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โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ) 
เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงนาโกย่า พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง 

ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน 

อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดํา ณ เมืองมัตสึโมโต้ 

ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ 

อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง 
ช้อปป้ิงจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ 

FREE WIFI ON BUS 

พิเศษ!!! อาบน้ําแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ 

มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พักเด่ียว บัส 34+1 

04-08 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

05-09 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

06-10 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

07-11 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

08-12 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

09-13 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

10-14 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

11-15 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

12-17 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

14-18 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

15-19 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

16-20 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

17-21 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

18-22 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

19-23 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

20-24 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

21-25 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

22-26 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

23-27 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

24-28 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

25-29 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

26-30 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 
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31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

01-05 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

02-06 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

03-07 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

04-08 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

05-09 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

06-10 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

07-11 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

08-12 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

09-13 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

10-14 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

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

13-17 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

15-19 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

16-20 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

17-21 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

18-22 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

19-23 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

20-24 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

21-25 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

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

23-27 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.- 7,900.- 1 

25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

01-05 มีนาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

02-06 มีนาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

03-07 มีนาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

04-08 มีนาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

05-09 มีนาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

06-10 มีนาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

07-11 มีนาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

08-12 มีนาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

09-13 มีนาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

10-14 มีนาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

11-15 มีนาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

12-16 มีนาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

13-17 มีนาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

14-18 มีนาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

15-19 มีนาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

16-20 มีนาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

17-21 มีนาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

18-22 มีนาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 
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** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ราคาเด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี (Infant) ท่านละ 7,900 บาท 
 ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,200 บาท/ทริป** 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  

23:00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สาย

การบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการ

เช็คอิน 

วันที่สอง   สนามบินชูบุเซ็นแทรร์  - เมืองนาโกย่า – วัดโอสุคันนอน -  ช้อปป้ิงย่านโอสุ - เมืองมัตสึโม

โต้ - ถนนนาคามาชิ 

02.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ638 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีนั่ง จัดท่ีนั่งแบบ 3-3-3  

(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

19-23 มีนาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

20-24 มีนาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

21-25 มีนาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

22-26 มีนาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

23-27 มีนาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

24-28 มีนาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

25-29 มีนาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

26-30 มีนาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 
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บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา

ของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นํา

อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ จากนั้นนํา

ท่านสู่ วัดโอสุคันนอน Osu Kannon Temple แรกเริ่มสร้างขึ้น ในจังหวัดกิฟุ และเนื่องจากได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัยบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงย้ายมาประดิษฐาน ณ เมืองนาโกย่า เป็นหนึ่งในสามของ

ศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมท่ีใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่น โดยวัตถุประสงค์หลักของวัดแห่งนี้ คือการเคารพบูชา

รูปสลักไม้ของ เทพคันนอน เทพแห่งความเมตตา ซึ่งแกะสลักโดยพระสงฆ์ Kobo Daishi ภายใต้

ห้องโถงใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิ  ท่ีจัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม 

หนังสือเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงสําเนาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ

พงศาวดารโคจิคิ ท่ีรวบรวมประวัติศาสตร์ต้นกําเนินของญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านช้อป

ป้ิงโอสุ  Osu Shopping Arcade ของเมืองนาโงย่า มีอายุประมาณ 400 กว่าปี มีร้านค้าน้อยใหญ่

มากมายกว่า 1,200 ร้านค้าเรียงรายตลอดสองข้างทาง ประกอบด้วยอาหารและสินค้าทันสมัยไม่ว่าจะ

เป็นน้ําหอม, เส้ือผ้า, เครื่องสําอาง และร้องเท้าจากสารพัดยี่ห้อดังและท่ีสําคัญคือราคาถูกมาก 

นอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ชุดคอสเพลย์, การ์ตูนอะนิเมะและสินค้าอื่นๆ 

อีกมากมาย เดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัด

นากาโน่  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนนาคามาชิ (Nakamachi Street) สองข้างทางของถนนเรียงรายไปด้วย

