
 

 

CODE:  JXW37 สุดคุม้!!! 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 ูและบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์ 
มไีกด ์รถพาเทีย่วครบทกุวนั ไมม่วีนัอสิระฟรเีดย์ 

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 -  
ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- โอกาก ิ- มติชุยเอา้ทเ์ล็ท Shigaryuo - โอกาก ิจ.กฟิ ุ/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 ิ– ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ– 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 เพ ิม่ 

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 ัน้ 3 

เคานเ์ตอร ์ สายการบนิ NOK SCOOT เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอํานวยความ
สะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.40 น.  นําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิ คนัไซ  ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนิ  NOKSCOOT 
เทีย่วบนิที ่XW112 ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (ส ัง่ซือ่บนเครือ่ง
เทา่น ัน้) 

 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ - โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้  - ดวิตีฟ้ร ีJTC - ถา่ยรปูป้ายกลูโิกะ – เกยีวโต – ศาลเจา้

ฟชูมิอินิาร ิ– โอกาก ิ– มติชุยเอา้ทเ์ล็ท Shigaryuo - โอกาก ิจ.กฟิ/ุนาโกยา่ 
                  อาหารเทีย่ง (ชาบบูฟุเฟ่ต)์ 

 

07.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน คนัไซ  โอซากา้  (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 
ชัว่โมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร สาํคญั !!! ประเทศญีปุ่่ น
ไม่อนุญาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ  รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตวั 
จากนัน้นําทา่นขึน้รถปรับอากาศ นําทา่นขึน้รถปรับอากาศ เดนิทาง  เมอืงโอ

ซากา้ เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลกัษณ์อันโดดเดน่ของเมอืงโอ
ซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมือ่ปี
ค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดบัไดเมยีว

ผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรก  แตห่ลงัจากสงคราม  Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ. 1615 ตระกลู 
Toyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถกูทํา   ลายลงย่อยยับ ตอ่มาไดร้ับการบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa 



 

 

แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมดกอ่นจะทําการบูรณะขึน้มาใหม่อกีครัง้และถกูประกาศ
ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้ เครือ่งประดบัหลงัคาและภาพ

เสอืบนกําแพงตวัปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีร่ามสวยงาม (ทวัรนํ์าชมและถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอก)  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคา ร (มือ้ที ่1 ) เมนชูาบบูฟุ

เฟ่ต ์ 

บา่ย จากนัน้เดนิทางไปชอ้ปป้ิงที ่ รา้น JTC Duty free อสิระเลอืกซือ้สนิคา้
ราคาถกู และผลติภณัฑต์า่งๆของญีปุ่่ นตามอัธยาศยั นําทา่นไป ถา่ยรปูกบั
ป้ากลูโิกะ   หนึง่ในป้ายไฟทีโ่ดง่ดงัมากทีส่ดุแห่งโด ทมโบริ  เมือ่ มาโอ

ซากา้ตอ้งไม่พลาดทีจ่ะถา่ยรูปกบัป้ายกลูโิกะทีน่ี่เพราะว่าป้ายแห่งนี้ถอืว่า
เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้  นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต  เป็น

เมอืงหลกัของจังหวัดเกยีวโต  เป็น เมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ น ใน
ศตวรรษที8่และรุ่งเรอืงในฐานะศนูยก์ลางการปกครอง เศรษฐกจิ 

และวัฒนธรรมของญีปุ่่ น
มากกว่า 1 ,100 ปีกอ่นทีเ่มอืง

หลวงจะถกูยา้ยไปยังโตเกยีว
ในกลางศตวรรษที ่19 วัดและ
ศาลเจา้มากมายในเกยีวโตถกู

สรา้งข ึน้มาในชว่งนัน้แหลง่
ประวัตศิาสตร ์17 แห่ง  มอีาณา
เขตตัง้แตบ่รเิวณตะวันออก

เฉียงใตจ้ดตะวันตกเฉียงเหนือ
ในตอนกลางและเหนือของภมูภิาคคนัไซ ซึง่จัดว่าเป็นศนูยก์ลางของเกาะฮนช ูนําทา่นไปชม ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ
Fushimi Inari Shrine ชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกว่ารอ้ยตน้ทอดตวัยาว
ตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง 
MEMORIES OF GEISHAทีซ่ายูร ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความ

ปรารถนาจนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอกากิ จากนัน้ทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมดร์าคาพเิศษที ่
MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอา้ทเ์ล็ทมอลล ์มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย รวมถงึรา้นอาหาร เครือ่งดืม่ 

รา้นกาแฟ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั  
 คํา่ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

ทีพ่กั: Hotel Koyo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัด

หมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) (อาจจะมกีารปรับเปลีย่นพักเมอืงใกลเ้คยีง เชน่ นาโกย่า)  
 

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

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

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเซกิ  นําทา่นแวะชม 
รา้นซนัชู หรอื  Hamonoyasan สถานทีท่ ี่
ผลติมดีไดค้มสดุ ๆ  อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่ี

ชือ่เสยีงเรือ่ง การตดีาบญีปุ่่ น อย่างดาบเซก ิ
สาํหรับทีร่า้นซนัชนูี้มเีครือ่งใชข้องมคีมตา่ง ๆ 

มากมายกว่า 3,000 ชิน้ ไม่ว่าจะเป็นมดีหรอื
กรรไกรตดัแตง่ก ิง่และสวน กรรไกรตดัเล็บ
กรรไกรหลากขนาด หรอืมดีสาํหรับทําครัว

หลากหลายรูปแบบทีช่ว่ยใหก้ารเตรยีมวัตถดุบิ
ของคณุง่ายยิง่ข ึน้นอกจากนี้ยังมดีาบญีปุ่่ น ขนมและเครือ่งดืม่เย็น ๆ จําหน่ายอกีดว้ย อกีส ิง่หนึง่พลาดไม่ไดเ้มือ่มา

รา้นซนัชคูอื การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิ  ดาบซามูไรคม ๆ ทีฟั่นฉับเดยีวตน้ไผ่ก็ขาดเป็น 2 ทอ่น พรอ้ม
ใสชุ่ดกโิมโนและเสือ้ก ัก๊ซามไูรถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  หมูบ่า้นชริาคาวา โกะ 
(Shirakawa-go) ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกเมือ่ปี ค.ศ .1995 ภายใน

หมู่บา้นทีส่วยงามและเป็นแบบญีปุ่่ นแทด้ัง้เดมินัน้มเีสน่หด์งึดดู 



 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

ใหนั้กทอ่งเทีย่วทัง้ใน และตา่งประเทศเป็นจํานวนมาก เอกลกัษณ์ของ บา้นในแบบกสัโชสคึรุ ิ (Gassho-zukuri) 
บา้นแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ ชือ่นี้ไดม้าจากคําว่า“กสัโช” ซึง่แปลว่า “พนมมอื”ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลงัคาชนัถงึ 60 

องศา มลีกัษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่
โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ไดใ้ชต้ะปู อกีทัง้วัสดอุุปกรณ์ในการกอ่สรา้งตา่งๆ ลว้นแตม่าจากวัสดจุาก
ธรรมชาต ิอย่างตน้หญา้ทีป่ลกูไวเ้พือ่นํามาใชมุ้งเป็นหลงัคาขนาดหนาแตย่ังคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับ

หมิะทีต่กมาอย่างหนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอย่างด ี
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) Japanese Set  

บา่ย นําทา่นชม ทาคายามา่
จนิยะ หรอื ทีว่า่การ
อําเภอเกา่เมอืงทาคา

ยามา่  ซึง่เป็นจวนผูว้่า
แห่งเมอืงทาคายาม่า 

เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยู่
อาศยัของผูว้่าราชการ
จังหวัดฮดิะ เป็นเวลา

กว่า 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ (ทวัรนํ์าชมดา้นอก)  จากนัน้นําทา่นเดมิชม หมูบ่า้น Little Kyoto 
หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจSิanmachi-Suji ซึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และ
คงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทศันียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน
โบราณและรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจํา   หน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของที่

ระลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไม่มหีนา้ตา ซึง่ถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของ
เมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และ
เก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทบัใจมากมาย ทา่นยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ ยหรอื

ถา่ยรูปกบัสะพานสแีดงนาคาบาช ิNakabashi Bridge สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่ จงัหวดันากาโนะ  นํา
ทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ทีห่อ้งอาหาร  (มือ้ที่4 ) บฟุ
เฟ่ตข์าปยูกัษ ์

