
#15386 ทัวรญ่ีปุน นาโกยา ทาคายามา 5 วัน 3 คืน หมูบานชิ
ราคาวาโกะ หมูบานโอชิโนะฮัคไค ชมสวนดอกไมฮามามัตสึ บิน
XJ
ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ปราสาทมัตสึโมโตะ ศาล
เจาทาเคดะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น5



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาคายามา - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกา
ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - มัตสึโมโต - อิออนมอลลมัตสึโมโต   

Smile Hotel
Matsumoto หรือ
เทียบเทา

3 ปราสาทมัตสึโมโต - ศาลเจาทาเคดะ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอา
ทเลต - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น   

Fuji San Hotel,
Fuji หรือเทียบเทา

4 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - สวนดอกไมฮามา
มัตสึ - ซากุระ - อิออนมอลลนาโกยา   

Toyoko Inn Chubu
Airport, Nagoya
หรือเทียบเทา

5 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

20 มี.ค. 65 - 24 มี.ค. 65 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿7,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาคายามา - ท่ีทําการเกาเมืองทาคา
ยามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - มัตสึโมโต - อิออ
นมอลลมัตสึโมโต

กําหนดการทั้งหมด

ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

ตั้งแตวันท่ี 28 มีนาคม 63 เป็นตนไป เปล่ียนเวลาบิน เป็น 23.55 น. – 07.45 น.

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเขาท่ี สายการบิน AIR
ASIA X เคานเตอร 9-10 เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

ตั้งแตวันท่ี 28 มีนาคม 63 เป็นตนไป เปล่ียนเวลาบิน เป็น 23.55 น. – 07.45 น.

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

02.15 น./23.55 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน AIR ASIA X
เท่ียวบินท่ี XJ638 ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง

09.40 น./07.45 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกยา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรเรียบรอย

นําทานเดินทางสู ทาคายามา เป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหวางเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ตั้ง
อยูบริเวณท่ีโอบลอมไปดวยภูเขานอยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซ่ึงบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเกาแกไวได
เป็นอยางดี เปรียบไดกับเมืองท่ีไดรับพรใหเต็มเป่ียมไปดวยวัฒนธรรมอันดีงาม

่ ่ ้ ่ ้ ่ ่



นําทานชมสถานท่ีสําคัญเมื่อครั้งอดีต ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิ
ดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐในยุค
เอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ
โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี

ไมรวมคาเขาชมทานละ 430 เยน

จากนั้นนําทานเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ท่ียังคงอนุรักษแบบของบานใน
สมัยเอะโดะกวา 300 ปีกอน ใหทานไดเลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเป็นเหลา
สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุกตาตามความเชื่อของคนญ่ีป ุนโบราณสมัยกอน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! ประจําทองถิ่น “หมูยางใบโฮบะ”

นําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ ตั้งอยูในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญ่ีป ุน ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลก
ทางดานวัฒนธรรมโดยองคการยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมูบานแหงน้ีมีวิวทิวทัศน ท่ีสวยงาม

นําทานเดินทางเขาสู เมืองมัตสึโมโต เมืองมัตสึโมโตตั้งอยูตอนกลางของจังหวัดนากาโน ซ่ึงเคยเป็นเจาภาพจัดการแขงขัน
โอลิมปิกฤดูหนาวปี 1998มัตสึโมโตตั้งอยูบริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน จึงทําใหเมืองท้ังเมืองถูกโอบลอมไปดวยภูเขา
นอยใหญใจกลางประเทศญ่ีป ุน

นําทานชอปป้ิง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางอิออน จัสโก มัตซึโมโต ใหทานไดเลือกทาน หรือเลือกซ้ือสินคาท่ีเป็นแบ
รนดญีป ุน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ราน 100 เยน และ หากทานใดหลงไหลในรสชาติของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี
น่ีไดเลย

ค่ํา

เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาของทานอิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Smile Hotel Matsumoto หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร

ทาคายามา

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

 เชา

เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ปราสาทมัตสึโมโต - ศาลเจาทาเคดะ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - โก
เท็มบะพรีเม่ียมเอาทเลต - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

ไมรวมคาเขาชมท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา ทานละ 430 เยน

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เมืองเกาซันมาชิซูจิ
เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมไว ท้ังวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบด้ังเดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็น
อยางดี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ หมูยางใบโฮบะ

