
CODE:  JXW37 สดุคุม้!!! Autumn & Winter Golden Route 6D3N 

 

 

 

 

 

  

 
 
   

 

 
 
 

 
 

 

 
 

สดุคุม้!!! Autumn & Winter 6D3N 
Golden Route  

โอซากา้ โตเกยีว ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ เกยีวโต 6วนั 3คนื 
Autumn เทีย่วโออชิปิารค์ winter ลานสก ีPilatus Tateshina Snow Resort 

สดุคุม้!!!แชอ่อนเซ็นทานไมอ่ ัน้!!บฟุเฟ่ตช์าบ ูชาบ ูและบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์
มไีกด ์รถพาเทีย่วครบทกุวนั ไมม่วีนัอสิระฟรเีดย ์

พกัโอกาก ิ1 คนื นากาโนะ (ออนเซ็น) 1 คนื โยโกฮามา่ 1 คนื   
บนิตรงสูโ่อซากา้(สนามบนิคนัไซ) และบนิกลบัจากโตเกยีว(สนามบนินารติะ) 

สายการบนิ NokScoot (XW) นํา้หนกักระเป๋า 20 กก.  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
เทีย่วบนิที ่ DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1  

2  สนามบนิคนัไซ – โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ - ดวิตีฟ้ร ีJTC – ถา่ยรปูป้ายกลูโิกะ – เกยีวโต -  
ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- โอกาก ิ- มติชุยเอา้ทเ์ล็ท Shigaryuo - โอกาก ิจ.กฟิุ /นาโกยา่ 

 อาหารเทีย่ง (ชาบบูฟุเฟ่ต)์ 

3  เมอืงเซก ิ– รา้นมดีซนัชู - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต - เขตเมอืงเกา่ซนั 
มาชซูิจ ิ- นากาโนะ - ออนเซ็น   อาหารเชา้, เทีย่ง (Japanese Set), เย็น (บฟุเฟตข์าป)ู        

4  นากาโนะ – โออชิปิารค์ (ชว่ง Autumn)หรอื ลานสก ีPilatus Tateshina Snow Park (ชว่งWinter) - 
ยามานาช ิ- พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะ ฮกัไก- คาวากจูโิกะ - โยโกฮามา่-ถา่ยรปูยา่นมนิาโตะมไิร 
 เชา้, เทีย่ง (Japan Set)  

5  วดัอาซากสุะ – ตลาดปลาสกึจิ ิ– ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ – โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้กนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 
Unicorn – สนามบนินารติะ NRT - DMK XW105 20.45-02.00(+1) 
 เชา้ 

6 ทา่อากาศยานดอนเมอืงเทีย่วบนิที ่เวลา 02.00น.      

 
 



 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี Infant 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

24-29 ตลุาคม 62 27,888  

 
 

 

 
 

 
 

ราคาเด็ก 0-2 ปี (Infant) 

ราคา 7,000 บาท 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ราคาเด็ก 0-2 ปี (Infant) 

