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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 ์รถพาเทีย่วครบทุกวนั ไมม่วีนัอสิระฟรเีดย ์

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

สายการบนิ NokScoot (XW) นํา้หนกักระเป๋า 20 กก.  
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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 ิ- มติชยุเอา้ทเ์ล็ท 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 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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  
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4-9 มกราคม63 27,888  
 

 
 
 

ราคาเด็ก 0-2 ปี (Infant) 
ราคา 7,000 บาท 

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.  นําท่านเดินทางสู่สนามบนิคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน  NOKSCOOT 
เทีย่วบนิที ่XW112 ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (ส ัง่ซือ่บนเครือ่ง
เทา่น ัน้) 
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วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ - โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ - ดวิตีฟ้ร ีJTC - ถา่ยรปูป้ายกูลโิกะ – เกยีวโต – ศาลเจา้
ฟชูมิอินิาร ิ– โอกาก ิ– มติชุยเอา้ทเ์ล็ท Shigaryuo - โอกาก ิจ.กฟิ/ุนาโกยา่ 

                  อาหารเทีย่ง (ชาบบูฟุเฟ่ต)์ 

 
07.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 

ชัว่โมง) ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่ น

ไม่อนุญาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  รับกระเป๋าเรียบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว 

จากนัน้นําท่านขึน้รถปรับอากาศนําท่านขึน้รถปรับอากาศเดนิทาง เมอืงโอ
ซากา้ เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลกัษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอ
ซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื่อปี

ค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียว
ผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรก แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin 

ในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกทํา  ลายลง
ย่อยยับ ต่อมาไดร้ับการบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสยีดายที่ในปี ค.ศ.
1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมดก่อนจะทําการบูรณะขึน้มาใหม่อีกครัง้และถูก

ประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิีกดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู55 เมตร มี 5 สว่น 
8 ชัน้ เครื่องประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลง

ทองสอีร่ามสวยงาม (ทวัรนํ์าชมและถา่ยรูปบรเิวณดา้นนอก)  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1 ) เมนูชาบูบุฟ

เฟ่ต ์ 

บา่ย จากนัน้เดนิทางไปชอ้ปป้ิงที ่รา้น JTC Duty free อสิระเลอืกซือ้สนิคา้
ราคาถูก และผลติภัณฑต์่างๆของญี่ปุ่ นตามอัธยาศัย นําท่านไป ถา่ยรูป
กบัป้ากลูโิกะ  หนึง่ในป้ายไฟทีโ่ด่งดังมากทีส่ดุแห่งโดทมโบร ิเมื่อมาโอ

ซากา้ตอ้งไม่พลาดทีจ่ะถ่ายรูปกับป้ายกูลโิกะทีน่ี่เพราะว่าป้ายแห่งนี้ถอืว่า
เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้ นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต 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

ในกลางศตวรรษที ่19 วัดและ
ศาลเจา้มากมายในเกยีวโตถูก
สร า้งข ึ้นมาในช่วงนั้นแหล่ง

ประวัตศิาสตร ์17 แห่ง มีอาณา
เขตตั ้งแต่บริเวณตะวันออก

เฉียงใตจ้ดตะวันตกเฉียงเหนือ
ในตอนกลางและเหนือของภมูภิาคคนัไซ ซึง่จัดว่าเป็นศนูยก์ลางของเกาะฮนช ูนําทา่นไปชม ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ
Fushimi Inari Shrine ชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของศาลเจา้ทีม่ีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาว

ตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถึง 4 ก ิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง 
MEMORIES OF GEISHAทีซ่ายูร ินางเอกของเรื่องวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความ

ปรารถนาจนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอกาก ิจากนัน้ท่านไปชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมดร์าคาพเิศษที ่
MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอา้ทเ์ล็ทมอลล ์มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย รวมถงึรา้นอาหาร เครือ่งดืม่ 
รา้นกาแฟ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั  

 คํา่ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

      ทีพ่กั: Hotel Koyo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมที่ท่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัด

หมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) (อาจจะมกีารปรับเปลีย่นพักเมอืงใกลเ้คยีง เชน่ นาโกย่า)  
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วนัทีส่าม     เมอืงเซก ิ- รา้นมดีซนัชู – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต - เขตเมอืงเกา่ซนั 
                  มาชซูิจ ิ- นากาโนะ - ออนเซ็น    อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set),เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเซก  ินําท่านแวะชม 
รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานทีท่ ี่

ผลติมีดได้คมสุด ๆ อีกทั ้งยังเป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงเรื่องการตดีาบญี่ปุ่ นอย่างดาบเซก ิ

