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นาโกย่า – ชิราคาวาโกะ - ฟูจิ  

 5-9 เมษายน 63 5 วัน 3 คืน 

ช่วงดอกซากุระบาน 1 ปี  

มีเพียงคร้ังเดียวเทา่น้ัน !! 

ราคาเพียง 27,990  
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อลงัการความยิ.งใหญข่องปราสาทอกีาดาํ ณ เมอืงมตัสโึมโต ้
ขึAนภเูขาไฟฟจูชิ ัAน 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญี.ปุ่ น 

เยอืนลติเติAลเกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิณ เมอืงทาคายามา่ 
สมัผสัเมอืงมรดกโลก ณ หมูบ่า้นชริาคาวา่ 

ชอ้ปปิA งจใุจ ยา่นซาคาเอะ 
FREE WIFI ON BUS 

พเิศษ!!! อาบนํAาแรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์
มนํี Aาดื.มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
** ปล. ราคานีAไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

ไมม่รีาคาเด็ก เนื.องจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายตุํ.ากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

23:00 น. พรอ้มกนัที- สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั /น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย
การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที-ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ 

วนัที.สอง      สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์ เมอืงนาโกยา่ - ชริาคาวาโกะ - ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ– เมอืงมตัสึ
โมโตะ 

02.15 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนาโกยา่ ประเทศญี-ปุ่ น โดยเที-ยวบนิที- XJ638 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื-อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที-นั- ง จัดที-นั- งแบบ 3-3-3  
(นํ/าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื/อนํ/าหนักเพิ-ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครื.องดื.มบนเครื.อง 
09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญี.ปุ่ น นําทา่นผา่นขั /นตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาที.ญี.ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ั.วโมง กรุณาปรับนาฬกิา
ของทา่นเพื-อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี.ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้า
อาหารสด จาํพวก เนืAอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั จากนั/นนํา
ทา่นสู ่ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั-วโมง) เมอืงที-เป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมของประเทศญี-ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที-มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most 
beautiful village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกที-มชีื-อเสยีงแหง่หนึ-ง HILIGHT!!! หมูบ่า้น
แบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณที-มอีายมุากกวา่ 250 ปี คําวา่ “กชัโช” มคีวามหมายวา่ “พนม
มอื” ซึ-งเป็นการบง่บอกถงึลกัษณะ รปูแบบของบา้นที-มหีลงัคามงุดว้ยฟางขา้วที-ทํามมุชนัถงึ 60 องศา 
คลา้ยสองมอืที-ประนมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั /งหลงัถกูสรา้ง
ขึ/นโดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มาในปี 1995 องคก์ารยเูนสโกขึ/นทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก   

เที.ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  
เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.50 ชั-วโมง) เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหบุ
เขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถกูขนานนามไวว้า่เป็น ลติเติAลเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย 
เป็นเมอืงเกา่แกท่ี-ยังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึ-งอารยธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณีในอดตีของชาวญี-ปุ่ นไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึ/นดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี มี วัด ศาลเจา้ 
สะพาน ตลาดเชา้ที-คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอดุม
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สมบูรณ์ นําท่านเดนิเล่น ผา่นชม อาคารทาคายามา่จนิยะ (Takayama Jinya) อดตีทําหนา้ที-
เป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถิ-นประจําภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกนุโทคุงาวะในปี 1692 
จนกระทั-งปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสี-อทาทามทิี-ไดรั้บการ
บํารงุรักษาเป็นอยา่งด ีปัจจบุนัใชเ้ป็นที-จัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศกัดนิา แผน
ที-ภมูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิ.มประมาณ 430 เยน/
ทา่น) 
เดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) เป็นเมอืงที-ใหญ่เป็นอันดับสองของจงัหวดันากาโน ่
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.10 ชม.)  

