
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  PJP23 TOKYO OSAKA 6D3N OCT18-XW-W41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ รายการ B L D HOTEL 
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วนัแรก กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง  

23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนินกสกูต๊ (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้ม
กอ่นออกเดนิทาง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

พเิศษ บรกิารอาหาร ไป-กลบั บนเครือ่ง !!!!! 
  

วนัทีส่อง สนามบนินารติะ โตเกยีว วดัอาซากุสะ ถนนนากา มเิซะ ผ่านชมโตเกยีวสกายทร ีโอ

ไดบะไดเวอรซ์ติ ี ้สุดฟินกบั !! ขาปู + ออนเซน 

02.20 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ NOK SCOOT 

เทีย่วบนิที ่XW102 
 

พเิศษ !! บรกิารอาหารบนเครือ่งบนิ  
 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง)  

 

1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง     

2 สนามบนินารติะ โตเกยีว วดัอาซากุสะ ถนนนากา 

มเิซะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ีโอไดบะไดเวอรซ์ติ ี ้ 
   FUJI HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
((ขาปู + ออนเซน)) 

3 ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 เรยีนรูว้ธิกีารชงชาแบบญีปุ่่ น 
มตัสโึมโตะ ปราสาทมตัสโึมโตะ ทาคายามา่ 

   TAKAYAMA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 ตลาดเชา้ทาคายามา่ ทาคายามา่ จนิยะ หมูบ่า้น  
ชริาคาวาโกะ หนา้ผาโทจนิโบ เมอืงโกเบ 

   KOBE HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 เกยีวโต อาราชยิามะ ป่าไผ ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ

สะพานโทเก็ตสเึคยีว เมอืงโอซากา้ ปราสาทโอ
ซากา้ ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

   OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิคนัไซ สนามบนิดอนเมอืง 
 

 

    

บนเครือ่ง 

บนเครือ่ง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  PJP23 TOKYO OSAKA 6D3N OCT18-XW-W41 

** สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จาํพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

 
10.25 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผ่านข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่ความ

สะดวกในการนดัหมายเวลา 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนับนรถ แบบเบนโตะ (1) 

เดนิทางสู ่“กรุงโตเกยีว” นมัสการเจา้แม่กวนอมิ “วดัอาซากุสะ” วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่มี
ความศักดิส์ทิธิแ์ละไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐาน

องค์เจา้แม่กวนอมิทองคํามผีูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี วัด
พทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวเ้พือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้

ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกับ ประตฟู้าคํารณ ซึง่มโีคมไฟสแีดง ขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร 
เป็นโคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยูเ่ลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัด
แห่งนี้ “ถนนนากามเิซะ” (Nakamise dori) ถนนเสน้นี้ยาวไปจนถงึวัดเซ็นโซจิจะเป็น  

ถนนชอ๊ปป้ิง ขายขนม ของฝาก ของทีร่ะลกึ ขนมทีซ่ือ้กลับบา้นจะใสก่ลอ่ง หอ่สวยงาม สามารถ
ซือ้เป็นของฝากไดอ้ย่างสวยงาม สว่นขนมแบบทีก่นิเลยเช่น Soft ice cream, มันอัดแท่ง, 

ซาลาเปาทอด, ขา้วพองคลา้ยขนมนางเล็ด ทางรา้นจะใหเ้รายนืกนิทีห่นา้รา้นเท่านัน้ไม่ใหเ้ดนิ
ไปกนิไป ถอืวา่เป็นกฎเหล็กของรา้นคา้ยา่นถนนนากามเิซะเพือ่ไมใ่หข้นมหกเลอะเทอะบนถนน  

 
 
 

 
 

 
 

 
จากน ัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็น

หา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของ

จรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้งมรีา้นขายสนิคา้แบรนเนม และสนิคา้ตา่งๆมากมาย และมี

รา้นคา้สําหรับคอกันดัม้ อยา่งเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศ

กาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติี ้ 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์ (2) 

พกัที ่ FUJI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่นํา้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ินํา้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ น ซึง่

ชาว ญีปุ่่ นเชื่อว่าถ้าไดแ้ช่นํา้แร่แล้วจะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ

หมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 เรยีนรูว้ ิธ ีการชงชาแบบญีปุ่่ น มตัสึโมโตะ ปราสาทมตัสึโมโตะ          

ทาคายามา่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่“ภเูขาไฟฟูจ”ิ เป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น รอบๆ ภเูขาเต็มไปดว้ยธรรชาตอิัน

งดงามทีล่งตัว ความสงูเหนือจากระดบัน้ําทะเล 3,776 เมตรซึง่เป็นสญัลักษณ์สําคัญของ

ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นขึน้สูช่ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ

(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่

เอือ้อํานวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีเ่พือ่ชมทศันียภาพ