ชิราคาวาโกะ

มัตสึโมโต

อิออนมอลลมัตสึโมโต

 บาย

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

เป็นเมืองสําคัญท่ีตั้งอยูในจังหวัดนากาโนของประเทศญ่ีป ุน โดยอยูบริเวณลุมน้ํามัตสึโม
โตท่ีลอมรอบไปดวยภูเขาซ่ึงมีทิวทัศน ท่ีงดงาม ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมืองหลวงของอดีตจังหวัดชิ
นาโนะในยุคเฮอัน ซ่ึงหลังจากนั้นก็ไดรับการพัฒนาความเจริญภายใตการปกครองของโทคุ
งาวะในสมัยเอโดะ มัตสึโมโตไดรับการประกาศใหเป็นเมืองพิเศษท่ีมีการปกครองในระดับ
ทองถิ่นเพ่ิมขึ้นเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

 คํ่า  Smile Hotel Matsumoto หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ปราสาทมัตสึโมโตะ เป็นปราสาทไมท่ีคงความด้ังเดิมและเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนและไดถูกขึ้นทะเบียนใหเป็น
สมบัติล้ําคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอกปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับ

่ ้ ้ ่



ฉากหลังของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน ปราสาทแหงน้ีถูกสรางขึ้นจากองคประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลักษณเฉพาะตัว
หลายอยาง ปราสาทมัตสึโมโตยังมีศาลาชมดวงจันทรท่ีงดงาม

นําทานชมบริเวณ ดานนอก ไมรวมคาเขาปราสาท

นําทานเขาเท่ียวชม ศาลเจาทาเคดะ บูชาทาเคดะ ชินเง็นแมทัพผูเกงกาจแหงอาณาจักรไค(Kai) สรางขึ้นในท่ีท่ีทาเคดะ โนบุโท
ระ, ชินเง็น, คัทสึโยริ ท้ังสามรุนเคยอาศัยอยูจริง

ไมเพียงแตมีคนมาเดินในเขตศาลเจาซ่ึงซากุระกําลังบานสวยเทานั้น ยังมีคนจํานวนมากมาเยือนท่ีน่ีเพ่ือเฝารอใหซากุระ
รอบๆศาลเจา และถนนซากุระท่ีทอดยาวจากสถานีโคฟุ(Kofu)บานเต็มท่ี ซากุระบานหลายท่ีท้ังบอน้ําลางมือ, เสาโทริอิ, รูปป้ัน
สิงห, คูน้ํา ขอเชิญเพลิดเพลินกับเวลาชมซากุระไดเต็มท่ี แมในปัจจุบัน พ้ืนท่ีแหงน้ีก็ยังใหกล่ินอายของประวัติศาสตร

บาย

อิสระอาหารกลางวัน ณ จุดพักรถ

นําทานเดินทางสู โอชิโนะ ฮัคไค บอน้ําธรรมชาติกับความเล่ือมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟศักดิส์ิทธิฟู์จิยามา กับเวลาแสน
ยาวนานจากการละลายของหิมะ ของบนภูเขาไฟฟูจิท่ีไหลซึม ลึกลงพ้ืนพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณท่ีลุมทําใหเกิดน้ําซึมขังขยาย
วงกวางกลายเป็นบอขนาดยอมน้ําในบอแตละบอใสสะอาดจนเกิดสะทอนท่ีสวยงาม ตอมาในปี ค.ศ. 1985 สถานท่ีแหงน้ีไดรับ
การคัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับแหลงน้ํา จากธรรมชาติ ท่ีดีท่ีสุดของญ่ีป ุน

นําทานเดินทางสู โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมท้ัง Street Brand และ Hi-End Brand ท่ีย่ิง
ใหญ ใหทานไดอิสระชอปป้ิงอยางจุใจ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน

พักท่ี Fuji San Hotel, Fuji หรือเทียบเทา

จากนั้น อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีป ุนมีความเชื่อวาหากไดแชน้ําแรออนเซ็น
ธรรมชาติน้ีแลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

ปราสาทมัตสึโมโต

ศาลเจาทาเคดะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมท่ีคงความด้ังเดิมและเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนและไดถูกขึ้น
ทะเบียนใหเป็นสมบัติล้ําคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน
ปราสาทมัตสึโมโต มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา ปราสาทอีกา

