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เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูน่าโกยา่ (สนามบนิสนามบนิชูบุเซ็นแทรร)์ 
น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG  

 

ไฟลท์บนิ 

 

Departure    DMK – NGO   XJ638 23.55 -07.45 

Return          NGO – DMK   XJ639 09.00-13.00 

(คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) อัพเกรดทีน่ั่ง/เพิม่น ้าหนักสมัภาระ รายละเอยีดทา้ยรายการทวัร ์

กรุป๊เดนิทาง 25-29 ตลุาคม63 ขาไป XJ638 02.15-09.40  ขากลบั XJ639 10.50-15.35 
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วนัที ่
รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่ BKK-NGO  XJ638 23.55 – 07.45+1    

2  สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์- ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน ่- ลอ่งเรอืโจรสลดั - ศาลเจา้ฮาโกเน ่–  
ออนเซ็น  เทีย่ง (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

3  โอชโินะฮกัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โออชิปิารค์ – มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้– ออิอนมอลล ์

 เชา้,เทีย่ง  

4  ทาคายามา่ – ทาคายามา่จนิยะ – ซนัมาจซูิจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – นาโกยา่ – วดัโอสคุนันอน –  
ชอ้ปป้ิงยา่นโอส ุ   เชา้,เทีย่ง 

5 นาโกยา่ - สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์– ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

เทีย่วบนิ NGO-DMK   XJ639 09.00 -13.00   เชา้ (บรกิารแบบSet Box)  

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

29มนีาคม-2 เมษายน 63 29,888  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,500 30  

5-9 เมษายน 63 29,888 7,500 30  

19-23 เมษายน 63 26,888 7,500 30  

10-14 พฤษภาคม 63 26,888 7,500 30  

17-21 พฤษภาคม 63 24,888 7,500 30  

24-28 พฤษภาคม 63 24,888 7,500 30  

31 พฤษภาคม –4มถิุนายน 24,888 7,500 30  

7-11มถินุายน 22,888 7,500 30  

14-18มถินุายน 22,888 7,500 30  

21-25 มถินุายน 63 21,888 7,500 30  

28 มถินุายน -2 กรกฎาคม 21,888 7,500 30  

5-9กรกฎาคม 21,888 7,500 30  

12-16 กรกฎาคม 63 21,888 7,500 30  

19-23 กรกฎาคม 63 21,888 7,500 30  

26-30 กรกฎาคม 63 23,888 7,500 30  

2-6สงิหาคม 23,888 7,500 30  

9-13 สงิหาคม 63 23,888 7,500 30  

16-20 สงิหาคม 63 21,888 7,500 30  

23-27 สงิหาคม 63 21,888 7,500 30  

30สงิหาคม-3กนัยายน 21,888 7,500 30  

6-10 กนัยายน 63 21,888 7,500 30  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N (XJ) 

13-17 กนัยายน 63 21,888  

 

 

 

 

 

7,500 30  

20-24 กนัยายน 63  23,888 7,500 30  

27กนัยายน-1ตลุาคม 21,888 7,500 30  

4-8 ตลุาคม 63 23,888 7,500 30  

11-15 ตลุาคม 63 25,888 7,500 30  

18-22 ตลุาคม 63 24,888 7,500 30  

25-29 ตลุาคม 63 24,888 7,500 30 ขาไป 

XJ638 02.15-09.40 

ขากลบั 

XJ639 10.50-15.35 

 

วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

 

20.30น.  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิ AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสารและตดิแท็คกระเป๋า  

 

23.55น. น าท่านเดนิทางสู่ นาโกย่า สนามบนิสนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ประเทศ

ญีปุ่่ นโดยสายการบนิAIR ASIA X เทีย่วบนิทีX่J68 (คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหาร

บนเครือ่งสัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 

วนัทีส่อง สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์- ทะเลสาบฮามานะ – ฮาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั - ศาลเจา้ฮาโกเน ่– 

                  ออนเซ็น        อาหารกลางวนั (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปไูมอ่ ัน้) 

 

07.45 น. เดนิทางถงึ นาโกย่า สนามบนิชูบเุซ็นแทรร(์เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อ

