
 

HJ0511 : SUGOI NAGOYA นาโกยา่ ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5D3N (XJ) 

 

 

SUGOI NAGOYA 

นาโกยา่ ฮาโกเน ่ฟจู ิชริาคาวาโกะ ทาคา
ยามา่ มตัสโึมโต ้5วนั 3คนื 

สดุคุม้!!! พาเทีย่วทกุวนั บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ตข์า
ปไูมอ่ ัน้! พกัออนเซ็น 

พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื มตัสโึมโตห้รอืนายา่ 1คนื นาโกยา่ 1
คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูน่าโกยา่ (สนามบนิสนามบนิชูบุเซ็น
แทรร)์ เครือ่งล าใหญ ่ AIR BUS A330-300  จ านวน 377 ทีน่ ัง่ แบบทีน่ ัง่ 3-3-3 น า้หนกั

กระเป๋าไป-กลบั 20 KG 



 

HJ0511 : SUGOI NAGOYA นาโกยา่ ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5D3N (XJ) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์- ทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั - ศาลเจา้ฮา
โกเน ่– ออนเซ็น 

3  โอชโินะฮกัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โออชิปิารค์ – มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสึ

โมโต ้– ออิอนมอลล ์

4  ทาคายามา่ – ทาคายามา่จนิยะ – ซนัมาจซูิจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – นาโกยา่ – 
วดัโอสคุนันอน – ชอ้ปป้ิงยา่นโอส ุ

5  นาโกยา่ – สนามบนิ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

19 - 23 Jun 2019  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

21 - 25 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 7,000 8,500 

26 - 30 Jun 2019  16,888  16,888 16,888 7,000 8,500 

28 Jun - 02 Jul 2019  22,888  22,888 22,888 7,000 8,500 

05 - 09 Jul 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

12 - 16 Jul 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

19 - 23 Jul 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

26 - 30 Jul 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 8,500 

02 - 06 Aug 2019  19,888  19,888 19,888 7,000 8,500 

21 - 25 Aug 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

28 Aug - 01 Sep 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 
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13 - 17 Sep 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

25 - 29 Sep 2019  21,888  21,888 21,888 7,000 8,500 

04 - 08 Oct 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

11 - 15 Oct 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

16 - 20 Oct 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

18 - 22 Oct 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 8,500 

25 - 29 Oct 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

30 Oct - 03 Nov 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

20.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 
AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
ตดิแท็คกระเป๋า 

23.55  น าทา่นเดนิทางสู ่นาโกยา่ สนามบนิสนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ประเทศญีปุ่่ น โดยสาย
การบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ638 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 
สัง่ซ ือ้บนเครือ่งเทา่นัน้ ) 

20.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 
AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
ตดิแท็คกระเป๋า 

23.55  น าทา่นเดนิทางสู ่นาโกยา่ สนามบนิสนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ประเทศญีปุ่่ น โดยสาย
การบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ638 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง 
สัง่ซ ือ้บนเครือ่งเทา่นัน้ ) 

วนัที ่2 สนามบนิชบูุเซ็นแทรร ์- ทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั - ศาล
เจา้ฮาโกเน ่– ออนเซ็น 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่) บุฟเฟ่ตข์าปูไมอ่ ัน้     
ทีพ่กั: Fujinobou Kaen Hotelหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
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เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที1่) บุฟเฟ่ต ์BBQ Yakiniku  

07.45  เดนิทางถงึ นาโกยา่ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร(์เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง 
กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศ
ญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั น าทา่นขึน้รถโคช้ปรบัอากาศเดนิทางสูท่ะเลสาบฮา
มานะ สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัของเมอืงฮามามัตส ึจังหวดัชซิโุอกะ หรอืทีรู่จั้กกันอกีชือ่
หนึง่วา่ทะเลสาบปลาไหล เนือ่งจากทะเลสาบแหง่นีเ้ป็นแหลง่ชกุชมุของปลาไหล
จ านวนมากมาย เป็นบรเิวณทีจั่บปลาไหลไดม้ากเป็นอันดบัตน้ๆของญีปุ่่ น ความสวยงาม
ของทะเลสาบฮามานะเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทีย่วเขา้มาเทีย่วไดเ้ป็นจ านวนมากแหง่หนึง่ 
บรเิวณรอบๆมรีา้นอาหารและรา้นขายของฝากจ านวนมากซึง่เป็นบรเิวณจดุพักรถ 
นักทอ่งเทีย่วก็จะแวะเขา้มาน่ังทานขา้วหนา้ปลา ราเม็งและเดนิชอ้ปป้ิงซือ้ขนมของฝาก
กัน ขนมพายปลาไหลเป็นขนมขึน้ชือ่ของทีน่ีก็่ สามารถหาซือ้เป็นของฝากได ้อสิระให ้
ทา่นเก็บภาพซือ้ของฝากตามอัธยาศยั น าทา่นเดนิทางสู ่วนอุทยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความนยิม โดยเป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแหง่ชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-
อสิทึีผู่ม้าเยอืนสามารถชืน่ชมความงามแหง่ธรรมชาตแิละดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัที่
เบง่บานตลอดทัง้ปี ทวิทัศนท์ีส่วยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิ
และ โอวาคดุาน ิฮาโกเน่ยังมชี ือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็นแหลง่น ้าพรุอ้น ทีแ่ปลกไปกวา่
นัน้คอื มจี านวนน ้าพรุอ้นมากถงึ 17  แหง่ 

เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที1่) บุฟเฟ่ต ์BBQ Yakiniku  

บา่ย  น าทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่อ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิ
หากวนัใดอากาศสดใส  ทา่นจะไดส้มัผัสกับทัศนยีภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ภีเูขา
ไฟฟจูเิป็นฉากหลงั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮาโกเน ่ตัง้อยูด่า้นลา่งของภเูขา
ฮาโกเน่บรเิวณชายฝ่ังของทะเลสาบอาช ิเป็นศาลเจา้ทีใ่หญแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุใน
บรเิวณนี ้ศาลเจา้แหง่นีม้ปีระวตัเิกา่แกม่าตัง้แตร่าวปีค.ศ.757 ในสมยันาระไดร้บัความ
เลือ่มใสจากโชกนุหลายตอ่หลายทา่น เป็นหนึง่ในศาลเจา้ที ่ใชท้ าพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิใ์น
ภมูภิาคคันโต เสน้ทางเดนิสองขา้งทางจะมตีะเกยี งแขวนเรยีงรายอยูต่ลอดทาง ภายใน
ศาลเจา้นัน้มบีรรยากาศทีเ่งยีบสงบอยูท่า่มกลางตน้ไมใ้ หญ ่มคีวามสวยงามตลอดทัง้ปี 
ศาลเจา้นีม้เีสาโทรอิลิอยน ้าสแีดงทีส่ามารถมองเห็นไดจ้ากหลาย ๆ จดุรอบทะเลสาบอะ
ช ิอสิระถา่ยภาพตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพั่กออนเซ็น 

บา่ย  น าทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่อ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิ
หากวนัใดอากาศสดใส  ทา่นจะไดส้มัผัสกับทัศนยีภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ภีเูขา
ไฟฟจูเิป็นฉากหลงั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮาโกเน ่ตัง้อยูด่า้นลา่งของภเูขา
ฮาโกเน่บรเิวณชายฝ่ังของทะเลสาบอาช ิเป็นศาลเจา้ทีใ่หญแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุใน
บรเิวณนี ้ศาลเจา้แหง่นีม้ปีระวตัเิกา่แกม่าตัง้แตร่าวปีค.ศ.757 ในสมยันาระไดร้บัความ
เลือ่มใสจากโชกนุหลายตอ่หลายทา่น เป็นหนึง่ในศาลเจา้ที ่ใชท้ าพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิใ์น
ภมูภิาคคันโต เสน้ทางเดนิสองขา้งทางจะมตีะเกยี งแขวนเรยีงรายอยูต่ลอดทาง ภายใน
ศาลเจา้นัน้มบีรรยากาศทีเ่งยีบสงบอยูท่า่มกลางตน้ไมใ้ หญ ่มคีวามสวยงามตลอดทัง้ปี 
ศาลเจา้นีม้เีสาโทรอิลิอยน ้าสแีดงทีส่ามารถมองเห็นไดจ้ากหลาย ๆ จดุรอบทะเลสาบอะ
ช ิอสิระถา่ยภาพตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพั่กออนเซ็น 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่) บุฟเฟ่ตข์าปูไมอ่ ัน้     
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ทีพ่กั: Fujinobou Kaen Hotelหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่) บุฟเฟ่ตข์าปูไมอ่ ัน้     
ทีพ่กั: Fujinobou Kaen Hotelหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

