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โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

โอซากา้ ทาคายาม่า มตัสโึมโต ้อลัไพนร์ทู เกยีวโต 

ทรปิเดยีวเทีย่วครบ ไม่มวีนัอสิระ 

FREE WIFI ON BUS + แช่ออนเซ็นธรรมชาต ิสไตลญ์ ีป่ ุ่ น 

มนี ้าด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่น – นาโกยา่  

05.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ 

สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิ่ม ตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย)  

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

 

 

 

 

 

 

08.05 น. เหริฟ้าสู่ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่XJ900 

15.50 น.   ถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทาง

สู่ โอซากา้ (Osaka) เป็นจังหวัดทีม่คีวามส าคัญเป็นอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของ

ญีปุ่่น เป็นเมืองเศรษฐกจิทีส่ าคัญของภูมภิาคคันไซ อกีทั ้งยังมสีถานที่ท่องเท ีย่วภายในเมอืงและ

รอบๆเมอืงมากมาย (เวลาทีญ่ีปุ่่น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

 น าท่านสู่ นาโกยา่(Nagoya) เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 

ลา้นคน เป็นเมอืงศูนย์รวมการคา้และการคมนาคมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของญีปุ่่น เดินทางสู่ เมอืงกฟิุ 

ตัง้อยู่บรเิวณภูมภิาคจูบุบนเกาะฮอนชู ใจกลางประเทศญีปุ่่น กฟุิถูกแบ่งออกเป็นสองภูมภิาค : ฮดิะ ใน

ภาคเหนอื และ มโินะ ในภาคใต ้โดยส่วนใหญ่เป็นภูเขาทีสู่งเหนอืระดับน ้าทะเลมากกว่า 3,000 เมตร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

19-23 เมษายน 2560 39,999.- 8,000.- 

26-30 เมษายน 2560 39,999.- 8,000.- 

03-07 พฤษภาคม 2560 39,999.- 8,000.- 

10-14 พฤษภาคม 2560 39,999.- 8,000.- 
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จากน ัน้น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั  

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  GIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง   กฟิุ – ชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ– อาคารทาคายามา่ – มตัสึโมโตะ - ปราสาท

มตัสึโมโต ้

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่น 

เป็นหมู่บา้นชาวนาทีม่รูีปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็น

เมอืงมรดกโลกทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ HILIGHT!!! หมู่บา้นแบบกัชโชสคุึร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณที่ม ี

อายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า “กชัโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึง่เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ 

รูปแบบของบา้นทีม่หีลังคามุงดว้ยฟางขา้วที่ท ามุมชันถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากัน 

ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึ้นโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 

1995 องคก์ารยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

เดนิทางสู่ ทาคายามา่ (Takayama) เมอืงเก่าแก่อยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  

ถูกขนานนามไวว่้าเป็น ลิตเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเก่าแก่ท ียั่งคงอนุรักษ์ไวซ้ึง่อารย

ธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณีในอดีตของชาวญีปุ่่นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบ

โบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ท ีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 

ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ น าท่านเดนิเล่น ชมบรรยากาศเมอืง

เก่าทาคายาม่าท ี ่ซันมาชิซูจ ิย่นเมอืงเก่าท ี่อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมือ่ 300 ปีก่อนไดเ้ป็นอย่างดี 

ผ่านชม อาคารทาคายามา่จนิยะ (Takayama Jinya) อดตีท าหนา้ทีเ่ป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถ ิน่

ประจ าภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถงึปัจจุบัน

เปิดเป็นพิพิธภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิ ีไ่ดรั้บการบ ารุงรักษาเป็นอย่างด ีปัจจุบันใช ้

เป็นทีจั่ดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขุนนางศักดนิา แผนทีภู่มภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตร์

แผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิม่ประมาณ 430 เยน/ทา่น) 
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น าท่านสู่ เมอืงมตัสึโมโตะ (Matsumoto) เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ มจุีด

ท่องเท ีย่วท ีส่ าคัญทีสุ่ด น าท่านชม ปราสาทมตัสึโมโตะ (Matsumoto Castle) เป็น 1 ใน 12 

