
 

NAGOYA ALPEN ROUTE 6D4N  
ซุปตารก์ําแพงนําแข็ง 

กําหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน-พฤษภาคม2562 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ(์XJ) 

 



 

สมัผสักาํแพงหมิะขนาดมหมึาณเทอืกเขาแอลป์แหง่ญปีุ่ น 

เทยีวเมอืงหลวงเกา่ เกยีวโต ศาลเจา้เฮอนัวดัทองคนิคะคจุ ิ

เยอืนหมูบ่า้นมรดกโลกworld heritage ชริาคาวาโกะอลงัการความ 

สวนเค็นโรคเุอ็น 1 ใน 3 สวนทนีา่ตนืตาตนืใจทสีดุของญปีุ่ น 

เยอืนครวัคานาซาวา่ ตลาดโอมโิช คนืตาตนืใจอาหารทะเลและผลไมต้ามฤดูกาล 

ชอ้ปปิงจุใจ ณ ตลาดนาคามชิ,ิ คานาซาวา่ เฮยีคคบุงัไก และซาคาเอะ 

FREE!! WIFI ON BUSมนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ /ราคาเด็กอายุตาํกวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 
 ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,200 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพสนามบนิดอนเมอืง 

20:00น. พรอ้มกนัทสีนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนิ AIR ASIA Xเจา้หนา้ทีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอนิ 

23.55 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนาโกย่า ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ638 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3  

(นําหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย) บรกิารอาหารและ
เครอืงดมืบนเครอืง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว บสั 34+1 

17-22เมษายน 2562 33,888.- 8,900.- 2 
18-23เมษายน 2562 33,888.- 8,900.- 2 
19-24เมษายน 2562 33,888.- 8,900.- 2 
20-25เมษายน 2562 33,888.- 8,900.- 2 
21-26เมษายน 2562 33,888.- 8,900.- 2 
24-29 เมษายน 2562 34,888.- 8,900.- 2 
25-30 เมษายน 2562 34,888.- 8,900.- 2 

26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562 33,888.- 8,900.- 2 
27 เมษายน-02พฤษภาคม 2562 31,888.- 8,900.- 2 

06-11 พฤษภาคม 2562 31,888.- 8,900.- 2 
08-13 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 2 



 

วนัทสีอง สนามบนิชูบเุซ็นแทรรน์าโกยา่ –เกยีวโต–ศาลเจา้เฮอนั- การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น- วดัคนิคะคุ
จ ิ- เมอืงนาโกยา่ 

07.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิชูบุเซ็นแทรรเ์มอืงนาโกย่า ประเทศญปีุ่ น นําท่านผ่านขนัตอนการตรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิา
ของท่านเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้า
อาหารสด จาํพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 นําท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (Kyoto)ซงึเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญีปุ่ นมายาวนานทีสุด คือ
ตงัแต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมืองสําคัญทีเต็มไปดว้ย
ประวตัศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่ นดว้ย นําท่านสู่ ศาลเจา้เฮอนั(Heian Shrine)ศาลเจา้แห่งนี
นันถูกสรา้งขนึเพอืใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดโิคเมอผูิท้ีมีความสําคัญต่อเมืองเกยีวโต
อย่างมากเนืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมใน
ยุคเฮอนั โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิยิักษ์สแีดงทีตังอยู่ดา้นหนา้ของวัด มีสแีดงสดใสมองเห็นมา
แต่ไกล ไฮไลท!์!!จากนันสัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญีปุ่ นนันก็คอืการเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น 
(Sado)โดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนันมขีนัตอนมากมายเรมิตงัแต่การชงชาการรับชาและการดมืชา
ทุกขนัตอนนันลว้นมพีธิรีายละเอยีดทบีรรจงและสวยงามเป็นอย่างมากพธิชีงชานีไม่ใช่แค่รับชมอย่าง
เดยีวยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิีการชงชานีอกีดว้ยและจากนันใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซอื
ของทรีะลกึตามอธัยาศยั 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู ่วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji)เดมิสรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกุนอาชกิากา้ โยชมิิ
สแุละท่านมคีวามตงัใจยกบา้นพักแห่งนีใหเ้ป็นวดันกิายเซนภายหลังจากทีท่านเสยีชวีติ คนไทยนิยม
เรยีกกนัวา่ วดัทอง เนืองจากทวีดันีจะมอีาคารหลกัเป็นสทีองเกอืบทังหลังตังโดดเด่นอยู่กลางนํา ทํา
ใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพนืนําเบอืงหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีสวยงามเป็นอกีสัญลักษณ์หนึงของเมอืง
เกยีวโต นําท่านสู่นาโกย่า(Nagoya)เป็นตัวเมืองของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่
มากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทสีําคญัแห่งหนงึของญปีุ่ น 

