
 

    

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 

 

 

 

 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง    - 

2 
สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - นาโกยา่ – ศาลเจา้อตัสึตะจิงกู – หมู่บา้นนินจาอิเสะ  
– กิฟ ุ

   Hotel Koyo หรือเทยีบเท่า 

3 
กิฟุ - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซนัมาชิซูจิ - หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – 
บา้นซามูไรนางามาจิ – โทยาม่า 

   
Route Inn Toyama  

หรือเทยีบเท่า 

4 เสน้ทางสายอลัไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ ก าแพงหิมะ - นาโกยา่    
Mirago Chubu Hotel  

หรือเทยีบเท่า 

5 นาโกยา่ – สนามบิน - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ    - 

WONDERFUL JAPAN 
เจแปน แอลป์ - นาโกย่า – ทาคายาม่า  

ชิราคาวาโกะ 5 วนั 3 คนื 
 ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

23,900.-              เดนิทางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

            
 



 

    

วนัแรก      กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

20.30 น.  พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจา้หน้าท่ีของ
บริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและติดแทค็กระเป๋า 

23.55 น. น าท่านเดินทางสู่ นาโกย่า สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X 

เท่ียวบินท่ี XJ638     (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย/สัง่ซ้ือบนเคร่ือง) 

วนัที่สอง   สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - นาโกย่า – ศาลเจ้าอตัสึตะจงิกู – หมู่บ้านนินจาอเิสะ – กฟุิ 

07.45 น.  เดินทางถึง นาโกย่า สนามบินชูบุเซ็นแทรร์(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เพ่ือความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรับ น าท่านข้ึนรถโคช้ปรับอากาศ นาโกย่า เป็นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดในภาคชูบุ และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยู่บนชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิกบน
เกาะฮนชู เป็นเมืองเอกของจงัหวดัไอจิและเป็นหน่ึงในเมืองท่าหลกัของญ่ีปุ่น น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอัตสึตะ

จิงกู เป็นศาลเจ้าใหญ่รองจากศาลเจา้อิเสะจิงกู ส่ิงสักการะของศาลเจ้าแห่งน้ีคือดาบคุซานางิ (Kusanagi-no-
Tsurugi) ซ่ึงเป็นหน่ึงในสามเคร่ืองราชกกุธภณัฑศ์กัด์ิสิทธ์ิประจ าจกัรพรรดิญ่ีปุ่น และยงัมีก าแพงท่ีโชกุนโอดะ 
โนบุนางะถวายให้ศาลเจา้ตามท่ีเคยไดอ้ธิษฐานขอพรใหไ้ดรั้บชยัชนะในปีค.ศ 1560 ในพิพิธภณัฑว์ดัอตัสึตะ มี
การจดัแสดงส่ิงของซ่ึงมีประวติัความเป็นมาราว 6,000 ช้ิน ในทุกปีจะมีผูม้าสกัการะประมาณ 6,500,000 คน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั บุฟเฟ่ต์ BBQ Yajiniku  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาอิเสะ (Ise Ninja Samurai Park) ให้ท่านได้เพลินเพลินชมบ้านนินจา เมือง 
Azuchi สร้างข้ึนโดยขุนศึกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในญ่ีปุ่น Oda Nobunaga โดยมีพ้ืนท่ีท่ีแทจ้ริงในเมืองท่ีกระจายอยูท่ัว่
เมือง ท่านสามารถสัมผสัประสบการณ์วฒันธรรมญ่ีปุ่นเช่น Samurai, Ninja ล้ิมลองอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ 
Ise หรือชมการแสดงอาวุธของนินจา เรียนรู้ตน้ก าเนิดและวิธีการต่อสู้นินจา นอกจากน้ีภายในยงัมีจดักิจกรรม
มากมาย มีร้านตีดาบ หอ้งเรียนเก่ียวกบันินจา พิพิธภณัฑแ์สดงต่าง ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ซ้ือของท่ีระลึกของฝาก 
หรือเลือกซ้ืออาหารล้ิมลองรสชาดไดต้ามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พกั: Hotel Koyo หรือเทียบเท่า 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

