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JXW23 Super Golden Route Winter โอซาก้า โตเกยีว 5วัน 3คืน  

Super Golden Route Winter โอซาก้า 
โตเกียว 5วัน 3คืน 

โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ โอชิโนะฮักไก 
โตเกียว 

โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชมิิอนิาร ิโอกากิ เมืองเซกิ ร้าน
มีดซันชู หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า เขตเมืองเก่าลติเติ้ลเกียวโต 
จังหวัดยามานาชิ คาวากูจิโกะ โอชโินะฮัคไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว ช้

อปป้ิงชนิจูกุ วดันาริตะ ห้างออิอนมอลล ์ร้านดองก้ี 

ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท 

สุดคุ้ม!!!«แช่ออนเซ็น«Wi-Fi on bus«ทานไมอ่ั้น!!บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ+์บุฟเฟ่ต์
BBQ 

มีไกด์ รถพาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวนัอิสระฟรี
เดย ์

พักโอกากิ 1 คืน นากาโนะ (ออนเซ็น) 1 คืน นาริตะ 1 คืน  

บินตรงสูโ่อซาก้า(สนามบินคันไซ) และบินกลับจากโตเกียว (สนามบินนาริตะ)
โดยสายการบิน NokScoot (XW) น้ําหนักกระเป๋า 20 กก. บริการอาหารพรอ้ม

น้ําดืม่บนเครื่องขาไป 1มื้อ 
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วันท่ี รายละเอียดทอ่งเทีย่ว 

1  กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

2  สนามบินคันไซ - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – DOTON PLAZA ย่านชินไซบาช ิ
เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชมิิอินาริ – มิตชยุเอา้ท์เล็ท - โอกากิ จ.กิฟุ 

3  เมืองเซกิ - ร้านมดีซันช ู– หมูบ่้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามา่ – ลิตเติ้ลเกียวโต 
- เขตเมืองเก่าซันมาชซิจูิ - นากาโนะ - ออนเซ็น 

4  นากาโนะ – จ.ยามานาชิ - โอชโินะ ฮักไก – คาวากูจิโกะ – พิพิธภัณฑแ์ผ่นดินไหว – 
โตเกียว – ช้อปปิง้ชินจูกุ - นาริตะ 

5  นาริตะ – วัดนาริตะ – ร้านดองก้ี – ห้องออิอนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่า
อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ ่ เด็ก(เสริมเตยีง) เด็ก(ไม่เสริมเตยีง) ทารก พักเดี่ยว 

21 - 25 Nov 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 9,500 

28 Nov - 02 Dec 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 9,500 

03 - 07 Dec 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 9,500 

12 - 16 Dec 2018  28,900  28,900 28,900 7,000 9,500 

19 - 23 Dec 2018  28,900  28,900 28,900 7,000 9,500 

26 - 30 Dec 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 9,500 

28 Dec 2018 - 01 Jan 

2019  
35,900  35,900 35,900 7,000 9,500 

30 Dec 2018 - 03 Jan 

2019  
35,900  35,900 35,900 7,000 9,500 

02 - 06 Jan 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

09 - 13 Jan 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 
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16 - 20 Jan 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

23 - 27 Jan 2019  26,900  26,900 26,900 7,000 9,500 

30 Jan - 03 Feb 2019  26,900  26,900 26,900 7,000 9,500 

06 - 10 Feb 2019  26,900  26,900 26,900 7,000 9,500 

13 - 17 Feb 2019  26,900  26,900 26,900 7,000 9,500 

20 - 24 Feb 2019  26,900  26,900 26,900 7,000 9,500 

27 Feb - 03 Mar 2019  27,900  27,900 27,900 7,000 9,500 

06 - 10 Mar 2019  28,900  28,900 28,900 7,000 9,500 

13 - 17 Mar 2019  28,900  28,900 28,900 7,000 9,500 

20 - 24 Mar 2019  29,900  29,900 29,900 7,000 9,500 

รายละเอยีดทัวร ์

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

20.30  พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศขาออก ชั้น
3 เคาน์เตอร์สายการบิน NOKScoot เจ้าหน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความ
สะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึ้นเครือ่ง 

23.40  นําท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบิน NOKSCOOT 
เที่ยวบินท่ี XW112 (บนเครือ่งมอีาหารบรกิารรอ้นและนํ้าดื่ม)   

