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NAGOYA ALPEN ROUTE 5D3N  

ซุปตาร ์นกัลา่น า้แข็ง 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน-มถินุายน 2562 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 
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สมัผสัก าแพงหมิะขนาดมหมึา ณ เทอืกเขาแอลป์แหง่ญีปุ่่ น 

เยอืนหมูบ่า้นมรดกโลก world heritage ชริาคาวาโกะอลงัการความ 

สวนเค็นโรคเุอ็น 1 ใน 3 สวนทีน่า่ตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุของญีปุ่่ น 

เยอืนครวัคานาซาวา่ ตลาดโอมโิช คืน่ตาตืน่ใจอาหารทะเลและผลไมต้ามฤดกูาล 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ ตลาดนาคามชิ,ิ คานาซาวา่ เฮยีคคบุงัไก และซาคาเอะ 

FREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20:00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

23.55 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  (น ้าหนัก

กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย)  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว บสั 34+1 

17-21 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 1 

18-22 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 1 

19-23 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 1 

20-24 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 1 

21-25 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 1 

22-26 เมษายน 2562 29,888.- 7,900.- 1 

08-12 พฤษภาคม 2562 27,888.- 7,900.- 1 

10-14 พฤษภาคม 2562 27,888.- 7,900.- 1 

12-16 พฤษภาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

15-19 พฤษภาคม 2562 28,888.- 7,900.- 1 

17-21 พฤษภาคม 2562 27,888.- 7,900.- 1 

19-23 พฤษภาคม 2562 28,888.- 7,900.- 1 

22-26 พฤษภาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

24-28 พฤษภาคม 2562 27,888.- 7,900.- 1 

26-30 พฤษภาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

31 พฤษภาคม-04 มถินุายน 2562 27,888.- 7,900.- 1 
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บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัทีส่อง   สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์ - เมอืงทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ– ชริาคาวาโกะ – เมอืงคานาซาวา่ - 

คานาซาวา่ เฮยีคคบุงัไก  

07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิา

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

อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั  

จากนั้นน าท่านสู่ เดนิทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ย

เทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถกูขนานนามไวว้่าเป็น ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ี่

ยังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรอืน

สรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี มี วัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ที่

คกึคกัเต็มไปดว้ยผูค้น ตวัเมอืงสวยสะอาด ทนัสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัตาม ณ ภตัตาคาร (1) 

 หลงัอาหาร น าทา่นชมบรรยากาศเมอืงเกา่ทาคายาม่าที ่ซนัมาชซูิจ ิย่านเมอืงเกา่ทีอ่นุรักษ์ความเป็น

เอโดะเมื่อ 300 ปีกอ่นไดเ้ป็นอย่างด ีผ่านชม อาคารทาคายามา่จนิยะ (Takayama Jinya) อดตี

ท าหนา้ทีเ่ป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจ าภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกนุโทคงุาวะในปี 

1692 จนกระทัง่ปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดร้ับ

การบ ารุงรักษาเป็นอย่างด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีจ่ัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา 

แผนที่ภูมภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตร์แผนเมือง เป็นตน้ (ไม่รวมค่าเขา้ จา่ยเพิม่ประมาณ 430 

เยน/ทา่น) น าท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ

ประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful village in 

Japan และเป็นเมืองมรดกโลกทีม่ีชือ่เสยีงแห่งหนึง่ HILIGHT!!! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้น

ชาวนาโบราณทีม่อีายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า “กชัโช” มีความหมายว่า “พนมมอื” ซึง่เป็นการบ่งบอก
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ถงึลกัษณะ รูปแบบของบา้นทีม่หีลงัคามุงดว้ยฟางขา้วทีท่ ามุมชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนม

เขา้หากัน ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งข ึน้โดยไม่ใชต้ะปู 

ตอ่มาในปี 1995 องคก์ารยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก เดนิทางสู ่เมอืงคานาซา

วา่ (Kanazawa) เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกจิอันรุ่งเรืองและอารยะธรรมอันล ้าค่าตัง้แต่สมัยเอโดะ

ชว่งทีข่นุนางศกัดนิาชัน้สงูทัง้หลายตา่งใหก้ารสนับสนุนในเรือ่งของการท างานฝีมอืและวัฒนธรรม น า