สําหรับที่รา้นซันชูนี้มีเครื่องใชข้องมีคมต่าง ๆ 
มากมายกว่า 3,000 ชิน้ ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือ
กรรไกรตัดแต่งก ิ่งและสวน กรรไกรตัดเล็บ

กรรไกรหลากขนาด หรือมีดสําหรับทําครัว
หลากหลายรูปแบบที่ชว่ยใหก้ารเตรียมวัตถุดบิ

ของคณุง่ายยิง่ข ึน้นอกจากนี้ยังมดีาบญีปุ่่ น ขนมและเครือ่งดืม่เย็น ๆ จําหน่ายอกีดว้ย อกีส ิง่หนึง่พลาดไม่ไดเ้มื่อมา
รา้นซนัชคูอื การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดาบซามูไรคม ๆ ทีฟั่นฉับเดยีวตน้ไผ่ก็ขาดเป็น 2 ท่อน พรอ้ม
ใส่ชุดกโิมโนและเสือ้ก ัก๊

ซามไูรถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่

หมู่บ ้านชิร าค าวาโก ะ 
(Shirakawa-go) ไดร้ับการ
ขึ้นทะเบียนใหเ้ ป็นมรดก

โลกทางวัฒนธรรมโดย
ยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1995 
ภายในหมู่บา้นที่สวยงาม

และเป็นแบบญี่ปุ่ นแทด้ัง้เดมินัน้มีเสน่ห์ดงึดูดใหนั้กท่องเทีย่วทัง้ใน 
และตา่งประเทศเป็นจํานวนมากเอกลกัษณ์ของบา้นในแบบกัสโชสคึุร ิ

(Gassho-zukuri) บา้นแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ ชือ่นี้ไดม้าจากคําว่า“กัสโช” 
ซึง่แปลว่า “พนมมอื”ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลงัคาชนัถงึ 60 องศา มี
ลกัษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 

เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดย
ไม่ไดใ้ชต้ะปู อีกทัง้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสรา้งต่างๆ ลว้นแต่มาจาก

วัสดจุากธรรมชาต ิอย่างตน้หญา้ทีป่ลูกไวเ้พื่อนํามาใชมุ้งเป็นหลังคา
ขนาดหนาแตย่ังคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอย่าง
หนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอย่างด ี

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

จนิยะ หรือ ที่ว่าการ

อําเภอเก่าเมอืงทาคา
ยาม่า ซ ึง่เป็นจวนผูว้่า

แห่งเมืองทาคายาม่า 
เป็นที่ทํางานและที่อยู่
อาศัยของผูว้่าราชการ

จังหวัดฮิดะ เป็นเวลา
กว่า 176 ปี ภายใตก้าร

ปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ(ทัวรนํ์าชมดา้นอก) จากนัน้นําท่านเดมิชม หมูบ่า้น Little Kyoto 
หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจSิanmachi-Suji ซึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ทีย่ังอนุรักษ์และ
คงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือน

โบราณและรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจํา  หน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของที่
ระลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไม่มหีนา้ตา ซึง่ถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของ
เมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญี่ปุ่ นอีกดว้ย และ

เก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอีกดว้ยหรือ
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ถา่ยรูปกบัสะพานสแีดงนาคาบาช ิNakabashi Bridge สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดันากาโนะ นํา
ทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

คํา่   รบัประทานอาหารคํ่าทีห่อ้งอาหาร (มือ้ที4่ ) บุฟ

เฟ่ตข์าปยูกัษ ์
 หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์  สมัผสั

วฒันธรรมการอาบนํา้แรอ่อนเซ็น (Onsen) น้ําแร่ใน

สไตลญ์ี่ปุ่ นใหท้่านไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซ ึง่ชาวญี่ปุ่ น
เชื่อว่ า น้ํ าแร่ธรรมชาตินี้ มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการ

หมุนเวยีนของเลอืดดขี ึน้ การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และชว่ยผ่อนคลายความตงึเครียดไดอ้ย่างด ี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) 

 นําท่านเดนิทางไปโออชิปิารค์ (ชว่ง Autumn) หรอื ลานสก ี

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

สวยทีส่ดุอกีแห่งหนึง่ ตัง้อยู่ทางเหนือรมิฝ่ังทะเลสาบคาวากุจโิกะ 
ในวันทีอ่ากาศดสีามารมองเห็นววิของภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่างชดัเจน 

(ช่วงWinter) ลานสก ี Pilatus Tateshina Snow Park 
สมัผัสความงามของฤดหูนาวทีจ่ังหวัดนะงะโนะพื้นทีแ่ถบทะเทะชิ

นะ (Tateshina) บนทีร่าบสงูในดนิแดนแห่งขนุเขาอย่างจังหวัดนะ

งะโนะ (Nagano) นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดู
หนาว สนุกสนานกจิกรรมของลานสก ีหรอืถา่ยรูปกบัหมิะ อสิระให ้
ท่านเล่นกจิกรรมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ค่าทวัรไ์ม่รวมค่า