วันท่ี 2 สนามบินคันไซ - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – DOTON PLAZA ย่านชินไซบา
ชิ เกียวโต – ศาลเจา้ฟูชิมอิินาริ – มิตชยุเอ้าท์เล็ท - โอกากิ จ.กิฟุ 

เช้า  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง) ผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้นํา อาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรบั  รับกระเป๋า
เรียบรอ้ยและทําภารกิจส่วนตัว จากน้ันนําท่านขึ้นรถปรบัอากาศนําท่านขึ้นรถปรบัอากาศ
เดินทาง เมืองโอซาก้า เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลกัษณ์อันโดดเด่นของ
เมืองโอซาก้า สร้างขึ้นเป็นครัง้แรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื่อปีค.ศ.
1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดบัไดเมยีวผูพ้ยายาม
รวบรวมประเทศเป็นครัง้แรก แต่หลงัจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 
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ตระกลู Toyotomi ถูกฆา่ล้างโคตร Tenshukakuก็ถกูทําลายลงยอ่ยยับ ตอ่มาได้รบัการ
บูรณะใหม่ในสมยั Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสียหาย
ทัง้หมดกอ่นจะทําการบูรณะขึ้นมาใหมอ่กีครั้งและถกูประกาศให้เป็นสมบัตขิองชาตอิกี
ด้วย ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ช้ัน เครือ่งประดบัหลงัคาและภาพ
เสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอรา่มสวยงาม (ทัวร์นําชมและ
ถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) จากน้ันท่านเดินทางสู่ ย่านชินไชบาช ิใหท้่านไปช้อปปิง้ที ่
DOTON PLAZA ย่านชินไซบาชิ เป็นห้างสําหรบัละลายเงินเยน พบกับสินค้า
หลากหลายราคาถกู ไม่วา่จะเป็นเครือ่งสําอาง ครีม ของใช้ ยาบํารงุ สุขภาพ สบู่ ครมี
ล้างหน้า เครื่องไฟฟา้ เป็นต้น จากน้ันนําท่านไปถ่ายรูปกับป้ากูลิโกะ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี 1 ) เมนูBBQบุฟเฟ่ต ์ 

บ่าย  นําท่านเดินทางไปชม ศาลเจา้ฟูชิม ิอินาริ Fushimi Inari Shrine ชม เสาโทริอ ิ
ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลกัษณ์ของศาลเจ้าทีม่ีมากกว่ารอ้ยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทาง
ของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง 
MEMORIES OF GEISHAที่ซายรูิ นางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพ
เจ้าใหต้นเองสมความปรารถนาจนสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองโอกากิ 
จากน้ันทา่นไปช้อปปิง้สินค้าแบรนเนมด์ราคาพิเศษที่ Mitsui Outlet เอ้าท์เล็ทมอลล์ 
ขนาดใหญ ่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงรา้นอาหาร เครือ่งดืม่ ร้านกาแฟ อาหาร
มื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย 

ค่ํา  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ท่ีพัก 

ท่ีพัก: Quintessa Hotel Ogaki/Hotel Koyo หรือระดับใกล้เคยีงกัน 

(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษทัจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวัน
เดินทาง) 

(อาจจะมีการปรบัเปลีย่นพกัเมอืงใกล้เคยีง เช่น นาโกย่า) 

 

