
NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N 
ซุปตาร ์ลิงทั้งเจ็ด 

ก าหนดการเดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 

โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ AIR ASAI X (XJ) 
ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซน ท่ามกลางหุบเขาใบไม้สีแดง 

NIDN194047



 

 

อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาด า ณ เมืองมัตสึโมโต้ 
ไฮไลท์ !! ล่องเรือ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาเอะนะเคียว 
ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ 

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น 
FREE WIFI ON BUS 

พิเศษ!!! อาบน้ าแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ 
มีน้ าดื่มบริการบนรถบัสวนัละ 1 ขวด 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  

26-30 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 19°C  

27-31 ตุลาคม 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 18°C  
28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 18°C  
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 13°C - 18°C  
30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C - 18°C  
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C - 18°C  

01-05 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C - 18°C  
02-06 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C - 18°C  
03-07 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C - 17°C  
04-08 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 12°C - 17°C  
05-09 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 11°C - 17°C  
06-10 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 11°C - 17°C  
07-11 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 11°C - 16°C  
08-12 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 11°C - 16°C  
09-13 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 10°C - 16°C  
10-14 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 11°C - 15°C  
11-15 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 9°C - 15°C  
12-16 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 9°C - 15°C  
13-17 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 9°C - 16°C  
14-18 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 9°C - 16°C  



 

 

+สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+ 
** ปล. ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป** 

ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / เด็กอายุต่่ากว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  

23:00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ 
สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก

ในการเช็คอิน 
 

15-19 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 15°C  
16-20 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 15°C  
17-21 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 9°C - 15°C  
18-22 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 9°C - 15°C  
19-23 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 15°C  
20-24 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 15°C  
21-25 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 14°C  
22-26 พฤศจิกายน 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 14°C  
23-27 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 8°C - 14°C  
24-28 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 7°C - 14°C  

25-29 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 8°C - 15°C  

26-30 พฤศจิกายน 2562 22,888.- 7,900.- 7°C - 14°C  

27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 8°C - 16°C  

28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 7°C - 15°C  
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562 23,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  



 

 

วันที่สอง     กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร ์ เมืองนาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้
อปปิ้งย่านโอสุ – เมืองเอนะเคียว - เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ 

02.15 น. เหิรฟ้าสู ่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ638 
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนั่ง จัดท่ีนั่งแบบ 3-3-3  
(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
09.40 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่
อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ
และจับ เดินทางสู่ วัดโอสุคันนอน Osu Kannon Temple แรกเริ่มสร้างขึ้น ในจังหวัดกิฟุ 
และเนื่องจากได้รับความเสียหายจากอุทกภัยบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงย้ายมาประดิษฐาน ณ เมืองนา
โกย่า เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมท่ีใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่น โดยวัตถุประสงค์หลัก
ของวัดแห่งนี ้คือการเคารพบูชารูปสลักไม้ของ เทพคันนอน เทพแห่งความเมตตา ซึ่งแกะสลัก
โดยพระสงฆ์  Kobo Daishi ภายใต้ห้องโถงใหญ่  คือห้องสมุดชินปูคุจิ  ท่ีจัดเก็บหนังสือ
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติ และเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม รวมถึงส าเนาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของพงศาวดารโคจิคิ ท่ีรวบรวมประวัติศาสตร์ต้นก า
เนินของญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งโอสุ  Osu Shopping Arcade ของ
เมืองนาโงย่า มีอายุประมาณ 400 กว่าปี มีร้านค้าน้อยใหญ่มากมายกว่า 1,200 ร้านค้าเรียงราย
ตลอดสองข้างทาง ประกอบด้วยอาหารและสินค้าทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน้ าหอม , เสื้อผ้า, 
เคร่ืองส าอาง และร้องเท้าจากสารพัดยี่ห้อดังและท่ีส าคัญคือราคาถูกมาก นอกจากนี้แล้วยังเป็น



 

 

แหล่งรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ชุดคอสเพลย์, การ์ตูนอะนิเมะและสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย 
(จากสนามบินใช้เวลาเดินทาง 50 นาที) 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอะนะเคียว (Enakyo) เมืองแห่งธรรมชาติอันงดงามท่ีแวดล้อม และ

