
 

   

 

 

  

  

 

 

CODE:  JXW36 Autumn & Winter Golden Route 5D3N 

 

 

 

 

 

  

 

 
   

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Autumn & Winter 
Golden Route 

โอซากา้ โตเกยีว ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ เกยีวโต 5วนั 3คนื 
Autumn เที2ยวโออชิปิารค์ winter ลานสก ีPilatus Tateshina Snow Resort 
สดุคุม้!!!�แชอ่อนเซ็น�ทานไมอ่ ัDน!!บฟุเฟ่ตช์าบแูละบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

มไีกด ์รถพาเที2ยวครบทกุวนั ไมม่วีนัอสิระฟรเีดย ์
พกัโอกาก ิ1 คนื นากาโนะ (ออนเซ็น) 1 คนื นารติะ 1 คนื   

บนิตรงสูโ่อซากา้(สนามบนิคนัไซ) และบนิกลบัจากโตเกยีว(สนามบนินารติะ) 
สายการบนิ NokScoot (XW) นํ Dาหนกักระเป๋า 20 กก.  

 
วนัที2 รายละเอยีดทอ่งเที2ยว 

1 พรอ้มกนัที2ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Scoot (XW) 
เที2ยวบนิที2  DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1  

2  สนามบนิคนัไซ – โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ - ดวิตีDฟร ีJTC – ถา่ยรปูป้ายกลูโิกะ – เกยีวโต -  
ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- โอกาก ิ- มติชยุเอา้ทเ์ล็ท Shigaryuo - โอกาก ิจ.กฟิ ุ 
� อาหารเที2ยง (ชาบบูฟุเฟ่ต)์ 



 

   

 

 

  

  

 

 

3  เมอืงเซก ิ– รา้นมดีซนัชู - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ลติเต ิDลเกยีวโต - เขตเมอืงเกา่
ซนั 
มาชซูิจ ิ- นากาโนะ - ออนเซ็น  � อาหารเชา้, เที2ยง (Japanese Set), เย็น (บฟุเฟตข์าป)ู        

4  นากาโนะ – โออชิปิารค์ (ชว่ง Autumn)หรอื ลานสก ีPilatus Tateshina Snow Resort (ชว่ง
Winter) - ยามานาช ิ- พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะ ฮกัไก- คาวากจูโิกะ - โตเกยีว - ชอ้ปปิD งชนิ
จกู ุ– นารติะ    � เชา้, เที2ยง (Japan Sukiyaki Set)  

5  วดันารติะ – รา้นดองกโิฮเต–้ หา้งออิอนมอลล ์– ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง
เที2ยวบนิที2 NRT - DMK XW101 13.55-19.10     � เชา้ 

 
 
 
 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี Infant 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดี2ยว/เดนิทาง
ทา่นเดยีว เพิ2ม 

ที2น ั2ง หมายเหต ุ

18-22 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  

19-23 ตลุาคม 62 29,888 9,500 34  

20-24 ตลุาคม 62 27,888 9,500 34  

21-25 ตลุาคม 62 27,888 9,500 34  

22-26 ตลุาคม 62 27,888 9,500 34  

23-27 ตลุาคม 62 26,888 9,500 34  

25-29 ตลุาคม 62 26,888 9,500 34  

1-5 พฤศจกิายน 62 25,888 9,500 34  

8-12 พฤศจกิายน 62 25,888 9,500 34  

15-19 พฤศจกิายน 62 25,888 9,500 34  

22-26 พฤศจกิายน 62 27,888 9,500 34  

29พฤศจกิายน-3ธนัวาคม  27,888 9,500 34  

4-8 ธนัวาคม 62 27,888 9,500 34  

5-9 ธนัวาคม 62 27,888 9,500 34  

6-10 ธนัวาคม 62 27,888 9,500 34  

13-17 ธนัวาคม 62 26,888 9,500 34  

20-24 ธนัวาคม 62 26,888 9,500 34  

27-31 ธนัวาคม 62 33,888 9,500 34  

28ธนัวาคม-1มกราคม 63 35,888 9,500 34  

29ธนัวาคม-2มกราคม63 35,888 9,500 34  

30ธนัวาคม-3มกราคม63 35,888 9,500 34  

31ธนัวาคม-4มกราคม63 34,888 9,500 34  

1-5 มกราคม 63 33,888 9,500 34  

3-7 มกราคม 63 28,888 9,500 34  

10-14 มกราคม 63 25,888 9,500 34  

17-21 มกราคม 63 25,888 9,500 34  



 