ราคา 7,000 บาท 

9,500 34  

26-31 ตลุาคม 62 27,888 9,500 34  

31ตลุาคม-5 พฤศจกิายน  25,888 9,500 34  

2-7 พฤศจกิายน 62 25,888 9,500 34  

7-12 พฤศจกิายน 62 26,888 9,500 34  

9-14 พฤศจกิายน 62 26,888 9,500 34  

14-19 พฤศจกิายน 62 26,888 9,500 34  

16-21 พฤศจกิายน 62 26,888 9,500 34  

21-26 พฤศจกิายน 62 27,888 9,500 34  

23-28 พฤศจกิายน 62 29,888 9,500 34  

28พฤศจกิายน-3ธนัวาคม  29,888 9,500 34  

30พฤศจกิายน-5ธนัวาคม 29,888 9,500 34  

5-10 ธนัวาคม 62 29,888 9,500 34  

7-12 ธนัวาคม 62 29,888 9,500 34  

12-17 ธนัวาคม 62 28,888 9,500 34  

14-19 ธนัวาคม 62 28,888 9,500 34  

19-24 ธนัวาคม 62 28,888 9,500 34  

21-26 ธนัวาคม 62 28,888 9,500 34  

26-31 ธนัวาคม 62 31,888 9,500 34  

28ธนัวาคม-2มกราคม 63 39,888 9,500 34  

2-7 มกราคม63 31,888 9,500 34  

4-9 มกราคม63 27,888 9,500 34  

9-14 มกราคม63 26,888 9,500 34  

11-16 มกราคม 63 26,888 9,500 34  

16-21 มกราคม 63 26,888 9,500 34  

18-23 มกราคม 63 26,888 9,500 34  

23-28 มกราคม 63 25,888 9,500 34  

25-30 มกราคม 63 26,888 9,500 34  

30มกราคม-4 กมุภาพนัธ ์ 26,888 9,500 34  

1-6 กมุภาพนัธ ์63 26,888 9,500 34  

6-11 กมุภาพนัธ ์63 27,888 9,500 34  

8-13 กมุภาพนัธ ์63 27,888 9,500 34  

13-18 กมุภาพนัธ ์63 26,888 9,500 34  

15-20 กมุภาพนัธ ์63 26,888 9,500 34  

20-25 กมุภาพนัธ ์63 26,888 9,500 34  

22-27 กมุภาพนัธ ์63 25,888 9,500 34  

27กมุภาพนัธ-์3 มนีาคม  26,888 9,500 34  

29กมุภาพนัธ-์5 มนีาคม  26,888 9,500 34  

5-10 มนีาคม 63 27,888 9,500 34  

7-12 มนีาคม 63 27,888 9,500 34  

12-17 มนีาคม 63 28,888 9,500 34  



14-19 มนีาคม 63 28,888  9,500 34  

19-24 มนีาคม 63 29,888 9,500 34  

21-26 มนีาคม 63 31,888 9,500 34  

 

ไฟลท์บนิ 
Departure: DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

Return:       NRT – DMK XW105 20.45-02.00 

หมายเหต:ุ ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (ส ัง่ซือ่บนเครือ่งเทา่น ัน้) 
 
วนัแรก      กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
 
20.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิNOK SCOOT เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอํานวยความ
สะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.40 น.  นําท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน  NOKSCOOT 
เทีย่วบนิที ่XW112 ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (ส ัง่ซือ่บนเครือ่ง
เทา่น ัน้) 

 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ - โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ - ดวิตีฟ้ร ีJTC - ถา่ยรปูป้ายกลูโิกะ – เกยีวโต – ศาลเจา้
ฟูชมิอินิาร ิ– โอกาก ิ– มติชุยเอา้ทเ์ล็ท Shigaryuo - โอกาก ิจ.กฟิุ/นาโกยา่ 

                  อาหารเทีย่ง (ชาบบูฟุเฟ่ต)์ 

 
07.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 

ชัว่โมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญีปุ่่ น
ไม่อนุญาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ  รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิส่วนตัว 
จากนัน้นําท่านขึน้รถปรับอากาศนําท่านขึน้รถปรับอากาศเดนิทาง เมอืงโอ
ซากา้ เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อนัโดดเด่นของเมอืงโอ
ซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมือ่ปี
ค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีว
ผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรก แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin 
ในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกทํา  ลายลง
ยอ่ยยับ ต่อมาไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.
1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมดก่อนจะทําการบูรณะขึน้มาใหม่อกีครัง้และถูก
ประกาศใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจบุนัสงู55 เมตร ม ี5 สว่น 
8 ชัน้ เครือ่งประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลง
ทองสอีรา่มสวยงาม (ทัวรนํ์าชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1 ) เมนูชาบูบุฟ
เฟ่ต ์ 

บา่ย จากนัน้เดนิทางไปชอ้ปป้ิงที ่รา้น JTC Duty free อสิระเลอืกซือ้สนิคา้
ราคาถูก และผลติภัณฑต์่างๆของญีปุ่่ นตามอัธยาศัย นําท่านไป ถา่ยรูป
กบัป้ากูลโิกะ  หนึง่ในป้ายไฟทีโ่ด่งดังมากทีส่ดุแห่งโดทมโบร ิเมือ่มาโอ
ซากา้ตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะถ่ายรูปกับป้ายกลูโิกะทีน่ี่เพราะว่าป้ายแห่งนี้ถอืว่า
เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้ นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเกยีวโต เป็น