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

พกัท ี Toyoko Inn Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 



 

วนัทสีาม เมอืงนาโกยา่  - เมอืงทาคายามา่ –ซนัมาชซูิจ–ิชริาคาวาโกะ– เมอืงคานาซาวา่ - คานาซาวา่
เฮยีคคุบงัไก 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(2) 

 จากนันนําท่านสู่ เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama)เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ย
เทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไวว้า่เป็น ลติเตลิเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ี
ยังคงอนุรักษ์ไวซ้งึอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญปีุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ ์บา้นเรอืน
สรา้งขนึดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี มี วัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ที
คกึคกัเต็มไปดว้ยผูค้น ตวัเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอินัอดุมสมบูรณ์ 

 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนัตาม ณ ภตัตาคาร (3) 

 หลงัอาหาร นําท่านชมบรรยากาศเมอืงเกา่ทาคายาม่าทซีนัมาชซูิจ ิย่านเมืองเก่าทีอนุรักษ์ความเป็น
เอโดะเมอื 300 ปีกอ่นไดเ้ป็นอย่างด ีผ่านชมอาคารทาคายาม่าจนิยะ (Takayama Jinya)อดตีทํา
หนา้ทีเป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถนิประจําภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 
1692 จนกระทังปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสอีทาทามทิีไดร้ับ
การบํารุงรักษาเป็นอย่างด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีจัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขุนนางศักดนิา 
แผนทีภูมิภาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมือง เป็นตน้ (ไม่รวมค่าเขา้ จา่ยเพมิประมาณ 430 
เยน/ท่าน)นําท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองทีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศญีปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาทีมีรูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful village in 
Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทีมีชอืเสยีงแห่งหนึง HILIGHT!!! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้น
ชาวนาโบราณทมีอีายุมากกวา่ 250 ปี คําวา่ “กชัโช” มคีวามหมายวา่ “พนมมอื” ซงึเป็นการบ่งบอก
ถงึลกัษณะ รูปแบบของบา้นทมีหีลงัคามุงดว้ยฟางขา้วททํีามุมชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมือทีประนม
เขา้หากัน ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทังหลังถูกสรา้งขนึโดยไม่ใชต้ะปู 
ตอ่มาในปี 1995 องคก์ารยูเนสโกขนึทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลกเดนิทางสู่เมอืงคานาซา
วา่(Kanazawa)เป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิอนัรุ่งเรอืงและอารยะธรรมอนัลําคา่ตงัแตส่มัยเอโดะช่วง
ทีขุนนางศักดนิาชันสูงทังหลายต่างใหก้ารสนับสนุนในเรืองของการทํางานฝีมือและวัฒนธรรมนํา
ท่านชอ้ปปิง ณ คานาซาวา่ เฮยีคคุบงัไก (Kanazawa Hyakubangai)เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีมี
ตงัแตข่องทีระลกึ สนิคา้แฟชันไปจนถงึของเบ็ดเตล็ดและของใชป้ระจําวันรวมถงึอาหาร ใหท้่านได ้
เลอืกซอืสนิคา้ของฝาก ของทรีะลกึตามอธัยาศยั 

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

พกัท ี Kanazawa Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 



 

วนัทสี ี สวนเค็นโรคุเอ็น - ตลาดโอมโิช- สายอลัไพนท์าเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กําแพงหมิะ – 
เขอืนคุโรเบะ –เมอืงมตัสโึมโต ้

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(4) 