ปราสาทดัง้เดมิท ียั่งคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากสรา้งอยู่บนพื้นท ี่

ราบ ในภาษาญีปุ่่นจงึเรยีกว่า ฮริาจโิระ ปราสาทแห่งนีม้เีอกลักษณ์ตรงทีม่หีอคอยและป้อมปืนเชือ่มต่อ

กับโครงสรา้งอาคารหลัก และดว้ยสโีทนมดืท าใหเ้กดิความรูส้กึท ี่ยิ่งใหญ่และสุขุม จนไดรั้บฉายาว่า

ปราสาทอีกา(Fugashi-Jo) ประมาณกลางเดอืนเมษายนของทุกปี เป็นจุดชมซากุระยอดนยิมแห่ง

หนึง่ ผูค้นจ านวนมากต่างมาเดินเล่นในสวนหย่อม และรอบๆปราสาท ซึง่คูเมืองดา้นนอกปลูกตน้

ซากุระสายพันธุโ์ซเม โยชโินะ (somei yoshino)ไวห้ลายรอ้ยตน้ 

ค ่า         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

พกัที ่  MATSUMOTO ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ล้ว 

จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

วนัทีส่าม สายอลัไพนท์าเทยามา่ – เขาทาเทยามา่ – ก าแพงหมิะ – เขือ่นคุโรเบะ – กุโจฮาจมิงั 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านสัมผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาต ิในเสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-คุโรเบะ 

ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของเจแปนแอลป์ โดยการน าท่านเดินทางสู่ สถานทีาเทยามา่ จากนัน้น าท่าน
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โดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานีบโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. น าท่านเดนิทางสู่ 

สถานมูีโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนข์องเทอืกเขาแอลป์

ญีปุ่่น ใหท้่านไดเ้ก็บเกีย่วความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านชม ยอดเขาทาเทยามา่ มี

ความสูง 3,015 เมตร ซึง่สูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึง่ในสามภูเขาศักดิส์ทิธิ์

ตามความเชือ่คนญีปุ่่นตัง้แต่สมัยโบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทวิทัศนอ์ันสวยงามน่าประทับใจจากยอด

เขาทาเทยาม่า ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง สามารถมอง เห็นไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟูจ ิและใหทุ้กท่านไดเ้ดนิ

บนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็นก าแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกว่าสบิเมตร สัมผัสกับความ

ขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอกีทัศนยีภาพทีต่ ืน่ตาตืน่ใจ เพลดิเพลนิกับ

การบันทกึภาพทีป่ระทับใจ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

 น าท่านเดนิทางผา่นอุโมงคท์ ีล่อดใตภู้เขาทาเทยาม่า ท ีม่คีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอุโมงค์ท ี่

อยู่สูงทีสุ่ดในญีปุ่่น จากนัน้น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ท ีไ่ม่มเีสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ 

สถานีคุโรเบไดระ จากนัน้น าท่านน่ังเคเบิ้ลคารล์อดภูเขาจาก สถานคุีโรเบะไดระไปยังสถานคุีโร

เบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิล้คารแ์ห่งเดยีวในญีปุ่่นทีล่อดภูเขาตัง้แต่ตน้จนสุด

เสน้ทาง ทั ้งนีเ้พื่อหลกีเลีย่งหมิะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นชม เขือ่นคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขือ่น

ยักษ์กัน้น ้าท ีใ่หญ่มหมึาทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่น จะมสีายรุง้พาดผ่านตลอดปี ท ีโ่อบลอ้มดว้ยภูเขานับ

รอ้ยลูกและชมทัศนยีภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสูงถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร 

ซึง่ใชเ้วลาตัง้แต่เริม่บุกเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะ

ใชเ้วลาเดนิเทา้เพื่อขา้มเขือ่น 800 เมตร  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกุโจฮาจมิงั (Gujohachiman) ทีตั่ง้อยู่เกอืบกึง่กลางของจังหวัดกฟุิ

นัน้ เป็นเมอืงทียั่งหลงเหลอืความงดงามของเมอืงรอบปราสาท มทีัง้เมอืงเก่าท ีเ่รยีงรายกัน และรางน ้า