เมืองหลักของจังหวัดเกียวโต เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่ นใน
ศตวรรษที่8และรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกจิ 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ญี่ ปุ่ น
มากกว่า 1,100 ปีก่อนที่เมือง
หลวงจะถูกยา้ยไปยังโตเกียว
ในกลางศตวรรษที่ 19 วัดและ
ศาลเจา้มากมายในเกยีวโตถูก
สรา้งขึ้นมาในช่วงนั้นแหล่ง
ประวัตศิาสตร ์17 แห่ง มอีาณา
เขตตั ้งแต่บริเวณตะวันออก
เฉียงใตจ้ดตะวันตกเฉียงเหนือ
ในตอนกลางและเหนอืของภมูภิาคคนัไซ ซึง่จัดวา่เป็นศนูยก์ลางของเกาะฮนช ูนําทา่นไปชม ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ



Fushimi Inari Shrine ชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาว
ตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง 
MEMORIES OF GEISHAทีซ่ายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความ
ปรารถนาจนสมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอกาก ิจากนัน้ท่านไปชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมดร์าคาพเิศษที ่
MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอา้ทเ์ล็ทมอลล ์มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย รวมถงึรา้นอาหาร เครือ่งดืม่ 
รา้นกาแฟ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั  

 คํา่ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

      ทีพ่กั: Hotel Koyo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัด

หมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) (อาจจะมกีารปรับเปลีย่นพักเมอืงใกลเ้คยีง เชน่ นาโกยา่)  
 

วนัทีส่าม     เมอืงเซก ิ- รา้นมดีซนัชู – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต - เขตเมอืงเกา่ซนั 

                  มาชซูิจ ิ- นากาโนะ - ออนเซ็น    อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set),เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 

นําท่านเดินทางสู่ เมอืงเซก  ินําท่านแวะชม 
รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานทีท่ ี่
ผลิตมีดได้คมสุด ๆ อีกทั ้งยังเป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงเรื่องการตดีาบญีปุ่่ นอย่างดาบเซก ิ
สําหรับที่รา้นซันชูนี้มีเครื่องใชข้องมคีมต่าง ๆ 
มากมายกว่า 3,000 ชิน้ ไม่ว่าจะเป็นมดีหรือ
กรรไกรตัดแต่งกิ่งและสวน กรรไกรตัดเล็บ
กรรไกรหลากขนาด หรือมีดสําหรับทําครัว
หลากหลายรูปแบบทีช่ว่ยใหก้ารเตรยีมวัตถุดบิ
ของคณุงา่ยยิง่ขึน้นอกจากนีย้งัมดีาบญีปุ่่ น ขนมและเครือ่งดืม่เย็น ๆ จําหน่ายอกีดว้ย อกีสิง่หนึง่พลาดไมไ่ดเ้มือ่มา
รา้นซนัชคูอื การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดาบซามไูรคม ๆ ทีฟั่นฉับเดยีวตน้ไผ่ก็ขาดเป็น 2 ท่อน พรอ้ม
ใส่ชุดกโิมโนและเสือ้ก ัก๊
ซามไูรถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่
หมู่บ ้านชิราคาวาโกะ 
(Shirakawa-go) ไดรั้บการ
ขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมโดย
ยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1995 
ภายในหมู่บา้นที่สวยงาม
และเป็นแบบญี่ปุ่ นแทด้ัง้เดมินัน้มเีสน่หด์งึดูดใหนั้กท่องเทีย่วทัง้ใน 
และตา่งประเทศเป็นจํานวนมากเอกลักษณ์ของบา้นในแบบกัสโชสคึุร ิ
(Gassho-zukuri) บา้นแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ ชือ่นี้ไดม้าจากคําว่า“กัสโช” 
ซึง่แปลวา่ “พนมมอื”ตามรปูแบบของบา้นทีห่ลังคาชนัถงึ 60 องศา มี
ลักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 
เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดย
ไม่ไดใ้ชต้ะปู อกีทัง้วัสดุอุปกรณ์ในการกอ่สรา้งต่างๆ ลว้นแต่มาจาก
วัสดจุากธรรมชาต ิอยา่งตน้หญา้ทีป่ลูกไวเ้พือ่นํามาใชม้งุเป็นหลังคา
ขนาดหนาแตย่งัคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอยา่ง
หนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) Japanese Set  
บา่ย นําท่านชม ทาคายามา่

