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โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์XJ 
อลัไพนร์ูท สมัผสั Snow Wall กําแพงหมิะขนาดมะหมึา 

ชมเมอืงเกา่ซนัมาชซิูจ ิณ เมอืงทาคายามา่ 

เยีย่มชมหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ 

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต ชมปราสาททอง คนิคะคจุ ิ 

แวะขอพร ณ ศาลเจา้เฮอนั และชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

FREE WIFI ON BUS 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

** ปล. ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น  

11.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว จํานวน 

17-21 เมษายน 2562 32,888 7,900 34+1 

18-22 เมษายน 2562 32,888 7,900 34+1 

20-24 เมษายน 2562 32,888 7,900 34+1 

21-25 เมษายน 2562 32,888 7,900 34+1 

22-26 เมษายน 2562 32,888 7,900 34+1 

23-27 เมษายน 2562 32,888 7,900 34+1 

24-28 เมษายน 2562 32,888 7,900 34+1 

25-29 เมษายน 2562 32,888 7,900 34+1 

26-30 เมษายน 2562 32,888 7,900 34+1 

27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562 34,888 7,900 34+1 

28 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562 34,888 7,900 34+1 

29 เมษายน-03 พฤษภาคม 2562 34,888 7,900 34+1 

30 เมษายน-04 พฤษภาคม 2562 34,888 7,900 34+1 

06-10 พฤษภาคม 2562 30,888 7,900 34+1 

07-11 พฤษภาคม 2562 30,888 7,900 34+1 

08-12 พฤษภาคม 2562 30,888 7,900 34+1 

09-13 พฤษภาคม 2562 29,888 7,900 34+1 

10-14 พฤษภาคม 2562 29,888 7,900 34+1 
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14.50 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ610 

22.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดนิทางสูท่ีพ่ัก (เวลาที่

ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ Ueno Flex Hotel Iga หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง   ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ– ชริาคาวา่โกะ - เมอืงมตัสโึมโต ้– ถนนนาคามาช ิ– ปราสาทมตัสึ

โมโต ้(ดา้นนอก) 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) เมอืงเกา่แกอ่ยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  

ถกูขนานนามไวว้่าเป็น ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารย

ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญี่ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบ

โบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี มี วัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 

ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ นําท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศ

เมืองเก่าทาคายาม่าที ่ซนัมาชซูิจ ิ(Sanmachisuji) ย่านเมืองเก่าที่อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื่อ 

300 ปีก่อนไดเ้ป็นอย่างด ีผ่านชม อาคารทาคายามา่จนิยะ (Takayama Jinya) อดตีทําหนา้ที่

เป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจําภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 

จนกระทั่งปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิี่ไดร้ับการ

บํารุงรักษาเป็นอย่างด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีจ่ัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผน

ทีภ่มูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมือง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิม่ประมาณ 430 เยน/

ทา่น)  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  
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นําท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น 

เป็นหมู่บา้นชาวนาทีม่รีูปร่างแปลกตาตดิอันดบั The most beautiful village in Japan และเป็น

เมอืงมรดกโลกทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ HILIGHT!!! หมู่บา้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่ี

อายุมากกว่า 250 ปี คําว่า “กชัโช” มีความหมายว่า “พนมมอื” ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ 

รูปแบบของบา้นทีม่ีหลังคามุงดว้ยฟางขา้วทีทํ่ามุมชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมือทีป่ระนมเขา้หากัน 

ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งข ึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 

1995 องคก์ารยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้(Matsumoto) เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากา

โน่ นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง พรอ้มกบัสมัผัสบรรยากาศชาวเมืองทอ้งถิน่ ณ ถนนนาคามา

ช ิ(Nakamachi Street) สองขา้งทางของถนนเรียงรายไปดว้ยอาคารเก่าแก่สไตลโ์บราณทีเ่ก็บ

รักษาไวเ้ป็นอย่างด ีรวมถงึอาคารคลงัสนิคา้จํานวนหนึง่ (kura) ทีม่ีผนังสขีาว ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของ

ย่านการคา้ในอดีต นอกจากนี้ยังมีรา้นคา้เล็กๆ ขายของแฮนด์เมด ของที่ระลกึ ของสะสมต่าง 

