
 
 

 

JAPAN ALPS 5D3N 

ซุปตารม์หาชน 
กําหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน-พฤษภาคม2561 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์XJ 

 



อลัไพนร์ทูสมัผสั
ชมเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิณ เมอืงทาคายามา่

เยี8ยมชมหมูบ่า้นมรดกโลก 

มนํี :าดื8มบรกิารบนรถบสัวนัละ 

** ปล. ราคานี:ไมร่วมคา่ทปิไกด์
ไมม่รีาคาเด็ก เนื8องจากเป็นราคาพเิศษ

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง 

11.00 น. พรอ้มกันที�สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง
การบนิ AIR ASIA X
เชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X 
(นํ�าหนักกระเป๋า 20 กก

 

14.50น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� 

22.40 น.   ถงึเมอืงโอซากา้ ประเทศญี8ปุ่ น
ญี8ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 
***สําคญัมาก!! ประเทศญี8ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื:อสตัว ์พชื ผกั ผลไม้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั

คํ8า         อสิระรบัประทานอาหารคํ8าตามอธัยาศยั

พกัที8 Ueno Flex Hotel Iga

วนัเดนิทา

17-21 เมษายน 
18-22 เมษายน 
20-24 เมษายน 
25-29 เมษายน 
26-30 เมษายน 

27 เมษายน-01 พฤษภาคม 
28 เมษายน-02 พฤษภาคม 
29 เมษายน-03 พฤษภาคม 
30 เมษายน-04 พฤษภาคม 

02-06 พฤษภาคม 
05-09 พฤษภาคม 
07-11 พฤษภาคม 

อลัไพนร์ทูสมัผสัSnow Wall กําแพงหมิะขนาดมะหมึา
ชมเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิณ เมอืงทาคายามา่ 

เยี8ยมชมหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ 
ชอ้ปปิ: งชนิไซบาช ิ

FREE WIFI ON BUS 
มนํี :าดื8มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
ราคานี:ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,000 บาท/ทรปิ

ไมม่รีาคาเด็ก เนื8องจากเป็นราคาพเิศษ /เด็กอายตุํ8ากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา
สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญี8ปุ่ น 

สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 
AIR ASIA Xเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377
กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

บรกิารอาหารและเครื8องดื8มบนเครื8อง 

ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ610 

ประเทศญี8ปุ่ นหลังจากผ่านขั �นตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดนิทางสู่ที�พัก
ญี8ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ั8วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา

ประเทศญี8ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื:อสตัว ์พชื ผกั ผลไม้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

อสิระรบัประทานอาหารคํ8าตามอธัยาศยั  

Ueno Flex Hotel Igaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่

เมษายน 2561 32,999
เมษายน 2561 32,999
เมษายน 2561 32,999
เมษายน 2561 31,999
เมษายน 2561 32,999

พฤษภาคม 2561 33,999
พฤษภาคม 2561 33,999
พฤษภาคม 2561 32,888
พฤษภาคม 2561 32,888

พฤษภาคม 2561 33,888
พฤษภาคม 2561 29,999
พฤษภาคม 2561 29,999

กําแพงหมิะขนาดมะหมึา 
 

ทรปิ** 
ราคา 7,900 บาท/ทา่น 

อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3  
ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

หลังจากผ่านขั �นตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดนิทางสู่ที�พัก(เวลาที8
กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

ประเทศญี8ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื:อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี8ยว 

32,999 7,900 
32,999 7,900 
32,999 7,900 
31,999 7,900 
32,999 7,900 
33,999 7,900 
33,999 7,900 
32,888 7,900 
32,888 7,900 
33,888 7,900 
29,999 7,900 
29,999 7,900 



วนัที8สอง   ชริาคาวาโกะ–ทาคายามา่–ซนัมาชซูิจ–ิเมอืงมตัสโึมโต–้ถนนนาคามาช–ิปราสาทมตัสโึมโต ้
(ดา้นนอก) 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(1) 