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสูท่ะเลสาบฮามานะ 

สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของเมอืงฮามามัตส ึจังหวัดชซิุโอกะ หรือทีรู่จ้ักกนัอีกชือ่หนึง่ว่าทะเลสาบปลาไหล เนื่องจาก

ทะเลสาบแห่งนี้เป็นแหลง่ชกุชมุของปลาไหลจ านวนมากมาย เป็นบรเิวณทีจ่ับปลาไหลไดม้ากเป็นอันดบัตน้ๆของญีปุ่่ น 

ความสวยงามของทะเลสาบฮา มานะเป็นจุดดงึดูดนักทอ่งเทีย่วเขา้มาเทีย่วไดเ้ป็นจ านวนมากแห่งหนึง่ บรเิวณรอบๆมี

รา้นอาหารและรา้นขายของฝากจ านวนมากซึง่เป็นบรเิวณจุดพักรถ นักทอ่งเทีย่วก็จะแวะเขา้มาน่ังทานขา้วหนา้ปลา รา

เม็งและเดนิชอ้ปป้ิงซือ้ขนมของฝากกนั ขนมพายปลาไหลเป็นขนมขึน้ชือ่ของทีน่ี่ก็สามารถหาซือ้เป็นของฝากได ้อสิระ

ใหท้่านเก็บภาพซือ้ของฝากตามอัธยาศยั น าท่านเดนิทางสู ่วนอุทยานแหง่ชาต ิฮาโกเน่ สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้ับ

ความนยิม โดยเป็นสว่นหนึง่ของอุทยานแห่งชาต ิฟูจ-ิฮาโกเน่-อสิทึีผู่ม้าเยือนสามารถชืน่ชมความงามแห่งธรรมชาติ

และดอกไมน้านาพันธุ์หลากสีสันที่เบ่งบานตลอดทั ้งปี ทิวทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย  รวมไปถงึภูเขาไฟฟูจิ 

ทะเลสาบอะช ิและ โอวาคดุาน ิฮาโกเน่ยังมชีือ่เสยีงในเรื่องของการเป็นแหลง่น ้าพุรอ้น ทีแ่ปลกไปกว่านัน้คอื มจี านวน

น ้าพุรอ้นมากถงึ 17  แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที1่) บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku  
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บา่ย น าทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่่อตวัจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวันใดอากาศสดใส  ทา่น

จะไดส้มัผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ีภูเขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮา

โกเน ่ตัง้อยู่ดา้นล่างของภูเขาฮาโกเน่บรเิวณชายฝ่ังของทะเลสาบอาช ิเป็นศาลเจา้ทีใ่หญ่และมีชือ่เสยีงมากทีส่ดุใน

บรเิวณนี้ ศาลเจา้แห่งนี้มีประวัตเิก่าแก่มาตัง้แต่ราวปีค.ศ.757 ในสมัยนาระไดร้ับความเลื่อมใสจากโชกุนหลายต่อ

หลายทา่น เป็นหนึง่ในศาลเจา้ที ่ใชท้ าพธิีกรรมศกัดิส์ทิธิใ์นภมูภิาคคันโต เสน้ทางเดนิสองขา้งทางจะมีตะเกยี งแขวน

เรียงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจา้นัน้มบีรรยากาศทีเ่งยีบสงบอยู่ทา่มกลางตน้ไมใ้หญ่ มคีวามสวยงามตลอดทัง้ปี  

ศาลเจา้นี้มีเสาโทรอิลิอยน า้สแีดงที่สามารถมองเห็นไดจ้ากหลาย ๆ จุดรอบทะเลสาบอะช ิอิสระถ่ายภาพตาม

อัธยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กัออนเซ็น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่) บฟุเฟ่ตข์าปไูมอ่ ัน้     

ทีพ่กั: Fujinobou Kaen Hotelหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม โอชโินะฮกัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โออชิปิารค์ – มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้–  

                  ออิอนมอลล ์ อาหารเชา้,กลางวนั  

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก เป็นหมู่บา้นทีต่ัง้อยู่ใกลภ้เูขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake 

Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟจูซิงัไดร้ับเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบรเิวณนี้มบี่อน ้าใสๆ รวมกนักว่า 