วันท่ี 3 เมืองเซกิ - ร้านมดีซันช ู– หมูบ่้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามา่ – ลิตเติ้ล
เกียวโต - เขตเมอืงเก่าซันมาชิซจูิ - นากาโนะ - ออนเซ็น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อท่ี2) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซกิ นําท่านแวะชม ร้านซันชู หรือ Hamonoyasan สถานที่
ทีผ่ลติมดีไดค้มสุดๆ อกีทั้งยงัเป็นเมอืงทีม่ีช่ือเสียงเรื่องการตดีาบญ่ีปุ่นอย่างดาบเซกิ 
สําหรบัที่ร้านซันชูน้ีมีเครือ่งใช้ของมคีมต่างๆ มากมายกว่า 3,000 ช้ิน ไม่ว่าจะเป็นมดี
หรอืกรรไกรตดัแต่งกิง่และสวน กรรไกรตดัเลบ็กรรไกรหลากขนาด หรอืมดีสําหรบัทํา
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ครัวหลากหลายรปูแบบที่ช่วยใหก้ารเตรยีมวตัถดุิบของคุณง่ายยิง่ขึ้นนอกจากน้ียังมีดาบ
ญ่ีปุ่น ขนมและเครื่องดื่มเย็นๆ จําหน่ายอกีดว้ย อีกส่ิงหน่ึงพลาดไม่ได้เมือ่มาร้านซันชูคอื 
การชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ ดาบซามูไรคมๆ ทีฟ่ันฉบัเดยีวต้นไผ่กข็าดเป็น 2 
ทอ่น พร้อมใส่ชุดกิโมโนและเส้ือก๊ักซามูไรถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก จากน้ันนําท่าน
เดินทางสู่ หมูบ่้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนให้เป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมโดยยูเนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1995 ภายในหมูบ่้านที่สวยงามและเป็นแบบ
ญ่ีปุ่นแท้ดัง้เดมิน้ันมีเสน่หด์งึดดูให้นักท่องเทีย่วทั้งใน และต่างประเทศ เป็นจํานวนมาก 
เอกลกัษณ์ของบ้านในแบบกัสโชสึคุริ (Gassho-zukuri) บ้านแบบญ่ีปุ่นดัง้เดิม ช่ือน้ี
ไดม้าจากคาํว่า“กัสโช” ซึ่งแปลว่า “พนมมอื”ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถงึ 60 
องศา มีลกัษณะคล้ายสองมือทีพ่นมเข้าหากนั ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และ
มีความกว้าง 10 เมตร ซึง่โครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไมไ่ดใ้ช้ตะปู อกีทั้งวัสดุ
อปุกรณ์ในการกอ่สร้างต่างๆ ล้วนแต่มาจากวสัดุจากธรรมชาติ อย่างต้นหญ้าทีป่ลกูไว้
เพื่อนํามาใช้มุงเป็นหลงัคาขนาดหนาแต่ยงัคงความแขง็แรง จนสามารถรองรบัหมิะทีต่ก
มาอย่างหนักในช่วงฤดหูนาวได้เป็นอย่างด ี

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี3) เมนูแบบเซตญีปุ่่น 

บ่าย  นําท่านชม ทาคายามา่จินยะ หรือ ท่ีวา่การอําเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า ซึง่เป็นจวน
ผู้ว่าแหง่เมืองทาคายาม่า เป็นที่ทาํงานและทีอ่ยูอ่าศยัของผู้ว่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็น
เวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกูลกกุาวาในสมยัเอโดะ (ทัวร์นําชม
ด้านอก) จากน้ันนําทา่นเดิมชม หมู่บา้น Little Kyoto หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซจู ิ
Sanmachi-Suji ซึง่เป็นหมูบ่้านเก่าแก่สมยัเอโดะกว่า 300 ปกี่อน ทีย่งัอนุรกัษ์และคง
สภาพเดมิได้เป็นอย่างด ีอิสระใหท้กุทา่นได้เดินเทีย่วและช่ืนชมกบัทศันียภาพเมอืงเก่า
ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรอืนโบราณและร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลติและจํา  หน่ายเหล้า
สาเก ร้านทํามิโสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของที่ระลึกพื้นเมอืงเฉพาะถิ่น เช่น ซารุ
โบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสีแดงไม่มหีน้าตา ซึง่ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หน่ึงของเมอืง
ทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเช่ือเกีย่วกับโชคลางของ
ชาวญ่ีปุ่นอกีด้วย และเกบ็เกีย่วบรรยากาศอันน่าประทบัใจมากมาย ท่านยงัสามารถลอง
ลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอกีด้วยหรอืถ่ายรปูกบัสะพานสีแดงนาคาบาช ิ
Nakabashi Bridge จนสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ จังหวัดนากาโนะ นําท่าน
เขา้สู่ท่ีพัก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําท่ีห้องอาหาร (มื้อท่ี4) บุฟเฟ่ตข์าปยูักษ ์

หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ เพ่ือสุขภาพ/ ออน
เซ็น (Onsen) นํ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่นให้ทา่นได้พกัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่า
นํ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเรือ่ง โรคภยัไข้เจ็บและผิวพรรณเปลง่ปลั่ง 

ท่ีพัก: Shirakaba Kogen Onsen / Shirakabko view hotel Kogen Ike no 
Taira หรือระดบัใกล้เคยีงกัน 