วนัที่สาม   กฟุิ - ทาคายาม่า จนิยะ - ลติเติล้เกยีวโต ซันมาชิซูจ ิ- หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – บ้านซามูไรนางามาจ ิ– โทยาม่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

 น าท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า  (ถ่ายรูปดา้นหนา้) ซ่ึงเป็นจวนผูว้่าแห่ง
เมืองทาคายาม่า เป็นท่ีท างานและท่ีอยู่อาศัยของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การ
ปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมยัเอโดะ จากนั้นน าท่านเดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ 



 

    

ย่านซันมาชิซูจ ิ(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่าท่ีมีการอนุรักษบ์า้นเรือนในสมยัเอโดะท่ีมีอายุกว่า 300 ปีไว้
ไดเ้ป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านไดเ้ดินเท่ียวและช่ืนชมกบัทศันียภาพเมืองเก่าซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ 
และร้านคา้หลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจ าหน่ายเหลา้สาเก ร้านท ามิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือของท่ีระลึก
พ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตวัสีแดงไม่มีหนา้ตา ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของ
เมืองทาคายาม่า และเป็นสินคา้ยอดนิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเช่ือเก่ียวกบัโชคลางของชาวญ่ีปุ่นอีกดว้ย และ
เกบ็เก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจมากมาย ท่านยงัสามารถลองล้ิมชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดว้ย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั เมนู Japanese Set  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ียงัคงอนุรักษบ์า้นสไตลญ่ี์ปุ่นขนานแทด้ั้งเดิม และยงัไดรั้บ
เลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช สึคุริ จะมีความยาว
ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสร้างของบา้นสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ 
และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือพนมของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตลน้ี์ว่า กสัโช และมีผูค้นจากทัว่
ทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก น าท่านเดินทาง บ้านซามุไรนางามาจ ิ

(Nagamachi) เป็นชุมชนซามูไรท่ีอยูด่า้นล่างของอดีตปราสาทคานาซาวา่ ปัจจุบนัเป็นพ้ืนท่ีทางประวติัศาสตร์
ท่ีถูกเก็บรักษาบรรยากาศไวเ้ป็นอย่างดี ประกอบด้วย บ้านพักอาศัยของซามูไรท่ีจัดแสดงวิถีชีวิต และ
ส่ิงประดิษฐ์ต่างๆในยคุท่ีซามูไรมีความเจริญรุ่งเรือง ผนงัทางทิศตะวนัออก ประตูทางเขา้ เส้นทางแคบๆ และ
คลองเลก็ๆ ท่านจะไดพ้บบรรยากาศทิวทศัน์ของเมืองเก่าท่ีมีก า  แพงดินเผาและทางเดินหิน ซ่ึงท าใหคุ้ณรู้สึก
ว่าก าลงัเดินทางยอ้นไปสู่ยุคเอโดะ ถนนท่ีสร้างดว้ยศิลปะจากสงครามสไตล์โคชู (Koshu) ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
วิถีทางทหาร ประกอบดว้ย ตรอกซอกซอยลึกลบัและถนนรูปตวัทีท่ีจะท าให้คุณสับสนกบัทิศทาง และแสดง
ถึงคุณภาพของถนนซามไูร สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกัเมืองโทยาม่าหรือใกลเ้คียง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ที่พกั: Route Inn Toyama หรือเทียบเท่า  

 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

วนัที่ส่ี เส้นทางสายอลัไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ ก าแพงหิมะ - นาโกย่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

  จาหนั้นน าท่านเดินทางสู่ เจแปนแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) เส้นทางท่ี
เร่ิมต้นท่ี เขาทาเตยามะ (Mount Tateyama) ในจังหวัดโทยามะ (Toyama) ไปส้ินสุดท่ีสถานีโองิซาวะ 
(Ogisawa) ในจงัหวดันะงะโนะ (Nagano) ระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร และตอ้งอาศัยยานพาหนะ
หลากหลายรูปแบบในการเดินทาง ทั้งเคเบ้ิลคาร์ รถบสั และกระเชา้ไฟฟ้า เป็นตน้ โดยตลอดเส้นทางท่านจะ
ไดร่ื้นรมยก์บัทิวทศัน์อนัยิ่งใหญ่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์เหนือซ่ึงครอบคลุมระยะทางกว่า 3,000 เมตร 
(หมายเหตุ: เส้นทางข้ึน-ลง อาจมีสลบัจุดข้ึนสถานีโองิซาวะลงสถานีทาเตยามะได)้ น าท่านสัมผสัใกลชิ้ดกบั
ความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ เส้นทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คุโรเบะ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเจแปนแอลป์ 