รา้นอาหาร เครือ่งดืม่ และทีพ่ักแบบเรยีวกงัเปิดใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเทีย่วอกีดว้ย จากจุดนี้ไม่ไกลจาก 

ปราสาทมตัสโึมโต ้(Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิทีย่ังคงสภาพสมบูรณ์และ

สวยงามทีส่ดุของประเทศญี่ปุ่ น  เนื่องจากสรา้งอยู่บนพื้นทีร่าบ ในภาษาญี่ปุ่ นจงึเรียกว่า ฮริาจโิระ 

(Hirajiro) ปราสาทแห่งนี้มเีอกลกัษณ์ตรงทีม่หีอคอยและป้อมปืนเชือ่มตอ่กับโครงสรา้งอาคารหลัก 

และดว้ยสโีทนมดืทําใหเ้กดิความรูส้กึทีย่ ิง่ใหญ่และสขุมุ จนไดร้ับ ฉายาวา่ปราสาทอกีา (Fugashi-

Jo) ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดที่น่าสนใจ ไดแ้ก่ บันไดไมส้งูชนั ชอ่งเก็บหนิสําหรับโจมตศีัตรู ชอ่ง

สาํหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บนชัน้ (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ปราสาท) 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ Matsumoto Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่าม   สายอลัไพนท์าเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กําแพงหมิะ – เขือ่นคุโรเบะ – คานาซาว่า - 

สวนเค็นโรคเุอ็น 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิในเสน้ทาง สายอลัไพนท์าเทยามา่-คุโรเบะ 

ซ ึง่เป็นสว่นหนึง่ของ เจแปนแอลป์ (Alpen Route) โดยการนําท่านเดนิทางสู ่สถานทีาเทยามา่ 
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จากนัน้นําทา่นโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภเูขาสู ่สถานบีโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. นําท่าน

เดนิทางสู่ สถานมีูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของ

เทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้ก็บเกีย่วความประทบัใจตามอัธยาศยั จากนัน้นําทา่นชม ยอดเขาทา

เทยามา่ มีความสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจ ิและยังเป็นหนึง่ในสาม

ภูเขาศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญี่ปุ่ นตัง้แต่สมัยโบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อันสวยงามน่า

ประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง สามารถมอง เห็นไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟูจ ิ

และใหทุ้กท่านไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็น กําแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) สงูกว่า

สบิเมตร (ข ึน้อยู่กับสัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอีก

ทศันียภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ เพลดิเพลนิกบัการบันทกึภาพทีป่ระทบัใจ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

 นําทา่นเดนิทาง ผา่นอโุมงค ์ทีล่อดใตภ้เูขาทาเทยาม่า ทีม่คีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอุโมงคท์ี่

อยู่สงูทีส่ดุในญีปุ่่ น จากนัน้นําทา่น โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ทีไ่ม่มเีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่

สถานีคุโรเบไดระ จากนั้นนําท่านน่ังเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโร

เบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์ห่งเดยีวในญี่ปุ่ นทีล่อดภูเขาตัง้แต่ตน้จนสดุ

เสน้ทาง ทัง้นี้เพื่อหลีกเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนัน้ชม เขือ่นคุโรเบะ (Kurobe 

Dam) ซ ึง่เป็นเขื่อนยักษ์กัน้น้ําที่ใหญ่มหมึาทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่ น จะมีสายรุง้พาดผ่านตลอดปี ที่

โอบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มีความสูงถงึ 186 เมตร และมี

ความกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แตเ่ร ิม่บุกเบกิจนเสร็จส ิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเขือ่นใชเ้วลา

ในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพื่อขา้มเขือ่น 800 เมตร   เดนิทางสู ่ เมอืงคานาซาว่า 

(Kanazawa) เป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิอันรุ่งเรอืงและอารยะธรรมอันลํ้าค่าตัง้แต่สมัยเอโดะชว่ง

ทีข่นุนางศกัดนิาชัน้สงูทัง้หลายตา่งใหก้ารสนับสนุนในเรือ่งของการทํางานฝีมอืและวัฒนธรรม นําทา่น

ชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช้ือ่ว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ

ทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น พืน้ทีภ่ายในสวนเค็นโรคเุอ็นนัน้ ประกอบไปดว้ยววิทวิทัศน์ของบ่อน้ํา หุบเขา

อันสวยงามและบา้นหลงันอ้ยใหญ่ทีใ่ชใ้นการผลติชาน่ันเอง ความหมายของคําว่า เค็นโรคุ คอื สวนที่

มอีงคป์ระกอบทีด่ ี6 อย่างดว้ยกนั ก็คอืพืน้ทีท่ีก่วา้งขวาง, บรรยากาศทีเ่งียบสงบ, ความลงตัว, ความ

เป็นมาอันยาวนาน, แหลง่น้ํา, และทศันียภาพลอ้มรอบทีส่วยงามตระการตา นักท่องเทีย่วสามารถดืม่

ดํา่และผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นทีผ่ลัดเปลีย่นมีความสวยงามแตกต่างกันไป

ตามแต่ละฤดูกาลได ้จากนัน้ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง บรเิวณหนา้สวนสาธารณะตามอัธยาศัย จากนั้น 

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ เมอืงคานาซาว่าตามอัธยาศยั 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Kanazawa Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงเกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญีปุ่่ น – วดัคนิคะคุจ ิ- เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิ

ไซบาช ิ– สนามบนิคนัไซ 

  เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซ ึง่เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ นมายาวนานทีสุ่ด คือ

ตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมืองสําคัญทีเ่ต็มไปดว้ย

ประวัต ิศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่ นดว้ย จากทางบริษัท นําท่านสู่ ศาลเจา้เฮอนั (Heian 

Shrine) ศาลเจา้แห่งนี้นั ้นถูกสรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอิ ผูท้ี่มี

ความสาํคญัตอ่เมอืงเกยีวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต 

โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยิักษ์สแีดงทีต่ัง้อยู่ดา้นหนา้ของ
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วัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล ไฮไลท!์!! จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื 

การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แต่การ

ชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิี รายละเอียดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่าง

มาก พธิชีงชานี้ ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

เ ด ิน ท า ง สู่  ว ัด ค ิน ค ะ คุ จ ิ

(Kinkakuji)  เด ิมสร า้งขึ้น

เ พื่ อ ใ ช ้เ ป็ น บ ้า น พั ก ข อ ง

ท่านโชกุนอาชกิากา้ โยชมิสิุ

แล ะท่ านมีค ว ามตั ้ง ใจยก

บา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนกิาย

เ ซ น ภ า ย ห ลั ง จ า ก ที่ท่ า น

เสยีชวีติ คนไทยนยิมเรียกกัน

ว่า วัดทอง เนื่องจากทีว่ัดนี้จะ

มอีาคารหลกัเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน้ํา ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื้นน้ําเบื้อง

หนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึง่ของเมืองเกยีวโต เดนิทางสู ่ เมอืงโอซากา้ 

(Osaka) นําท่านสูย่่านชอ้ปป้ิง ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มีความ

ยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องสําอางค ์รา้นรองเทา้ 

กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ เชน่ 

Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีกุอย่างทีต่อ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณนี้ นําท่านชอ้ปป้ิง

กันต่อที ่ จากน ัน้ ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศ

ญีปุ่่ น 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

วนัทีห่า้  สนามบนิดอนเมอืง 

00.10 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ611 

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

04.00 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน้ํามัน  
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 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

***หอ้งพกัทีญ่ ีปุ่่ นมขีนาดเล็กและมจีํานวนหอ้งจํากดัในแตล่ะโรงแรม สงวนสทิธกิรณีลูกคา้ Request ประเภท

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

 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, 1,000 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 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ท ีร่ออยู ่

 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 : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจํา
ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้
มดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

 

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 ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (TTN) JAPAN ALPS 5D3N ซุปตาร์ ไอศกรีม หวานเย็น (XJ) 

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 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
 
รายการทวัร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (TTN) JAPAN ALPS 5D3N ซุปตาร์ ไอศกรีม หวานเย็น (XJ) 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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