 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ สมัผสั

วฒันธรรมการอาบนํา้แรอ่อนเซ็ น (Onsen) น้ําแร่ใน
สไตล์ญีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซ ึง่ชาวญีปุ่่ น

เชือ่ว่าน้ําแร่ธรรมชาตนิี้มสีว่นชว่ยเรือ่ง ระบบการ
หมุนเวยีนของเลอืดดขี ึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยตา่งๆ  และชว่ยผ่อนคลายความตงึเครยีดไดอ้ย่างดี  พรอ้มทัง้
บํารุงผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลัง่
ทีพ่กั: Shirakaba Kogen Hotel / Shirakabako View Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

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) 



 

 

 นําทา่นเดนิทางไปโออชิปิารค์ (ชว่ง Autumn) หรอื ลานสก ีPilatus Tateshina Snow Park (ชว่งWinter)   

 

 (ชว่งAutumn) โออชิ ิปารค์ (Oishi Park) จุดชมววิภเูขาไฟฟู   จทิีส่วยทีส่ดุอกีแห่งหนึง่ ตัง้อยู่ทางเหนือรมิฝ่ัง
ทะเลสาบคาวากจุโิกะ ในวันทีอ่ากาศดสีามารมองเห็นววิของภเูขาไฟฟจูไิดอ้ย่างชดัเจน  (ชว่งWinter) ลานสกี 
Pilatus Tateshina Snow Park สมัผัสความงามของฤดหูนาวทีจ่ังหวัดนะงะโนะพืน้ทีแ่ถบทะเทะชนิะ 

(Tateshina) บนทีร่าบสงูในดนิแดนแห่งขนุเขาอย่างจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) นับเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิม
ในชว่งฤดหูนาว สนุกสนานกจิกรรมของลานสก ีหรอืถา่ยรูปกบัหมิะ อสิระ

ใหท้า่นเลน่กจิกรรมและถา่ยรูปตามอัธยาศยั คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อปุกรณ์
สก ีคา่เขา้ลานกจิกรรมและอปุกรณ์เลน่ตา่งๆหรอืกจิกรรมตา่งๆ 
(ลานสกทีางบรษิทัสามารถปรบัเปลีย่นไดข้ ึน้อยูก่บัโรงแรมทีพ่กั

ในกรณีพกัเมอืงใกลเ้คยีงกนั และกรณีลานสกยีงัไมเ่ปิดหรอืหมิะ
ทบัถมไมเ่พยีงพอหรอืลาสกปิีดแลว้ทางบรษิทัจะปรบัไปเทีย่วโออชิ ิ

ปารค์แทน สภาพอากาศทางบรษิทัไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้

ได)้ 
 

 จากนัน้ เดนิทางสู่  จงัหวดัยามานาชิ  นําทา่นเดนิทางไปสมัผัส
ประสบการณ์แปลกใหม่ที ่ พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว  Experience 
Earthquake ทา่นจะไดท้ดสอบในบา้นจําลองแผ่นดนิไหว รับการ

สัน่สะเทอืนจากขัน้ตํา่สดุสูข่ัน้สงูสดุ และสนุกสานในการเรยีนรู ้
ประสบการณ์ ในหอ้งจําลองแบบตา่งๆ จากนัน้ใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝาก

ราคาถกู อาทเิชน่ ขนม เครือ่งสาํอาง เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์าก
น้ํามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ ผลติภณัฑแ์บรนด ์4 GF หรอื
วติามนิบํารุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจ ิซ ึง่เป็นนักวจิัยชือ่ดงัของชาว

ญีปุ่่ นเดนิทางไปยัง  หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก  (Oshino Hakkai 
Village) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน้ํา 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่าง

ทะเลสาบคาวากจูโิกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ําทัง้ 8 นี้เกดิจากการละลาย
หมิะบนภเูขาไฟฟจูทิีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้นทีม่อีายุมามากกว่า 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอัน
ยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไปยังบ่อน้ําแตล่ะบ่อน้ํา   ดงันัน้น้ําที่

อยู่ในบ่อจะเป็นน้ําทีใ่สสะอาดและสดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่ห่งนี้ยังไดถ้กู
เลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดบั แหลง่น้ําจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย  อกี
ทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละววิของภเูขาไฟฟจูไิด ้ ในวันทีอ่ากาศ