   

 

 

  

  

 

 

24-28 มกราคม 63 24,888 9,500 34  

31มกราคม-4 กมุภาพนัธ ์ 24,888 9,500 34  

6-10 กมุภาพนัธ ์63 25,888 9,500 34  

7-11 กมุภาพนัธ ์63 26,888 9,500 34  

8-12 กมุภาพนัธ ์63 26,888 9,500 34  

14-18 กมุภาพนัธ ์63 25,888 9,500 34  

21-25 กมุภาพนัธ ์63 24,888 9,500 34  

28กมุภาพนัธ-์3 มนีาคม  25,888 9,500 34  

6-10 มนีาคม 63 26,888 9,500 34  

13-17 มนีาคม 63 26,888 9,500 34  

20-24 มนีาคม 63 28,888 9,500 34  

 
 
 
 
 
 
 
ไฟลท์บนิ 
Departure: DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 
Return:       NRT – DMK XW101 13.55-19.10 
หมายเหต:ุ ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครื2อง กรณีทา่นตอ้งการ (ส ั2งซื2อบนเครื2องเทา่น ัDน) 
 
วนัแรก      กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
 

 
20.30 น. พรอ้มกนัที2 ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัDน3 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิNOK SCOOT เจา้หนา้ที2ใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความ
สะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึDนเครื2อง 

23.40 น.  นําท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญี2ปุ่ น โดยสายการบิน  NOKSCOOT 
เที2ยวบนิที2 XW112 ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครื2อง กรณีทา่นตอ้งการ (ส ั2งซื2อบนเครื2อง
เทา่น ัDน) 

 

วนัที2สอง สนามบนิคนัไซ - โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ - ดวิตีDฟร ีJTC - ถา่ยรปูป้ายกลูโิกะ – เกยีวโต – ศาล
เจา้ฟชูมิอินิาร ิ– โอกาก ิ– มติชุยเอา้ทเ์ล็ท Shigaryuo - โอกาก ิจ.กฟิ ุ 

                 � อาหารเที2ยง (ชาบบูฟุเฟ่ต)์ 
 
07.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 

ชั�วโมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี�ปุ่ น
ไม่อนุญาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนื3อสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ  รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิส่วนตัว 
จากนั3นนําท่านขึ3นรถปรับอากาศนําท่านขึ3นรถปรับอากาศเดนิทาง เมอืงโอ



 

   

 

 

  

  

 

 

ซากา้ เดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซากา้ สรา้งขึ3นเป็นครั 3งแรกบน
บรเิวณที�เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื�อปีค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครั 3งแรก แตห่ลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 
ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกทํา  ลายลงย่อยยับ ต่อมาไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมัย 
Tokugawa แตน่่าเสยีดายที�ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทั3งหมดกอ่นจะทําการบรูณะขึ3นมาใหมอ่กีครั 3ง
และถกูประกาศใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจบุันสงู55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชั 3น เครื�องประดับ
หลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีรา่มสวยงาม (ทัวรนํ์าชมและถา่ยรปูบรเิวณ
ดา้นนอก)  

เที2ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืDอที2 1 ) เมนชูาบบูฟุเฟ่ต ์ 
บา่ย จากนั3นเดนิทางไปชอ้ปปิ3 งที� รา้น JTC Duty free อสิระเลือกซื3อสนิคา้