(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวัน
เดินทาง) 
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วันท่ี 4 นากาโนะ – จ.ยามานาชิ - โอชโินะ ฮักไก – คาวากูจิโกะ – พิพิธภัณฑ์
แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อท่ี 5) 

นําท่านเดินทางไป จังหวดัยามานาซิ ย่านภูเขาไฟฟูจิ  เดินทางไปยงั หมู่บา้นโอชิ
โนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ประกอบด้วยบอ่นํ้า 8 บอ่
ในโอชิโนะ ตัง้อยูร่ะหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่นํ้าทัง้ 8 
น้ีเกิดจากการละลายหิมะบนภูเขาไฟฟูจิที่ละลายในช่วงฤดูรอ้นทีม่อีายุมามากกว่า 
1,200 ปี ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซมึซาบไปยงับอ่นํ้าแตล่ะ
บอ่นํ้า ดงัน้ันนํ้าทีอ่ยู่ในบอ่จะเป็นนํ้าทีใ่สสะอาดและสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งน้ี
ยังได้ถกูเลอืกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหลง่นํ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีี่สุดของญ่ีปุ่นอกี
ด้วย  อีกทัง้บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และววิของภูเขาไฟฟูจิไดใ้นวันที่อากาศ
แจ่มใส ใหท้่านได้เพลดิเพลินกบับรรยากาศ พร้อมชมและเลือกซื้อสินค้า
พื้นเมือง  จากน้ันนําทา่นเดินทางไป ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพ่ือรับประทานอาหาร
กลางวัน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ท่ี 6) เมนู Japanese set 

บ่าย  นําท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ี่ พิพิธภัณฑแ์ผ่นดินไหว 
Experience Earthquake ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจําลองแผ่นดินไหว รบัการ
ส่ันสะเทอืนจากขั้นต่ําสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรยีนรู้ประสบการณ์ ในหอ้ง
จําลองแบบต่างๆ จากน้ันใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทิเช่น ขนม เครือ่งสําอาง 
เครือ่งไฟฟ้า ผลติภัณฑ์จากนํ้ามันม้า โฟมล้างหน้าถา่นหินภูเขาไฟ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 
4GF หรอืวติามินบํารงุร่างกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเป็นนักวิจัยช่ือดังของชาวญ่ีปุ่น 
จนสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่ โตเกียว เมอืงหลวง นําท่าน ช้อปปิง้ย่านชินจู
กุ ย่านช้อปปิง้ช้ันนําของชาวญ่ีปุ่นทีถ่ือว่าเป็นแหลง่อพัเดทเทรนด์ใหม่ๆ เป็นย่านความ
เจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกยีวในปัจจุบัน เชิญท่านเลอืก ชมและซื้อสินค้ามากมาย 
อาทิเช่น เครือ่งใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬิกา, 
เส้ือผา้ และเครือ่งสําอาง KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK II และอื่นๆ อกีมากมาย ที่
ราคาคอ่นข้างถกูกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไมไ่ด้เลยก็ คอื ร้าน 100เยน (อยู่ตกึPEPE
ช้ัน8) ซึง่สินค้าทกุอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เทา่กันหมด ทีท่่านสามารถเลอืก
ซื้อเป็นของฝากกลบับา้นได ้อาหารมื้อเย็นอิสระตามอธัยาศยั ให้ท่านได้เลือกชิม
ร้านอร่อยต่างๆจนถึงเวลานัดหมายนําท่านเดินทางสู่ท่ีพักย่านนาริตะ 

ท่ีพัก: The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคยีงกัน 
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(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษทัจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย3-5วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันท่ี 5 นาริตะ – วัดนาริตะ – ร้านดองก้ี – ห้องออิอนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ – 
ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 7)  