อาคารเก่าแก่สไตล์โบราณท่ีเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี รวมถึงอาคารคลังสินค้าจํานวนหนึ่ง (kura) ท่ีมี

ผนังสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของย่านการค้าในอดีต นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเล็กๆ ขายของแฮนด์เมด 

ของท่ีระลึก ของสะสมต่าง ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และท่ีพักแบบเรียวกังเปิดให้บริการแก่นักท่องเท่ียว

อีกด้วย ณ ถนนแห่งนี้  

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

พักที ่ Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันที่สาม   ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านใน) - เมืองนากาโน่ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ – 

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู 
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เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 

นําท่านเข้าชม ปราสาทมัตสึโมโต้ Matsumoto Castle 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมท่ียังคงสภาพ

สมบูรณ์และสวยงามท่ีสุดของประเทศญี่ปุ่น  เนื่องจากสร้างอยู่บนพื้นท่ีราบ ในภาษาญี่ปุ่นจึงเรียกว่า 

ฮิราจิโระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงท่ีมีหอคอยและป้อมปืนเช่ือมต่อกับโครงสร้าง

อาคารหลัก และด้วยสีโทนมืดทําให้เกิดความรู้สึกท่ียิ่งใหญ่และสุขุม จนได้รับฉายาว่าปราสาทอีกา 

(Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งด้วยไม้ จุดท่ีน่าสนใจ ได้แก่ บันไดไม้สูงชัน ช่องเก็บหินสําหรับโจมตี

ศัตรู ช่องสําหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนช้ัน นําท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง พร้อมกับสัมผัส

บรรยากาศชาวเมืองท้องถ่ิน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  

 เดินทางสู่ เมืองนากาโน่ เป็นจังหวัดในภูมิภาค Chubu ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ทําให้มี

อากาศหนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาติอย่างท่ีสุด ได้ช่ือว่าเป็นหลังคาแห่งญี่ปุ่น 

เนื่องจากถูกรอบล้อมด้วยภูเขาสูง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนลิงจิโกคุดานิ (Jigokudani 

Monkey Park) ตั้งอยู่ท่ามกลาง หุบเขาจิโกคุดานิ (Jigokudani valley) ในยามาโนะอูจิ เป็น

น้ําพุร้อนธรรมชาติท่ีลิงป่าลงมาอาบน้ํา และเป็นท่ีอยู่อาศัยของลิงหิมะชนิดนี้อีกด้วย ภายในพื้นท่ี

สวนสาธารณะ มีสระว่ายน้ําท่ีสร้างขึ้นสําหรับเจ้าลิงท้ังหลาย ซึ่งจากประตูทางเข้าสวนเดินเข้าไปเพียง 

5 นาที ไฮไลท์!! ท่านจะพบเห็นลิงตลอดสองข้างเส้นทางระหว่างท่ีไปยังสระน้ํา โดยพวกมันจะจับ

กลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มีความคุ้นเคยกับมนุษย์ อิสระให้ท่านชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซนใน

อิริยาบถต่างๆ ตามอัธยาศัย ข้อควรระมัดระวังห้ามเข้าไปจับหรือให้อาหารโดยเด็ดขาด  

เดินทางสู่จังหวัดยามานาชิ ชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) ตั้งอยู่ใน

พื้นท่ีท่ีเคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ่ง

ถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี 1966 จนกระท้ังต่อมาอีก 40 ปีได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดั้งเดิม 

และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อ

สินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ภายในหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ในอาคารแต่ละ

หลังนอกจากกิจกรรมงานฝีมือแบบดั้งเดิมแล้ว ยังสามารถชมพิพิธภัณฑ์และแกลลอรี่, ซื้อสินค้า

พื้นเมือง, เพลิดเพลินกับร้านน้ําชาและร้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีจัดอีเวนท์แบบโบราณให้เข้ากับ

ฤดูกาลด้วย ได้เวลานําท่านเข้าสู่ท่ีพัก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (3) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู  