ราคาถูก และผลติภัณฑ์ต่างๆของญี�ปุ่ นตามอัธยาศัย นําท่านไป ถ่ายรูป
กบัป้ากูลโิกะ  หนึ�งในป้ายไฟที�โด่งดังมากที�สดุแห่งโดทมโบร ิเมื�อมาโอ
ซากา้ตอ้งไม่พลาดที�จะถ่ายรูปกับป้ายกลูโิกะที�นี�เพราะวา่ป้ายแห่งนี3ถอืว่า
เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้ นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต เป็น
เมอืงหลักของจังหวัดเกยีวโต เป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องญี�ปุ่ นในศตวรรษที�
8และรุ่งเรอืงในฐานะศนูยก์ลางการปกครอง เศรษฐกจิ และวัฒนธรรมของ
ญี�ปุ่ นมากกวา่ 1,100 ปีกอ่นที�เมอืงหลวงจะถูกยา้ยไปยังโตเกยีวใน
กลางศตวรรษที� 19 วัดและศาลเจา้มากมายในเกียวโตถูกสรา้ง
ขึ3 น ม า ใ น ช่ ว ง นั3 น แ ห ล่ ง
ประวัตศิาสตร ์17 แห่ง มอีาณา
เขตตั 3งแต่บริเวณ ตะวันออก
เฉียงใตจ้ดตะวันตกเฉียงเหนือ
ในตอนกลางและเหนือของ
ภูมิภาคคันไซ ซึ�ง จัดว่าเป็น
ศูนย์กลางของเกาะฮนชู นํา
ทา่นไปชม ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิา
ร ิ  Fushimi Inari Shrine ช ม 
เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงที�เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ที�มมีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขา
ลดหลั�นกนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื�อง MEMORIES OF GEISHAที�ซายู
ร ินางเอกของเรื�องวิ�งลอดซุม้ประตูเพื�อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนาจนสมควรแกเ่วลานําท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงโอกาก ิจากนั3นทา่นไปชอ้ปปิ3งสนิคา้แบรนเนมดร์าคาพเิศษที� MITSUI OUTLET PARK SHIGA 
RYUO เอา้ทเ์ล็ทมอลล ์มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย รวมถงึรา้นอาหาร เครื�องดื�ม รา้นกาแฟ อสิระใหท้่านชอ้ป
ปิ3งตามอธัยาศัย อาหารมืDอเย็นอสิระตามอธัยาศยั  

 คํ2า สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ี2พกั  

      �ที2พกั: Hotel Koyo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชื�อโรงแรมที�ท่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัด
หมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) (อาจจะมกีารปรับเปลี�ยนพักเมอืงใกลเ้คยีง เชน่ นาโกยา่)  

 

วนัที2สาม     เมอืงเซก ิ- รา้นมดีซนัชู – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ลติเต ิDลเกยีวโต - เขตเมอืงเกา่
ซนั 
                  มาชซูิจ ิ- นากาโนะ - ออนเซ็น   � อาหารเชา้,เที2ยง (Japanese Set),เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป)ู 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที2พกั (มืDอที22) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซก  ินําท่านแวะชม 
รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานที2ท ี2
ผล ิตมีดได้คมสุด ๆ อีกทั 3งยังเป็นเมืองที�มี
ชื�อเสียงเรื�องการตดีาบญี2ปุ่ นอย่างดาบเซก ิ
สําหรับที�รา้นซันชูนี3มีเครื�องใชข้องมีคมต่าง ๆ 
มากมายกว่า 3,000 ชิ3น ไม่
วา่จะเป็นมดีหรอืกรรไกรตัด
แต่งกิ�งและสวน กรรไกรตัด



 

   

 

 

  

  

 

 