นําท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ วัดน้ีเป็นหน่ึงในวัดที่เป็นที่รู้จกัมากที่สุดในภูมภิาคคันโต 
ถือว่าเป็นวดัทีโ่ด่งดงัที่สุดในแถบชิบะ และจํานวนผู้มาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจ้าเม
จิ ในกรุงโตเกยีว บริเวณวดัเป็นทีต่ัง้ของประตูหลัก มทีางเดินบันไดขึ้นสู่อาคารหลักเป็น
สถานที่สําหรบัสักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถบันทึกภาพเจดียห์้าช้ันหน่ึงคู่ 
สวนหยอ่มทีม่ีสระนํ้าขนาดใหญ่ รวมทัง้บริเวณสําหรบัเลีย้งสัตว์ ภายในก่อสร้างด้วย
สถาปตัยกรรมพทุธแบบอินเดยี โดยยงัคงเอกลกัษณ์ของศลิปะแบบญ่ีปุ่นเอาไว้ นําท่าน
กราบนมัสการขอพรพระเพือ่สิรมิงคล ให้มีชีวติทีด่ีและยืนยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้
เครือ่งรางของขลงัและสินค้าพ้ืนเมือง จากน้ันนําท่านเดินทางไปช้อปปิง้ ร้านดองก้ี เป็น
ร้านที่รวบรวมสินค้าต่างๆของญ่ีปุ่นไวม้ากมาย ในราคาพิเศษ ใกล้ๆ กันจะมีห้างออิอ
นมอลล์ ท่านสามารถเดินไปช้อปปิง้ได้ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อ
เตรยีมตัวเดินทางกลบั 

13.55  เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมอืงโดย สายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินท่ี XW101 *
ราคาทัวรย์งัไม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง (บนเครื่องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 

18.25  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบิน การจราจรชว่งเทศกาลหรือวันหยุดของญีปุ่่น  เป็นต้น โดยมิตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้
ท่านท่องเทีย่วไดค้รบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญีปุ่่น ตามกฎหมายของ
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ประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้ริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะ
เป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตาม
สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

กรณีอตัราแลกเปล่ียนเงินเยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการ
เพ่ิมขึ้นโดยจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตอ้งมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไมถ่ึง30ท่าน 

- ขอส่งจอยทัวรใ์หก้บับริษทัที่มโีปรแกรมและราคาใกล้เคยีงกัน 

- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า
ก่อนการเดินทาง 10 วัน 

- หรอืขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่ม (ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ถงึ30ท่านและทา่นยังประสงค์
เดินทางต่อ) โดยทางบริษทัจะทําการแจ้งใหท้่านทราบก่อนล่วงหน้า 

2. ในกรณีท่ีลูกค้าตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

3.การชําระค่าบริการ ชําระเงินค่าจองทวัรท์่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลอืชําระกอ่นการเดินทาง 20
วัน 

**สําเนาหน้าพาสปอรต์ผู้เดินทาง+ความประสงค์เพิ่มเติมของลกูคา้ กรุณาส่งพรอ้มหลกัฐานการโอน
เงินมดัจําหรือพรอ้มยอดคงเหลือ** 

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

การยกเลิกทัวร์ เมื่อจองทัวร์ชาํระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณ ีและกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดนิทางออก 
หรอื เข้าประเทศที่ระบไุว้ ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมค่ืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้ส้ิน รวมถึง เมือ่ท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บรกิารรายการใดรายการหน่ึง 
หรอืไม่เดินทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้ส้ิน 

  

5.อตัราคา่บริการน้ี รวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบัช้ันประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทัวรข์้างต้น 
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ที่น่ังเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่น่ังได้ ยกเว้นการซือ้ที่น่ัง
เพิ่ม 

ซื้อท่ีน่ังเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกยีว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่น่ัง พรอ้ม
ชําระค่าที่น่ังไดด้ังน้ี 

- ท่ีน่ังชั้น ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจง้
ก่อนเดินทาง10วัน 

- ท่ีน่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง7วัน มคี่าใช้จา่ยและเงื่อนไข ดงัน้ี 

 

2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการหรือระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพกัคู่/พักสาม

ท่านเตม็อาจมปีรบัเปลีย่นพกัห้อง Single 1ทา่นต่อหอ้งในโรงแรมระดบัเดียวกันได ้

3. ค่าอาหารคา่เข้าชมและค่ายานพาหนะทกุชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 

5. ค่านํ้าหนักกระเปา๋ สัมภาระท่ีสายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
กําหนดทา่นละไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน7กก. และคา่ประกันวินาศภัย
เคร่ืองบินตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ (ค่าทัวรไ์ม่รวมการประกันความ
คุ้มครองการสูญเสียหรอืเสียหายของกระเปา๋เดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกดิความเสีย บริษทัฯ
ไม่สามารถรบัผดิชอบได้) 

