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XJ77 Golden Route Winter Cool Tokyo Osaka 5Days 3Nights  

 

Golden Route Winter Cool 

โตเกยีว โอซากา้ 5วนั3คนื 

โตเกยีว ลานสกฟีจูเิท็น  ปราสาทมตัสโึมโต ้พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ทาคายามา่ 
ลติเต ิล้เกยีวโต หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ เกยีวโต ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิวดั

ทองคนิคะคจุ ิโอซากา้ ชนิไชบาช ิ

  

เดนิทางโดยสายการบนิ  AIR ASIA X บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้) และ
บนิกลบัจากสานบนินารติะ (โตเกยีว) เครือ่งล าใหญ ่AIRBUS A330-300 

จ านวน 333ทีน่ ัง่ น า้หนกักระเป๋า20 KG  บนเครือ่งบรกิารอาหารท ัง้ไปและกลบั 
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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

DAY 1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

DAY 2  สนามบนินารติะ – ลานสกฟีูจเิท็น – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – มตัสโึมโต ้– ปราสาท
มตัสโึมโต ้– ออนเซ็น 

DAY 3  มตัสโึมโต ้– เมอืงทาคายามา่ - ลติเต ิล้เกยีวโต เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ- หมูบ่า้นชิ

ราคาวาโกะ – โอกาก ิ

DAY 4  เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– วดัทองคนิคะคจุ ิ– โอซากา้ - ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิ

DAY 5  สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

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

09 - 13 Jan 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

15 - 19 Jan 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 8,500 

21 - 25 Jan 2018  28,900  28,900 28,900 7,000 8,500 

27 - 31 Jan 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 8,500 

02 - 06 Feb 2018  28,900  28,900 28,900 7,000 8,500 

08 - 12 Feb 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 8,500 

14 - 18 Feb 2018  28,900  28,900 28,900 7,000 8,500 

20 - 24 Feb 2018  28,900  28,900 28,900 7,000 8,500 

26 Feb - 02 Mar 2018  28,900  28,900 28,900 7,000 8,500 
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04 - 08 Mar 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 8,500 

10 - 14 Mar 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 8,500 

16 - 20 Mar 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่DAY 1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

20.30  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก 
อาคาร1 ช ัน้3 ประต2ู, 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X เจา้หนา้ที่
ใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.45  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำร THAI AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่XJ600 (บนเครือ่งมบีรกิำรอำหำรรอ้นและเครือ่งดืม่) 

วนัที ่DAY 2 สนามบนินารติะ – ลานสกฟีูจเิท็น – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – มตัสโึมโต ้– 
ปราสาทมตัสโึมโต ้– ออนเซ็น 

08.00  เดนิทำงถงึสนามบนินารติะ (เวลำเร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุำปรับเวลำของทำ่น
เพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร 
ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขำ้
ประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมโีทษจับและปรับ รับกระเป๋ำเรยีบและท ำภำรกจิสว่นตวัน ำทำ่น
เดนิทำงไปลำนสก ีฟูจเิท็นสกรีสีอรท์ (Fujiten Ski Resort) ลำนสกแีละทีพ่ักที่
ตัง้อยูบ่รเิวณภเูขำไฟฟจู ิทำ่นจะไดส้มัผัสกบัหมิะขำวโพลนอสิระใหท้ำ่นไดเ้ลอืกสมัผัส
ประสบกำรณ์ใหม ่อำท ิตืน่เตน้กบักำรลืน่ไถลดว้ยสกเีลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์หรอืเลอืก
เพลดิเพลนิกบักำรน่ังเลือ่นหมิะทีท่ำ่นจะสำมำรถน่ังดืม่ด ำ่กบัทัศนียภ์ำพทีถ่กูปกคลมุ
ดว้ยหมิะทีด่แูลว้สะอำดตำยิง่นัก หรอืทำ่นจะสำมำรถเลอืกถำ่ยรปูบรเิวณรอบ หรอืซือ้
ของทีร่ะลกึจำกรำ้น souvenir shop หรอืเลอืกทำนอำหำรเครือ่งดืม่ทีบ่รเิวณชัน้2ของ
ตวัอำคำรไดต้ำมอธัยำศยั (คา่ทวัรไ์มร่วมอตัราเชา่อุปกรณ์สกแีละชุดส าหรบัเลน่
สกรีาคาประมาณทา่นละ 4,500 เยน,กระดานเลือ่น Snow Sled 1,200 เยน, 
Snowboarding 4,500เยน) หมำยเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกรณีลำนสกหีมิะยังไม่
พรอ้มใหบ้รกิำรตำมสภำพอำกำศทีอ่ำจจะเปลีย่นแปลงหรอือำกำศไมเ่อือ้อ ำนวย หรอื
ลำนสกปิีด หมิะละลำยหรอืมปีรมิำณนอ้ยอยู ่โดยทำงบรษัิทจะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทน
เป็นหมูบ่ำ้นน ้ำใสหรอืโอชโินะฮคัไกแทน และสภำพอำกำศทำงบรษัิทไมส่ำมำรถ
คำดกำรณ์  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) เมนูแบบเซตญีปุ่่ น 