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่หลากชนิด เป็นสถานท่ีแห่งธรรมชาติท่ีงดงามไปด้วยสีสัน
ของใบไม้หลากสีสัน หลากชนิดท่ามกลางหุบเขาล้อมรอบ น าท่าน ล่องเรือชมทัศนียภาพ 
(Enakyo Criuse) สองข้างทางบนแม่น้ าสายยาวลอดสะพาน เอะนะเคียวโอฮาชิ ซึ่งเป็น
สะพานสีแดงสดโดดเด่นกลางล าน้ าขนาบข้างด้วยหมู่แมกไม้น้อยใหญ่  ชมทะเลสาบริมเขื่อน 
สถานท่ีงดงามฝีมือมนุษย์สร้างขึ้นและชมหุบเขาเอะนะ วิวทิวทัศน์สองฝั่งท่ีเต็มไปด้วยหน้าผาสูง
ชันและหินท่ีดูแปลกตา เป็นความงามตามธรรมชาติโดยรอบ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาที 
(การล่องเรืออาจถูกยกเลิกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 
ชั่วโมง) เดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัด
นากาโน่ ณ ถนนนาคามาชิ (Nakamachi Street) สองข้างทางของถนนเรียงรายไปด้วย
อาคารเก่าแก่สไตล์โบราณท่ีเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี รวมถึงอาคารคลังสินค้าจ านวนหนึ่ง (kura) 
ท่ีมีผนังสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของย่านการค้าในอดีต นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเล็กๆ ขายของ
แฮนด์เมด ของท่ีระลึก ของสะสมต่าง ร้านอาหาร เคร่ืองดื่ม และท่ีพักแบบเรียวกังเปิดให้บริการ
แก่นักท่องเท่ียวอีกด้วย ณ ถนนแห่งนี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.10 ชม.)  

ค่ า อิสระรับประทานอาหารค่ า ตามอัธยาศัย 
พักที่ APICO PLAZA MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม   ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองนากาโน่ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ – พิพิธภัณฑ์

หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู 

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
 น าท่านเข้าชม ปราสาทมัตสึโมโต้ Matsumoto Castle 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมท่ียังคง

สภาพสมบูรณ์และสวยงามท่ีสุดของประเทศญี่ปุ่น  เนื่องจากสร้างอยู่บนพื้นท่ีราบ ใน
ภาษาญี่ปุ่นจึงเรียกว่า ฮิราจิโระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงท่ีมีหอคอยและป้อม
ปืนเชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคารหลัก และด้วยสีโทนมืดท าให้เกิดความรู้สึกท่ียิ่งใหญ่และสุขุม 
จนได้รับฉายาว่าปราสาทอีกา (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งด้วยไม้ จุดที่น่าสนใจ ได้แก่ บันได
ไม้สูงชัน ช่องเก็บหินส าหรับโจมตีศัตรู ช่องส าหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชั้น น าท่าน
อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมืองท้องถิ่น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  
 เดินทางสู ่เมืองนากาโน่ เป็นจังหวัดในภูมิภาค Chubu ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ท าให้
มีอากาศหนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาติอย่างท่ีสุด ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาแห่งญี่ปุ่น 
เนื่องจากถูกรอบล้อมด้วยภูเขาสูง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนลิงจิโกคุดานิ (Jigokudani 
Monkey Park) ตั้งอยู่ท่ามกลาง หุบเขาจิโกคุดานิ (Jigokudani valley) ในยามาโนะอูจิ 
เป็นน้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีลิงป่าลงมาอาบน้ า และเป็นท่ีอยู่อาศัยของลิงหิมะชนิดนี้อีกด้วย ภายใน
พื้นท่ีสวนสาธารณะ มีสระว่ายน้ าท่ีสร้างขึ้นส าหรับเจ้าลิงท้ังหลาย ซึ่งจากประตูทางเข้าสวนเดิน
เข้าไปเพียง 5 นาที ไฮไลท์!! ท่านจะพบเห็นลิงตลอดสองข้างเส้นทางระหว่างท่ีไปยังสระน้ า โดย
พวกมันจะจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มีความคุ้นเคยกับมนุษย์ อิสระให้ท่านชมความน่ารักของ
ลิงแช่ออนเซนในอิริยาบถต่างๆ ตามอัธยาศัย ข้อควรระมัดระวังห้ามเข้าไปจับหรือให้อาหาร
โดยเด็ดขาด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) 



 

 