นําท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมอืงที�เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี�ปุ่ น 
เป็นหมูบ่า้นชาวนาที�มรีปูรา่งแปลกตาตดิอนัดับ The most beautiful village in Japan และเป็น
เมอืงมรดกโลกที�มชี ื�อเสยีงแหง่หนึ�ง HILIGHT!!! หมูบ่า้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณที�มี
อายุมากกว่า 250 ปี คําว่า “กชัโช” มีความหมายว่า “พนมมอื” ซึ�งเป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ 
รูปแบบของบา้นที�มหีลังคามุงดว้ยฟางขา้วที�ทํามมุชันถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืที�ประนมเขา้หากัน 
ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั �งหลังถูกสรา้งขึ�นโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 
1995 องคก์ารยเูนสโกขึ�นทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

เที8ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama)เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  
ถกูขนานนามไวว้า่เป็น ลติเต ิ:ลเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ี�ยงัคงอนุรักษ์ไวซ้ ึ�งอารย
ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญี�ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึ�นดว้ยไมแ้บบ
โบราณ บรรยากาศเกา่แก ่อายเุป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ที�คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 
ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ นําท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศ
เมอืงเกา่ทาคายามา่ที� ซนัมาชซูิจ(ิSanmachisuji)ยา่นเมอืงเกา่ที�อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื�อ 300 
ปีก่อนไดเ้ป็นอย่างดี ผ่านชมอาคารทาคายาม่าจนิยะ (TakayamaJinya)อดีตทําหนา้ที�เป็น
สํานักงานรัฐบาลทอ้งถิ�นประจําภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 
จนกระทั�งปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสี�อทาทามทิี�ไดรั้บการ
บํารงุรักษาเป็นอยา่งด ีปัจจบุนัใชเ้ป็นที�จัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผน
ที�ภมูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิ8มประมาณ 430 เยน/
ทา่น)นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต(้Matsumoto)เป็นเมอืงที�ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัด
นากาโน่นําท่านอสิระชอ้ปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืงพรอ้มกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมอืงทอ้งถิ�นณถนนนาคา
มาช ิ(Nakamachi Street)สองขา้งทางของถนนเรยีงรายไปดว้ยอาคารเกา่แกส่ไตลโ์บราณที�เก็บ
รักษาไวเ้ป็นอยา่งดรีวมถงึอาคารคลังสนิคา้จํานวนหนึ�ง (kura) ที�มผีนังสขีาวซึ�งเป็นสัญลักษณ์ของ
ยา่นการคา้ในอดตีนอกจากนี�ยังมรีา้นคา้เล็กๆขายของแฮนดเ์มดของที�ระลกึของสะสมต่างรา้นอาหาร
เครื�องดื�มและที�พักแบบเรยีวกังเปิดใหบ้รกิารแก่นักท่องเที�ยวอกีดว้ยจากจุดนี�ไม่ไกลจาก ปราสาท
มตัสโึมโต(้Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทดั �งเดมิที�ยังคงสภาพสมบรูณ์และสวยงามที�สดุ
ของประ เทศญี�ปุ่ น เ นื� อ งจากสร า้ งอยู่ บนพื�นที� ร าบในภาษาญี�ปุ่ น จึง เ รียกว่ าฮิราจิโ ร ะ 
(Hirajiro)ปราสาทแห่งนี�มเีอกลักษณ์ตรงที�มหีอคอยและป้อมปืนเชื�อมต่อกับโครงสรา้งอาคารหลัก
และดว้ยสโีทนมดืทําใหเ้กดิความรูส้กึที�ย ิ�งใหญ่และสขุมุจนไดรั้บฉายาวา่ปราสาทอกีา (Fugashi-
Jo) ภายในตกแตง่ดว้ยไมจ้ดุที�น่าสนใจไดแ้กบ่นัไดไมส้งูชนัชอ่งเก็บหนิสําหรับโจมตศีัตรูชอ่งสําหรับ
ธนูและหอสงัเกตการณ์บนชั �น(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ปราสาท) 