 

 

 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์ XJ77 Golden Route Winter Cool Tokyo Osaka 5D3N-XJ-W21 

บำ่ย  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงไปสมัผัสประสบกำรณ์แปลกใหม ่ที ่Experience 
Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ทำ่นจะไดท้ดสอบในหอ้งจ ำลองแผน่ดนิไหว
รับกำรสัน่สะเทอืนจำกขัน้ต ำ่สดุสูข่ัน้สงูสดุ และสนุกสำนในกำรเรยีนรูป้ระสบกำรณ์ ใน
หอ้งจ ำลองแบบตำ่งๆ จำกนัน้ใหท้ำ่นเลอืกซือ้ของฝำกรำคำถกู อำทเิชน่ ขนม เค รือ่ง
ส ำอำง เครือ่งไฟฟ้ำ ผลติภณัฑจ์ำกน ้ำมนัมำ้ โฟมลำ้งหนำ้ถำ่นหนิภเูขำไฟ ผลติภัณฑ์
แบรนด ์4GF หรอืวติำมนิบ ำรงุรำ่งกำย และยำของดร.โนงจู ิซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดงัของ
ชำวญีปุ่่ น จนสมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูจั่งหวัดนากาโนะ ต ัง้อยูใ่นเขตจบู ุบน
เกาะฮนชู สูเ่มอืงมตัสุโมโต ้(ใชเ้วลำกำรเดนิทำงประมำณ 3.5ชัว่โมง) เมอืงมตัสโึม
โต ้ ชมควำมสวยงำมของ ปราสาทมตัสโึมโต ้ทีถ่กูสรำ้งขึน้ในปี 1504 ซึง่นับไดว้ำ่
เป็นปรำสำททีเ่กำ่แกท่ีส่ดุ และนอกจำกนี้กย็ังเป็น ปราสาทตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของ
ปราสาททีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดของญีปุ่่ น ทีส่ำมำรถรอดพน้กำรถกูท ำลำยจำกเพลงิ
ของสงครำมมำไดจ้นถงึปัจจบุนั ตวัปรำสำทมผีนังทีท่ำดว้ยสดี ำสนทิท ำใหม้ฉีำยำวำ่ 
ปราสาทอกีาด า (ทัวรน์ ำชมดำ้นนอก) จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ักยำ่นมตัสโึมโตอ้อน
เซ็น 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่) 

หลงัอำหำรไมค่วรพลำดประสบกำรณ์ กำรอำบน ้ำแรธ่รรมชำต ิเพือ่สุขภาพ/ออนเซ็น 
(Onsen) น ้ำแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้ำ่นไดพ้ักผอ่นอยำ่งเต็มอิม่ ซึง่ชำวญีปุ่่ นเชือ่วำ่น ้ำแร่
ธรรมชำตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภัยไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปลัง่  

ทีพ่กั: Itoen Hotel Asama no yu หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทำง)  

 

วนัที ่DAY 3 มตัสโึมโต ้– เมอืงทาคายามา่ - ลติเต ิล้เกยีวโต เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ- 
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – โอกาก ิ