คํ.า อสิระรบัประทานอาหารคํ.าตามอธัยาศยั 
พกัที. APICO PLAZA MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที.สาม   ปราสาทมตัสโึมโต ้– เมอืงยามานาช ิ- หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - ชอ้ปปิA งโกเทมบะ เอา้เลทท ์– 
แชอ่อนเซน – บฟุเฟ่ตข์าป ู

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 นําทา่นเขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโต ้(Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทดั /งเดมิที-ยังคงสภาพ

สมบรูณ์และสวยงามที-สดุของประเทศญี-ปุ่ น  เนื-องจากสรา้งอยูบ่นพื/นที-ราบ ในภาษาญี-ปุ่ นจงึเรยีกวา่ 
ฮริาจโิระ (Hirajiro) ปราสาทแหง่นี/มเีอกลักษณ์ตรงที-มหีอคอยและป้อมปืนเชื-อมตอ่กับโครงสรา้ง
อาคารหลัก และดว้ยสโีทนมดืทําใหเ้กดิความรูส้กึที-ย ิ-งใหญแ่ละสขุมุ จนไดรั้บฉายาวา่ปราสาทอกีา 
(Fugashi-Jo) ภายในตกแตง่ดว้ยไม ้จดุที-น่าสนใจ ไดแ้ก ่บันไดไมส้งูชนั ชอ่งเก็บหนิสําหรับโจมตี
ศัตรู ชอ่งสําหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชั /น นําท่านอสิระชอ้ปปิ/งสนิคา้พื/นเมอืง พรอ้มกับสัมผัส
บรรยากาศชาวเมอืงทอ้งถิ-น 

เที.ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  
เดนิทางสูจ่งัหวดัยามานาช ินําทา่นชม  หมู่บ ้านโอชิโนะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลี-ยนสเีป็นจดุทอ่งเที-ยวสําคญัอกีสถานที-หนึ-ง โดยมวีวิ
ภเูขาไฟฟจูสิขีาวตัดกบัพื/นหลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลี-ยนส ีสเีหลอืง แดง สม้ เป็นภาพที-สวยงามมาก โอ
ชโินะฮกัไกเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่นํ/า 8 บอ่ในโอชโินะ ตั /งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะ 
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กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่นํ/าทั /ง 8 นี/เป็นนํ/าจากหมิะที-ละลายในชว่งฤดรูอ้น ที-ไหลมาจากทาง
ลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาที-มรีพูรนุอายกุวา่ 80 ปี ทําใหนํ้/าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนี/ยัง
มรีา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของที-ระลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ที-ขายทั/งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และ
ผลติภัณฑท์อ้งถิ-นอื-นๆ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซื/อของที-ระลกึตามอัธยาศัย 
เดนิทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี. เอา้ทเ์ลท (Gotemba Outlet) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 
นาท)ี   ใหท้่านไดช้อ้ปปิ/งอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมที-แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนด์
ญี-ปุ่ น โกอิน เตอร์ม ากมาย  เช่น  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 
DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซื/อ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 
ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื-องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, 
TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั-น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN 
ฯลฯ หรอืเลอืกซื/อสนิคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อื-นๆ อกี
มากมาย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ี-พัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั-วโมง) 

คํ.า  รบัประทานอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (4) พเิศษ!! อ ิ.มอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 
ที.พกั FUJISAN HOTEL RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั   

จากน ัAนใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่ Aาแรอ่อนเซนธรรมชาต ิเชื.อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ Aาแรแ่ลว้ จะ
ทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึAน 

 