ท ีส่วยงาม ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายวัฒนธรรมแบบญีปุ่่น 

ค ่า         อิสระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  KANASAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ี่  กุโจฮาจมิงั - เกยีวโต - วดัคนิคะคุจ ิ– ศาลเจา้จิง้จอก ฟูชมิอิินาร ิ– ชนิไซบาช ิ

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านเดินทางสู่ เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่นมายาวนานทีสุ่ด คือ

ตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดียว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคัญทีเ่ต็มไปดว้ย

ประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่ นดว้ย เดนิทางสู่ วดัคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดมิสรา้งขึ้น

เพื่อใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกุนอาชกิากา้ โยชิมสุิและท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนีใ้หเ้ป็นวัด

นกิายเซนภายหลังจากทีท่่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันว่า วดัทอง เนือ่งจากทีวั่ดนี้จะมอีาคาร

หลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื้นน ้าเบื้องหนา้ จน

เกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 
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เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  

จากนัน้สู่ ศาลเจา้เทพเจา้จิง้จอกอินาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืท ีค่นไทยชอบเรยีกกันว่า

ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโด่งดังจากประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงทีเ่รยีงตัว

กันจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดินไดท้ั่วทัง้ภูเขาอนิาร ิท ีผู่ค้นเชือ่กันว่าเป็นภูเขาศักดิส์ทิธ ์โดย

เทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพืชผลไร่นาต่างๆ และ

มักจะมีจิง้จอกเป็นสัตวคู่์กายจงึสามารถพบเห็นรูปป้ันจิง้จอกมากมายดว้ยเช่นกัน เดนิทางสู่เมอืงโอ

ซากา้ น าท่านชอ้ปป้ิงกันต่อที ่ดวิตีฟ้ร ีอสิระใหท้่านเลือกซื้อสนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม 

ต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนัน้ชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิShinsaibashi บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้ม ี

ความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ 

กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่นและต่างประเทศ เช่น 

Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอย่างทีต่อ้งการรวมกันอยู่บรเิวณนี ้ 

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั  

พกัที ่  FUJIYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – รงิกุเอ้าเลท – สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอนเมอืง 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

เดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืง

โอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทั ้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหิน

คอนกรีต, คูน ้า และสวนนชิิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มตีน้ซากุระกว่า 600 ตน้ ในช่วงเดอืน

เมษายนจงึเป็นแหล่งชมซากุระทีโ่ด่งดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแห่งนีจ้ะมองเห็นภาพปราสาทโอ

ซากา้ทีส่วยงามเป็นอย่างยิ่ง  

เทีย่ง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 น าท่านสู่ รงิกุเอ้าเล็ท (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่นใกลก้ับสนามบินคันไซ 

ใหท้่านเพลิดเพลนิกับการเลอืกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นม ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพิเศษ อาทิ 

เครือ่งส าอาง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและยังเป็นแหล่ง

รวมสินคา้แบรนดญ์ี่ปุ่นโกอนิเตอร์มากมายกับคอลเลคช่ันเสื้อผา้ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, 

Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พรอ้มทั ้งเลอืกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, 

Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรอืจะเลอืกดูเครือ่งประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง 

Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki,Longines ฯลฯ รวมไปถงึรองเทา้แฟช่ัน Hush Puppies, 

Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคา้ส าหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, 

Hakka Kids, Miki Houseและสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 
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 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิคนัไซ 

17.05 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ์ เทีย่วบนิที ่XJ901 

 **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

20.20 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

ส าหรบัลกูคา้ท่านทีไ่ม่เอาต ัว๋เคร ือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พ ือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

** สายการบนิไทยแอรเ์อเชียเอ็กซม์เีงือ่นไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านลา่ง**  

1. สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ์ใชร้ะบบการจองทีน่ ั่งเป็นแบบสุ่มทีน่ ั่งวา่ง อาจจะท าใหค้รอบครัว
ทีม่าดว้ยกันไม่ไดน่ั้งตดิกัน  

