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โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 
เปิดเสน้ทางใหม ่บนิตรงนาโกยา่ พรอ้มบรกิารอาหารบนเครือ่ง 

ชมความนา่รกั ของลงิภเูขา แชอ่อนเซ็นทา่มกลางหบุเขาหมิะขาวโพลน 

อลงัการความยิง่ใหญข่องปราสาทอกีาดํา ณ เมอืงมตัสโึมโต ้

ชมเทศกาลแสงส ีณ Nabana no Sato อโุมงคไ์ฟสดุอลงัการ 

อสิระเลน่สก ีณ ลานสกฟีูจเิท็น ทีม่ภีเูขาไฟฟูจเิป็นฉากหลงั 
ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ เมอืงนาโกยา่ ยา่นโอส ุและซาคาเอะ 

FREE WIFI ON BUS 

พเิศษ!!! อาบนํา้แรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์

มนีํา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว บสั 34+1 

04-08 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

05-09 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

06-10 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

07-11 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

08-12 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

09-13 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

10-14 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

11-15 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

12-17 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

14-18 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

15-19 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

16-20 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

17-21 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

18-22 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

19-23 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

20-24 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

21-25 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

22-26 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

23-27 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

24-28 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

25-29 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

26-30 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

27 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

28 กมุภาพนัธ-์04 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

01-05 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

02-06 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

03-07 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

04-08 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

05-09 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

06-10 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

07-11 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

08-12 มนีาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

09-13 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

10-14 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

11-15 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

12-16 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

13-17 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

14-18 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

15-19 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

16-20 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

17-21 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 
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** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,200 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

23:00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

วนัทีส่อง   สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ - เมอืงนาโกย่า – วดัโอสุคนันอน -  ชอ้ปป้ิงย่านโอสุ - เมอืงมตัสโึม

โต ้- ถนนนาคามาช ิ

02.15 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638 

18-22 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

19-23 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

20-24 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

21-25 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

22-26 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

23-27 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

24-28 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

25-29 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

26-30 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 
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สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิา

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้า

อาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั จากนัน้นํา

ท่านสู ่วดัโอสุคนันอน Osu Kannon Temple แรกเริม่สรา้งขึน้ ในจังหวัดกฟิุ และเนื่องจากไดร้ับ

ความเสยีหายจากอุทกภยับ่อยครัง้ ดงันัน้จงึยา้ยมาประดษิฐาน ณ เมืองนาโกย่า เป็นหนึง่ในสามของ

ศาลเจา้บูชาเจา้แม่กวนอมิทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น โดยวัตถปุระสงคห์ลักของวัดแห่งนี้ คอืการเคารพบูชา

รูปสลกัไมข้อง เทพคนันอน เทพแหง่ความเมตตา ซ ึง่แกะสลักโดยพระสงฆ ์Kobo Daishi ภายใต ้

หอ้งโถงใหญ่ คือหอ้งสมุดชนิปูคุจ ิ ที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่ นและภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม 

หนังสอืเหล่านี้เป็นสมบัตขิองชาต ิและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถงึสําเนาที่เก่าแก่ที่สุดของ

พงศาวดารโคจคิ ิทีร่วบรวมประวัตศิาสตรต์น้กําเนนิของญี่ปุ่ น จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงย่านชอ้ป

ป้ิงโอสุ  Osu Shopping Arcade ของเมืองนาโงย่า มีอายุประมาณ 400 กว่าปี มีรา้นคา้นอ้ยใหญ่

มากมายกว่า 1,200 รา้นคา้เรยีงรายตลอดสองขา้งทาง ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทันสมัยไม่ว่าจะ

เป็นน้ําหอม, เสือ้ผา้, เครื่องสําอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยี่หอ้ดังและทีส่ําคัญคอืราคาถูกมาก 

นอกจากนี้แลว้ยังเป็นแหลง่รวมอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส,์ ชดุคอสเพลย,์ การต์ูนอะนเิมะและสนิคา้อื่นๆ 

อกีมากมาย เดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดบัสองของจงัหวดั

นากาโน ่ 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 อสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนนาคามาช ิ (Nakamachi Street) สองขา้งทางของถนนเรียงรายไปดว้ย

อาคารเกา่แกส่ไตลโ์บราณทีเ่ก็บรักษาไวเ้ป็นอย่างด ีรวมถงึอาคารคลังสนิคา้จํานวนหนึง่ (kura) ทีม่ี

ผนังสขีาว ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของย่านการคา้ในอดตี นอกจากนี้ยังมีรา้นคา้เล็กๆ ขายของแฮนดเ์มด 

ของทีร่ะลกึ ของสะสมตา่ง รา้นอาหาร เครือ่งดืม่ และทีพ่ักแบบเรียวกังเปิดใหบ้รกิารแก่นักท่องเทีย่ว

อกีดว้ย ณ ถนนแห่งนี้  

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Matsumoto Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่าม   ปราสาทมตัสโึมโต ้(ดา้นใน) - เมอืงนากาโน่ - ชมลงิแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจโิกคุดาน ิ– 

พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ - แชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าป ู

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําท่านเขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโต ้Matsumoto Castle 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิที่ยังคงสภาพ

สมบูรณ์และสวยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น  เนื่องจากสรา้งอยู่บนพื้นทีร่าบ ในภาษาญี่ปุ่ นจงึเรียกว่า 

ฮริาจโิระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงทีม่ีหอคอยและป้อมปืนเชือ่มต่อกับโครงสรา้ง

อาคารหลกั และดว้ยสโีทนมดืทําใหเ้กดิความรูส้กึทีย่ ิง่ใหญ่และสขุุม จนไดร้ับฉายาวา่ปราสาทอกีา 

(Fugashi-Jo) ภายในตกแตง่ดว้ยไม ้จุดทีน่่าสนใจ ไดแ้ก่ บันไดไมส้งูชนั ชอ่งเก็บหนิสําหรับโจมตี

ศตัรู ชอ่งสาํหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บนชัน้ นําท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมือง พรอ้มกับสมัผัส

บรรยากาศชาวเมอืงทอ้งถิน่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

 เดนิทางสู่ เมอืงนากาโน่ เป็นจังหวัดในภูมภิาค Chubu ภูมปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภูเขาสูง ทําใหม้ี

อากาศหนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาตอิย่างที่สุด ไดช้ื่อว่าเป็นหลังคาแห่งญี่ปุ่ น 

เนื่องจากถูกรอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ สวนลงิจโิกคุดาน ิ(Jigokudani 

Monkey Park) ตัง้อยู่ท่ามกลาง หุบเขาจโิกคุดาน ิ(Jigokudani valley) ในยามาโนะอูจ ิเป็น

น้ําพุรอ้นธรรมชาตทิี่ลงิป่าลงมาอาบน้ํา และเป็นทีอ่ยู่อาศัยของลงิหมิะชนิดนี้อีกดว้ย ภายในพื้นที่

สวนสาธารณะ มสีระว่ายน้ําทีส่รา้งข ึน้สาํหรับเจา้ลงิทัง้หลาย ซึง่จากประตทูางเขา้สวนเดนิเขา้ไปเพยีง 

5 นาท ีไฮไลท!์! ท่านจะพบเห็นลงิตลอดสองขา้งเสน้ทางระหว่างทีไ่ปยังสระน้ํา โดยพวกมันจะจับ

กลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มีความคุน้เคยกับมนุษย์ อสิระใหท้่านชมความน่ารักของลงิแชอ่อนเซนใน

อริยิาบถตา่งๆ ตามอัธยาศยั ขอ้ควรระมดัระวงัหา้มเขา้ไปจบัหรอืใหอ้าหารโดยเด็ดขาด  

เดนิทางสูจ่ังหวัดยามานาช ิชม พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) ตัง้อยู่ใน

พืน้ทีท่ีเ่คยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึง่

ถกูพายุไตฝุ้่ นพัดถลม่ในปี 1966 จนกระทัง้ต่อมาอีก 40 ปีไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ 

และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรียนรูเ้กีย่วกับวัฒนธรรม ลองและซือ้

สนิคา้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิ ภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลังคาเรือน ในอาคารแต่ละ