เล็บกรรไกรหลากขนาด หรอืมดีสําหรับทําครัวหลากหลายรปูแบบที�ชว่ยใหก้ารเตรยีมวัตถดุบิของคณุงา่ยยิ�งขึ3น
นอกจากนี3ยังมดีาบญี�ปุ่ น ขนมและเครื�องดื�มเย็น ๆ จําหน่ายอกีดว้ย อกีสิ�งหนึ�งพลาดไม่ไดเ้มื�อมารา้นซันชคูอื 
การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดาบซามูไรคม ๆ ที�ฟันฉับเดียวตน้ไผ่ก็ขาดเป็น 2 ท่อน พรอ้มใส่ชุด
กโิมโนและเสืDอก ัxกซามูไรถา่ยรูปเป็นที2ระลกึ จากนั3นนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ (Shirakawa-
go) ไดรั้บการขึ3นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยเูนสโกเมื�อปี ค.ศ.1995 ภายในหมูบ่า้นที�สวยงาม
และเป็นแบบญี�ปุ่ นแทด้ั 3งเดมินั3นมเีสน่หด์งึดดูใหนั้กท่องเที�ยวทั 3งใน และตา่งประเทศเป็นจํานวนมากเอกลักษณ์
ของบา้นในแบบกัสโชสคึุร ิ(Gassho-zukuri) บา้นแบบญี�ปุ่ นดั 3งเดมิ ชื�อนี3ไดม้าจากคําว่า“กัสโช” ซึ�งแปลว่า 
“พนมมอื”ตามรปูแบบของบา้นที�หลังคาชนัถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืที�พนมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวาม
ยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึ�งโครงสรา้งของบา้นสรา้งขึ3นโดยไม่ไดใ้ชต้ะปู อกีทั 3งวัสดุ
อปุกรณ์ในการกอ่สรา้งตา่งๆ ลว้นแตม่าจากวัสดจุากธรรมชาต ิอยา่งตน้หญา้ที�ปลกูไวเ้พื�อนํามาใชม้งุเป็นหลังคา
ขนาดหนาแตยั่งคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับหมิะที�ตกมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ี

เที2ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืDอที23) เมนแูบบเซตญี2ปุ่ น  
บา่ย นําทา่นชม ทาคายามา่จนิยะ หรอื ที2วา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึ�งเป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ 

เป็นที�ทํางานและที�อยู่
อาศัยของผูว้่าราชการ
จังหวัดฮิดะ เป็นเวลา
กว่า 176 ปี ภายใตก้าร
ป ก ค รอ ง ข อ ง โ ช กุ น
ตระกูลกุกาวาในสมัยเอ
โดะ(ทัวรนํ์าชมดา้นอก) 

จากนั3นนําท่านเดิมชม 
หมู่บา้น Little Kyoto 

หรอื เขตเมอืงเก่าซนัมาชซูิจSิanmachi-
Suji ซึ�งเป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 
300 ปีก่อน ที�ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิได ้
เป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที�ยวและ
ชื�นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ�งเต็มไปดว้ย
บา้นเรอืนโบราณและรา้นคา้หลากหลาย เชน่ 
รา้นผลติและจํา  หน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทั 3งเลอืกซื3อของที�ระลกึพื3นเมอืงเฉพาะถิ�น เชน่ ซารุ
โบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไม่มหีนา้ตา ซึ�งถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ�งของเมอืงทาคายาม่า และเป็น
สนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชื�อเกี�ยวกบัโชคลางของชาวญี�ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกี�ยวบรรยากาศอันน่า
ประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ3มชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ยหรอืถ่ายรูปกับสะพานสแีดง
นาคาบาช ิNakabashi Bridge สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดันากาโนะ นําทา่นเขา้สูท่ ี2พกั 

คํ2า  � รบัประทานอาหารคํ2าที2หอ้งอาหาร (มืDอที24 ) บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบนํDาแรอ่อนเซ็น (Onsen) นํ3าแร่ในสไตล์

ญี�ปุ่ นใหท้า่นไดพั้กผ่อนอยา่งเต็มอิ�ม ซึ�งชาวญี�ปุ่ นเชื�อวา่นํ3าแร่ธรรมชาตนิี3มสีว่นชว่ยเรื�อง ระบบการหมนุเวยีนของ
เลอืดดขีึ3น การบรรเทาอาการปวดเมื�อยตา่งๆ และชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีดไดอ้ยา่งด ีพรอ้มทั 3งบํารงุผวิพรรณ
ใหเ้ปลง่ปลั�ง 

�ที2พกั: Shirakaba Kogen Hotel / Shirakabako View Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที2ส ี2        นากาโนะ - โออชิปิารค์ (ชว่ง Autumn)หรอืลานสก ีPilatus Tateshina Snow Resort (ชว่ง
Winter) - ยามานาช ิ- พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะ ฮกัไก- คาวากจูโิกะ - โตเกยีว - ชอ้ปปิD งชนิ
จกู ุ– นารติะ                    � อาหารเชา้,เที2ยง (Japan Sukiyaki Set) 