ซื้อนํ้าหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) เส้นทางโตเกียว มคี่าใช้จ่ายดงัน้ี 

+5 กก. -- 400 บาท 

+10กก. -- 700 บาท 

+15กก. -- 1,000 บาท 

+20กก. -- 1,300 บาท 
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+30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบินไม่จํากดัจํานวนช้ินในการโหลด แตก่ฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบนน.สูงสุดได้ 
32กก./ช้ิน 

6. ค่าประกันอุบตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกัน
สุขภาพท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสุขภาพเพ่ิมได ้

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวตา่งๆ 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบอุาทิเช่นค่าอาหารเครือ่งดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น 

3. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรยีกเกบ็) 

4. ค่าภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเกบ็เพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบิน 

5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. ค่าทิปไกด์รวมคนขบัรถ ท่านละ 4,000 เยนตอ่ทริป สําหรับกรุ๊ปท่ีมีหวัหน้าทัวร์แล้วแต่นํ้าใจ
จากท่าน 

รายละเอียดเกี่ยวกบัมาตรการยกเว้นวซี่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย 

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเว้นวซี่าเข้าประเทศญีปุ่น่ให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพํานักระยะส้ันใน
ประเทศญีปุ่่นไม่เกิน 15 วัน ไมว่่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ
จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพ่ือยืนยันการมีคณุสมบตัิการเข้าประเทศ
ญีปุ่่น* ดังตอ่ไปน้ี 

1. ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจัดการให้) 

2. ส่ิงทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศญ่ีปุ่นได้ 
(เช่น เงินสด บัตร 
เครดติ เป็นต้น) 

3. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งทีพ่ํานักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจัดการให้) 

4. กําหนดการเดินทางระหวา่งที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจัดการให้) 
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คุณสมบัติการเขา้ประเทศญีปุ่่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซี่า) 

 1. หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอือยูไ่มต่่ํากว่า 6 เดือน 

 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัิ
การพํานักระยะส้ัน 

 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 

 4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกส่งตัวกลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้
เข้าประเทศ และไม ่
เข้าข่ายคุณสมบตัทิี่จะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ  

7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศึกษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความ
เขา้ใจตรงกันระหวา่งท่านลูกค้าและบริษทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา่ทัวร์
ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดนิทางหรือปรับราคาคา่บริการขึ้นในกรณท่ีีมีผู้ร่วม
คณะไม่ถึง 30ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน้ามันและภาษีสนามบินทกุแหง่เพิม่ หากสายการบินมกีารปรบัขึ้นกอ่นวัน
เดินทาง 

3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นเทีย่วบิน โดยมติอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ
ต่างๆ 

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ
ความรบัผดิชอบของบริษทัฯ 

5. บรษิัทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน
, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งได้รบัการยืนยันจากบรษิัทฯอกีครั้งหน่ึง หลงัจากได้สํารองโรงแรม
ที่พกัในต่างประเทศเรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกล้เคยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามที่ระบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องใหก้บักรุป๊ที่เข้าพัก  โดยมีหอ้งพกัสําหรับ
ผู้สูบบหุรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งได้ตามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได้  
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9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษทัฯ อยา่งน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน บรษิทัฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได ้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผู้จัดกํากบัเท่าน้ัน  

11. ผู้จัดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น 
ๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ 
ขอสงวนสิทธิในการจัดหอ้งให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คอื 1ห้องพกัคู่ และ 1ห้องพกัเดีย่ว โดยไม่
ค่าใช้จ่ายเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะ
ติด อาจทําให้เวลาในการทอ่งเที่ยวและ ช้อปปิ้งแตล่ะสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ 
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผู้เดินทางในบางครัง้ที่ตอ้งเรง่รบี เพือ่ให้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนตอ่ในวันทีท่ําทัวร์เต็มวัน เริม่ในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน
3ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10-12
ช่ัวโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มอิาจเพิม่เวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และ
คนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลกั 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง 

16. การประกันภยั ทีบ่ริษทัฯไดท้ําไว้สําหรบัความคุม้ครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอบุัติเหตุจาก
การเดินทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เทา่น้ัน ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไข้ได้
ป่วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบริษทัฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่นได้เข้าใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแล้วเมือ่ท่านชําระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จาก
บริษทั ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการใหค้ําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผู้จัดกํากบัเท่าน้ัน 

18. ผู้จัดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ 

 