หลังนอกจากกจิกรรมงานฝีมือแบบดัง้เดมิแลว้ ยังสามารถชมพพิธิภัณฑแ์ละแกลลอรี่, ซือ้สนิคา้
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พื้นเมือง, เพลดิเพลนิกับรา้นน้ําชาและรา้นอาหาร นอกจากนี้ยังมีจัดอีเวนทแ์บบโบราณใหเ้ขา้กับ

ฤดกูาลดว้ย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3) พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 

ทีพ่กั FUJISAN HOTEL RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่นํา้แรแ่ลว้ จะ

ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่ ี ่ ฟูจเิท็น สก ีรสีอรท์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกแีละเครือ่งแต่งกาย) - เรยีนพธิีชงชาญีปุ่่ น – 

ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมืองนาโกย่า - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter 

Illumination - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําท่านสมัผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที ่ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ (Fujiten Ski Resort) ลานสกี

และทีพ่ักทีต่ัง้อยู่บรเิวณภูเขาไฟฟูจ ิท่านจะไดส้มัผัสกับหมิะทีต่กในชว่งปีใหม่ หากมีเวลาพอ อสิระ 

ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ใหม่ อาท ิตืน่เตน้กบัการลืน่ไถลดว้ย สก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรือ

เพลดิเพลนิกับการน่ังเลือ่นหมิะ ทีท่่านจะสามารถดืม่ดํ่ากับทัศนียภาพทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะทีดู่แลว้

สะอาดตาอย่างยิง่ (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เช่าอุปกรณ์และชุดสําหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) จากนัน้

สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชงชาตาม

แบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิ ี

รายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี้ ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสให ้

ท่านไดม้ีส่วนร่วมในพธิีการชงชานี้อีกดว้ย และจากนั้นใหท้่านไดอ้สิระเลือกซื้อของที่ระลกึตาม

อัธยาศยั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

 เดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาด
ใหญ่รมิชายฝ่ังแปซฟิิค ทศิตะวันตกของจังหวัดชซิโุอกะ แตเ่ดมิเป็นทะเลสาบน้ําจดืทีแ่ยกออกมาจาก

มหาสมุทร ต่อมาเกดิแผ่นดนิไหวในปี 1498 ทําใหน้ํ้าจืดเปลีย่นเป็นน้ําเค็มในทีส่ดุ  สาเหตุทีช่ ือ่ว่า
ทะเลสาปปลาไหล เนื่องจากบรเิวณนี้จะเป็นบรเิวณทีม่ีการจับปลาไหลไดม้ากเป็นอันดับตน้ ๆ ของ
ประเทศญีปุ่่ น โดยสถานทีแ่ห่งนี้จะเป็นจุดชมววิและเป็นทีพ่ักจอดรถ มีรา้นคา้และผลติภัณฑเ์กีย่วกับ

ปลาไหลใหเ้ลอืกซือ้เป็นของทีร่ะลกึ นําท่านสู ่นาโกย่า เป็นตัวเมืองของ จงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มี
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ประชากรอาศยัอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ําคัญแห่งหนึง่ของ
ญีปุ่่ น นําทา่นชม เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ 

ธมีพารค์สวนดอกไม ้ทีม่ทีุง่ดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ 4 ฤดูกาล สามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี ไฮไลท!์!! 

ในชว่งฤดูใบไมร้่วงตลอดจนถงึปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะไดร้ับความนยิมมากเป็นพเิศษ 

เนื่องจากมีการประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการแสดงไฟใน
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดบัไฟในนํา้ 
(Water Illumination) จากนั้นเดนิทางสู่ ย่านซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกจิการคา้ มี

หา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรือ เมอืงใตด้นิ (central park) ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้น
เสือ้ผา้แฟชัน่, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ี่กนิบรเิวณตัง้แต่สถานีซา

คาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะโอโดร ิ

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   Hotel Centmain Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  เมอืงนาโกยา่ - สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ - สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ 

10.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ639 

15.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เคร ือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้น ีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
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 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน้ํามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยื่น

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ตํ่า 34 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
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เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 
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11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 


