
#16164 ทัวรญ่ีปุน นาโกยา ทาคายามา 5 วัน 3 คืน หมูบานชิ
ราคาวาโกะ ดูลิงแชออนเซ็น ชมเทศกาลประดับไฟยามานาคาโกะ
บิน XJ
ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ อิออนมอลล มัตสึโมโต
ปราสาทมัตสึโมโต ชมลิงแชออนเซ็น งานประดับไฟ YAMANAKAKO ลานสกีฟูจิ
เท็น ทะสาบฮามานาโกะ ช็อปปงยานซาคาเอะ





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 - ลิงหิมะแชออนเซ็น - เทศกาลประดับไฟทะเลสาบยามานากา
โกะ - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น   

Fuji San Hotel ,
Fuji หรือเทียบเทา

4 ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - ยาน
ซาคาเอะ   

Toyoko Inn Chubu
Airport, Nagoya
หรือเทียบเทา

5 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 ฿24,899 ฿24,899 ฿24,899 ฿7,500

2 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 ฿26,899 ฿26,899 ฿26,899 ฿7,500

3 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 ฿26,899 ฿26,899 ฿26,899 ฿7,500

6 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 ฿26,899 ฿26,899 ฿26,899 ฿7,500

10 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 ฿24,899 ฿24,899 ฿24,899 ฿7,500

11 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63 ฿24,899 ฿24,899 ฿24,899 ฿7,500

16 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 ฿24,899 ฿24,899 ฿24,899 ฿7,500

17 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 ฿24,899 ฿24,899 ฿24,899 ฿7,500

18 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63 ฿24,899 ฿24,899 ฿24,899 ฿7,500

19 ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63 ฿24,899 ฿24,899 ฿24,899 ฿7,500

23 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 ฿25,899 ฿25,899 ฿25,899 ฿7,500

24 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 ฿25,899 ฿25,899 ฿25,899 ฿7,500

28 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 ฿35,899 ฿35,899 ฿35,899 ฿9,000

29 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 ฿36,899 ฿36,899 ฿36,899 ฿9,000

30 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 ฿36,899 ฿36,899 ฿36,899 ฿9,000



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

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิ
นภายในประเทศตอ 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

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

02.15 น. นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี
XJ638 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง **

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกยา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอย

นําทานเดินทางสู ทาคายามา เป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหวางเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ตั้ง
อยูบริเวณท่ีโอบลอมไปดวยภูเขานอยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซ่ึงบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเกาแกไวได
เป็นอยางดี

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 บานแตละหลังเป็นบาน
สไตลxญ่ีป ุนแบบด้ังเดิม ท่ีหลังคาบานเป็นแนวสโลปคลายๆ กับมือคนท่ีกําลังพนมมืออยู หลังคาสรางจากคานไมท่ีแข็ง แรง จึง
ทนทานตอหิมะในฤดูหนาวไดอยางดี

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 - ลิงหิมะแชออนเซ็น - เทศกาลประดับไฟ
ทะเลสาบยามานากาโกะ - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.

ท่ีทําการเมืองเกาทาคายามา ไมรวมคาเขาชมทานละ 430 เยน

เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาของทานอิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ! ประจําทองถิ่น “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 และ
เป็นปราสาทท่ีมีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญ่ีป ุน (นําทานชมบริเวณ ดานนอก ไมรวมคาเขาปราสาท)

บาย

อิสระอาหารกลางวัน ณ จุดพักรถ

นําทาน ชมลิงแชออนเซ็น หรือ “ลิงหิมะ” ท่ีมีชื่อเสียงท่ัวไปโลก ตั้งอยูในหุบเขาสายน้ําท่ีไหลจากท่ีราบสูงชิงะและตนน้ําจาก
น้ําพุรอนมีลิงภูเขาญ่ีป ุนจํานวน 200 ตัวอาศัยอยูบริเวณน้ี แมจะอยูทามกลางสภาพอากาศท่ีโหดราย(มีหิมะปกคลุม 1 ใน 3 ของ
ปี)โขดหินหยาบและขรุขระและน้ําพุรอนท่ีพุงขึ้นมาจากพ้ืนดินก็ตามแตบริเวณท่ีแหงน้ีก็เปรียบเสมือนสวรรคของลิงภูเขาเหลาน้ี
ได เน่ืองจากมีน้ําพุรอนท่ีสะสมในบออันเป็นท่ีท่ีฝูงลิงลงแชน้ําอยางคลายความหนาวอยางสําราญทําใหมนุษยเรามีโอกาสไดชมลิง
ภูเขาอยางใกลชิด **ในกรณีหิมะตกหนักจนไมสามารถเดินทางเขาชมได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ นําทานสู วัดเซนโคจิ(
Zenkoji Temple) แทน