**หมายเหตุ ลิงจะแช่ออนเซนให้ดูหรือไม่นั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ถ้าอากาศหนาว
ส่วนมากลิงจะแช่ออนเซน เพื่อคลายความหนาว แต่ถ้าอากาศไม่หนาว ท่านจะได้พบกับ
ความน่ารักของลิงในอิริยาบทต่างๆ แทน 
เดินทางสู่จังหวัดยามานาชิ ชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) ตั้งอยู่ใน
พื้นท่ีท่ีเคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) 
ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี 1966 จนกระทั้งต่อมาอีก 40 ปีได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบ
ดั้งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ลองและซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ภายในหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน 
ในอาคารแต่ละหลังนอกจากกิจกรรมงานฝีมือแบบดั้งเดิมแล้ว ยังสามารถชมพิพิธภัณฑ์และ
แกลลอรี่, ซื้อสินค้าพื้นเมือง, เพลิดเพลินกับร้านน้ าชาและร้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีจัดอีเวนท์
แบบโบราณให้เข้ากับฤดูกาลด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู  
ที่พัก FUJISAN HOTEL RESORT หรือระดับเดียวกัน   

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะ
ท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่สภาพอากาศ) - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – ฮามานาโกะ - เมืองนาโก
ย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji 5th) ท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร 
ภูเขาท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว 
แ ล ะ ยั ง ถื อ ว่ า เ ป็ น
สัญลักษณ์หนึ่ งของ
ประเทศญี่ปุ่น ท้ังยัง
เป็นจุดมุ่งหมายของ
นักท่องเท่ียวต่างชาติ
ท่ีมาเยือนญี่ปุ่นตลอด
ทุกฤดูกาล น าท่านข้ึน
สู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟ
ฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออ านวย หรือ ทางขึ้นปิด) ท่ีทุกท่านจะได้เห็น



 

 

ถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้
ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของท่ีระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูป
ภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น 
นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย 
เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและ
สวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมใน
พิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
เดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบ
ขนาดใหญ่ริมชายฝั่งแปซิฟิค ทิศตะวันตกของจังหวัดชิซุโอกะ แต่เดิมเป็นทะเลสาบน้ าจืดท่ีแยก
ออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวในปี 1498 ท าให้น้ าจืดเปลี่ยนเป็นน้ าเค็มในท่ีสุด  
สาเหตุที่ชื่อว่าทะเลสาปปลาไหล เนื่องจากบริเวณนี้จะเป็นบริเวณท่ีมีการจับปลาไหลได้มากเป็น
อันดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปุ่น โดยสถานท่ีแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวและเป็นท่ีพักจอดรถ มีร้านค้า
และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาไหลให้เลือกซื้อเป็นของท่ีระลึก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.10 
ชั่วโมง) 
น าท่านสู่ นาโกย่า เป็นตัวเมืองของ จังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้าน
คน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น  (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

ค่ า อิสระรับประทานอาหารค่ า ตามอัธยาศัย 
ที่พัก  TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ (Sakae) ตามอัธยาศัย ย่านนี้เป็นย่านธุรกิจการค้า 

มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (central park) ท่ีเต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น 
ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น ท่ีนี่กินบริเวณตั้งแต่
สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 

วันที่ห้า  สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
 ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินชูบุเซน็แทรร์ เมืองนาโกย่า 
10.50 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ639 
15.35 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 



 

 

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง** 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

ส าหรับลูกคา้ท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  หักค่าตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร ์

 
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตาม
กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ
จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรม
ธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้
ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยส าหรับผู้ท่ีประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 
ส าหรับการยื่นร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของ
ท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 



 

 

 
เดินทางขึ้นต่ า 34 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า  
 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อน
วันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากช่าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส่าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง
แฟกซ์ 

• ส่งรายชื่อส่ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส่าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อม
ยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่ง
ส่าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอัน
เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน
ทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป  และเหลือ
หน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ได้เงินคืนทั้งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทั้งหมด 

• ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่าทัวร์คืน  



 

 

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่า
มัดจ าที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 
รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงิน
ทุกกรณี ทั้งมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่
เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอน
การตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
2. สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น 

เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการ

พ านักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  



 

 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่ง
อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 3 
ขวด 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร์..................................................................................  วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 
จ านวนห้องพักท่ีใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 
อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหม ู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 

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

 

ล าดั
บ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 

 

 