เป็นศาลเจาหน่ึงในเขตโคฟู ถูกสรางขึ้นเพ่ืออุทิศแกทาเคดะ ชินเง็น แมทัพผูเกงกาจแหง
อาณาจักรไค บริเวณรอบบอน้ําลางมือ, เสาโทริอิ, รูปป้ันสิงห, คูน้ํา ในชวงซากุระบาน ท่ี
น่ีก็เป็นจุดชมซากุระอันสวยงามไมแพท่ีอ่ืนๆ ในญ่ีป ุน

หมูบานโอชิโนะฮัคไค บาย

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบท้ัง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําท้ังหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติท้ัง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ



วันท่ี 4 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน -
สวนดอกไมฮามามัตสึ - ซากุระ - อิออนมอลลนาโกยา

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต
เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญ่ีป ุน และแบรนดเนมชั้นนําระดับโลกมาไวดวย
กันท่ีน่ี บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ท่ีเชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหง
ชาติฮาโกเน กับมหานครโตเกียว นับวาเป็นเอาทเลทท่ีใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน เป็นสถานท่ีท่ี
ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ และเต็มอ่ิมไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ แคสถานท่ี
ตั้งก็ดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวไดเป็นอยางดี

บุฟเฟตขาปูยักษ

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟตขาปูยักษ

 Fuji San Hotel, Fuji หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือ ท่ีเรารูจักกันท่ัวไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยูระหวาง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ
ภูเขาท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรูจักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาติ
ไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของประเทศญ่ีป ุน ท้ังยังเป็นจุดมุงหมายของนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมา
เยือนประเทศญ่ีป ุนในตลอดทุกฤดูกาล

นําทานเดินทางขึ้นสู ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นท่ี 5 เมื่อถึงท่ีภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดย
รอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศท่ีบริสุทธิ ์เย็นสบาย อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวตามอัธยาศัย
ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย

ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิไ์มขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปิด โดยเจาหนาท่ี ท่ีดูแลทางขึ้นจะเป็นผูพิจารณา
และตัดสินใจเทานั้น กรณีท่ีไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได
ชําระคาใชจายท้ังหมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว

ท่ีบนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 น้ี ยังเป็นท่ีตั้งของ ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีก
ท้ังยังเป็นท่ีสําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา “Tengu no niwa” “สวนของทานเท
นกุ” (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงย่ืนออกมา) โดยมีความเชื่อวาท่ีน่ีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว ท่ีจําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เหตุการณเรื่องราวตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญ่ีป ุน เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนปองกัน
ตอภัยธรรมชาติท่ีประเทศญ่ีป ุนไมสามารถหลีกเล่ียงไดน้ี ใหทานอิสระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย



บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชม สวนดอกไมริมทะเลสาบฮามานะ แหงน้ี มีพ้ืนท่ีรวม 300,000 ตารางเมตร ปลูกพืชกวา 3,000 ชนิดเป็น
จํานวนมากถึง 100,000 ตน ทําใหนักทองเท่ียวสามารถแวะมาชื่นชมสวนดอกไมแหงน้ีไดท้ังสี่ฤดู ชวงเดือนมีนาคม

สวนแหงน้ีเต็มไปดวยความรื่นรมยของฤดูใบไมผลิ ทิวลิปหลากสีสันเบงบานตอนรับนักทองเท่ียว ท้ังยังดอกซากุระ ดอกไม
ขึ้นชื่นแหงประเทศญ่ีป ุนก็ออกดอกบานสวยแขงขันใหญ สวนแหงน้ีเป็นสถานท่ีชมซากุระท่ีโดงดังมากแหงหน่ึงของเมืองฮามา
มัทสึ จังหวัดชิซุโอกะ ท่ีน่ีเปิดใหเขาชมท้ังตอนกลางวัน และตอนกลางคืน ตอนกลางคืนจะประดับไฟสวยงาม ไดบรรยากาศไป
อีกแบบ ท่ีน่ีมีซากุระพันธุหายากท่ีชมไดแคท่ีน่ี

ความสวยงามของดอกไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ถาไมบาน จะนําพาทานความงามทะเลสาบฮามานาโกะแทน

นําทานเดินทางสู อิออน มอลล เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น
อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน

ค่ํา

เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาของทานอิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Toyoko Inn Chubu Airport, Nagoya หรือเทียบเทา