ของภเูขาไฟ ทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของ

ตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจูซิ ึง่เป็นภเูขาไฟ

ทีย่ังดับไมส่นทิ และสมัผัสกับความหนาวเย็น ใหท้กุ

ทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้

สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย  

จากน ัน้นําทา่นสมัผสัประสบการณ์พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวทา่น

เองและอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลงัของรา้น ทา่นสามารถ

ชมววิทวิทัศน์ของทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมัตสโึมโตะ เป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ 
นําท่านชมปราสาทมตัสโึมโตะ ซึง่เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิทีย่ังคงสภาพสมบูรณ์และ
สวยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น เนื่องจากสรา้งอยู่บน

พืน้ทีร่าบ ปราสาทแห่งนี้มเีอกลักษณ์ตรงที่มหีอคอย
และป้อมปืนเชือ่มต่อกับโครงสรา้งอาคารหลัก และ

ดว้ยสโีทนมืดทําใหเ้กดิความรูส้กึที่ย ิง่ใหญ่และสุขุม 
จนไดร้ับฉายาว่าปราสาทอีกา ภายในตกแต่งดว้ยไม ้

จุดที่น่าสนใจ ไดแ้ก่ บันไดไมสู้งชัน ช่องเก็บหิน
สําหรับโจมตศีัตร ูชอ่งสําหรับธนู และหอสังเกตการณ์
บนชัน้ 6 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทาคายามา่ 

https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/
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คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ TAKAYAMA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่ ี ่ ตลาดเชา้ทาคายามา่ ทาคายามา่ จนิยะ หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ผาโทจนิโบ เมอืงโกเบ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดเชา้ทาคายาม่า ภายในตลาดมีรา้นรวงประมาณ 170 รา้นกว่ารา้น 

จําหน่ายอาหารทะเล ผักสด ผลไมต้ามฤดูกาลแบบสดใหม่จากสวนถงึมือผูบ้รโิภค ใหท้่านได ้

สมัผัสบรรยากาศทีแ่สนครืน้เครงของตลาดพรอ้มเลอืกซือ้เลอืกทานอาหารเมนูแบบสดใหม ่อาทิ

เชน่ ปลาดบิ ซชู ิหอยเซลล ์หอยนางรม หรอืจะเป็นปลาไหลย่างแบบญีปุ่่ นอย่างเพลดิเพลนิใจ 

นําท่านชม ทาคายามา่จนิยะ หรอื ทีว่่าการอําเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า (ถ่ายรูปและชม

ดา้นนอก) ซึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยู่อาศัยของผูว้่าราชการ

จังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ 

หมู่บา้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเก่า ซนัมาจซูิจ ิซึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 

300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชม

กับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย นําทา่นเดนิทางสู ่

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับ

เลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธนัวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถ

รองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระ

เจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี้วา่ “กัสโช” และมผีูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามใน

แตล่ะปีไมตํ่่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

ระหวา่งทางนําทา่นแวะพักรถและชมววิจดุสวยๆที ่
ผาโทจนิโบ ซึง่เป็นหนา้ผาทีย่ืน่ออกไปในทะเล

ญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นเมอืงสะกะอ ิจังหวัดฟกุยุ หรอื
บรเิวณพรมแดนทีต่ดิกบัจังหวัดอชิกิาวา่ เป็นหนึง่
ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของจังหวัดฟกุยุ 
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และยังไดร้ับการจดทะเบยีนใหเ้ป็นสถานทีท่างธรรมชาตทิีสํ่าคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นจดุ
ชมววิทีส่วยงามอยา่งมาก จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโกเบ 

คํา่         อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  KOBE HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้ เกยีวโต ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิอาราชยิามะ ป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสเึคยีว เมอืงโอซากา้ 

ปราสาทโอซากา้ ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ 

คอืตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รว่มๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทีเ่ต็มไป

ดว้ยประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่ นดว้ย นําท่านชมศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ

(Fushimi Inari Shrine) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีกกันว่าศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มี

ชือ่เสยีงโดง่ดังจาก ประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอื เสาสแีดง ทีเ่รยีงตัวกันจํานวนหลายหมืน่

ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภเูขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่กันวา่เป็นภเูขาศักดิส์ทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็น

ตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมจีิง้จอก

เป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กัน จากนัน้เดนิทางสู ่สวนป่าไผ ่

ทีต่ัง้อยูท่ีอ่าราชยิามา่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีด่ังมากๆของทีน่ี่ เชือ่ว่าถา้พูดถงึป่า

ไผปุ่๊ บตอ้งนกึถงึทีน่ี่เป็นอันดับแรกแน่นอน ถา้คนทีช่ ืน่ชอบวธิชีวีติเรยีบง่ายและยังชอบเดนิเล่น

ทา่มกลางบรรยากาศป่าๆตอ้งไมพ่ลาดอยา่งเด็ดขาด เพราะทีป่่าไผแ่หง่นี้จะมเีสน้ทางเล็กๆทีร่าย