คํ8า         อสิระรบัประทานอาหารคํ8าตามอธัยาศยั  

พกัที8 Matsumoto Hotelหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 



วนัที8สาม สายอลัไพนท์าเทยามา่ – เขาทาเทยามา่ – กําแพงหมิะ – เขื8อนคโุรเบะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3) 

นําท่านสัมผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรยข์องธรรมชาตใินเสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-คโุรเบะ
ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของเจแปนแอลป์โดยการนําทา่นเดนิทางสูส่ถานทีาเทยามา่จากนั�นนําทา่นโดยสาร
เคเบิ�ลคารล์อดภเูขาสูส่ถานบีโีจดยัระระยะทางประมาณ1.3 ก.ม. นําท่านเดนิทางสูส่ถานมีูโรโดะ
โดยรถปรับอากาศระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทอืกเขาแอลป์ญี�ปุ่ นใหท้่านได ้
เก็บเกี�ยวความประทับใจตามอธัยาศัยจากนั�นนําทา่นชมยอดเขาทาเทยามา่มคีวามสงู3,015 เมตรซึ�ง
สูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟจูแิละยังเป็นหนึ�งในสามภูเขาศักดิXสทิธิXตามความเชื�อคนญี�ปุ่ น
ตั �งแต่สมัยโบราณใหท้่านไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่าซึ�งใน
วันที�ทอ้งฟ้าโปร่งสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจูแิละใหทุ้กท่านไดเ้ดนิบนเสน้ทางที�สองขา้ง
ทางเป็นกําแพงหมิะสงูชนั (SNOW WALL)สงูกว่าสบิเมตร(ขึ�นอยูก่ับสัมผัสกับความขาวของหมิะ
ที�สวยงามและอากาศอนัหนาวเย็นนับเป็นอกีทัศนยีภาพที�ตื�นตาตื�นใจเพลดิเพลนิกับการบันทกึภาพที�
ประทับใจ 

เที8ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(5) 

 นําทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ี�ลอดใตภ้เูขาทาเทยามา่ที�มคีวามยาว 3.6 กโิลเมตรนับเป็นอโุมงคท์ี�อยู่
สงูที�สดุในญี�ปุ่ นจากนั�นนําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าที�ไมม่เีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตรสูส่ถานี
คุโรเบไดระจากนั�นนําท่านนั�งเคเบิ�ลคาร์ลอดภูเขาจากสถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ
ระยะทางประมาณ 800 เมตรซึ�งเป็นเคเบิ�ลคารแ์ห่งเดยีวในญี�ปุ่ นที�ลอดภูเขาตั �งแต่ตน้จนสุดเสน้ทาง
ทั �งนี�เพื�อหลกีเลี�ยงหมิะที�ตกรุนแรงมากในฤดูหนาวจากนั�นชมเขื8อนคโุรเบะซึ�งเป็นเขื�อนยักษ์กั �นนํ�าที�
ใหญ่มหมึาที�สดุของประเทศญี�ปุ่ นจะมสีายรุง้พาดผ่านตลอดปีที�โอบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลูกและชม
ทัศนยีภาพของวงลอ้มเขาหมิะมคีวามสงูถงึ 186 เมตรและมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตรซึ�งใชเ้วลาตั �งแต่
เริ�มบกุเบกิจนเสร็จสิ�นประมาณ 45 ปีเฉพาะตัวเขื�อนใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปีโดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพื�อ
ขา้มเขื�อน 800 เมตร 

คํ8า         อสิระรบัประทานอาหารคํ8าตามอธัยาศยั 

พกัที8 Kanazawa Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที8ส ี8 ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)–ชอ้ปปิ: งชนิไซบาช–ิ สนามบนิคนัไซ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