แจ่มใส ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศ พรอ้มชมและเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง   จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป  
ทะเลสาบคาวากจูโิกะ เพือ่รบัประทานอาหารกลางวนั 

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

(Kanagawa) ทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่มากกว่า 3 ลา้นคนทําใหเ้ป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็น

อันดบั 2 ของญีปุ่่ นรองจากโตเกยีว  นอกจากนี้ยัง เป็นเมอืงทา่เรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น 
เป็นเมอืงศนูยก์ลางการคา้ อุตสาหกรรม แฟชัน่และคมนาคมไปสูภ่มูภิาคอืน่  นําทา่น

ถา่ยรปูทีย่า่นรมิอา่วมนิาโตะ ม ิไร (Minato Mirai)  ตัง้อยู่ในเขตรมิทะ  เลของเมอืง
โยโกฮาม่า เป็นย่านรมิน้ํามวีวิสวย มตีกึสงู หา้งสรรพสนิคา้ แหลง่ชอ้ปป้ิงและสวนสนุก
ทีม่ีชงิชา้สวรรคข์นาดใหญ่ทีม่นีาฬกิาอยู่ตรงกลางวงลอ้ ซึง่ชงิชา้สวรรคต์ัง้เดน่

ตระหง่านสะดดุตานี้อยู่ในสวนสนุกโยโกฮาม่าคอสโม่เวลิด ์( Yokohama Cosmo 
world) ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโยโกฮาม่า  สวนสนุกแห่งนี้ สามารถเขา้ไดฟ้ร ีแตต่ัว๋สาํหรับ
เครือ่งเลน่แตล่ะ อย่างจะ ตอ้งซือ้แยกตา่งหาก  อสิระถา่ยภาพตามอัธยาศยั 

จากน ัน้นําทา่นเขา้ทีพ่กั  อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั 

 โรงแรมทําเลด ีใกลส้ถานรีถไฟ ทา่นสามารถน ัง่รถไฟไปเทีย่ว

ที ่โยโกฮามา่ ไชนา่ทาวน์  ไชนา่ทาวนท์ีใ่หญท่ีสุ่ดของญีปุ่่ น  
ศนูยร์วมรา้นอาหาร ของโยโกฮามา่ มรีา้นคา้ท ัง้หมด 620 รา้น 

สามารถลิม้รสอาหารจนีแท้ๆ ไดด้ว้ย 

ทีพ่กั: APA Hotel Yokohama Bay Tower หรอืระดบัใกลเ้คยีง

กนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย  3-5 วันกอ่น



 

 

วันเดนิทาง) โรงแรมมบีรกิารเพิม่เตมิ Public bath เรยีกว่า Dai Yokujo เหมอืนออนเซ็น แตไ่ม่ใชน้ํ่าแร่บรกิารดว้ย 
 

วนัทีห่า้      วดัอาซากสุะ – ตลาดปลาสกึจิ ิ– ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ– โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้กนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 
Unicorn – สนามบนินารติะ     อาหาร เชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที7่) 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก
องค ์เจา้แม่กวนอมิทองคํา  ทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 

เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคนัโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหว ้
ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั คามนิารมิง 

(ประต ูฟ้าคํารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคม
ไฟทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก แขวนอยู่ เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลงัอัน
ศกัดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้หรเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ  ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ี

ชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครือ่งรางของขลงั 
ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย  ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแห่งนี้ตอ้ง

มาตอ่ควิกนัทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น 
ญีปุ่่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย 
อาท ิร่ม , หมวก, รองเทา้ , กระเป๋า , เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลา ทีร่มิ

แม่น้ําสมุดิะ ทา่นสามารถเดนิไป ถา่ยรปูคูก่บัหอคอย ทีส่งูทีส่ดุในโลก  
โตเกยีวสกายทรี  (Tokyo Sky  tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว
ทีท่า่นสามารถถา่ยรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากุ สะ สาํหรับ

โตเกยีวสกายท ีเปิด  ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 
634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตนัทาวนเ์วอรท์ีน่ครกว่างโจวของจนี 

และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา จากนัน้นําทา่นเดนิทาง
สูต่ลาดปลาเกา่สกึจิ ิแหลง่รวมรา้นอาหารสดุฟิน  มีอาหารทะเลสดๆรายรอบ
ไปดว้ย รา้นดงัๆ  บรเิวณนอกตลาดสดบนถนนโจไก ทีเ่รยีกกนัว่า Tsukiji 