8 บ่อ เป็นน ้าทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจากบนภูเขาไฟฟูจมิีอายุมามากกว่า  1,200 ปี น าท่านเดนิทางสู่ ศูนย์

พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซ ึง่ไดจ้ าลองเหตุการณ์ต่างๆทีเ่กดิแผ่นดนิไหวในญี่ปุ่ น และสาธติวธิป้ีองกันตัว และท่านยัง

สามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจ าลองแผ่นดนิไหวในระดับทีแ่ตกต่างกันไดด้ว้ย น าทา่นเดนิทางสู ่โออชิ ิปารค์ (Oishi 

Park) จุดชมววิภเูขาไฟฟจูทิีส่วยทีส่ดุอีกแห่งหนึง่ ตัง้อยู่ทางเหนือรมิฝ่ังทะเลสาบคาวากจุโิกะ ในวันทีอ่ากาศดสีามาร

มองเห็นววิของภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่างชดัเจน โดยตลอดปีสวนแห่งนี้จะมีการปลูกดอกไมห้มุนเวียนกันไป อาท ิในชว่ง

ปลายเดอืนเมษายนถงึตน้เดอืนพฤษภาคมจะเป็นดอกพงิคม์อส ชว่งกลางเดอืนมถินุายนจนถงึเดอืนกรกฎาคม จะ

เป็นชว่งทีม่กีารจดังาน Kawaguchiko Herb Festival ซึง่เต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ในปีนีจ้ดัข ึน้ระหวา่ง

วนัที1่4ม.ิย.-15ก.ค.62 ดอกลาเวนเดอรจ์ะสง่กลิน่หอมไปทัว่ทัง้สวน สว่นในชว่งเดอืนตลุาคมถงึพฤศจกิายน จะปลกู

พุ่มโคเคยี ทีจ่ะแดงฉานสดใสตลอดฤดใูบไมร้่วงอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่)Japanese Set  

บา่ย น าท่านเดนิทางไปชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโต ้ทีถู่กสรา้งขึน้ในปี1504ซึง่นับไดว้่าเป็นปราสาททีเ่ก่าแก่

ทีส่ดุและนอกจากนี้ก็ยังเป็น ปราสาทตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาททีม่คีวามสวยงามทีส่ดุของญีปุ่่ น ทีส่ามารถ

รอดพน้การถูกท าลายจากเพลงิของสงครามมาไดจ้นถงึปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังทีท่าดว้ยสดี าสนทิท าใหม้ีฉายาว่า 
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ปราสาทอีกาด า (น าชมดา้นนอก) จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูห่า้งออิอนมอล ์อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ และอสิระ

อาหารเย็นตามอัธยาศยั สมควรแกเ่วลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Premier Hotel Cabin Matsumoto หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ ทาคายามา่ – ทาคายามา่จนิยะ – ซนัมาจซูิจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – นาโกยา่ – วดัโอสคุนันอน –  

                  ชอ้ปป้ิงยา่นโอส ุ        อาหารเชา้,กลางวนั  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 

น าท่านเดนิทางสู ่ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรูปดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้่า

แห่งเมืองทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง

ของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ  จากนั้นน าท่านเดมิชม หมู่บา้น LITTLE KYOTO หรอื ย่านซนัมาชซูิจ ิ

(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่าทีม่กีารอนุรักษ์บา้นเรอืนในสมัยเอโดะทีม่ีอายุกว่า 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี อสิระให ้

ทกุท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้น

ผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลือกซือ้ของทีร่ะลกึพื้นเมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ หรือ 

ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไม่มหีนา้ตา ซึง่ถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝง

ไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทบัใจมากมาย ทา่นยังสามารถ

ลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่)Japanese Set  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลก

ชริาคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บา้น

สไตล์ญี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เด ิม และยัง

ไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็น

มรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้น

สไตล์กัสโช  ส ึคุ ร ิ  จ ะมีค วามยา ว

ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร 

โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะ

ทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา้ จงึเรียกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า 

กสัโช และมีผูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีเป็นจ านวนมาก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูน่าโก

ยา่ เดนิทางไป วดัโอสคุนันอน (Osu Kannon Temple) ตัง้อยู่จังหวัดไอจ(ิAichi) วัดแห่งนี้นับว่ามีความเก่าแก่และ