วนัที.ส ี. ภเูขาไฟฟจู ิ(ขึAนยูก่บัสภาพอากาศ) - เรยีนพธิชีงชาญี.ปุ่ น – ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมอืงนา
โกยา่ - ชอ้ปปิA งซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
นําทา่นสู ่ภเูขาไฟฟจู ิ(Fuji Mountain) ที-มคีวามสงูเหนอืจากระดบันํ/าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที-มี
ชื-อเสยีงเป็นที-รูจั้กไปทั-วโลกในเรื-องความสวยงามที-ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืวา่
เป็นสญัลักษณ์หนึ-งของประเทศญี-ปุ่ น ทั /งยังเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเที-ยวตา่งชาตทิี-มาเยอืนญี-ปุ่ น
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ตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึAนสูช่ ัAนที. 5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิ�ไมข่ ึAน ในกรณีที.อากาศไม่
เอืAออํานวย หรอื ทางขึAนปิด) ที-ทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ
ภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซื/อ
สนิคา้ของที-ระลกึซึ-งเป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซื/อของที-ระลกึตามอัธยาศัย จากนั/นสัมผัสวัฒนธรรมดั /งเดมิของชาว
ญี-ปุ่ น นั-นก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญี.ปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี-ปุ่ นนั/น มขีั /นตอนมากมาย 
เริ-มตั /งแตก่ารชงชา การรับชา และการดื-มชา ทกุขั /นตอนนั/นลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที-บรรจงและสวยงาม
เป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี/ ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชา
นี/อกีดว้ย และจากนั/นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื/อของที-ระลกึตามอธัยาศยั 

เที.ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
 เดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรอืทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาด
ใหญร่มิชายฝั-งแปซฟิิค ทศิตะวนัตกของจังหวดัชซิโุอกะ แตเ่ดมิเป็นทะเลสาบนํ/าจดืที-แยกออกมาจาก
มหาสมุทร ต่อมาเกดิแผ่นดนิไหวในปี 1498 ทําใหนํ้/าจดืเปลี-ยนเป็นนํ/าเค็มในที-สดุ  สาเหตุที-ชื-อว่า
ทะเลสาปปลาไหล เนื-องจากบรเิวณนี/จะเป็นบรเิวณที-มกีารจับปลาไหลไดม้ากเป็นอันดับตน้ ๆ ของ
ประเทศญี-ปุ่ น โดยสถานที-แหง่นี/จะเป็นจุดชมววิและเป็นที-พักจอดรถ มรีา้นคา้และผลติภัณฑเ์กี-ยวกับ
ปลาไหลใหเ้ลอืกซื/อเป็นของที-ระลกึ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.10 ชั-วโมง) 
นําท่านสู่ นาโกยา่ เป็นตัวเมอืงของ จงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน 
เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมที-สําคัญแหง่หนึ-งของญี-ปุ่ น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 
ชั-วโมง) 

คํ.า อสิระรบัประทานอาหารคํ.าตามอธัยาศยั 
ที.พกั   TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากนั/นอสิระใหท้า่นชอ้ปปิ/ง ยา่นซาคาเอะ (Sakae) เป็นยา่นธรุกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึา
คายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (central park) ที-เต็มไปดว้ยรา้นตา่งๆ เชน่ รา้นเสื/อผา้แฟชั-น, รา้นของใช ้
กระจกุกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ที-นี-กนิบรเิวณตั /งแตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะ
โอโดร ิ

วนัที.หา้  สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ - สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ 
10.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที.ยวบนิที. XJ639 
15.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครื.องดื.มบนเครื.อง** 

 

 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัAน*  
** ท ัAงนีAหากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเที.ยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศที.เป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทาํการซืAอต ั�วภายในประเทศทกุคร ัAง  เพื.อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลี.ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื.องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที.ยวญี.ปุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญี.ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั.วโมง มอิาจเพิ.มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัAงนีAข ึAนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัAนๆ เป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี.ยนเวลาทอ่งเที.ยวตามสถานที.ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
ü คา่ตั�วเครื-องบนิไป-กลบัตามรายการที-ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ/ามัน  
ü คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
ü โรงแรมที-พักตามที-ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
ü คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที-ตา่งๆ ตามรายการที-ระบ ุ   
ü คา่อาหาร ตามรายการที-ระบ ุ  
ü คา่เบี/ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที-ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื-อนไขตามกรรมธรรม)์ 
ü ภาษีมลูคา่เพิ-ม 7 % และภาษีหกั ณ ที-จา่ย 3 % 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีAไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื-องดื-ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที-มไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี-ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื-นรอ้งขอวซีา่อกีครั /ง (เนื-องจากทางญี-ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื-นวซีา่เขา้ประเทศญี-ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี-ประสงคพํ์านักระยะสั /นในประเทศญี-ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี-ปุ่ นประกาศใหย้ื-นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ-ม 2,000 บาท สําหรับการยื-น