 

    

เส้นทางท่ีเร่ิมตน้ท่ีเขาทาเตยามะ (Mount Tateyama) ในจงัหวดัโทยามะ (Toyama) ไปส้ินสุดท่ีสถานีโองิซาวะ 
(Ogisawa) ในจงัหวดันะงะโนะ (Nagano) ระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร และตอ้งอาศัยยานพาหนะ
หลากหลายรูปแบบในการเดินทาง ทั้งเคเบ้ิลคาร์ รถบสั และกระเชา้ไฟฟ้า เป็นตน้ โดยตลอดเส้นทางท่านจะ
ไดร่ื้นรมยก์บัทิวทศัน์อนัยิ่งใหญ่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์เหนือซ่ึงครอบคลุมระยะทางกว่า 3,000 เมตร 
น าท่านเดินทางสู่ สถานีทาเทยามะ จากนั้นน าท่านโดยสารเคเบ้ิลคาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานีบีโจดยัระ ระยะทาง
ประมาณ 1.3 ก.ม. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่   โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์
ของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่น ให้ท่านไดเ้ก็บเก่ียวความประทบัใจตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านชม ยอดเขาทาเท

ยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยงัเป็นหน่ึงในสามภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิ
ตามความเช่ือคนญ่ีปุ่นตั้งแต่สมยัโบราณ ใหท่้านไดเ้กบ็ภาพทิวทศัน์อนัสวยงามน่าประทบัใจจากยอดเขาทาเท
ยาม่า ซ่ึงในวนัท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นไดไ้กลถึงภูเขาไฟฟูจิ และใหทุ้กท่านไดเ้ดินบนเส้นทางท่ีสอง
ขา้งทางเป็นก าแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร สัมผสักบัความขาวของหิมะท่ีสวยงามและ
อากาศอนัหนาวเยน็ นบัเป็นอีกทศันียภาพท่ีต่ืนตาต่ืนใจ เพลิดเพลินกบัการบนัทึกภาพท่ีประทบัใจ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูแบบ Set ญ่ีปุ่น 

 น าท่านเดินทางผ่านอุโมงคท่ี์ลอดใตภู้เขาทาเทยาม่าท่ีมีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นบัเป็นอุโมงคท่ี์อยู่สูงท่ีสุดใน
ญ่ีปุ่น จากนั้น น าท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า ท่ีไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ น าท่าน
นัง่เคเบ้ิลคาร์ลอดภูเขาจากสถานีคุโรเบะไดระไปยงัสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซ่ึงเป็น
เคเบ้ิลคาร์แห่งเดียวในญ่ีปุ่นท่ีลอดภูเขาตั้งแต่ตน้จนสุดเส้นทาง ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงหิมะท่ีตกรุนแรงมากในฤดู
หนาว จากนั้นชม เขื่อนคุโรเบะ ซ่ึงเป็นเข่ือนยกัษก์ั้นน ้ าท่ีใหญ่มหึมาท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น จะมีสายรุ้งพาด
ผา่นตลอดปี ท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขานบัร้อยลูกและชมทศันียภาพของวงลอ้มเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และ
มีความกวา้งถึง 492 เมตร ซ่ึงใชเ้วลาตั้งแต่เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จส้ินประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเข่ือนใชเ้วลาในการ
สร้าง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดินเทา้เพ่ือขา้มเข่ือน 800 เมตร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีปลายทาง สถานีโองซิา

วะ Ogizawa Station สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัแรม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ที่พกั: Mirago Chubu Hotel หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดินทาง)วโตเกียวสกายทรห่ง