วนัที ่3 โอชโินะฮกัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โออชิปิารค์ – มตัสโึมโต ้– ปราสาท
มตัสโึมโต ้– ออิอนมอลล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก เป็นหมูบ่า้นทีต่ัง้อยูใ่กลภ้เูขาไฟฟจู ิบรเิวณ
ทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟจูซิงัไดร้ับเลอืกให ้
เป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกในบรเิวณนีม้บีอ่น ้าใสๆ รวมกันกวา่ 8 บอ่ เป็นน ้าทีเ่กดิ
จากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200 ปี น าทา่นเดนิทางสู ่
ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซึง่ไดจ้ าลองเหตกุารณ์ตา่งๆทีเ่กดิแผน่ดนิไหวในญีปุ่่ น 
และสาธติวธิป้ีองกันตัว และทา่นยงัสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจ าลองแผน่ดนิไหวใน
ระดบัทีแ่ตกตา่งกันไดด้ว้ย น าทา่นเดนิทางสู ่โออชิ ิปารค์ (Oishi Park) จดุชมววิ
ภเูขาไฟฟจูทิีส่วยทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ ตัง้อยูท่างเหนอืรมิฝ่ังทะเลสาบคาวากจุโิกะ ในวนัที่
อากาศดสีามารมองเห็นววิของภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งชดัเจน โดยตลอดปีสวนแหง่นีจ้ะมี
การปลกูดอกไมห้มนุเวยีนกันไป อาท ิในชว่งปลายเดอืนเมษายนถงึตน้เดอืนพฤษภาคม
จะเป็นดอกพงิคม์อส ชว่งกลางเดอืนมถินุายนจนถงึเดอืนกรกฎาคม จะเป็นชว่งทีม่กีาร
จัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซึง่เต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ในปีนีจั้ดขึน้
ระหวา่งวนัที1่4ม.ิย.-15ก.ค.62 ดอกลาเวนเดอรจ์ะสง่กลิน่หอมไปทั่วทัง้สวน สว่นในชว่ง
เดอืนตลุาคมถงึพฤศจกิายน จะปลกูพุม่โคเคยี ทีจ่ะแดงฉานสดใสตลอดฤดใูบไมร้ว่งอกี
ดว้ย 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่)Japanese Set เมนTูobanyaki 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางไปชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโต ้ทีถ่กูสรา้งขึน้ในปี1504ซึง่
นับไดว้า่เป็นปราสาททีเ่กา่แกท่ีส่ดุและนอกจากนีก็้ยงัเป็น ปราสาทตดิอันดบั 1 ใน 3 
ของปราสาททีม่คีวามสวยงามทีส่ดุของญีปุ่่ น ทีส่ามารถรอดพน้การถกูท าลายจากเพลงิ
ของสงครามมาไดจ้นถงึปัจจบุัน ตวัปราสาทมผีนังทีท่าดว้ยสดี าสนทิท าใหม้ฉีายาวา่ 
ปราสาทอกีาด า (น าชมดา้นนอก) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูห่า้งออิอนมอล ์อสิระให้
ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ และอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลานัดหมายน า
ทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั: Premier Hotel Cabin Matsumoto หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่)Japanese Set เมนTูobanyaki 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางไปชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโต ้ทีถ่กูสรา้งขึน้ในปี1504ซึง่
นับไดว้า่เป็นปราสาททีเ่กา่แกท่ีส่ดุและนอกจากนีก็้ยงัเป็น ปราสาทตดิอันดบั 1 ใน 3 
ของปราสาททีม่คีวามสวยงามทีส่ดุของญีปุ่่ น ทีส่ามารถรอดพน้การถกูท าลายจากเพลงิ
ของสงครามมาไดจ้นถงึปัจจบุัน ตวัปราสาทมผีนังทีท่าดว้ยสดี าสนทิท าใหม้ฉีายาวา่ 
ปราสาทอกีาด า (น าชมดา้นนอก) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูห่า้งออิอนมอล ์อสิระให้
ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ และอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลานัดหมายน า
ทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั: Premier Hotel Cabin Matsumoto หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

วนัที ่4 ทาคายามา่ – ทาคายามา่จนิยะ – ซนัมาจซูิจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – นาโกยา่ 
– วดัโอสคุนันอน – ชอ้ปป้ิงยา่นโอส ุ

ค ่า  สมควรแกเ่วลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Toyoko Inn Chubu International Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 



 