จินยะ หรือ ที่ว่าการ
อําเภอเก่าเมอืงทาคา
ยาม่า ซึง่เป็นจวนผูว้่า
แห่งเมืองทาคายาม่า 
เป็นที่ทํางานและที่อยู่
อาศัยของผูว้่าราชการ
จังหวัดฮิดะ เป็นเวลา
กว่า 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ(ทัวรนํ์าชมดา้นอก) จากนัน้นําท่านเดมิชม หมูบ่า้น Little Kyoto 
หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจSิanmachi-Suji ซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และ
คงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน
โบราณและรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจํา  หน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของที่
ระลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตวัสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของ
เมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และ



เก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ยหรอื
ถา่ยรปูกบัสะพานสแีดงนาคาบาช ิNakabashi Bridge สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดันากาโนะ นํา
ทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ทีห่อ้งอาหาร (มือ้ที4่ ) บุฟ
เฟ่ตข์าปยูกัษ ์

 หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสั
วฒันธรรมการอาบนํา้แรอ่อนเซ็น (Onsen) น้ําแร่ใน
สไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพั้กผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ น
เชื่อว่า น้ําแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการ
หมนุเวยีนของเลอืดดขีึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยต่างๆ และชว่ยผ่อนคลายความตงึเครยีดไดอ้ยา่งด ีพรอ้มทัง้
บํารงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง 
ทีพ่กั: Shirakaba Kogen Hotel / Shirakabako View Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่       นากาโนะ - โออชิปิารค์ (ชว่ง Autumn)หรอืลานสก ีPilatus Tateshina Snow Park (ชว่งWinter) –
ยามานาช ิ– พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะ ฮกัไก – คาวากจูโิกะ - โยโกฮามา่ - ถา่ยรปูยา่นมนิาโตะ
มไิร  อาหารเชา้,เทีย่ง (Japan Set) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 

 นําท่านเดนิทางไปโออชิปิารค์ (ชว่ง Autumn) หรอื ลานสก ี

Pilatus Tateshina Snow Park (ชว่งWinter)   
 
 (ชว่งAutumn) โออชิ ิปารค์ (Oishi Park) จดุชมววิภเูขาไฟฟ ู จทิี่

สวยทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ ตัง้อยูท่างเหนอืรมิฝ่ังทะเลสาบคาวากจุโิกะ 
ในวันทีอ่ากาศดสีามารมองเห็นววิของภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งชดัเจน 
(ชว่งWinter) ลานสก ี Pilatus Tateshina Snow Park 
สมัผัสความงามของฤดหูนาวทีจั่งหวัดนะงะโนะพืน้ทีแ่ถบทะเทะชิ

นะ (Tateshina) บนทีร่าบสงูในดนิแดนแหง่ขนุเขาอยา่งจังหวัดนะ
งะโนะ (Nagano) นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดู
หนาว สนุกสนานกจิกรรมของลานสก ีหรอืถ่ายรูปกับหมิะ อสิระให ้
ท่านเล่นกิจกรรมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ค่าทวัรไ์ม่รวมค่า
อุปกรณ์สก ีคา่เขา้ลานกจิกรรมและอุปกรณ์เล่นตา่งๆหรอื
กจิกรรมตา่งๆ 
(ลานสกทีางบรษิทัสามารถปรบัเปลีย่นไดข้ ึน้อยูก่บัโรงแรม
ทีพ่กัในกรณีพกัเมอืงใกลเ้คยีงกนั และกรณีลานสกยีงัไม่
เปิดหรอืหมิะทบัถมไมเ่พยีงพอหรอืลาสกปิีดแลว้ทางบรษิทัจะปรบัไปเทีย่วโออชิปิารค์แทน สภาพอากาศ
ทางบรษิทัไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได)้ 
 