นําทานชมประดับไฟนับลานดวง Yamanakako Art Illumination หรือ "FANTASEUM" งานไฟประดับสวยๆจํานวน
กวา 500,000 ดวง! บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ ซ่ึงนับเป็นทะเลสาบท่ีใหญท่ีสุดในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ ย่ิงใน
วันท่ีทองฟาสดใส ฟูจิซังจะปรากฏใหเห็นอยางชันเจน และยังมีดาวสุกไสวเต็มทองฟา นอกจากไฟประดับแฟนตาซี ดอกไมไฟตื่น
ตา วิวฟูจิซังอันนาประทับใจแลว ยังมีรานอาหารกินเลนออกบูธ และคอนเสิรตใหชมกันดวย ***ในกรณีท่ีงานประดับไฟปิดไม
สามารถเขาชมได ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการนําทานช็อปป้ิงท่ีโกเทมบะเอาทเล็ทแทน***

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน

จากนั้น อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีป ุนมีความเชื่อวาหากไดแชน้ําแรออนเซ็น
ธรรมชาติน้ีแลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

พักท่ี Fuji San Hotel , Fuji หรือเทียบเทา

ปราสาทมัตสึโมโต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมท่ีคงความด้ังเดิมและเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนและไดถูกขึ้น
ทะเบียนใหเป็นสมบัติล้ําคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน
ปราสาทมัตสึโมโต มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา ปราสาทอีกา

ลิงหิมะแชออนเซ็น

เทศกาลประดับไฟทะเลสาบยามานากาโกะ

 บาย

เป็นลิงแชออนเซนท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก มีลิงภูเขาญ่ีป ุนจํานวน 200 ตัวอาศัยอยู บริเวณ
แหงน้ีก็เปรียบเสมือนสวรรคของลิงภูเขาเหลาน้ีเน่ืองจากมีน้ําพุรอนท่ีสะสมในบออันเป็น
ท่ีท่ีฝูงลิงลงแชน้ําอยางคลายความหนาวอยางสําราญ ทําใหมนุษยเรามีโอกาสไดชมลิงภูเขา
อยางใกลชิด

เป็นงานเทศกาลประดับไฟฤดูหนาวประจําปีท่ีทะเลสาบยามานากะโกะ หน่ึงในทะเลสาบ
สวยงามท่ีอยูไมไกลจากภูเขาไฟฟูจิ ภายในบริเวณงานจะมีการประดับไฟอันสวยงามไปท่ัว
บริเวณ ท้ังยังมีการป้ันตุกตาหิมะ ตกแตงโคมไฟหิมะ ซ่ึงใหบรรยากาศหนาหนาวท่ีมีความ
โรแมนติกสุดๆ นอกจากน้ีภายในงานยังมีซุมขายอาหาร อุดง ยากิโซบะ และอ่ืนๆ ท่ีน่ีเป็น
อีกงานประดับไฟท่ีมีความสวยงามไมแพท่ีอ่ืนๆ ในญ่ีป ุนเลย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - ทะเลสาบปลา
ไหลฮามานะ - ยานซาคาเอะ

ท่ีปราสาทมัตสึโมโตะ ชมด้านนอก

อิสระอาหารกลางวัน ณ จุดพักรถ

ท่ีสวนลิงหิมะ ในกรณีหิมะตกหนักจนไมสามารถเดินทางเขาชมได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ นําทานสู วัดเซนโคจิ(
Zenkoji Temple) แทน

ในกรณีท่ีงานประดับไฟปิดไมสามารถเขาชมได ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการนําทานช็อปป้ิงท่ีโกเทมบะเอาทเล็ทแทน

บุฟเฟตขาปูยักษ

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน

 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

นําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานสกีฟูจิเท็น ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเล่ือนไดตาม
อัธยาศัย ณ ดินแดนแหงน้ีท่ีซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เป็นลานสกีท่ีมีชื่อเสียง
และมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน ทานท่ีสนใจจะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถติดตอ
หัวหนาทัวรลวงหนา ราคาน้ีไมรวมคาเชาอุปกรณ และคากิจกรรมใดๆ (ลานสกีจะเปิดใหบริการหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)