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

น ำทำ่นเดนิทำงขำ้มสูภ่มูภิาคจบู ุเมอืงทาคายามา่ (ใชเ้วลำประมำณ 2.30 ชม.) 
จำกนัน้น ำทำ่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ 
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(ถำ่ยรปูดำ้นหนำ้) ซึง่เป็นจวนผูว้ำ่แหง่เมอืงทำคำยำมำ่ เป็นทีท่ ำงำนและทีอ่ยูอ่ำศยั
ของผูว้ำ่รำชกำรจังหวัดฮดิะ เป็นเวลำกวำ่ 176 ปี ภำยใตก้ำรปกครองของโชกนุตระกลู
กกุำวำ ในสมัยเอโดะ จำกนัน้น ำทำ่นเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขต
เมอืงเกา่ซนัมาชซูิจซิ ึง่เป็นหมูบ่ำ้นเกำ่แกส่มยัเอโดะกวำ่ 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และ
คงสภำพเดมิไดเ้ป็นอยำ่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทศันยีภาพ
เมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรำ้นคำ้หลำกหลำย เชน่ รำ้นผลติและ
จ ำหน่ำยเหลำ้สำเก รำ้นท ำมโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพำะถิน่ 
เชน่ ซำรโุบะโบะ หรอื ตุก๊ตำทำรกลงิตวัสแีดงไมม่หีนำ้ตำ ซึง่ถอืวำ่เป็นสญัลกัษณ์หนึง่
ของเมอืงทำคำยำมำ่ และเป็นสนิคำ้ยอดนยิม เพรำะแฝงไปดว้ยควำมเชือ่เกีย่วกบัโชค
ลำงของชำวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยำกำศอนัน่ำประทับใจมำกมำย ทำ่นยัง
สำมำรถลองลิม้ชมิรสขนมของหวำนนำนำชนดิอกีดว้ย จนสมควรแกเ่วลำ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่)เมนูอาหารแบบ Set ญีปุ่่ น 

บำ่ย  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บำ้นสไตล์
ญีปุ่่ นขนำนแทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืกจำกองคก์ำรยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืน
ธันวำคม 1995  บำ้นสไตลก์สัโชสคึรุ ิจะมคีวำมยำวประมำณ 18 เมตร ควำมกวำ้ง 10 
เมตร โครงสรำ้งของบำ้นสำมำรถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนำวไดด้ ีและรปูรำ่ง
ของหลงัคำเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจำ้ จงึเรยีกหมูบ่ำ้นสไตล ์นีว้ำ่ “กสัโช” และ
มผีูค้นจำกทัว่ทกุมมุโลกหลัง่ไหลไปชมควำมงำมในแตล่ะปีไมต่ ำ่กวำ่ 680,000 คน 
จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงโอกากเิพือ่เขา้ทีพ่กั 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที5่) เมนู BBQ BUFFET YAKINIKU  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Loisir Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

วนัที ่DAY 4 เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– วดัทองคนิคะคจุ ิ– โอซากา้ - ชอ้ปป้ิงชนิไชบา
ช ิ
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เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่6) 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงเกยีวโต น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิทีส่ถติของ
พระแมโ่พสพ เทพเจำ้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของประชำชนทีม่ำสกักำระขอพร ใหม้คีวำม
เป็นอยูอ่ดุมสมบรูณ์ของเรือ่งพชืพรรณธัญญำหำร น ำทำ่นสกักำระพระแมโ่พสพและ
เทพจิง้จอกทีช่ำวญีปุ่่ นชือ่วำ่เป็นทตูสวรรค ์ผูค้อยน ำขำ่วสำรจำกสรวงสวรรคล์งมำยัง
โลกมนุษย ์ทำ่นจะไดต้ืน่ตำกบัรปูปัน้ของเทพจิง้จอกทีม่จี ำนวนมำกมำย และชม ศาล
โทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวั
ยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหล ัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็น
ฉากของภาพยนตรเ์ร ือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่ง
ว ิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 

  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที7่) เมนูแบบ  SHABU BUFEET 

บำ่ย  น ำทำ่นชม วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) หรอืทีค่นไทยนยิมเรยีกกนัวำ่วดัทอง เป็นวัดที่
ดงัวัดหนึง่ในญีปุ่่ น หำกมำเทีย่วเกยีวโตแลว้ไมไ่ดม้ำทีว่ัดนี้ถอืวำ่ยังไมม่ำถงึเกยีวโต 
และวัดนีย้ังมอีกีชือ่หนึง่วำ่ “Rokuonji” สรำ้งเมือ่ปี พ.ศ. 1940 ศำลำสทีองทีเ่ห็นใน
ปัจจบุนัไดร้ับกำรแปะผนังทองเมือ่ปี พ.ศ.2530 ทีผ่ำ่นมำจงึมองเห็นเป็นสเีหลอืงอลำ่ม
สะทอ้นในสระน ้ำอยำ่งสวยงำม วัดนี้เดมิสรำ้งเพือ่ใชเ้ป็นบำ้นพักของทำ่นโชกนุอำชิ