อุปกรณ์สก ีค่าเขา้ลานกจิกรรมและอุปกรณ์เล่นต่างๆหรอื
กจิกรรมตา่งๆ 

(ลานสกทีางบรษิทัสามารถปรบัเปลีย่นไดข้ ึน้อยู่กบัโรงแรม
ทีพ่กัในกรณีพกัเมอืงใกลเ้คยีงกนั และกรณีลานสกยีงัไม่
เปิดหรอืหมิะทบัถมไมเ่พยีงพอหรอืลาสกปิีดแลว้ทางบรษิทัจะปรบัไปเทีย่วโออชิปิารค์แทน สภาพอากาศ

ทางบรษิทัไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได)้ 
 

 จากนั้นเดนิทางสู่ จงัหวดัยามานาช  ิ นําท่านเดนิทางไปสัมผัส
ประสบการณ์แปลกใหม่ที่ พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว Experience 
Earthquake ท่านจะไดท้ดสอบในบา้นจําลองแผ่นดนิไหว รับการ

สั่นสะเทือนจากขั ้นตํ่าสุดสู่ขั ้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู ้
ประสบการณ์ ในหอ้งจําลองแบบต่างๆ จากนั้นใหท้่านเลอืกซือ้ของ
ฝากราคาถูก อาทเิช่น ขนม เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟ้า ผลติภัณฑ์

จากน้ํามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF 
หรือวติามนิบํารุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจ ิซ ึง่เป็นนักวจิัยชือ่ดัง

ของชาวญี่ปุ่ นเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) 
เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน้ํา 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวา
กจูโิกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ําทัง้ 8 นี้เกดิจากการละลายหมิะบนภเูขาไฟ

ฟจูทิีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้นทีม่อีายุมามากกว่า 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอันยาวนาน ในการ
ไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไปยังบอ่น้ําแตล่ะบ่อน้ํา  ดงันัน้น้ําทีอ่ยู่ในบ่อจะเป็นน้ํา

ทีใ่สสะอาดและสดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่ห่งนี้ยังไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 
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อันดบั แหลง่น้ําจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญี่ปุ่ นอีกดว้ย อีกทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละววิของภูเขา
ไฟฟจูไิดใ้นวันทีอ่ากาศแจ่มใส ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศ พรอ้มชมและเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมือง  จากนัน้
นําทา่นเดนิทางไป ทะเลสาบคาวากจูโิกะ เพือ่รบัประทานอาหารกลางวนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) เมน ูJapanese Set 
บา่ย สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ โยโกฮาม่า เมืองหลวงของจังหวัดคานากาว่า

(Kanagawa) ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 3 ลา้นคนทําใหเ้ป็นเมืองที่ใหญ่เป็น

อันดบั 2 ของญีปุ่่ นรองจากโตเกยีว นอกจากนี้ยังเป็นเมืองท่าเรือทีใ่หญ่ทีส่ดุในญี่ปุ่ น 
เป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ อุตสาหกรรม แฟชัน่และคมนาคมไปสูภู่มภิาคอื่น นําท่าน

ถา่ยรปูทีย่า่นรมิอา่วมนิาโตะ ม ิไร (Minato Mirai)  ตัง้อยู่ในเขตรมิทะ เลของเมือง
โยโกฮาม่า เป็นย่านรมิน้ํามวีวิสวย มตีกึสงู หา้งสรรพสนิคา้ แหลง่ชอ้ปป้ิงและสวนสนุก
ที่มีชงิชา้สวรรค์ขนาดใหญ่ที่มีนาฬิกาอยู่ตรงกลางวงลอ้ ซึง่ชงิชา้สวรรค์ตั ้งเด่น

ตระหง่านสะดุดตานี้อยู่ในสวนสนุกโยโกฮาม่าคอสโม่เวลิด ์(Yokohama Cosmo 
world) ที่ใหญ่ทีสุ่ดในโยโกฮาม่า สวนสนุกแห่งนี้ สามารถเขา้ไดฟ้รี แต่ตั๋วสําหรับ

เครื่องเล่นแต่ละอย่างจะตอ้งซือ้แยกต่างหาก อสิระถ่ายภาพตามอัธยาศัย 
จากน ัน้นําทา่นเขา้ทีพ่กั  อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั 

 โรงแรมทําเลด ีใกลส้ถานรีถไฟ ท่านสามารถน ัง่รถไฟไปเทีย่ว

ที ่โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ ไชน่าทาวนท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดของญีปุ่่ น 
ศนูยร์วมรา้นอาหารของโยโกฮามา่ มรีา้นคา้ท ัง้หมด 620 รา้น 