 จากนั้นเดนิทางสู่ จงัหวดัยามานาช ิ นําท่านเดนิทางไปสัมผัส
ประสบการณ์แปลกใหม่ที่ พพิิธภณัฑแ์ผ่นดนิไหว Experience 
Earthquake ท่านจะไดท้ดสอบในบา้นจําลองแผ่นดนิไหว รับการ
สั่นสะเทือนจากขัน้ตํ่าสุดสู่ขัน้สูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู ้
ประสบการณ์ ในหอ้งจําลองแบบต่างๆ จากนัน้ใหท้่านเลอืกซือ้ของ
ฝากราคาถูก อาทเิช่น ขนม เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟ้า ผลติภัณฑ์
จากน้ํามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ ผลติภัณฑแ์บรนด์ 4GF 
หรอืวติามนิบํารุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจ ิซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดัง
ของชาวญีปุ่่ นเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) 
เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่น้ํา 8 บอ่ในโอชโินะ ตัง้อยูร่ะหว่างทะเลสาบคาวา
กจูโิกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่น้ําทัง้ 8 นีเ้กดิจากการละลายหมิะบนภเูขาไฟ
ฟจูทิีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้นทีม่อีายมุามากกวา่ 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอันยาวนาน ในการ
ไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไปยงับอ่น้ําแตล่ะบอ่น้ํา  ดังนัน้น้ําทีอ่ยูใ่นบอ่จะเป็นน้ํา
ทีใ่สสะอาดและสดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่หง่นีย้งัไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 
อันดับ แหล่งน้ําจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย อกีทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละววิของภเูขา
ไฟฟจูไิดใ้นวันทีอ่ากาศแจ่มใส ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับบรรยากาศ พรอ้ม
ชมและเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง  จากนัน้นําท่านเดนิทางไป ทะเลสาบคาวา
กจูโิกะ เพือ่รบัประทานอาหารกลางวนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) เมน ูJapanese Set 
บา่ย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่โยโกฮามา่ เมอืงหลวงของจังหวัดคา

นากาว่า(Kanagawa) ทีม่ปีระชากรอาศัยอยู่มากกว่า 3 ลา้นคนทําใหเ้ป็น
เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของญีปุ่่ นรองจากโตเกยีว นอกจากนี้ยังเป็นเมอืง



ท่าเรอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น เป็นเมอืงศูนยก์ลางการคา้ อุตสาหกรรม แฟชั่นและคมนาคมไปสู่ภูมภิาคอืน่ นําท่าน
ถา่ยรปูทีย่า่นรมิอา่วมนิาโตะ ม ิไร (Minato Mirai)  ตัง้อยูใ่นเขตรมิทะ เลของเมอืงโยโกฮามา่ เป็นยา่นรมิน้ํามวีวิ
สวย มตีกึสงู หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปป้ิงและสวนสนุกทีม่ชีงิชา้สวรรคข์นาดใหญ่ทีม่นีาฬกิาอยูต่รงกลางวงลอ้ 
ซึง่ชงิชา้สวรรคต์ัง้เด่นตระหง่านสะดุดตานี้อยูใ่นสวนสนุกโยโกฮามา่คอสโมเ่วลิด ์(Yokohama Cosmo world) ที่
ใหญ่ที่สุดในโยโกฮาม่า สวนสนุกแห่งนี้ สามารถเขา้ไดฟ้รี แต่ตั๋วสําหรับเครื่องเล่นแต่ละอย่างจะตอ้งซือ้แยก
ตา่งหาก อสิระถา่ยภาพตามอธัยาศัย จากน ัน้นําทา่นเขา้ทีพ่กั  อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั 

 โรงแรมทําเลด ีใกลส้ถานรีถไฟ ทา่นสามารถน ัง่รถไฟไปเทีย่วที ่โยโกฮามา่ ไชนา่ทาวน ์ไชนา่
ทาวนท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดของญีปุ่่ น ศูนยร์วมรา้นอาหารของโยโกฮาม่า มรีา้นคา้ท ัง้หมด 620 รา้น 
สามารถลิม้รสอาหารจนีแท้ๆ ไดด้ว้ย 

ทีพ่กั: APA Hotel Yokohama Bay Tower หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทํา

การแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) โรงแรมมบีรกิารเพิม่เตมิ Public bath เรยีกว่า Dai Yokujo เหมอืน
ออนเซน็ แตไ่มใ่ชน้ํ่าแรบ่รกิารดว้ย 
 

วนัทีห่า้      วดัอาซากสุะ – ตลาดปลาสกึจิ ิ– ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ– โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้กนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 