กำกำ้ โยชมิสิุ (Ashikaga Yoshimitsu) และทำ่นมคีวำมตัง้ใจยกบำ้นพักแหง่นี้ให ้
เป็นวัดนกิำยเซนภำยหลงัจำกทีท่ำ่น อำคำรเดมิของวดันัน้ถกูไฟไหมห้ลำยตอ่หลำยครัง้
ในอดตี รวมถงึในชว่งสงครำมโอนนิ (Onin) ในปี 1950 เกดิสงครำมกลำงเมอืงทีไ่ด ้
ท ำลำยสถำนทีส่ ำคญัๆของเกยีวโตไปหลำยแหง่รวมถงึวัดแหง่นี้ดว้ย และไดม้กีำรสรำ้ง
วัดนี้ข ึน้มำใหมอ่กีครัง้ในปี 1955 และวัดนี้ยังเป็นวัดดงัในการต์นูเร ือ่งอกิควิซงั เณร
นอ้ยเจา้ปญัญาซึง่จ ำลองเรือ่งรำวเหตกุำรณข์องศำลำทองในวัดนี้ใหเ้ป็นปรำสำทของ
ทำ่นโชกนุ Ashikaga Yoshimistsuและบตุรชำยของเขำทีเ่ป็นเจำ้ของพลบัพลำหลงันี้ 
กอ่นทีจ่ะยกใหเ้ป็นทรัพยส์มบตัขิองวัด กอ่นถงึทำงออกจะมกีำรขอพรโดยกำรเขยีนขอ
พรทีแ่ผน่ไมอ้กิควิ โดยสว่นมำกจะเขยีนขอใหม้สีตปัิญญำ หลกัแหลม ฉลำดแบบอกิควิ
ซงั  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงโอซากา้ไปชอ้ปป้ิง ยา่นชนิไซบาช ิซึง่เป็นแหลง่ช ้

อปป้ิงชือ่ดงัของนครโอซำกำ้ ทัง้รำ้นคำ้เกำ่แก ่และทนัสมัยปะปนกนั มสีนิคำ้มำกมำย
ทัง้ถกูและแพง ทัง้สนิคำ้แฟชัน่ลำ่สดุ ขนมเคก้แสนอรอ่ย จนถงึกลอ้งดจิติอล 
คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุน่ใหมล่ำ่สดุ และตืน่ตำกบัลลีำชวีติของคนหนุ่มสำวชำวโอ
ซำกำ้ทีด่จูะสนุกสนำนและมสีสีนัมำกกวำ่ทำงฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้ รำ้นอำหำรหลำกหลำย 
เดนิไปเก็บภำพเป็นทีร่ะลกึกบั  จดุเดน่ของแตล่ะรำ้นคำ้ เชน่ ปยูักษ์ หนำ้ภัตตำคำรขำปู
ยักษ์ และสญัลกัษณ์เดน่ของยำ่นนี้คอื ตกึรปูเครือ่งหมำยกำรคำ้ของกลูโิกะ ผลติภัณฑ์
ขนมชือ่ดงัจำกญีปุ่่ นน่ันเอง หรอืจะเป็นรำ้นดสินียช์อ้ป ผลติภัณฑใ์หม่ๆ  จำกดสินยี ์และ 
ยำ่น เกำ่แก ่อยำ่งถนนโดทงบรุ ิซึง่ทำ่นสำมำรถลิม้ลองขนม หรอือำหำรขึน้ชือ่ ของนคร
โอซำกำ้ ทัง้ทำโกะยำก ิโอโคโนมยิำก ิเป็นตน้ ใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกนัตลอดทัง้วัน 
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นอกจำกนี้ในยำ่นนี้ยังมหีำ้งสรรพสนิคำ้ใหญ่ๆ  และมชีือ่เสยีง อยำ่งหำ้งไดมำร ูอหำ้งโซ
โก ้หรอืจะเป็นทำกำชมิำยำ่ มสีนิคำ้มำกมำยใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหำอกีดว้ย 

*** เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ... 
ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยจากรา้นคา้ตา่งๆ 