หากลูกคา้เท่าไดป้ระสงคจ์ะจองที่น่ังตดิกันจะมีรายละเอยีดการค่าใชจ่้ายในการซือ้ท ี่น่ังเพิ่ม ดังนี ้  
 

 UP BUSINESS (ไป-กลบั)  26,000 บาท  

(โปรดสอบถามก่อนการเดินทาง ราคาไม่เท่ากันและตอ้งเช็คทีน่ั่ง) 
 

Quiet Zone ไมอ่นุญาตใิหเ้ด็กอายุตา่กวา่ 10 ปี น ัง่ 
 Quiet Zone (Hot Seat)    1,600 บาท/เท ีย่ว 

 Quiet Zone  (Seat)       500 บาท/เท ีย่ว 
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 Hot Seat (Normal Zone)    1,400 บาท/เท ีย่ว 
 Baby Bassinet (จองคูก่บั hot seat)  1,400 บาท/เท ีย่ว 

 Standard Seat          400 บาท/เท ีย่ว 
 

Airbus A330 

 

 

   

2. ทางแอรเ์อเชียมนี า้หนกักระเป๋าใหท้่านละ 20 กก. ตอ่ 1 เที่ยวการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะ

ซือ้น ้าหนักเพิม่กรุณาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วันจองทัวร์ อัตราคา่สัมภาระตามรายละเอียดดา้นลา่ง 

**ซือ้นา้หนกักระเป๋าเพิม่**  

 5 กก.= 500 บาทตอ่เที่ยว  

 10 กก.= 750 บาทตอ่เที่ยว 

 20 กก.= 1,100 บาทตอ่เที่ยว 

3. สว่นลูกคา้ที่จะซือ้อุปกรณ์ที่เก ีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สัมภาระเป็นคา่

อุปกรณ์กฬีาเพิม่เตมิแยกจากคา่สัมภาระ ตามรายละเอียดดา้นลา่ง  

**คา่อุปกรณ์กฬีาราคา**  

 20 กก.= 900 บาทตอ่เที่ยว 

 25 กก.= 1,150 บาทตอ่เที่ยว 

 30 กก.= 1,250 บาทตอ่เที่ยว 

 40 กก.= 1,550 บาทตอ่เที่ยว 

 ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมือง นน.เกนิกว่าก าหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เทีย่ว  
 ออกเดนิทางจาก สนามบนินาริตะ / คันไซ นน.เกนิกว่าก าหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ทา่น / เทีย่ว  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บรษิทัขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่น ตาม
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กฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้ร ิหารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

***หอ้งพกัทีญ่ีปุ่่นมขีนาดเล็กและมีจ านวนหอ้งจ ากดัในแตล่ะโรงแรม สงวนสทิธกิรณีลูกคา้ Request ประเภท

หอ้งพกั สามารถ Request ได ้แตอ่าจไมไ่ดต้ามทีต่อ้งการ (On Request)*** 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 ค่าเบ ีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง ือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร ือ่งด ืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น  กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอว ีซ่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

รอ้งขอวซี่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้  

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศก์, คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดที ีจ่ะช าระ

ค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดที ีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอืน่ ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีง ือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเง ือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบ้าง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื
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เด ินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายอนัเกิดจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบินท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเคร ือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏ ิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ท ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เข ้าประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญี่ปุ่นไมเ่กิน 15 
วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ จะต ้องยืน่ เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเข้า
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเคร ือ่งบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. ส ิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน  

4. เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไมถ่ึง 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับข ึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล ีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซ ึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งส ิน้  หากเกิดส ิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเง ินมัดจาหรือค่าทัวร ์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเง ือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เ ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซ ึง่อาจจะปรับเปล ีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร ือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหร ี ่/ ปลอด
บุหร ีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปล ีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 
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10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านั้น 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถค ืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิใน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเด ีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 

ซ ึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าด ืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเร ิม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ร ิหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล ีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบจองทวัร ์  / BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสือเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 
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หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนือ้วัว  ไม่ทานเนือ้หมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแล้ว 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ล าดบั ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