HJ0511 : SUGOI NAGOYA นาโกยา่ ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5D3N (XJ) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่)Japanese Set  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ 
(ถา่ยรปูดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศยั
ของผูว้า่ราชการจังหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกุ
กาวา ในสมยัเอโดะ จากนัน้น าทา่นเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื ยา่นซนั
มาชซูิจ ิ(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืงเกา่ทีม่กีารอนุรกัษ์บา้นเรอืนในสมยัเอโดะที่
มอีายกุวา่ 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทศันยีภาพ
เมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและ
จ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ 
เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์หนึง่
ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชค
ลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทบัใจมากมาย ทา่นยงั
สามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรกัษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ น
ขนานแทด้ัง้เดมิ และยงัไดร้บัเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืน
ธนัวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโช สคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 
เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่ง
ของหลงัคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีว้า่ กัสโช และมี
ผูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีเป็นจ านวนมาก จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสูน่าโกยา่ เดนิทางไป วดัโอสคุนันอน (Osu Kannon Temple) ตัง้อยู่
จังหวดัไอจ(ิAichi) วดัแหง่นีนั้บวา่มคีวามเกา่แกแ่ละประวตัทิีน่่าสนใจ แรกเริม่สรา้งขึน้
ในสมยัคามาครุะทีอ่ยูร่าวๆปี ค.ศ. 1192-1333 ในจังหวดักฟิ ุแลว้ถกูยา้ยมาตัง้ ณ 
ปัจจบุันในปี 1612 เป็นวดัในพระพทุธศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีงมากในแถบตอนกลางของนาโก
ยา สิง่ทีท่ าใหว้ดันีม้ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัมากคอืเป็นทีป่ระดษิฐานของเทพคันนอน ซึง่เชือ่กัน
วา่เป็นเทพเจา้ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความเมตตา เป็นพระพทุธรปูไม ้ ทีแ่กะสลักอยา่งประณีต
โดยพระสงฆน์ามวา่ “Kobo Daishi” มหีอ้งโถงใหญ ่คอืหอ้งสมดุชนิปคูจุทิีจั่ดเก็บ
หนังสอืภาษาญีปุ่่ นและภาษาจนี กวา่ 15,000 เลม่ หนังสอืเหลา่นีเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิ
และเป็นมรดกทางวฒันธรรม รวมถงึส าเนาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของพงศาวดารโคจคิทิีร่วบรวม
ประวตัศิาสตรต์น้ก าเนนิของญีปุ่่ น อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงยา่นชอ้ปป้ิงโอส(ุOsu 
Shopping Arcade) ของเมอืงนาโกยา่ มอีายปุระมาณ 400 กวา่ปี เป็นถนนการคา้ที่
มชี ือ่เสยีงและไดร้บัความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมาก เนือ่งจากมนตเ์สน่หข์อง
บรรยากาศยา่นชนชัน้แรงงานแบบดัง้เดมิ ทีม่รีา้นคา้และรา้นอาหารหลากหลายรา้นเรยีง
รายอยูส่องขา้งทางจะเนน้จ าหน่ายสนิคา้ทันสมัย เชน่ อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ชดุคอส
เพลย ์และการต์นูอะนเิมะ มขีองมากมายหลากหลาย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้และ
อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่)Japanese Set  

ค ่า  สมควรแกเ่วลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 



 

HJ0511 : SUGOI NAGOYA นาโกยา่ ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5D3N (XJ) 