ทีพ่กั: N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทำง) 

 

วนัที ่DAY 5 สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอนเมอืง 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

สมควรแกเ่วลำเดนิทำงสูส่นามบนิคนัไซเพือ่เตรยีมตวัเดนิทำงกลบั 

09.55  เดนิทำงสูท่ำ่อำกำศยำนดอนเมอืงโดย สำยกำรบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ613 
(บนเครือ่งมบีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่) 

13.55  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รำยกำรทัวรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, 
กำรเมอืง, สำยกำรบนิ กำรจรำจรชว่งเทศกำลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้ โดยทำงผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องทำ่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้ำ่นทอ่งเทีย่ว
ไดค้รบถว้นตำมโปรแกรม กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถ
ใหบ้รกิำรวันละ10 ชัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำม
เหมำะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 
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กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิาร
เพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

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 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น 

- ขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำร โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น
การเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การช าระคา่บรกิาร  ช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำร
เดนิทำง 20วัน 

**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยนัุบจำกวนั
เดนิทำงไป-กลบั*)กรณุำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์
หมดอำยแุละดำ่นตรวจปฏเิสธกำรออกและเขำ้เมอืงทำ่น*** กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิ
มัดจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนื่องจำกเป็นรำคำตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวร์
ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใด
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รำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจำคนื 
ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิไมส่ำมำรถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้กำรอพัเกรดทีน่ั่ง สำมำรถ
อพัเกรดไดเ้ฉพำะ Hot Seat ส ำหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุ๊ปทวัรไ์มส่ำมำรถอพัทีน่ั่งได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่ำ่งทีม่ำกกวำ่ทีน่ั่งมำตรฐำน ดว้ยพืน้ทีว่ำง
ขำทีก่วำ้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสำมำรถยดืขำไดอ้ยำ่งเตม็ที ่

  

2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทุกทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดทา่นละไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคำ่ประกนัวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไข
ของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ 

**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะซือ้น ้ำหนักเพิม่ กรณุำแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทำง10วันเทำ่นัน้
พรอ้มช ำระคำ่น ้ำหนัก** 

- ซือ้น ำหนักเพิม่ 5 กก. ช ำระเพิม่ 600  บำท / เพิม่10กก. ช ำระเพิม่ 1,000 บำท / เพิม่20กก. ช ำระ
เพิม่ 2,000 บำท 
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6. คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำทคำ่
รักษำพยำบำลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สุขภาพทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 

2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบอุำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ) 

4. คำ่ภำษีน ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คำ่ Vat 7% และคำ่ภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

6. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจ
จากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 

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

1.ตัว๋เครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวำ่ทำ่นสำมำรถรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 

4.ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยูไ่มต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบตักิำร
พ ำนักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิำรถกูสง่ตวักลบัจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขำ้ประเทศ และไมเ่ขำ้ขำ่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดทัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถกูตอ้งและควำมเขำ้ใจ
ตรงกนัระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกบัทำง
บรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทำง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนื่องจำกสำเหตุ
ตำ่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำร
ประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น
, เกดิจำกกำรโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

7. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรม
ทีพ่ักในตำ่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 
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8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
นอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจั้ดก ำกบัเทำ่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกบัตวัแทน
ตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจ
คนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไป
ในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ทำ่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินกำรจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่
คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ 

13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกบัวันหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะ
ตดิ อำจท ำใหเ้วลำในกำรทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขยัรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอควำมรว่มมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 

14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัทีท่ ำทัวรเ์ตม็วัน เริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงรวมจ ำนวน
2ขวด 

15. กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12
ชัว่โมง อำทเิชน่ เริม่งำนเวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

16. กำรประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกนัอบุตัเิหตจุำก
กำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว ตำมพ.ร.บ. กำรทอ่งเทีย่ว เทำ่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทำ่นสำมำรถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นไดเ้ขำ้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัร ์(ทำ่นสำมำรถซือ้ประกนัสขุภำพ ในระหวำ่งกำรเดนิทำงได ้จำก
บรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษำเงือ่นไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
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17. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผู ้
จัด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจั้ดก ำกบัเทำ่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกบัตวัแทน
ตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจ
คนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไป
ในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

 