 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที2พกั (มืDอที2 5) 
 นําท่านเดนิทางไปโออชิปิารค์ (ชว่ง Autumn) หรอื ลานสก ีPilatus 

Tateshina Snow Resort (ชว่งWinter)   
 



 

   

 

 

  

  

 

 

 (ชว่ง Autumn) โออชิ ิปารค์ (Oishi Park) จุดชมววิภูเขาไฟฟู  จทิี�สวยที�สดุอกีแห่งหนึ�ง ตั 3งอยู่ทางเหนือรมิฝั�ง
ทะเลสาบคาวากจุโิกะ ในวันที�อากาศดสีามารมองเห็นววิของภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งชดัเจน 

(ชว่ง Winter) ลานสกพีลิาตสั ทะเทะชนิะ สโนว ์รสีอรท์ Pilatus Tateshina Snow Resort สัมผัสความงาม
ของฤดูหนาวที�จังหวัดนะงะโนะพื3นที�แถบทะเทะชนิะ (Tateshina) บน
ที�ราบสูงในดินแดนแห่งขุนเขาอย่างจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) 
นับเป็นแหล่งท่องเที�ยวยอดนิยมในช่วงฤดูหนาว สนุกสนานกจิกรรม
ของลานสก ีหรอืถ่ายรูปกับหมิะ อสิระใหท้่านเล่นกจิกรรมและถ่ายรูป
ตามอธัยาศัย คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อปุกรณส์ก ีคา่เขา้ลานกจิกรรมและ
อปุกรณเ์ลน่ตา่งๆหรอืกจิกรรมตา่งๆ 
(กรณีลานสกยีงัไมเ่ปิดหรอืหมิะทบัถมไมเ่พยีงพอหรอืลาสกปิีด
แลว้ทางบรษิทัจะปรบัไปเที2ยวโออชิปิารค์แทน สภาพอากาศทาง
บรษิทัไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได)้ 

 
 จากนั3นเดินทางสู่ จงัหวดัยามานาชิ นําท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที� พิพิธภณัฑ์
แผน่ดนิไหว Experience Earthquake ทา่นจะไดท้ดสอบในบา้นจําลองแผ่นดนิไหว รับการสั�นสะเทอืนจากขั 3น
ตํ�าสุดสู่ขั 3นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้ง
จําลองแบบต่างๆ จากนั3นใหท้่านเลือกซื3อของฝากราคาถูก อาทเิช่น 
ขนม เครื�องสําอาง เครื�องไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากนํ3ามันมา้ โฟมลา้งหนา้
ถา่นหนิภเูขาไฟ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบํารงุรา่งกาย และ
ยาของดร.โนงูจิ ซึ�งเป็นนักวจัิยชื�อดังของชาวญี�ปุ่ นเดินทางไปยัง 
หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ 
ประกอบดว้ยบ่อนํ3า 8 บ่อในโอชโินะ ตั 3งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิ
โกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่นํ3าทั 3ง 8 นี3เกดิจากการละลายหมิะ
บนภูเขาไฟฟูจทิี�ละลายในชว่งฤดูรอ้นที�มอีายุมามากกว่า 1,200 ปี ที�
ใชเ้วลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื3นดนิและซมึซาบไปยังบ่อนํ3า
แต่ละบ่อนํ3า  ดังนั3นนํ3าที�อยู่ในบ่อจะเป็นนํ3าที�ใสสะอาดและสดชื�นมาก 
ในปี 1985 สถานที�แหง่นี3ยังไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดับ แหลง่นํ3าจากธรรมชาตทิี�ดทีี�สดุของญี�ปุ่ นอกีดว้ย 
อกีทั 3งบรเิวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละววิของภูเขาไฟฟจูไิดใ้นวันที�อากาศแจ่มใส ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ
กับบรรยากาศ พรอ้มชมและเลอืกซื3อสนิคา้พื3นเมอืง  จากนั3นนําท่านเดนิทางไป ทะเลสาบคาวากูจโิกะ เพื2อ
รบัประทานอาหารกลางวนั 