Unicorn – สนามบนินารติะ     อาหาร เชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที7่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมสัการขอพรจาก
องค์ เจา้แม่กวนอมิทองคํา ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 
เซนตเิมตร วัดพทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหว ้
ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง 
(ประต ูฟ้าคํารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคม
ไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอัน
ศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้หรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่มี
ชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง 
ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแห่งนี้ตอ้ง
มาต่อควิกันท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่ น 
ญีปุ่่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชคุ้ณภาพด ีมากมาย 
อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลาทีร่มิ
แม่น้ําสุมิดะท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดในโลก 
โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky  tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว
ที่ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบริเวณใกลก้ับวัดอาซากุสะ สําหรับ
โตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสูงถงึ 
634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ีน่ครกว่างโจวของจนี 
และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา จากนัน้นําทา่นเดนิทาง
สูต่ลาดปลาเกา่สกึจิ ิแหล่งรวมรา้นอาหารสดุฟิน มอีาหารทะเลสดๆรายรอบ
ไปดว้ยรา้นดังๆ บริเวณนอกตลาดสดบนถนนโจไก ที่เรียกกันว่า Tsukiji 
Outer Mar ket ยังคงม ีมรีา้นอาหาร, รา้นอาหารทะเลสด, ขนมของกนิ รา้น
ดังๆ ของอร่อยในตํานาน ยังคงเปิดรอใหคุ้ณไปชมิของดี ของสดที่ยังคง
คณุภาพคับแกว้ เชน่ Sushi Zanmai ใครทีช่อบซชูยิังมรีา้นเด็ดๆ อกีมากมาย 
อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย นําทา่นเดนิทาง ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุยา่นรวมเสนห่ท์ุกอยา่งของญีปุ่่ น ท ัง้
แหลง่ชอ้ปป้ิงช ัน้นํา แหลง่รวมรา้นกนิดืม่และรา้นอาหารทุกระดบั และ
แหลง่ท่องเทีย่วขึน้ชือ่ และเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆเป็นย่านความเจรญิอันดับหนึ่งของนครโตเกยีวใน
ปัจจุบัน ใหท้่านเลอืก ชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ 
Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้ และ
เครื่องสําอาง KOSE , SHISEDO , 
KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมาย ที่
ราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมืองไทย และที่จะ
ขาดไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน (อยูต่กึ
PEPEช ัน้8) ซึง่สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้น
จะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่ท่าน
สามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นได ้
อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูโ่อไดบะ(Odaiba) ยา่นเมอืงใหมท่ีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มา
เป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนดิทีห่า้งไดเวอรซ์ติ ี ้ซ ึง่ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่ง
บนัเทงิมากมาย และถา่ยรปูกบักนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตามอัตราสว่น 
1:1 เหมือนตัวเดมิ ทําใหม้ีความสูงถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสูง 18 เมตร) และเปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 24 
กนัยายน 2560 ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

เย็น สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 
20.45น.  เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เทีย่วบนิที ่XW105 



ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (ส ัง่ซือ่บนเครือ่งเทา่น ัน้) 
 

วนัทีห่ก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
 

 
02.00น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

**************************** 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ25ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง

บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้ กรุณาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจําหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจ
คนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการ
ใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิยกเวน้กรณีอพัทีน่ั่งเพิม่ 
** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่งขากลบั สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากตัว๋กรุ๊ปไมรั่บสัง่จองลว่งหนา้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
การซือ้ทีน่ั่งอพัเกรดเพิม่เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งการอพัเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอพัเกรดทีน่ั่งของตั๋วซรียีท์ัวร์
เต็มทา่นไมส่ามารถยกเลกิการจองทัวรไ์ด ้
 ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มชาํระคา่ทีน่ั่งไดด้ังนี ้
- ทีน่ ัง่ช ัน้ Scoot Biz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 2,000 บาท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิว้ 1,200 บาท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กน่ัง  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมปีรับเปลีย่น
พักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 



4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(ค่าทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
 ซือ้น้ําหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อยา่งชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มคีา่ใชจ้า่ยดังนี ้(ราคาตอ่เทีย่ว) 
+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากดัจํานวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบ น้ําหนักสงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 
6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 5,000 เยนตอ่ทรปิหรอืเงนิไทย 1,500 บาท สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
นํา้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 10วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีทํ่าทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจํานวน4ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านชําระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