นําท่านชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden)ไดช้อืว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนทีน่าตนืตา
ตนืใจทสีดุของประเทศญปีุ่ นพนืทภีายในสวนเค็นโรคุเอ็นนันประกอบไปดว้ยววิทวิทัศน์ของบ่อนําหุบ
เขาอนัสวยงามและบา้นหลงันอ้ยใหญ่ทใีชใ้นการผลติชานันเองความหมายของคําวา่เค็นโรคคุอืสวนที
มอีงคป์ระกอบทดี ี6 อย่างดว้ยกนัก็คอืพืนทีทีกวา้งขวาง, บรรยากาศทีเงียบสงบ, ความลงตัว, ความ
เป็นมาอนัยาวนาน, แหลง่นํา, และทัศนียภาพลอ้มรอบทีสวยงามตระการตานักท่องเทียวสามารถดมื
ดําและผ่อนคลายไปกบับรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นทีผลัดเปลยีนมีความสวยงามแตกต่างกันไป
ตามแตล่ะฤดกูาลได ้จากนัน อสิระใหท้่านชอ้ปปิง บรเิวณหนา้สวนสาธารณะตามอธัยาศยัจากนันอสิระ
ใหท้่านเดนิชอ้ปปิง ณ เมืองคานาซาว่าตามอัธยาศัย นําท่านสู่ ตลาดโอมโิช (Omicho Market)
เป็นตลาดสดทีใหญ่และเก่าแก่มาตงัแต่สมัยเอโดะเปิดมากว่า 280 ปี ดา้นในตลาดโอมโิชจะมีรา้น
ขายอาหารทะเลสดๆรา้นขายผักผลไมต้ามฤดกูาลของญปีุ่ นรา้นขายเนือสตัวต์า่งๆรา้นขายปลาภายใน
ตลาดมหีลงัคาโดมสวา่งกนัหนาวกนัฝนเดนิจับจ่ายใชส้อยไดอ้ย่างสบายเป็นตลาดทีสะอาดไม่มีกลนิ
คาวในตลาดโอมโิชมีรา้นคา้กว่า180 รา้นคา้หา้มพลาด กุง้กสัซเึอบเิป็นกุง้ทีมีไข่เป็นสีฟ้าและมี
เปลือกทีกรอบเป็นกุง้ทีขนึชือของเมืองคานาซาว่าปูสายพนัธซู์ไวคาน เิป็นปูอกีสายพันธ์ทีอร่อย
มากๆใครทมีาท่องเทยีวเมอืงคานาซาวา่ตอ้งมาชมิปูสายพันธนี์ ในตลาดนีมีรา้นขายนําผลไมท้ีเจาะ
เนือผลไมอ้อกแลว้นํานําของผลไมไ้ปใสทํ่าใหส้ามารถดดูนําผลไมไ้ดแ้ละมเีนือผลไมผ้สมอยู่ดว้ย 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(4) 

นําท่านสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาตใินเสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยาม่า-คุโรเบะ
ซงึเป็นส่วนหนึงของเจแปนแอลป์(Japan Alps) โดยการนําท่านเดนิทางสู่สถานทีาเทยาม่า
จากนันนําท่านโดยสารเคเบลิคารล์อดภูเขาสู่สถานบีโีจดยัระระยะทางประมาณ1.3 ก.ม. นําท่าน
เดินทางสู่สถานีมูโรโดะโดยรถปรับอากาศระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศน์ของ
เทอืกเขาแอลป์ญปีุ่ นใหท้่านไดเ้ก็บเกยีวความประทับใจตามอธัยาศยัจากนันนําท่านชมยอดเขาทาเท
ยาม่ามีความสูง3,015 เมตรซงึสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจแิละยังเป็นหนึงในสามภูเขา
ศกัดสิทิธติามความเชอืคนญปีุ่ นตงัแตส่มัยโบราณใหท้่านไดเ้ก็บภาพทวิทัศนอ์ันสวยงามน่าประทับใจ
จากยอดเขาทาเทยาม่าซงึในวนัททีอ้งฟ้าโปร่งสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟูจแิละใหทุ้กท่าน
ไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีสองขา้งทางเป็นกําแพงหมิะสูงชนั (Snow Wall)สูงกว่าสบิเมตร(ขนึอยู่กับ
สัมผัสกับความขาวของหมิะทีสวยงามและอากาศอันหนาวเย็นนับเป็นอกีทัศนียภาพทีตนืตาตืนใจ



 

เพลดิเพลนิกบัการบันทกึภาพทปีระทับใจ  นําท่านเดนิทางผา่นอโุมงคท์ีลอดใตภู้เขาทาเทยาม่าทีมี
ความยาว 3.6 กโิลเมตรนับเป็นอโุมงคท์อียู่สงูทสีดุในญีปุ่ นจากนันนําท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าที
ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตรสู่สถานีคุโรเบไดระจากนันนําท่านนังเคเบลิคารล์อดภูเขาจาก

สถานีคโุรเบะไดระไปยังสถานีคโุรเบะโกะระยะทางประมาณ 800 เมตรซงึเป็นเคเบลิคารแ์ห่งเดยีวใน
ญปีุ่ นทลีอดภูเขาตงัแตต่น้จนสดุเสน้ทางทังนีเพอืหลกีเลยีงหมิะทตีกรุนแรงมากในฤดหูนาวจากนันชม
เขอืนคุโรเบะ (Kurobe Dam) ซงึเป็นเขอืนยักษ์กันนําทีใหญ่มหมึาทีสุดของประเทศญีปุ่ นจะมี
สายรุง้พาดผ่านตลอดปีทโีอบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะมีความ
สงูถงึ 186 เมตรและมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตรซงึใชเ้วลาตังแต่เรมิบุกเบกิจนเสร็จสนิประมาณ 45 ปี
เฉพาะตวัเขอืนใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปีโดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพอืขา้มเขอืน 800 เมตร  