ประวัตทิีน่่าสนใจ แรกเริม่สรา้งขึน้ในสมัยคามาคุระทีอ่ยู่ราวๆปี ค.ศ. 1192-1333 ในจังหวัดกฟิุ แลว้ถูกยา้ยมาตัง้ ณ 

ปัจจุบันในปี 1612 เป็นวัดในพระพุทธศาสนาทีม่ีชือ่เสยีงมากในแถบตอนกลางของนาโกยา ส ิง่ทีท่ าใหว้ัดนี้มชีือ่เสยีง
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โดง่ดงัมากคอืเป็นทีป่ระดษิฐานของเทพคนันอน ซึง่เชือ่กนัว่าเป็นเทพเจา้ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความเมตตา เป็นพระพุทธรูปไม ้ 

ทีแ่กะสลักอย่างประณีตโดยพระสงฆน์ามว่า   “Kobo Daishi” มีหอ้งโถงใหญ่ คือหอ้งสมุดชนิปูคุจทิี่จัดเก็บหนังสอื

ภาษาญี่ปุ่ นและภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม หนังสอืเหล่านี้เป็นสมบัตขิองชาต ิและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถงึ

ส าเนาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของพงศาวดารโคจคิทิีร่วบรวมประวัตศิาสตรต์น้ก าเนนิของญีปุ่่ น อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงยา่นชอ้ปป้ิง

โอสุ(Osu Shopping Arcade) ของเมือง  นาโกย่า มีอายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการคา้ที่มีชือ่เสยีงและไดร้ับ

ความนยิมจากนักท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก เนื่องจากมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศย่านชนชัน้แรงงานแบบดัง้เดมิ ทีม่รีา้นคา้

และรา้นอาหารหลากหลายรา้นเรียงรายอยู่สองขา้งทางจะเนน้จ าหน่ายสนิคา้ทันสมัย เชน่ อุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ชดุ

คอสเพลย ์และการต์นูอะนเิมะ มขีองมากมายหลากหลาย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้และอสิระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

เย็น สมควรแกเ่วลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

ทีพ่กั: Toyoko Inn Chubu International Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้  นาโกยา่ – สนามบนิ - ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ                           

                  อาหารเชา้ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที7่) หรอืบรกิารแบบ Set 

Box  ในกรณีหอ้งอาหารโรงแรมเปิดหลัง 06.00น. หรือโรงแรมอยู่ห่างจาก

สนามบนิ เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลาเดนิทางมาสนามบนิ  

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

09.00น. เดนิทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบนิ AIR ASIA X  เทีย่วบนิที ่

XJ639  (คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้ ) 

 13.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

 

******************************** 

 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว

ญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบั

สงูขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ยช าระ
ขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ด้

รว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้ก่
ทา่น  

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N (XJ) 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  

กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้

เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้

การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุป๊ทวัรไ์ม่สามารถอัพทีน่ั่งได ้ 

 

ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่างทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาได ้

อย่างเต็มที ่

- ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายุต า่กว่า 10 ปีน่ังในโซนเงยีบ 

- เนื่องดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทีน่ั่งแถวทางออก Exit Seat ตอ้งเป็นผูท้ีม่อีายุ 15 ปีข ึน้ไปไม่เกนิ60ปี เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจ

ค าแนะน า มคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีใ่นกรณีฉุกเฉนิได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airbus A330 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 

*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat 15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 

Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 
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After Zone 34 DFG 2,250 บาท 

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 

Airbus A332 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 

Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื่องที่สายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 

สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 

(คา่ทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิความเสยี บรษัิท

ฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 

 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุ

วงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้าก

บรษิทั ประกนัท ัว่ไป 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 1,700 บาทตอ่ทรปิ ช าระคา่ทปิทีส่นามบนิดอนเมอืงขาไป ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้

ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่

วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่ืนยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็น

ตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N (XJ) 

7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่า
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง (ไม่นับ
รวมวันหยุดและ ส-อา) มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด

หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ

ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 3ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งานเวลา 

8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตุจากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ การท่องเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื่อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้

และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิคา่ทวัร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่าง
การเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 