ท่านชอ้ปป้ิง ณ คานาซาวา่ เฮยีคคุบงัไก (Kanazawa Hyakubangai) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที่มี

ตัง้แต่ของทีร่ะลกึ สนิคา้แฟชัน่ไปจนถงึของเบ็ดเตล็ดและของใชป้ระจ าวันรวมถงึอาหาร ใหท้่านได ้

เลอืกซือ้สนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Kanazawa Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม   สวนเค็นโรคุเอ็น - ตลาดโอมโิช - สายอลัไพนท์าเทยามา่ – เขาทาเทยามา่ – ก าแพงหมิะ – 

เขือ่นคโุรเบะ – เมอืงมตัสโึมโต ้

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช้ือ่ว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนทีน่่าตืน่ตา

ตืน่ใจทีส่ดุของประเทศญี่ปุ่ น พื้นทีภ่ายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั้น ประกอบไปดว้ยววิทวิทัศน์ของบ่อน ้า 

หุบเขาอันสวยงามและบา้นหลงันอ้ยใหญ่ทีใ่ชใ้นการผลติชาน่ันเอง ความหมายของค าว่า เค็นโรค ุคอื 

สวนทีม่อีงคป์ระกอบทีด่ ี6 อย่างดว้ยกัน ก็คอืพืน้ทีท่ีก่วา้งขวาง, บรรยากาศทีเ่งียบสงบ, ความลงตวั, 

ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งน ้า, และทัศนียภาพลอ้มรอบที่สวยงามตระการตา นักท่องเที่ยว

สามารถดื่มด ่าและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปลี่ยนมีความสวยงาม

แตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได ้จากนั้น อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง บรเิวณหนา้สวนสาธารณะตาม

อัธยาศยั จากนัน้ อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิง ณ เมอืงคานาซาว่าตามอัธยาศัย น าท่านสู ่ตลาดโอมโิช 

(Omicho Market) เป็นตลาดสดทีใ่หญ่และเก่าแกม่าตัง้แต่สมัยเอโดะ เปิดมากว่า 280 ปี ดา้นใน

ตลาดโอมโิช จะมรีา้นขายอาหารทะเลสดๆ รา้นขายผักผลไมต้ามฤดกูาลของญีปุ่่ น รา้นขายเนื้อสตัว์

ตา่งๆ รา้นขายปลา ภายในตลาดมหีลงัคาโดม สว่าง กนัหนาว กนัฝน เดนิจับจ่ายใชส้อยไดอ้ย่างสบาย 

เป็นตลาดทีส่ะอาด ไม่มีกลิน่คาว ในตลาดโอมโิชมีรา้นคา้กว่า 180 รา้นคา้ หา้มพลาด กุง้กสัซเึอบ ิ 

เป็นกุง้ทีม่ีไขเ่ป็นสฟ้ีาและมีเปลอืกทีก่รอบเป็นกุง้ทีข่ ึน้ชือ่ของเมืองคานาซาว่า ปูสายพนัธซู์ไวคาน ิ

เป็นปูอกีสายพันธท์ีอ่ร่อยมากๆ ใครทีม่าทอ่งเทีย่ว เมอืงคานาซาว่าตอ้งมาชมิปูสายพันธน์ี้ ในตลาดนี้ 

มีรา้นขายน า้ผลไม ้ทีเ่จาะเนื้อผลไมอ้อกแลว้น าน ้าของผลไมไ้ปใส ่ท าใหส้ามารถดูดน ้าผลไมไ้ด ้

และมเีนื้อผลไมผ้สมอยู่ดว้ย 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

น าท่านสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิในเสน้ทาง สายอลัไพนท์าเทยามา่-คโุรเบะ 

ซ ึง่เป็นส่วนหนึ่งของ เจแปนแอลป์ (Japan Alps) โดยการน าท่านเดนิทางสู่ สถานทีาเทยาม่า 

จากนัน้น าทา่นโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภเูขาสู ่สถานบีโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. น าทา่น

เดนิทางสู่ สถานมีูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของ

เทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้ก็บเกีย่วความประทบัใจตามอัธยาศยั จากนัน้น าทา่นชม ยอดเขาทา

เทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอันดบัสองรองจากภเูขาไฟฟจู ิและยังเป็นหนึง่ในสามภเูขา

ศกัดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แตส่มัยโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทศันอ์ันสวยงามน่าประทบัใจ