ภูเขาไฟฟูจิ

ศาลเจาโคมิตาเคะ

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาไฟฟูจิมีอิทธิพล
ตอศิลปะวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกไดวาภูเขาไฟฟูจิน้ีถือเป็นหัวใจ
สําคัญท่ีเป็นสัญลักษณหน่ึงของความเป็นญ่ีป ุน การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจินั้นหากใช
พาหนะจะสามารถขึ้นมาไดถึงบริเวณชั้น 5 ซ่ึงมีความสูงประมาณ 2,300 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ตรงชั้น 5 น้ีจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามของทะเลสาบท้ัง 5 ท่ี
ลอมภูเขาไฟได

เป็นศาลเจาของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและอธิษฐานขอพร อีกท้ังยังเป็นท่ี
สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา “Tengu
no niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงย่ืนออกมา) โดยมีความเชื่อวาท่ีน่ีทาน
เทนกุปกครองอยูน่ันเอง และยังวากันวาศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยู
มากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญท่ีมีน้ําหนักกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูท่ีพ้ืนในสวน ซ่ึง
ในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย

เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง

ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิไ์มขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปิด โดยเจาหนาท่ี ท่ีดูแลทางขึ้นจะเป็นผูพิจารณา
และตัดสินใจเทานั้น กรณีท่ีไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได
ชําระคาใชจายท้ังหมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว

ความสวยงามของดอกไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ถาไมบาน จะนําพาทานความงามทะเลสาบฮามานาโกะแทน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

สวนดอกไมฮามามัตสึ

ซากุระ

อิออนมอลลนาโกยา

นําทานชมดอกไมนานาพันธุท้ังในชวงฤดูใบไมผลิและตนฤดูรอน ท้ังสวนท่ีมีตนซากุระ
กวา 1300 ตน ดอกทิวลิปกวา 500,000 ตน และดอกไอริสท่ีบานท่ัวทุงนับลานตน ถือวา
เป็นสวนดอกไมท่ีมีขนาดใหญแหงหน่ึงของประเทศญ่ีป ุน ท่ียังสามารถเพลิดเพลินกับ
Crystal Palace และ Green House ภายในบริเวณสวนไดอีกดวย...

เพลิดเพลินกับการชมซากุระและถายรูปตามอัธยาศัย โดยดอกซากุระนั้นถือเป็นดอกไม
ประจําชาติของญ่ีป ุนท่ีจะผลิดอกเพียงชวงเวลาสั้นๆไมเกิน 2 อาทิตย อีกท้ังทานจะไดเห็น
บรรยากาศท่ีคนญ่ีป ุนจะมาจับจองพ้ืนท่ีเพ่ือชมซากุระอยางมีความสุข และฉลองกันอยาง
สนุกสนาน

เป็นแหลงชอปป้ิงมอลลขนาดใหญของเมืองนาโกยา ท่ีมีของใหเลือกซ้ือแบบครบครัน

 คํ่า  Toyoko Inn Chubu Airport, Nagoya หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน

10.50 น./09.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ639
ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง

ตั้งแตวันท่ี 28 มีนาคม 63 เป็นตนไป เปล่ียนเวลาบิน เป็น 09.00 น. – 13.00 น.

บาย

15.35 น./13.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ ตั้งแตวันท่ี 28 มีนาคม 63 เป็นตนไป เปล่ียนเวลาบิน เป็น 09.00 น. – 13.00 น.

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร
เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผู

เดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น  

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง 

กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5
หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใด
ได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็น
สําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนา
หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยู
ในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตร
โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่อง
บินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ

่



ใกลกันใหมากท่ีสุด 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอง
พักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การ
นัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน

ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทําจองเขามาใหม น่ันหมาย
ถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

กรุณาชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)

กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไม
สามารถหาคนมาแทนได
 

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษี

น้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณี
พิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทอง
เครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกินทานละ 20 ก.ก.  และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจา
หนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) 

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬาหรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 
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คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

หมายเหตุ
หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอน

ทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดิน
ทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน) 

ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญ่ีป ุน ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถ
พํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในกรณีขอเอกสารจากทางบริษัทเพ่ือย่ืนขอวีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคา
ทัวร ทานละ 1,500บาท 

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
จริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

กรณีกรุปเหมา หรือ กรุปตัดหนาราน ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกกรุปในทุกกรณี
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