นําท่านเดนิทางสู่เมอืงโอซากา้ ชมปราสาทโอซากา้(Osaka Castle)(ดา้นนอก) เป็นหนึ�งใน
แลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทั �งหมด8 ชั �นตัวปราสาทถูก
ลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คูนํ�าและสวนนชิโินมารุซ ึ�งอยูท่างป้อมตะวักตกมตีน้ซากรุะกว่า600 
ตน้ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากุระที8โดง่ดงัเพราะฉากดา้นหลงัของสวนแหง่นี:จะ
มองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ที8สวยงามเป็นอยา่งยิ8ง 



เที8ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

เดนิทางสูเ่มอืงโอซากา้ นําทา่นสูย่า่นชอ้ปปิ�งชนิไซบาชSิhinsaibashiบรเิวณแหลง่ชอ้ปปิ�งแห่งนี�มี
ความยาวประมาณ600เมตรเต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีกรา้นแฟรนไชส์รา้นเครื�องสําอางค์รา้นรองเทา้

กระเป๋านาฬกิารา้นกาแฟรา้นอาหารรา้นขนมรา้นเสื�อผา้สตรทีแบรนดท์ั �งญี�ปุ่ นและตา่งประเทศเชน่Zara 
H&M Beans ABC Mart เป็นตน้เรยีกวา่มทีกุอยา่งที�ตอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี�นําทา่นชอ้ปปิ�งกนัต่อที� 
ดวิตี:ฟร ีอสิระใหท้า่นเลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ทั �ง เสื�อผา้ นํ�าหอม ตา่งๆตามอธัยาศัย จ า ก น ั:น 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

คํ8า         อสิระรบัประทานอาหารคํ8าตามอธัยาศยั 

วนัที8หา้ สนามบนิดอนเมอืง 

00.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ที8ยวบนิที8XJ611 

**บรกิารอาหารและเครื8องดื8มบนเครื8อง** 

04.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นที8ไมเ่อาต ั~วเครื8องบนิ  หกัคา่ต ั~วออก9,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั:งนี:เพื8อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 



 
 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :รายการทวัรส์ามารถเปลี8ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื8องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที8ยวญี8ปุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญี8ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั8วโมง มอิาจเพิ8มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ั:งนี:ข ึ:นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั:นๆเป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี8ยนเวลาทอ่งเที8ยวตามสถานที8ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัeวเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

***หอ้งพกัที8ญี8ปุ่ นมขีนาดเล็กและมจีํานวนหอ้งจํากดัในแตล่ะโรงแรม สงวนสทิธกิรณีลูกคา้Request ประเภท
หอ้งพกัสามารถ Request ได ้แตอ่าจไมไ่ดต้ามที8ตอ้งการ (On Request)*** 

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี:ไมร่วม 



× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�น
รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัeวเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึ:นตํ8า 34 ท่านหากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที�จะชําระ
คา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิXในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 

เงื8อนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาทภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมชํ่าระมดัจาํตามที8กําหนด ขออนุญาตตดัที8น ั8งใหล้กูคา้ทา่นอื8นที8รออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื8อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชื8อสํารองที8น ั8ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื8อพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที8ยวทรปิใด, วนัที8ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื8อ-นามสกลุ และอื8นๆ เพื8อใชใ้นการจองต ั~วเครื8องบนิท ั:งส ิ:น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํ�า 2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ื8อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตัeวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิXที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิX ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี8ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี8ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั:นในประเทศญี8ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื8อการทอ่งเที8ยว เยี8ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื8นเอกสารในข ั:นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื8อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี8ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี: 

1. ตัeวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิ�งที�ยนืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี8ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี8ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 



3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั:งหมดกอ่นทําการจอง เพื8อความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี8จะเลื8อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ:นในกรณีที8มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิXการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิXในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  
7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด

บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2 ของการเดนิทาง ถงึวันที�3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจ

เพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิXในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

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

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชท้ั �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื8อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื8อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  �ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ.................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื8อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื8อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลําดบั ชื8อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื8อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