สามารถลิม้รสอาหารจนีแท้ๆ ไดด้ว้ย 

ทีพ่กั: APA Hotel Yokohama Bay Tower หรอืระดบัใกลเ้คยีง

กนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันก่อน

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
องค์ เจา้แม่กวนอิมทองคํา  ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 

เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคนัโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหว ้
ขอพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง 
(ประต ูฟ้าคํารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่ีความสงูถงึ 4.5 เมตร โคม

ไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอัน
ศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้หรืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่มี
ชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง 

ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญี่ปุ่ นมายังวัดแห่งนี้ตอ้ง
มาต่อควิกันท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่ น 

ญี่ปุ่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครื่องใชคุ้ณภาพด ีมากมาย 
อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมีเวลาทีร่มิ
แม่ น้ําสุมิดะท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดในโลก 

โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky  tree) แลนดม์ารค์ใหม่ของมหานครโตเกยีว
ที่ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบริเวณใกลก้ับวัดอาซากุสะ สําหรับ

โตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมื่อวันที ่22 พฤษภาคม 2555 มีความสงูถงึ 
634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตนัทาวนเ์วอรท์ีน่ครกว่างโจวของจีน 
และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา จากนัน้นําทา่นเดนิทาง

สูต่ลาดปลาเกา่สกึจิ ิแหลง่รวมรา้นอาหารสดุฟิน มีอาหารทะเลสดๆรายรอบ
ไปดว้ยรา้นดังๆ บริเวณนอกตลาดสดบนถนนโจไก ที่เรียกกันว่า Tsukiji 
Outer Mar ket ยังคงมี มีรา้นอาหาร, รา้นอาหารทะเลสด, ขนมของกนิ รา้น

ดังๆ ของอร่อยในตํานาน ยังคงเปิดรอใหคุ้ณไปชมิของดี ของสดที่ยังคง
คณุภาพคบัแกว้ เชน่ Sushi Zanmai ใครทีช่อบซชูยิังมีรา้นเด็ดๆ อีกมากมาย 

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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บา่ย นําท่านเดนิทาง ชอ้ปป้ิงย่านชนิจูกุ ย่านรวมเสนห่ท์ุกอย่างของญีปุ่่ น ท ัง้แหล่งชอ้ปป้ิงช ัน้นํา แหลง่รวม
รา้นกนิดืม่และรา้นอาหารทุกระดบั และแหลง่ท่องเทีย่วขึน้ชือ่ และเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดใ์หม่ๆเป็นย่าน
ความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน  ใหท้่านเลือก ชมและซื้อสนิคา้มากมาย อาทิเช่น 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้ และเครื่องสําอาง KOSE , 
SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ 
อีกมากมาย  ที่ ร าคาค่อนข า้งถูกกว่ า

เมืองไทย และที่จะขาดไม่ไดเ้ลยก็ คือ 
รา้น 100เยน (อยู่ตกึPEPEช ัน้8) ซ ึ่ง

สนิคา้ทกุอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน 
เท่ากันหมด ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็น
ของฝากกลับบา้นไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงตาม

อัธยาศยั จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูโ่อไดบะ
(Odaiba) ย่านเมอืงใหม่ทีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนดิทีห่า้งได

เวอรซ์ติ ี ้ซ ึง่ภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทงิมากมาย และถ่ายรูปกบักนัด ัม้ตวัใหม่ RX-0 
Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตามอัตราสว่น 1:1 เหมอืนตวัเดมิ ทําใหม้ีความสงูถงึ 19.7 เมตร (ตัว
เดมิสงู 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 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา

เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 

กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ25ทา่น  

- ขอสง่จอยทวัรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทาง

บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิาร  ชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**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 ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการ
ใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิยกเวน้กรณีอัพทีน่ั่งเพิม่ 
** คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่งขากลบั สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนื่องจากตัว๋กรุ๊ปไม่รบัสัง่จองลว่งหนา้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ

เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ่1เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ 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) 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 

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

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูส้งูอายุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิารน่ัง 
-โซนเงยีบไม่อนุญาตใหเ้ด็กน่ัง  
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสามทา่นเต็มอาจมปีรบัเปลีย่น

พักหอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดบัเดยีวกนัได ้
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

(คา่ทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรือเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว 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./ช ิน้ 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ  1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ

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 สําหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
นํา้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
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(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 

เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น 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 มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 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 อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 10วันก่อนการเดนิทาง 

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

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการ

จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน

การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีทํ่าทวัรเ์ต็มวัน เร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจํานวน4ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 



 

HJ0506:สดุคุม้!!! AUTUMN & WINTER GOLDEN ROUTE  6D3N  (XW) 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านชําระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน

สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