ทีพ่กั: Toyoko Inn Chubu International Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรกัษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ น
ขนานแทด้ัง้เดมิ และยงัไดร้บัเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืน
ธนัวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโช สคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 
เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่ง
ของหลงัคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีว้า่ กัสโช และมี
ผูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีเป็นจ านวนมาก จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสูน่าโกยา่ เดนิทางไป วดัโอสคุนันอน (Osu Kannon Temple) ตัง้อยู่
จังหวดัไอจ(ิAichi) วดัแหง่นีนั้บวา่มคีวามเกา่แกแ่ละประวตัทิีน่่าสนใจ แรกเริม่สรา้งขึน้
ในสมยัคามาครุะทีอ่ยูร่าวๆปี ค.ศ. 1192-1333 ในจังหวดักฟิ ุแลว้ถกูยา้ยมาตัง้ ณ 
ปัจจบุันในปี 1612 เป็นวดัในพระพทุธศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีงมากในแถบตอนกลางของนาโก
ยา สิง่ทีท่ าใหว้ดันีม้ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัมากคอืเป็นทีป่ระดษิฐานของเทพคันนอน ซึง่เชือ่กัน
วา่เป็นเทพเจา้ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความเมตตา เป็นพระพทุธรปูไม ้ ทีแ่กะสลักอยา่งประณีต
โดยพระสงฆน์ามวา่ “Kobo Daishi” มหีอ้งโถงใหญ ่คอืหอ้งสมดุชนิปคูจุทิีจั่ดเก็บ
หนังสอืภาษาญีปุ่่ นและภาษาจนี กวา่ 15,000 เลม่ หนังสอืเหลา่นีเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิ
และเป็นมรดกทางวฒันธรรม รวมถงึส าเนาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของพงศาวดารโคจคิทิีร่วบรวม
ประวตัศิาสตรต์น้ก าเนนิของญีปุ่่ น อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงยา่นชอ้ปป้ิงโอส(ุOsu 
Shopping Arcade) ของเมอืงนาโกยา่ มอีายปุระมาณ 400 กวา่ปี เป็นถนนการคา้ที่
มชี ือ่เสยีงและไดร้บัความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมาก เนือ่งจากมนตเ์สน่หข์อง
บรรยากาศยา่นชนชัน้แรงงานแบบดัง้เดมิ ทีม่รีา้นคา้และรา้นอาหารหลากหลายรา้นเรยีง
รายอยูส่องขา้งทางจะเนน้จ าหน่ายสนิคา้ทันสมัย เชน่ อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ชดุคอส
เพลย ์และการต์นูอะนเิมะ มขีองมากมายหลากหลาย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้และ
อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ค ่า  สมควรแกเ่วลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Toyoko Inn Chubu International Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

วนัที ่5 นาโกยา่ – สนามบนิ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 



 

HJ0511 : SUGOI NAGOYA นาโกยา่ ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5D3N (XJ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที7่) หรอืบรกิารแบบ Set 
Box  ในกรณีหอ้งอาหารโรงแรมเปิดหลัง 06.00น. หรอืโรงแรมอยูห่า่งจากสนามบนิ 
เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลาเดนิทางมาสนามบนิ 

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลบั 

09.00  เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่
XJ639 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซ ือ้บนเครือ่งเทา่นัน้ ) 

09.00  เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่
XJ639 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซ ือ้บนเครือ่งเทา่นัน้ ) 

13.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

13.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของ
ประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 
เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูขึน้ บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัรา
คา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็น
การช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระ
ขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ
ใหแ้กท่า่น 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น
การเดนิทาง 10 วนั 
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2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการ
เดนิทาง 30วนั 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนั
เดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่
พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวร์
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
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ส าคญั:*ทีน่ ัง่ในแถวที ่15 ( H, J, K ) 35 ( A, B, C, H, J, K ) บนเครือ่งบนิประเภทแอรบ์สั 
A330 จะอยูบ่รเิวณประตทูางออกฉุกเฉนิผูโ้ดยสารทีน่ ัง่ในแถวทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งมี

คณุสมบตัติามเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

- เป็นผูท้ ีม่คีวามพรอ้มท ัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณี
ฉุกเฉนิได ้

- เป็นผูท้ ีส่ามารถเขา้ใจค าแนะน าในกรณีฉุกเฉนิท ัง้แบบทีเ่ป็นเอกสาร/ค าพดูได ้

- เป็นผูท้ ีม่อีายุ 15 ปี ข ึน้ไป 

- เป็นผูท้ ีไ่มไ่ดก้ าลงัต ัง้ครรภ ์

- เป็นผูท้ ีไ่มไ่ดเ้ดนิทางมากบัครอบครวั/ทารก และ/หรอื เด็ก 

- เป็นผูท้ ีไ่มไ่ดซ้ือ้ทีน่ ัง่เสรมิ 

เนือ่งดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการก าหนดทีน่ ัง่ใหมบ่น
เครือ่ง หากผูโ้ดยสารไมม่คีณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 

หมายเหต:ุ ราคาคา่ทีน่ ัง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสายการบนิ 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข
ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นัน้
พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

-  ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท 

-  เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 

6. คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
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7. อตัราคา่บรกิารนีx้ไมร่วม 

1. xคา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. xคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. xคา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. xคา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. xคา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. xคา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. xคา่ประกันกระเป๋าเดนิทาง 

8. xคา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
ความประทบัใจในบรกิาร 

 รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ 
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พ านักระยะสัน้ 
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 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่กัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
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คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพกัคู ่และ 1หอ้งพกัเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที4่ของการเดนิทางรวม
จ านวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

  

  

 