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมตัสโึมโต ้(Matsumoto)เป็นเมืองทีใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนา
กาโน่นําท่านอสิระชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงจากนนันําทา่นเขา้สูท่พีกั 

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 

พกัท ี Matsumoto Hotelหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทหีา้ ถนนนาคามาช-ิ ปราสาทมตัสโึมโต–้เมอืงนาโกยา่ - ชอ้ปปิงซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

สมัผัสบรรยากาศชาวเมืองทอ้งถนิณถนนนาคามาช ิ(Nakamachi Street)สองขา้งทางของถนน
เรยีงรายไปดว้ยอาคารเก่าแก่สไตลโ์บราณทีเก็บรักษาไวเ้ป็นอย่างดรีวมถงึอาคารคลังสนิคา้จํานวน
หนึง (kura) ทีมีผนังสีขาวซงึเป็นสัญลักษณ์ของย่านการคา้ในอดตีนอกจากนียังมีรา้นคา้เล็กๆขาย
ของแฮนดเ์มดของทีระลกึของสะสมต่างรา้นอาหารเครืองดมืและทีพักแบบเรียวกังเปิดใหบ้รกิารแก่
นักท่องเทยีวอกีดว้ยเขา้ชมปราสาทมตัสโึมโต ้(Matsumoto Castle)1 ใน 12 ปราสาทดงัเดมิที
ยังคงสภาพสมบูรณแ์ละสวยงามทสีดุของประเทศญปีุ่ นเนืองจากสรา้งอยู่บนพนืทรีาบในภาษาญปีุ่ นจงึ
เรียกว่าฮริาจโิระ (Hirajiro)ปราสาทแห่งนีมีเอกลักษณ์ตรงทีมีหอคอยและป้อมปืนเชือมต่อกับ
โครงสรา้งอาคารหลักและดว้ยสีโทนมืดทําใหเ้กดิความรูส้กึทียิงใหญ่และสุขุมจนไดร้ับฉายาว่า
ปราสาทอกีา (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งดว้ยไมจุ้ดทีน่าสนใจไดแ้ก่บันไดไมสู้งชันช่องเก็บหนิ
สําหรับโจมตศีตัรูชอ่งสําหรับธนูและหอสงัเกตการณบ์น 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

นําท่านสู่นาโกย่า(Nagoya)เป็นตัวเมืองของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 
ลา้นคน เป็นเมืองศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมทีสําคัญแห่งหนึงของญีปุ่ นอสิระตามอัธยาศัย ณ 
ย่านซาคาเอะ(Sakae) เป็นย่านธุรกจิการคา้มีหา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรือ เมอืงใตด้นิ 
(central park)ทีเต็มไปดว้ยรา้นต่างๆเช่นรา้นเสอืผา้แฟชัน,รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอน
ความงามเป็นตน้ทนีีกนิบรเิวณตงัแตส่ถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะโอโดร ิ

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั   Toyoko Inn Nagoya Sakaeหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 



 

วนัทหีก เมอืงนาโกยา่ - สนามบนิชูบเุซ็นแทรรเ์มอืงนาโกยา่ - สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชูบเุซ็นแทรรเ์มอืงนาโกยา่ 

09.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทยีวบนิทXีJ639 

13.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง** 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทไีมเ่อาตวัเครอืงบนิ  หกัคา่ตวัออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆเป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามนั  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ   
 คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบุในรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซี่าอกีครัง (เนืองจากทางญีปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนื

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสัมภาระทีมนํีาหนักเกนิกว่าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3 % 

 

เดนิทางขนึตํา 34 ท่านหากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยินดทีีจะชําระ
คา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิท



 

ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
 มดัจาํทา่นละ 15,000 บาทภายหลงัจากทที่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ําระมดัจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู ่

 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืท่านชําระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีด ้
ระบุไวท้งัหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุอืพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่าง
ตํา 2 หนา้หากไม่มันใจโปรดสอบถาม 
 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 
เนืองจากเป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีระบุไว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบรกิารและ
เงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไม่เกนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจดัการให)้ 
2. สงิทยีนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจดัการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจดัการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสนั 
3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิจีะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง  



 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสูญหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี / ปลอด

บุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทงันีขนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืท่านวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเรมิในวนัท2ี ของการเดนิทาง ถงึวนัท3ี ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจ

เพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์.................................................................................วนัเดนิทาง........................................ 

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุตํากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 

จํานวนหอ้งพักทใีชท้ังหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์นืตามทที่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไม่ทานเนือววั  ไม่ทานเนือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอนืๆ.................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลํ า ด ั
บ ชอื-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชอื-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    
5    
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