เที2ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มืDอที2 6) เมน ูJapan Sukiyaki Set 
บา่ย จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สู ่โตเกยีว เมอืงหลวง นําท่าน ชอ้ปปิD งยา่นชนิจูกุ ยา่นรวมเสนห่ ์

ทุกอย่างของญี2ปุ่ น ท ัDงแหล่งชอ้ปปิD งช ัDนนํา แหล่งรวมรา้นกนิดื2มและ
รา้นอาหารทกุระดบั และแหลง่ทอ่งเที2ยวขึDนชื2อ และเป็นแหลง่อัพเดทเท
รนดใ์หม่ๆ เป็นยา่นความเจรญิอันดับหนึ�งของ
นครโตเกียวในปัจจุบัน ใหท้่านเลือก ชม
แ ล ะ ซืD อ สิ น ค ้า ม า ก ม า ย  อ า ทิ เ ช่ น 
เค รื�อ งใช ไ้ฟ ฟ้ า , กล อ้ งถ่ าย รูป , MP-3,  
คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสื3อผา้ 
แ ล ะ เค รื�อ ง สํ าอ า ง  KOSE , SHISEDO , 
KANEBO , SK II และอื�น ๆ อีกมากมาย ที�
ราคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทย และที�จะขาด
ไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน (อยูต่กึPEPEช ัDน8) ซึ�งสนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด 
ที�ท่านสามารถเลอืกซื3อเป็นของฝากกลับบา้นไดอ้สิระชอ้ปปิ3งตามอัธยาศัย อาหารมืDอเย็นอสิระตามอธัยาศยั 
ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆจนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ี2พกัยา่นนารติะ 

�ที2พกั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัที2หา้      วดันารติะ - รา้นดองกโิฮเต ้– หา้งออิอนมอลล ์- ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
                 � อาหาร เชา้ 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที2พกั (มืDอที27) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี3เป็นหนึ�งในวัดที�เป็นที�รูจั้กมากที�สดุใน

ภูมภิาคคันโต ถือว่าเป็นวัดที�โด่งดังที�สุดในแถบชบิะ และจํานวนผูม้า
เยี�ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจา้เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นที�ตั 3ง
ของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึ3นสู่อาคารหลักเป็นสถานที�สําหรับ
สักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถบันทึกภาพเจดีย์ห า้ชั 3นหนึ�งคู ่
สวนหย่อมที�มสีระนํ3าขนาดใหญ่ รวมทั3งบรเิวณสําหรับเลี3ยงสัตว ์ภายใน
ก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดีย โดยยังคง
เอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี�ปุ่ นเอาไว ้นําท่านกราบ
นมัสการขอพรพระเพื�อสริมิงคล ใหม้ชีวีติที�ดแีละยนืยาว 
พรอ้มเลือกชมและซื3อเครื�องรางของขลังและสินคา้
พื3นเมือง จากนั3นนําท่านเดนิทางไปชอ้ปปิ3 ง รา้นดองกีD 
เป็นรา้นที�รวบรวมสนิคา้ต่างๆของญี�ปุ่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ ใกล ้ๆ กันจะมหีา้งออิอนมอลล ์ท่านสามารถ
เดนิไปชอ้ปปิ3งได ้สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

13.55น.  เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เที2ยวบนิที2 XW101 
ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครื2อง กรณีทา่นตอ้งการ (ส ั2งซื2อบนเครื2องเทา่น ัDน) 