จากยอดเขาทาเทยาม่า ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง สามารถมอง เห็นไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟูจ ิและใหทุ้ก

ทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็น ก าแพงหมิะสงูชนั (Snow Wall) สงูกว่าสบิเมตร (ข ึน้อยู่

กบัสมัผัสกบัความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอกีทัศนียภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ 

เพลดิเพลนิกับการบันทกึภาพทีป่ระทบัใจ  น าทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ีล่อดใตภ้เูขาทาเทยาม่า ทีม่ี

ความ ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอุโมงคท์ีอ่ยู่สงูทีส่ดุในญีปุ่่ น จากนัน้น าทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า 

ทีไ่ม่มีเสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานีคุโรเบไดระ จากนัน้น าท่านน่ังเคเบิล้คารล์อดภูเขา

จาก สถานีคโุรเบะไดระไปยังสถานีคโุรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์ห่ง

เดยีวในญี่ปุ่ นทีล่อดภเูขาตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นี้เพื่อหลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมากในฤดูหนาว 

จากนัน้ชม เขือ่นคุโรเบะ (Kurobe Dam)  ซ ึง่เป็นเขือ่นยักษ์กัน้น ้าทีใ่หญ่มหมึาทีส่ดุของประเทศ

ญีปุ่่ น จะมีสายรุง้พาดผ่านตลอดปี ทีโ่อบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขา

หมิะ มีความสงูถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แต่เร ิม่บุกเบกิจนเสร็จส ิน้

ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพื่อขา้มเขือ่น 800 

เมตร น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมตัสโึมโต ้(Matsumoto) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ

จังหวัดนากาโน่ น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Matsumoto Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่ ี ่ ถนนนาคามาช ิ- ปราสาทมตัสโึมโต ้– เมอืงนาโกยา่ - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

สมัผัสบรรยากาศชาวเมอืงทอ้งถิน่ ณ ถนนนาคามาช ิ(Nakamachi Street) สองขา้งทางของถนน

เรียงรายไปดว้ยอาคารเก่าแก่สไตลโ์บราณทีเ่ก็บรักษาไวเ้ป็นอย่างดี รวมถงึอาคารคลังสนิคา้จ านวน

หนึง่ (kura) ทีม่ผีนังสขีาว ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของย่านการคา้ในอดตี นอกจากนี้ยังมรีา้นคา้เล็กๆ ขาย

ของแฮนดเ์มด ของทีร่ะลกึ ของสะสมต่าง รา้นอาหาร เครื่องดืม่ และทีพ่ักแบบเรียวกงัเปิดใหบ้รกิาร

แก่นักท่องเที่ยวอีกดว้ย เขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโต ้(Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาท

ดัง้เดมิทีย่ังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามทีส่ดุของประเทศญี่ปุ่ น  เนื่องจากสรา้งอยู่บนพื้นทีร่าบ ใน

ภาษาญี่ปุ่ นจงึเรียกว่า ฮริาจโิระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนี้มเีอกลักษณ์ตรงทีม่หีอคอยและป้อมปืน

เชือ่มตอ่กับโครงสรา้งอาคารหลกั และดว้ยสโีทนมืดท าใหเ้กดิความรูส้กึทีย่ ิง่ใหญ่และสขุมุ จนไดร้ับ 

ฉายาวา่ปราสาทอกีา (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดทีน่่าสนใจ ไดแ้ก่ บันไดไมส้งูชัน 

ชอ่งเก็บหนิส าหรับโจมตศีตัรู ชอ่งส าหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บน  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

น าท่านสู ่นาโกย่า Nagoya เป็นตัวเมืองของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 

ลา้นคน เป็นเมืองศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น อสิระตามอัธยาศัย ณ 

ย่านซาคาเอะ เป็นย่านธุรกจิการคา้ มีหา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรือ เมอืงใตด้นิ (central 

park) ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นตา่งๆ เชน่ รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม 

เป็นตน้ ทีน่ี่กนิบรเิวณตัง้แตส่ถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะโอโดร ิ

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   Toyoko Inn Nagoya Sakae หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  เมอืงนาโกยา่ - สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ - สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ 

09.00 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ639 

13.00 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

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

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เคร ือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้น ีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซีา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วีซา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

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

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
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โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

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

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
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ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ล า ด ั
บ ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


