
 
 
 
 
 

 
วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว อุณหภูมิ  

16-20 เมษายน 2563 28,888.- 7,900 12°C - 22°C  

17-21 เมษายน 2563 28,888.- 7,900 12°C - 22°C  

18-22 เมษายน 2563 28,888.- 7,900 12°C - 22°C  

19-23 เมษายน 2563 28,888.- 7,900 12°C - 22°C  

20-24 เมษายน 2563 28,888.- 7,900 12°C - 22°C  

21-25 เมษายน 2563 28,888.- 7,900 13°C - 24°C  

22-26 เมษายน 2563 28,888.- 7,900 13°C - 24°C  



>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกคร้ัง<< 

** ปล. ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป** 
ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญีปุ่่น  

11.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน 
AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ  านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3  (น ้าหนกั
กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนกัเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย)  

23-27 เมษายน 2563 28,888.- 7,900 13°C - 24°C  

24-28 เมษายน 2563 28,888.- 7,900 13°C - 24°C  

25-29 เมษายน 2563 28,888.- 7,900 13°C - 24°C  

07-11 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

08-12 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

09-13 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

10-14 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

11-15 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

12-16 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

13-17 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

14-18 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

15-19 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

16-20 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

17-21 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

18-22 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

19-23 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

20-24 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

21-25 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 18°C - 27°C  
22-26 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 18°C - 27°C  
23-27 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 18°C - 27°C  
24-28 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 18°C - 27°C  
25-29 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 18°C - 27°C  
26-30 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 18°C - 27°C  
27-31 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 18°C - 27°C  
28 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2563 26,888.- 7,900 18°C - 27°C  
29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2563 26,888.- 7,900 18°C - 27°C  
30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2563 26,888.- 7,900 18°C - 27°C  



บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

14.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ610 

21.40 น.   ถึง เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั (เวลาที่ญีปุ่่น เร็ว
กว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคัญ
มาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมี
โทษปรับและจับ*** 

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย  

พกัที่ Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั 

วนัทีส่อง   หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลติเติล้เกยีวโต ณ ซันมาชิซูจิ - เมืองมัตสึโมโตะ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.40 ชัว่โมง) เมืองท่ีเป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่น เป็นหมู่บา้นชาวนาท่ีมีรูปร่างแปลกตาติดอนัดบั The most beautiful 
village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง HILIGHT!!! หมู่บา้นแบบกชัโชสึคุริ เป็น
บา้นชาวนาโบราณท่ีมีอายมุากกวา่ 250 ปี ค  าวา่ “กชัโช” มีความหมายวา่ “พนมมือ” ซ่ึงเป็นการบ่งบอกถึง
ลกัษณะ รูปแบบของบา้นท่ีมีหลงัคามุงดว้ยฟางขา้วท่ีท ามุมชนัถึง 60 องศา คลา้ยสองมือท่ีประนมเขา้หา
กนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั้งหลงัถูกสร้างข้ึนโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 
1995 องคก์ารยเูนสโกข้ึนทะเบียนใหชิ้ราคาวาโกะเป็นมรดกโลก  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (2)  

เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) เมืองเก่าแก่อยูใ่นหุบเขา
ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไวว้า่เป็น ลติเติล้เกยีวโต หรือ เกยีวโตน้อย เป็นเมือง
เก่าแก่ท่ียงัคงอนุรักษไ์วซ่ึ้งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
บา้นเรือนสร้างข้ึนดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายเุป็นร้อยๆปี มี วดั ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ท่ี
คึกคกัเตม็ไปดว้ยผูค้น ตวัเมืองสวยสะอาด ทนัสมยั และมีสภาพธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ น าท่านเดน
เล่น ชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าท่ี ซันมาชิซูจิ (Sanmachisuji) ยา่นเมืองเก่าท่ีอนุรักษค์วามเป็นเอ
โดะเม่ือ 300 ปีก่อนไดเ้ป็นอยา่งดี ผา่นชม อาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya) อดีตท าหนา้ท่ีเป็น
ส านกังานรัฐบาลทอ้งถ่ินประจ าภูมิภาคฮิดะ ในสมยัการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 
จนกระทัง่ปี 1969 จนถึงปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเส่ีอทาทามิท่ีไดรั้บการ
บ ารุงรักษาเป็นอยา่งดี ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีจดัแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขุนนางศกัดินา แผนท่ี
ภูมิภาคฮิดะ และประวติัศาสตร์แผนเมือง เป็นตน้ (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิม่ประมาณ 430 เยน/ท่าน)  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีใหญ่
เป็นอนัดบัสองของจงัหวดันากาโน่ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย  

พกัที่ Alpico Plaza Hotel หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั  

วนัทีส่าม   สายอลัไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – ก าแพงหิมะ – เข่ือนคุโรเบะ – คานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอน็ 



เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านสัมผสัใกลชิ้ดกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ในเส้นทาง สายอลัไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของ เจแปนแอลป์ (Alpen Route) โดยการน าท่านเดินทางสู่ สถานีทาเทยาม่า จากนั้นน าท่าน
โดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. น าท่านเดินทางสู่ สถานีมูโร
โดะ โดยรถปรับอากาศ ระหวา่งทางใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่น ใหท้่านได้
เก็บเก่ียวความประทบัใจตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซ่ึงสูง
เป็นอนัดบัสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยงัเป็นหน่ึงในสามภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือคนญ่ีปุ่นตั้งแต่สมยั
โบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทิวทศัน์อนัสวยงามน่าประทบัใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซ่ึงในวนัท่ีทอ้งฟ้า
โปร่ง สามารถมอง เห็นไดไ้กลถึงภูเขาไฟฟูจิ และใหทุ้กท่านไดเ้ดินบนเส้นทางท่ีสองขา้งทางเป็น ก าแพง
หิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกวา่สิบเมตร สัมผสักบัความขาวของหิมะท่ีสวยงามและอากาศอนัหนาว
เยน็ นบัเป็นอีกทศันียภาพท่ีต่ืนตาต่ืนใจ เพลิดเพลินกบัการบนัทึกภาพท่ีประทบัใจ 

***หมายเหตุ  ส าหรับความสูงต ่าของก าแพงหิมะน้ัน ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี และเน่ืองจากปัญหาภาวะ
โลกร้อน ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึน้เร่ือยๆ ส่งผลให้ก าแพงหิมะปีนีอ้าจจะไม่สูงมากนัก ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิ ไม่การันตี ว่าในแต่ละช่วงการเดินทางทีลู่กค้ามาเยือน ท่านจะได้สัมผสักบัความสูงของก าแพงหิมะ 
มากน้อยขนาดไหน อย่างไรก็ตามคุณลูกค้าจะได้อิม่เอมกบับรรยากาศและเพลดิเพลนิกับเสน่ห์ของ
สถานทีท่่องเทีย่วในทีน้ั่นๆ  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4)  

 น าท่านเดินทาง ผ่านอุโมงค์ ท่ีลอดใตภู้เขาทาเทยาม่า ท่ีมีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นบัเป็นอุโมงคท่ี์อยูสู่ง
ท่ีสุดในญ่ีปุ่น จากนั้นน าท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้า ท่ีไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบ
ไดระ จากนั้นน าท่านนัง่เคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยงัสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทาง
ประมาณ 800 เมตร ซ่ึงเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญ่ีปุ่นท่ีลอดภูเขาตั้งแต่ตน้จนสุดเส้นทาง ทั้งน้ีเพื่อ
หลีกเล่ียงหิมะท่ีตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นชม เข่ือนคุโรเบะ (Kurobe Dam) ซ่ึงเป็นเข่ือนยกัษก์ั้น
น ้าท่ีใหญ่มหึมาท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผา่นตลอดปี ท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขานบัร้อยลูกและ
ชมทศันียภาพของวงลอ้มเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวา้งถึง 492 เมตร ซ่ึงใชเ้วลาตั้งแต่
เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จส้ินประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเข่ือนใชเ้วลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดินเทา้เพื่อ
ขา้มเข่ือน 800 เมตร 

เดินทางสู่ เมืองคานาซาว่า (Kanazawa) เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกิจอนัรุ่งเรืองและอารยะธรรมอนัล ้าค่า
ตั้งแต่สมยัเอโดะช่วงท่ีขุนนางศกัดินาชั้นสูงทั้งหลายต่างใหก้ารสนบัสนุนในเร่ืองของการท างานฝีมือและ
วฒันธรรม น าท่านชมสวน สวนเค็นโรคุเอน็ (Kenrokuen Garden) ไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน 3 ของสวนท่ีน่า
ต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น พื้นท่ีภายในสวนเคน็โรคุเอน็นั้น ประกอบไปดว้ยวิวทิวทศัน์ของ
บ่อน ้า หุบเขาอนัสวยงามและบา้นหลงันอ้ยใหญ่ท่ีใชใ้นการผลิตชานัน่เอง ความหมายของค าวา่ เค็นโรคุ 
คือ สวนท่ีมีองคป์ระกอบท่ีดี 6 อยา่งดว้ยกนั ก็คือพื้นท่ีท่ีกวา้งขวาง, บรรยากาศท่ีเงียบสงบ, ความลงตวั, 
ความเป็นมาอนัยาวนาน, แหล่งน ้า, และทศันียภาพลอ้มรอบท่ีสวยงามตระการตา นกัท่องเท่ียวสามารถ
ด่ืมด ่าและผอ่นคลายไปกบับรรยากาศของสวนเคน็โรคุเอ็นท่ีผลดัเปล่ียนมีความสวยงามแตกต่างกนัไป
ตามแต่ละฤดูกาลได ้จากนั้น อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง บริเวณหนา้สวนสาธารณะตามอธัยาศยั จากนั้น อิสระ
ใหท้่านเดินชอ้ปป้ิง ณ เมืองคานาซาวา่ตามอธัยาศยั 



ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

พกัที่ Toyoko Inn Kanazawa หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน 

วนัทีส่ี่  เมืองเกยีวโต – ศาลเจ้าเฮอนั - พเิศษ ชมโชว์เกยีวโต ซามูไรบอยส์ – ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ - เมืองโอซาก้า – ช้
อปป้ิงชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ 

  เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดินทางสู่ เกยีวโต (Kyoto) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่นมายาวนานท่ีสุด คือตั้งแต่ปี
ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองส าคญัท่ีเตม็ไปดว้ยประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมของญ่ีปุ่นดว้ย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.40 ชัว่โมง) 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6) บริการท่านด้วย เมนูชาบู แสนอร่อย 

น าท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอนั (Heian Shrine) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที)ศาลเจา้แห่งน้ีนั้นถูกสร้างข้ึน
เพื่อให้ระลึกถึงจกัรพรรดิคามมุและจกัรพรรด์ิโคเมอิ ผูท่ี้มีความส าคญัต่อเมืองเกียวโตอยา่งมาก เน่ืองจาก
เป็นจกัรพรรดิองคแ์รกและองคสุ์ดทา้ยของเกียวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอนั โดยเฉพาะเสา
และประคูโทริอิยกัษสี์แดงท่ีตั้งอยูด่า้นหนา้ของวดั มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล น าท่าน ชมการแสดง
สุดพิเศษ จาก เกยีวโต ซามูไร บอยส์ (Kyoto Samurai Boys) เหล่าซามูไรรูปหล่อจะพากนัมาแสดงศิลปะ
การต่อสู้ผสมผสานกบัการเตน้ พร้อมแสง สี เสียง ท่ีท าใหก้ารโชวน์ั้นต่ืนตา เร้าใจ มากกวา่การแสดง
ศิลปะการต่อสู้ ทัว่ๆไป จากนั้นสู่ ศาลเจ้าเทพเจ้าจิง้จอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกนัวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชินโต มีช่ือเสียงโด่งดงัจาก 
ประตูโทริอ ิ(Torii Gate) หรือเสาสีแดงท่ีเรียงตวักนัจ านวนหลายหม่ืนตน้จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอิ
นาริ ท่ีผูค้นเช่ือกนัวา่เป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียว
ขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตวคู์่กายจึงสามารถพบเห็นรูปป้ันจ้ิงจอก
มากมายดว้ยเช่นกนั จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) เมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 
และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่น และยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในสามนครเคฮนัชิง 
ตั้งอยูใ่นภูมิภาคคนัไซบนเกาะฮนชู เป็นหน่ึงในไม่ก่ีเมืองท่ีมีสถานะเป็นนครโดยขอ้บญัญติัรัฐบาลญ่ีปุ่น 
น าท่านสู่ยา่นชอ้ปป้ิง ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 55 นาที) บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิง
แห่งน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เตม็ไปดว้ยร้านคา้ปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเคร่ืองส าอางค ์ร้าน
รองเทา้ กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเส้ือผา้สตรีทแบรนดท์ั้งญ่ีปุ่นและต่างประเทศ 
เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกวา่มีทุกอยา่งท่ีตอ้งการรวมกนัอยูบ่ริเวณน้ี ไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

23.45 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์ เทีย่วบินที ่XJ611 

**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

วนัที่ห้า  สนามบินดอนเมือง 

04.00 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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



ส าหรับลูกค้าท่านทีไ่ม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน  หักค่าตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทวัร์ 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่าน้ัน*  

** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอนิเตอร์เกดิเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบิน
ภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบินเครือเดียวกันกบัไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนท าการซ้ือตั๋ว
ภายในประเทศทุกคร้ัง  เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถ
ให้บริการวนัละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิม่เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่
กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่ร้องขอวซ่ีาอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงคพ์  านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 
วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศใหย้ืน่วซ่ีาตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยืน่
ร้องขอวซ่ีา 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 
 
เดินทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม
เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้  



เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 1 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทาง
ภายใน 20 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่  

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติัโดยไม่มเีง่ือนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ี
ได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส ารองทีน่ั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยนืยนัว่าต้องการ

เดินทางท่องเทีย่วทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกบัใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มา
ให้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกดิจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกลุ 

และอ่ืนๆ เพือ่ใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 
หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนั ได้เงินคืนทั้งหมด 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนั ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ยกเลกิหลัง 14 วนั ไม่ได้ค่าทวัร์คืน  

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กั
โดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่วบิน พเิศษเช่น 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจ า หรือค่าทวัร์
ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่า
จะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการ
มีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด 
บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให้) 



4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะ
สั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณทีีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั
หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 
ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลีแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในการจดัห้องใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  



13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา 
ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 3 
ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรใน
วนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

ใบจองทวัร์  / BOOKING FORM 

รายการทวัร์.................................................................................. วนัเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติ้ดต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร   ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 

ล าดั
บ 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว 
ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
(..............................................................) 