ท่ีพัก FUJISAN HOTEL RESORT หรือระดับเดียวกัน   
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จากน้ันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่นํ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่นํ้าแร่แล้ว จะ

ทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วันที่ส่ี ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องแต่งกาย) - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – 

ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมืองนาโกย่า - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter 

Illumination - ช้อปป้ิงซาคาเอะ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

นําท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานท่ี ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) ลานสกี

และท่ีพักท่ีตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะท่ีตกในช่วงปีใหม่ หากมีเวลาพอ อิสระ 

ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย สกี เลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือ

เพลิดเพลินกับการนั่งเลื่อนหิมะ ท่ีท่านจะสามารถดื่มด่ํากับทัศนียภาพท่ีถูกปกคลุมด้วยหิมะท่ีดูแล้ว

สะอาดตาอย่างยิ่ง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสําหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) จากนั้น

สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตาม

แบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี 

รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้

ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของท่ีระลึกตาม

อัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

 เดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาด

ใหญ่ริมชายฝั่งแปซิฟิค ทิศตะวันตกของจังหวัดชิซุโอกะ แต่เดิมเป็นทะเลสาบน้ําจืดท่ีแยกออกมาจาก
มหาสมุทร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวในปี 1498 ทําให้น้ําจืดเปลี่ยนเป็นน้ําเค็มในท่ีสุด  สาเหตุท่ีช่ือว่า
ทะเลสาปปลาไหล เนื่องจากบริเวณนี้จะเป็นบริเวณท่ีมีการจับปลาไหลได้มากเป็นอันดับต้น ๆ ของ

ประเทศญี่ปุ่น โดยสถานท่ีแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวและเป็นท่ีพักจอดรถ มีร้านค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
ปลาไหลให้เลือกซื้อเป็นของท่ีระลึก นําท่านสู่ นาโกย่า เป็นตัวเมืองของ จังหวัดไอจิ (Aichi) มี
ประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมท่ีสําคัญแห่งหนึ่งของ

ญี่ปุ่น นําท่านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ 
ธีมพาร์คสวนดอกไม้ ท่ีมีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดท้ัง 4 ฤดูกาล สามารถเท่ียวได้ตลอดท้ังปี ไฮไลท์!!! 

ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ 
เนื่องจากมีการประดับไฟขนาดใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงไฟใน
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในนํ้า 
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(Water Illumination) จากนั้นเดินทางสู่ ย่านซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกิจการค้า มี
ห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (central park) ท่ีเต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้าน

เส้ือผ้าแฟช่ัน, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น ท่ีนี่กินบริเวณตั้งแต่สถานีซา
คาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

ที่พัก   Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันทีห้่า  เมืองนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า 

10.55 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ639 

15.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

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

สําหรับลูกค้าท่านทีไ่ม่เอาต๋ัวเครือ่งบนิ  หักค่าต๋ัวออก 6,000 บาท จากราคาทัวร ์

 
 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งใหบ้รษิทัฯทราบในวันจองทัวร ์* 

** ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
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บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตาม

กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ

จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามัน  



 
 

ทัวร์ญี่ปุน่ (TTN) NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดนิทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ

ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสําหรับผู้ที่ประสงค์พํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่น

ร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เดินทางข้ึนต่ํา 34 ท่าน หากต่ํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชําระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า  
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทา่นส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน  

 ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านชําระเงินไมว่่าจะทั้งหมดหรอืบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 

 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยัน

ว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษ

อย่างต่ํา 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
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เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชํ์าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ 

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถ้าท่านงดการใช้บรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ

เงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้า
เมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด 
บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ํากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญีปุ่่นจะต้องไมเ่ป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 

3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจ

ตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งให้กบักรุ๊ปที่เข้าพกั  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บรกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
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ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรอืหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา 
ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 
ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเทีย่วญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจ
เพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผู้เดินทางท้ังหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จํานวนห้องพักท่ีใช้ท้ังหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามท่ีท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

ลํ า ดั
บ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง 
 

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


