมซากรุะทีม่ชี ือ่เสยีงมาก ทีน่ี่มซีากรุะประมาณ 10 
ชนิด โดยสว่นใหญ่เป็นพันธุโ์ซเมอโิยชโินะและซากรุะพวงระยา้ เทศกาลชมซากุระเริม่ตัง้แต่ปลายเดอืนมนีาคมจนถงึ

กลางเดอืนเมษายน นอกจากนัน้ยังมีซากุระพันธุห์ายาก เรียกว่า gioiko ซึง่บานในชว่งกลางเดอืนเมษายน เป็นดอก
ซากุระสเีขยีวหายากและบานชา้กว่าซากุระพันธุอ์ ืน่ๆ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทับใจกับซากุระ ตามอัธยาศัย หมาย

เหต:ุ ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาท ทา่นละ 500  เยน  

 



 
 
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อิม่อรอ่ยกบัเมนูบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งยากนิกิุ 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมที ่มติซุยเอา้ทเ์ล็ท  เป็นพืน้ทีช่อ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ มรีา้นคา้ของแบรนดช์ัน้

น าและแบรนดท์อ้งถิน่มากกวา่ 150 รา้น เชน่ Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, 
New Balance, Samsonite และอืน่ๆอกีมากมาย สามารถชอ้ปป้ิงไดค้รบทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย และเด็กเล็ก ไม่วา่จะเป็น

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์โดยแตล่ะรา้นก็จะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย  
 

 



 
 
 

 
ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม SPRING SUNNY HOTEL NAGOYA TOKONAME  หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

 

วนัทีห่า้  สนามบนินาโกยา่ - กรุงเทพ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
10.55 น. เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่XJ639 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.35 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

20 - 24 มนีาคม 2562 27,999 8,000 19,999 

21 – 25 มนีาคม 2562 27,999 8,000 19,999 

22 – 26 มนีาคม 2562 28,999 8,000 20,999 

23 – 27 มนีาคม 2562 28,999 8,000 20,999 

24 - 28 มนีาคม 2562 29,999 8,000 21,999 

25 - 29 มนีาคม 2562 29,999 8,000 21,999 

26 – 30 มนีาคม 2562 29,999 8,000 21,999 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท 



 
 
 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 

1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่
เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศ

ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม 

และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 
 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ 

คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 



 
 
 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 