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

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นไป ทะเลสาบฮามานาโกะ ตั้งอยูบริเวณริมชายฝ่ังแปซิฟิค ทิศตะวันตกของจังหวัดชิซุโอกะ (Shizuoka) โดยทะเลสาบ
แหงน้ีเป็นทะเลสาบขนาดใหญและยังมีความสําคัญมากๆของจังหวัด แถบน้ีน่ีเรียกไดวาแหลงทองเท่ียว เดิมทีตัวทะเลสาบเอง
เป็นทะเลสาบน้ําจืดท่ีแยกออกมาจากมหาสมุทร ตอมาเกิดแผนดินไหวในปี 1498 ทําใหน้ําจืดเปล่ียนเป็นน้ําเค็มในท่ีสุด

นําทานเดินทางสู ยานช็อปป้ิงซากาเอะ เป็นยานธุรกิจการคา มีหางสรรพสินคามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิน (central
park) ท่ีเต็มไปดวยรานตางๆ เชน รานเสื้อผาแฟชั่น, รานของใชกระจุกกระจิก, รานซาลอนความงาม เป็นตน ท่ีน่ีกินบริเวณ
ตั้งแตสถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ

ค่ํา

่ ่



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง

ราคาน้ีไมรวมคาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน

ลานสกีจะเปิดใหบริการหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ

ในกรณีท่ี ลานสกีเขาไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนโปรแกรมทัวรเป็น คาวาฟูจิโกะ
สถานีท่ี 22 (RETRO BUS) เป็นจุดท่ีชมภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามท่ีสุดในชวงฤดูหนาว

เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาของทานอิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาของทานอิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Toyoko Inn Chubu Airport, Nagoya หรือเทียบเทา

ลานสกีฟูจิเท็น

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสกีรีสอรทขนาดเล็กท่ีตั้งอยูบริเวณ ภูเขาไฟฟูจิมีท้ังลานสกีสําหรับผูใหญและเด็ก
นอกจากนั้นทานจะไดสัมผัสไดเป็นลานสกีท่ีเต็มไปดวยหิมะขาวโพลนบวกกับฉากหลังท่ี
เป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่ีลานสกีแหงน้ีมีท้ังลานสกีสําหรับผูเริ่มเลนสกี และสําหรับผูท่ี
มีความชํานาญ ทานสามารถเลือกเลนได ท้ังสกี สโนวบอรด กระดานเล่ือนหิมะ นอกจาก
น้ียังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลนกระดานเล่ือนหิมะหรือแคน่ังเลนหิมะ

เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ

ยานซาคาเอะ

 บาย

เป็นแหลงเพาะพันธุปลาไหลท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นอูน้ําท่ีสําคัญในการผลิตปลาไหลสู
ตลาดประเทศ เน่ืองจากชาวญ่ีป ุนชอบทานปลาไหลมาก

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา ซ่ึงมีท้ังรานคา และรานอาหารมากมายใหผูทองเท่ียวได
เลือกชอปและชิมตามใจ

 คํ่า  Toyoko Inn Chubu Airport, Nagoya หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน

09.00 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ639 ** ไมมี
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง **

บาย

13.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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 20 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 สภาพภูมิกาศ 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 3
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 

การใหทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ
เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม

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 

มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

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

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 ไมใชตั๋วเครื่องบินตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ

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:
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น

ในประเทศญีป ุนไมเกิน 15 วัน) ** ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทาน
ละ 1,700 บาท**

่ ่



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

คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

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 1,700 บาท

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท้ังหมด ** ยกเวน กรณีวัน

หยุดนักขัตฤกษ,วันหยุดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิแ์จงไมนอยกวา 50 วันกอนวันเดินทาง ** ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจาย
ท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การ
จองท่ีพัก คาธรรมเนียมการย่ืนวีซา ฯลฯ

ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 15 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท้ังหมด

ยกเลิกการเดินทาง นอยกวา 15 วัน  กอนเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการใดๆ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

**ในกรณีท่ีตัดกรุปหนารานหรือกรุปเหมา หากมีการยกเลิก ขออนุญาตเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง**

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 21 วัน กอนออนออกเดินทาง
ขึ้นอยูกับสายการบิน กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก
เก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