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที-กระเป๋าสัมภาระที-มนํี/าหนักเกนิกว่าที-สายการบนินั/นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ/ามัน ที-สายการบนิเรยีกเก็บเพิ-ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื-องบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ-น และหวัหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึAนตํ.า 34 ท่าน หากตํ-ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี-จะชําระ
คา่บรกิารเพิ-มเพื-อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี-จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางและเลื-อนการเดนิทางไปในวันอื-นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 

เง ื.อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
« มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที-ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
« สว่นที-เหลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

• หากไมช่าํระมัดจําตามที-กําหนด ขออนุญาตตดัที-นั-งใหล้กูคา้ทา่นอื-นที-รออยู ่
• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื-อนไข 
• เมื-อทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทั /งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื-อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที-ได ้

ระบไุวทั้ /งหมดนี/แลว้ 
• หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื.อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์
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• สง่รายชื.อสาํรองที.น ั.ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื.อพรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที.ยวทรปิใด, วนัที.ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื.อ-นามสกลุ และอื.นๆ เพื.อใชใ้นการจองต ั�วเครื.องบนิท ัAงส ิAน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ/นไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํ-า 2 หนา้หากไมมั่-นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ื.อนไขยกเลกิการจอง : 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัAงหมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัAงหมด 
• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  
• กรุป๊ที.เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที.ตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ที.มกีารการนัตคีา่มดัจํา

ที.พกัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที.ยวบนิ 
พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ� ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัAงมดัจํา 
หรอืคา่ทวัรท์ ัAงหมด เนื.องจากคา่ต ั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที.ยวบนิน ัAนๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี.ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี.ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัAนในประเทศญี.ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื.อการทอ่งเที.ยว เยี.ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื.นเอกสารในข ัAนตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื.อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี.ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีA 

1. ตั�วเครื-องบนิขาออกจากประเทศญี-ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิ-งที-ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที-อาจเกดิขึ/นในระหว่างที-พํานักในประเทศญี-ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื-อ ที-อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที-พํานักในประเทศญี-ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที-พํานักในประเทศญี-ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี.ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี.ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่-ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ที-จะกระทําในประเทศญี-ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ-งที-ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั /น 
3. ในขั /นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี-ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี-ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี-จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัAงหมดกอ่นทําการจอง เพื.อความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี.จะเลื.อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึAนในกรณีที.มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ/ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ-ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ/นกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี-ยนเที-ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื-องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั /งสิ/น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ-งของผดิกฎหมาย ซึ-งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั /งสิ/น หากเกดิสิ-งของสญูหาย อันเนื-องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที-ยวเอง  
6. เมื-อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรทั์ /งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื-อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั /งหมด  
7. รายการนี/เป็นเพียงขอ้เสนอที-ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั /งหนึ-ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที-พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ-งอาจจะปรับเปลี-ยนตามที-ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื-องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที-เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี- / 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 
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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 เตยีง TRIPLE 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-มท่านวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ-มในวันที- 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที- 3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเที-ยวญี-ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี-ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั-วโมง ในวนันั/นๆ มอิาจ
เพิ-มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั /งนี/ข ึ/นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั/นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี-ยนเวลาทอ่งเที-ยวตามสถานที-ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วนัเดนิทาง........................................ 

ชื-อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

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

จํานวนหอ้งพักที-ใชทั้ /งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื.อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื.อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื-นตามที-ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร  ¨ ไมท่านเนื/อววั ¨ ไมท่านเนื/อหม ู ¨ ไมท่านสตัวปี์ก ¨ ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื-นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 

บริษัท ฟิลอส ทราเวล จาํกัด 
190/8 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี@ กรุงเทพมหานคร 10210 

ใบอนญุาตเลขที@ 11/08871 
 

ลํ า ด ั
บ ชื.อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื.อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 
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