Outer Mar ket ยังคงม ีมรีา้นอาหาร , รา้นอาหารทะเลสด , ขนมของกนิ รา้น
ดงัๆ ของอร่อยในตํานาน ยังคงเปิดรอใหค้ณุไปชมิของด ีของสดทีย่ังคง

คณุภาพคบัแกว้ เชน่ Sushi Zanmai ใครทีช่อบซชูยิังมรีา้นเด็ดๆ อกี มากมาย 
อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย นําทา่นเดนิทาง ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุยา่นรวมเสนห่ท์กุอยา่ง ของญีปุ่่ น ท ัง้

แหลง่ชอ้ปป้ิงช ัน้นํา แหลง่รวมรา้นกนิดืม่และรา้นอาหารทกุระดบั และ
แหลง่ทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่  และเป็นแหลง่อัพเดทเทรนด์ ใหม่ๆเป็น ย่านความเจรญิอันดบัหนึง่ของนครโตเกยีวใน

ปัจจุบัน  ใหท้า่นเลอืก ชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , กลอ้งถา่ยรูป , MP-3,  คอมพวิเตอร์ , 
Note Book, นาฬกิา , เสือ้ผา้ และ
เครือ่งสาํอาง KOSE , SHISEDO , 

KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมาย ที่
ราคาคอ่นขา้งถกูกว่าเมอืงไทย และทีจ่ะ
ขาดไม่ไดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน (อยูต่กึ

PEPEช ัน้8) ซ ึง่สนิคา้ทกุอย่างภายในรา้น
จะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด ทีท่า่น

สามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นได ้
อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูโ่อไดบะ(Odaiba) ย่านเมอืงใหม่ทีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มา
เป็นเกาะ  ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนดิที่ หา้งไดเวอรซ์ติ ี้  ซ ึง่ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่

บันเทงิมากมาย และถา่ยรปูกบักนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตามอัตราสว่น 
1:1 เหมอืนตวัเดมิ ทําใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตวัเดมิสงู 18 เมตร) และเปิดตวัเป็นทางการในวันที ่24 

กนัยายน 2560 ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั  
เย็น สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 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 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  การบรกิารของรถบสันํา
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม  จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ โดยจะแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ25ทา่น  
- ขอสง่จอยทวัรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง

บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทาง  

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิาร  ชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 30วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้ กรณุาสง่พรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจําหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจ

คนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการ

ใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิยกเวน้กรณีอัพทีน่ั่งเพิม่ 
** คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่งขากลบั สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนื่องจากตัว๋กรุ๊ปไม่รับสัง่จองลว่งหนา้ 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็นหอ้ง Triple จะเป็นแบบ

เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ่1เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
การซือ้ทีน่ั่งอัพเกรดเพิม่เป็นการซือ้บรกิารเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งการอัพเกรดเต็ม หรอืโควตา้การอัพเกรดทีน่ั่งของตัว๋ซรียีท์วัร์

เต็มทา่นไม่สามารถยกเลกิการจองทวัรไ์ด ้
 ซือ้ทีน่ ัง่เพ ิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มชาํระคา่ทีน่ั่งไดด้งันี ้

- ทีน่ ัง่ช ัน้ Scoot Biz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเง ือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

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

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

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



 

 

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

โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง 

-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมปีรับเปลีย่น

พักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ  20 กโิลกรมั  สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
(คา่ทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิความเสยี 

บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 
 ซือ้น้ําหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อย่างชา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน) มคีา่ใชจ้่ายดงันี้ (ราคาตอ่เทีย่ว) 

+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไม่จํากดัจํานวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทัว่โลกให1้ใบ น้ําหนักสงูสดุได ้32กก./ชิน้ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ  ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 5 ,000 เยนตอ่ทรปิหรอืเงนิไทย 1 ,500 บาท สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัร ์ แลว้แต่

นํา้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.       ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 

เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน 

 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน , 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  



 

 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม  
และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ  จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 10วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ  ขอสงวนสทิธใินการ

จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ

ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีทํ่าทวัรเ์ต็มวัน เร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจํานวน4ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)  

17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