 
19.10น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

**************************** 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลี2ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื2องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี2ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี2ยนโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพื2อใหท้่านท่องเที2ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การ
บรกิารของรถบสันําเที2ยวญี2ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี2ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั2วโมง มอิาจเพิ2มเวลา
ได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี2ยนเวลา
ทอ่งเที2ยวตามสถานที2ในโปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลี2ยนเงนิเยนปรบัสูงขึDน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ2มขึDนโดยจะแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ 
เง ื2อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัDงนีDจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึDนไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิทที�มโีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 
วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ30ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย
ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที2ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที2ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัDง มฉิะน ัDนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัDงส ิDน  
3.การชําระคา่บรกิาร  ชาํระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิ�มเตมิของลกูคา้ กรณุาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจําหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีที�กอง
ตรวจคนเขา้เมอืงทั 3งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 3งสิ3น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้
บรกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่
วา่กรณีใดๆ ทั 3งสิ3น 
อตัราคา่บรกิารนีDรวม 
1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั 3นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิยกเวน้กรณีอพัที�นั�งเพิ�ม 
** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�องขากลับ สามารถสั�งซื3อจากเลม่เมนูบนเครื�องไดเ้ลยเนื�องจากตั�วกรุ๊ปไมรั่บสั�งจองลว่งหนา้ 



 

   

 

 

  

  

 

 

2. ค่าที�พักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็น
แบบเตยีงเดี�ยวสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดี�ยว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพัก
เดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.อตัราคา่บรกิารนีD � รวม 
1. � คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั 3นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได ้ยกเวน้การซื3อที�นั�งเพิ�ม 
� ซืDอที2น ั2งเพิ2ม สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ที�นั�ง พรอ้มชาํระคา่ที�นั�งได ้
ดังนี3 
- ที2น ั2งช ัDน ScootBiz ราคาเที2ยวเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ที2น ั2งแบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงื2อนไข ดงันีD 

โซน แถวที2 ประเภทที2น ั2ง Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เที2ยว 
โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ3ว 2,000 บาท 
โซนเงยีบ 22-25 Super มากกวา่ 35 นิ3ว 1,500 บาท 
โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ3ว 1,700 บาท 
โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 นิ3ว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 นิ3ว 1,700 บาท 
*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิารนั�ง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญาตใหเ้ด็กนั�ง  
2. �คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมี
ปรับเปลี�ยนพักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้
3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. � ค่านํ Dาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื2องที�สายการบนิ NokScoot กําหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึDนเครื2องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี 
บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 
� ซื3อนํ3าหนักสัมภาระเพิ�มสายการบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อย่างชา้ก่อนเดนิทาง 10 วัน) มีค่าใชจ้่ายดังนี3 (ราคาต่อ
เที2ยว) 
+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท 
หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากดัจํานวนชิ3นในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั�วโลกให1้ใบ นํ3าหนักสงูสดุได ้32กก./ชิ3น 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ั2งซืDอประกนั
สขุภาพเพิ2มได ้
6.อตัราคา่บรกิารนีDไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ3ามันที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิหรอืเงนิไทย 1300 บาท สําหรบักรุป๊ที2มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
นํ Dาใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี2ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี2ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัDนในประเทศญี2ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื2อการทอ่งเที2ยว เยี2ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื2นเอกสารในข ัDนตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื2อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี2ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีD 
1.       ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 



 

   

 

 

  

  

 

 

2.       สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ3นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี2ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี2ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 3น 
 3.       ในขั 3นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไ ม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัDงหมดก่อนทําการจอง เพื2อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื2อท่านตกลงชาระเงนิมดัจําหรอืค่าทวัรท์ ัDงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื2อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัDงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี2จะเลื2อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึDนในกรณีที2มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ3นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 3งสิ3น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั 3งสิ3น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั 3งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 3งหมด  
7. รายการนี3เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 3งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 3งนี3ข ึ3นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 10วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั3น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 3งสิ3นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั3น  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ3งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 3งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ3าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันที�ทําทัวรเ์ต็มวัน เริ�มในวันที�2ของการเดนิทางรวมจํานวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�ม
งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั3น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั 3งนี3ข ึ3นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั3นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตาม
สถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ท่องเที�ยว ตามพ.ร.บ. การท่องเที�ยว เท่านั3น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถ
ซื3อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 



 

   

 

 

  

  

 

 

17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 3งสิ3นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั3น  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 

 