ให  

วนัที่ส่ี นาโกย่า – สนามบิน - ท่าอากาศยานดอนเมอืงกรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบ Set Box เพือ่ความสะดวกในเร่ืองเวลา 
น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบั 

09.00 น.  เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ639 (ค่าทวัร์ไม่รวม
ค่าอาหารบนเคร่ืองขากลบั บนเคร่ืองมีจ าหน่าย/สัง่ซ้ือบนเคร่ือง ) 

13.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ 



 

    

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
* ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทัวร์ * 

** ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการ
วนัละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพ
การจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็ 

(เสริมเตยีง) 

เดก็ 

(ไม่เสริมเตยีง) 

พกัเดีย่ว 

จ่ายเพิม่ 

17 - 21 เมษายน 62 28,900 28,900 28,900 8,500 

19 - 23 เมษายน 62 28,900 28,900 28,900 8,500 

03 - 07 พฤษภาคม 62 27,900 27,900 27,900 8,500 

08 - 12 พฤษภาคม 62 26,900 26,900 26,900 8,500 

15 - 19 พฤษภาคม 62 28,900 28,900 28,900 8,500 

17 - 21 พฤษภาคม 62 26,900 26,900 26,900 8,500 

22 - 26 พฤษภาคม 62 26,900 26,900 26,900 8,500 

29 พฤษภาคม - 02 มถุินายน 62 24,900 24,900 24,900 8,500 

31 พฤษภาคม - 04 มถุินายน 62 26,900 26,900 26,900 8,500 

05 - 09 มถุินายน 62 25,900 25,900 25,900 8,500 



 

    

07 - 11 มถุินายน 62 23,900 23,900 23,900 8,500 

เด็กทารก อายุไม่เกนิ 2 ปี ช าระท่านละ 7,000 บาท 

 

**ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้ เดินทำง (*จะต้องมีอำยเุหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยนัุบจำกวันเดินทำงไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละด่านตรวจปฏิเสธการออกและ
เขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ** 

 
อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
**ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุท่ีนัง่ได ้

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณีหอ้งพกัคู่/พกัสามท่านเตม็อาจมี
ปรับเปล่ียนพกัหอ้ง Single 1ท่านต่อหอ้งในโรงแรมระดบัเดียวกนัได ้

 ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองท่ีสายการบิน Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

สมัภาระถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน7กก. และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียก
เกบ็ 
**กรณีท่านมีความประสงคจ์ะซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม กรุณาแจง้พร้อมจองทวัร์หรือก่อนเดินทาง10วนัเท่านั้นพร้อมช าระ
ค่าน ้าหนกั** 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือ
ประกนัสุขภาพเพ่ิมได ้

 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเคร่ืองด่ืมค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทเ์ป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 



 

    

 ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 
 ค่าทิปไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปท่ีมีหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจในบริการ 

 

 

 

 

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

การยกเลกิทัวร์ เมือ่จองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงนิ ได้ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคน
เขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการ
ใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู ้
จดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. การเดนิทางคร้ังนีจ้ะต้องมผีู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง30ท่าน 

- ขอส่งจอยทวัร์ใหก้บับริษทัท่ีมีโปรแกรมและราคาใกลเ้คียงกนั 
- หรือขอเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 10 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง30ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดย
ทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษทัจะ

ไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงนิมัดจ าภายใน 24 ช่ัวโมง นบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ญ่ีปุ่น ท่านละ 15,000 บาท 



 

    

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 20 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้

ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ

และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้
และบริษทั ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 30ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้ 
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้
10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  



 

    

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม 
13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์ รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึง
อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อในวนัท่ีท าทวัร์เต็มวนั เร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางรวมจ านวน3ขวด 
15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10-12ชัว่โมง อาทิเช่น เร่ิม
งานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได ้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียว
ตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกนัภยั ท่ีบริษทัฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเท่ียว เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของ
บริษทัฯได ้ และทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนั
สุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั ประกนัทัว่ไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคุเทศก ์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 
18. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