ลอ้มไปดว้ยป่าไผ่ทีส่ดุสดุลูกหูลูกตาเดนิทกีลิน่ไผ่หอมนิดๆก็โชยมา นอกจากนี้ยังจะมรีา้นขาย

ของทีร่ะลกึทีเ่นน้สนิคา้ทีทํ่าจากตน้ไผแ่ละของทอ้งถิน่เป็นหลักไม่ว่าจะเป็น ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, 

กลอ่งใสข่อง หรอืเสือ้เสือ้สานจากไผ่ ไวใ้หไ้ดช้็อปป้ิงกันเบาๆเป็นของฝากอกีดว้ย จากนัน้ชม 

สะพานโทเก็ตสเึคยีว (Togetsukyo Bridge) หรอืนยิมเรยีกว่า Moon Crossing Bridge 

เป็นเสมอืนสญัลักษณ์ของอาราชยิามา่ สะพานนี้มคีวามสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลังนัน้เป็น

ภเูขาสงูใหญแ่ละดา้นลา่งเป็นแมน้ํ่าทีท่ัง้สองฝ่ัง 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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เดนิทางสูเ่มอืง โอซากา้ (Osaka) เมอืงอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่ น 

เป็นเมืองเศรษฐกจิที่สําคัญของภูมภิาคคันไซ อีกทัง้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและ

รอบๆเมืองมากมาย จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้น

นอก) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทัง้หมด 

8 ชัน้ ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี คน้ํูา และสวนนชิโินมารซุ ึง่อยู่ทางป้อมตะ

วักตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหล่งชมซากุระทีโ่ด่งดังเพราะฉาก

ดา้นหลังของสวนแหง่นี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทีส่วยงามเป็นอยา่งยิง่  

 

อิสระชอ้ปป้ิงย่าน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มีความยาว

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องสําอางค์ รา้นรองเทา้ 

กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื้อผา้สตรีทแบรนด์ทั ้งญี่ปุ่ นและ

ตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้  

คํา่         อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  OSAKA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่ก สนามบนิคนัไซ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้ สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ  

08.30 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกู๊ต เทีย่วบนิที ่XW111 (ใชร้ะยะเวลาในการ

เดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  
12.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

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

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี  

ทา่นละ 1,800 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลกูคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น  

ท ัง้นีร้วมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทางกลบั 

(ขออนญุาตเก็บทปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี พกัเดีย่ว 

24-29 ตลุาคม 61 28,888 7,500 9,900 

25-30 ตลุาคม 61 28,888 7,500 9,900 
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หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

สญัชาตไิทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ หนงัสอื
เดนิทางตา่งดา้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม

เพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD.  
 (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท) 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น 

ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึ

เวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิม่เวลาการใช้

รถบสัได ้ท ัง้นีม้คัคเุทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสภาพ

การจราจร ณ วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนียมน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพั่กตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน  
 คา่ประกันอบุัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท 

(คา่รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ ** 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเครือ่งบนิ สําหรับผูท้ี่ไปและ/หรือกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ

เจา้หนา้ที)่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมน้ํีาหนักเกนิกว่าทีท่างสายการบนิกําหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่า

ขนาดมาตรฐาน 
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 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น

ไมเ่กนิ 15 วัน) 
 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,800 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 

(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองทัวรล์่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ช ัว่โมง 

หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะน ัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

และไมค่นืคา่มดัจาํทวัร ์เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
 หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัว

ของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งทําการวางกา

รนัตคี่ามดัจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีง ือ่นไข และหรอืเทีย่วบนิเหมาลํา CHARTER FILGHT หรอื 

EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เม ือ่จองทวัรชํ์าระ

เงนิค่าจองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้

เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับ

คณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั 

ทา่นจะตอ้งชําคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดลําดับทีน่ั่ง ทางสายการ

บนิจะเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไมร่ับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้
ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 
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3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน  
 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ท่านขึน้ไป ถา้จํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวน
ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณีทา่นมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทีจ่องทัวร ์หาก
ไมม่กีารแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่
/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวันเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพือ่ใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   
 ค่าบรกิารที่ท่านชําระกับทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้ับบรษัิทฯ 

ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตุอันใดทีทํ่าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะ
ตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนทําใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวร์

ทา่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่
ทางตัวแทนบรษัิทฯ จะทําหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะทําการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่กดิเหนืออํานาจควบคมุของบรษัิท 
 บรษัิทฯ จะทําหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการ

สญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิท
ฯ จะยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไขขอ้ตกลง
ตา่ง ๆ แลว้ 
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เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 

จากการทีร่ัฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะ
เขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์น

การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีนํ่ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ สําหรับรายละเอยีดของ
เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่

(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ เตรยีม
ให)้  

(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 

(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พํานักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

*** ขอความกรณุาทุกทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  

เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 

 

 

 

 


