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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 
สุดคุม้!!!แชอ่อนเซ็นทานไมอ่ ัน้!!บฟุเฟ่ตช์าบ ูชาบ ูและบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

มไีกด ์รถพาเทีย่วครบทุกวนั ไมม่วีนัอสิระฟรเีดย ์
พกัโอกาก ิ1 คนื นากาโนะ (ออนเซ็น) 1 คนื โยโกฮามา่ 1 คนื   

บนิตรงสูโ่อซากา้(สนามบนิคนัไซ) และบนิกลบัจากโตเกยีว(สนามบนินารติะ) 
สายการบนิ NokScoot (XW) น า้หนกักระเป๋า 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 – ถา่ยรูปป้ายกูลโิกะ – เกยีวโต -  
ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- โอกาก ิ- มติชุยเอา้ทเ์ล็ท Shigaryuo - โอกาก ิจ.กฟุิ /นาโกยา่ 

 อาหารเทีย่ง (ชาบูบุฟเฟ่ต)์ 

3  เมอืงเซก ิ– รา้นมดีซนัชู - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ลติเติล้เกยีวโต - เขตเมอืงเกา่
ซนั 

มาชซูิจ ิ- นากาโนะ - ออนเซ็น   อาหารเชา้, เทีย่ง (Japanese Set), เย็น (บุฟเฟตข์าปู)        
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4  นากาโนะ – โออชิปิารค์ (ช่วง Autumn)หรอื ลานสก ีPilatus Tateshina Snow Park (ช่วงWinter) 
- ยามานาช ิ- พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะ ฮกัไก- คาวากูจโิกะ - โยโกฮามา่-ถา่ยรูปยา่นมนิาโตะ
มไิร 

 เชา้, เทีย่ง (Japan Set)  

5  วดัอาซากุสะ – ตลาดปลาสกึจิ ิ– ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ – 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/

เดนิทางทา่น

เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

24-29 ตุลาคม 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 ตุลาคม 62 27,888 9,500 34  

31ตุลาคม-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  
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23-28 มกราคม 63 25,888 9,500 34  

25-30 มกราคม 63 26,888 9,500 34  

30มกราคม-4 กุมภาพนัธ ์ 26,888 9,500 34  

1-6 กุมภาพนัธ ์63 26,888 9,500 34  

6-11 กุมภาพนัธ ์63 27,888 9,500 34  

8-13 กุมภาพนัธ ์63 27,888 9,500 34  

13-18 กุมภาพนัธ ์63 26,888 9,500 34  

15-20 กุมภาพนัธ ์63 26,888 9,500 34  

20-25 กุมภาพนัธ ์63 26,888 9,500 34  

22-27 กุมภาพนัธ ์63 25,888 9,500 34  

27กุมภาพนัธ-์3 มนีาคม  26,888 9,500 34  

29กุมภาพนัธ-์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 

หมายเหตุ: ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (ส ัง่ซือ่บนเครือ่งเทา่น ัน้) 

 
วนัแรก      กรุงเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
 

20.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิNOK SCOOT เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.40 น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบิน  NOKSCOOT 
เทีย่วบนิที ่XW112 ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (ส ัง่ซือ่บนเครือ่ง
เทา่น ัน้) 

 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ - โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ - ดวิตีฟ้ร ีJTC - ถา่ยรูปป้ายกูลโิกะ – เกยีวโต – ศาลเจา้
ฟูชมิอินิาร ิ– โอกาก ิ– มติชุยเอา้ทเ์ล็ท Shigaryuo - โอกาก ิจ.กฟิุ/นาโกยา่ 

                  อาหารเทีย่ง (ชาบูบุฟเฟ่ต)์ 
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07.10 น. เดินทำงถึง ท่าอากาศยานคนัไซ โอซากา้ (เวลำเร็วกว่ำเมืองไทย 2 
ชั่วโมง) ผ่ำนพธิีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร ส ำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่ น
ไม่อนุญำตใหน้ ำ อำหำรสด จ ำพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม ้เขำ้ประเทศ 

หำกฝ่ำฝืนจะมีโทษจับและปรับ  รับกระเป๋ำเรียบรอ้ยและท ำภำรกจิส่วนตัว 
จำกนั้นน ำท่ำนขึน้รถปรับอำกำศน ำท่ำนขึน้รถปรับอำกำศเดนิทำง เมอืงโอ
ซากา้ เดนิทำงสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอ

ซำกำ้ สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื่อปี
ค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีว
ผูพ้ยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรก แต่หลังจำกสงครำม Osaka Natsu No-jin 

ในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆ่ำลำ้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท ำ  ลำยลงย่อย
ยับ ต่อมำไดร้ับกำรบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่ำเสยีดำยทีใ่นปี ค.ศ.1665 ได ้
ถูกฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมดกอ่นจะท ำกำรบูรณะขึน้มำใหม่อกีครัง้และถูกประกำศใหเ้ป็น

สมบัติของชำติอีกดว้ย ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจุบันสูง55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั ้น 
เครื่องประดับหลังคำและภำพเสือบนก ำแพงตัวปรำสำทและหลำยๆส่วนลงทองสี

อร่ำมสวยงำม (ทัวรน์ ำชมและถ่ำยรูปบรเิวณดำ้นนอก)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1 ) เมนูชาบูบุฟ
เฟ่ต ์ 

บา่ย จำกนั้นเดนิทำงไปชอ้ปป้ิงที่ รา้น JTC Duty free อสิระเลือกซื้อสินคำ้
รำคำถูก และผลติภัณฑต่์ำงๆของญีปุ่่ นตำมอัธยำศัย น ำท่ำนไป ถา่ยรูปกบั

ป้ากูลโิกะ  หนึ่งในป้ำยไฟที่โด่งดังมำกที่สุดแห่งโดทมโบริ เมื่อมำโอ
ซำกำ้ตอ้งไม่พลำดที่จะถ่ำยรูปกับป้ำยกูลโิกะที่น่ีเพรำะว่ำป้ำยแห่งน้ีถอืว่ำ
เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงเกยีวโต เป็น

เมืองหลักของจังหวัดเกียวโต เป็นเมืองหลวงเก่ำแก่ของญี่ปุ่ นใน
ศตวรรษที่8และรุ่งเรืองในฐำนะศูนย์กลำงกำรปกครอง เศรษฐกจิ 
และวัฒนธรรมของญีปุ่่ นมำกกว่ำ 1,100 ปีกอ่นทีเ่มอืงหลวงจะถูกยำ้ย

ไปยังโตเกยีวในกลำงศตวรรษ
ที่ 19 วัดและศำลเจำ้มำกมำย
ในเกยีวโตถูกสรำ้งขึน้มำในช่วง

นัน้แหล่งประวัตศิำสตร ์17 แห่ง 
มี อ ำณำ เ ขต ตั้ ง แ ต่ บ ริ เ ว ณ
ตะวันออกเฉียงใตจ้ดตะวันตก

เฉียงเหนือในตอนกลำงและ
เหนือของภูมภิำคคันไซ ซึง่จัด
ว่ำเป็นศูนย์กลำงของเกำะฮนชู 

น ำท่ำนไปชม ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิFushimi Inari Shrine ชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศำล
เจำ้ทีม่มีำกกว่ำรอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำมเสน้ทำงของไหล่เขำลดหล่ันกันบนเสน้ทำงยำวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉำก
ของภำพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAทีซ่ำยูร ินำงเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพือ่ไปขอพรเทพเจำ้ให ้

ตนเองสมควำมปรำรถนำจนสมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงโอกาก ิจำกนัน้ท่ำนไปชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนเนมด์
รำคำพิเศษที่ MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอ้าทเ์ล็ทมอลล ์มีสินคำ้แบรนด์เนมมำกมำย รวมถึง
รำ้นอำหำร เครือ่งดืม่ รำ้นกำแฟ อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั  

 ค า่ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

      ทีพ่กั: Hotel Koyo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัด

หมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) (อำจจะมกีำรปรับเปลีย่นพักเมอืงใกลเ้คยีง เชน่ นำโกย่ำ)  
 

วนัทีส่าม     เมอืงเซก ิ- รา้นมดีซนัชู – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ลติเติล้เกยีวโต - เขตเมอืงเกา่ซนั 

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

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 
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น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซกิ น ำท่ำนแวะชม 

ร้านซนัชู หรือ Hamonoyasan สถานที่ที่
ผลิตมีดได้คมสุด ๆ อีกทั ้งยังเป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงเรื่องการตดีาบญีปุ่่นอย่ำงดำบเซกิ 

ส ำหรับที่รำ้นซันชูน้ีมีเครื่องใชข้องมีคมต่ำง ๆ 
มำกมำยกว่ำ 3,000 ชิ้น ไม่ว่ำจะเป็นมีดหรือ
กรรไกรตัดแต่งกิ่งและสวน กรรไกรตัดเล็บ

กรรไกรหลำกขนำด หรือมีดส ำหรับท ำครัว
หลำกหลำยรูปแบบที่ช่วยใหก้ำรเตรียมวัตถุดิบ
ของคุณง่ำยยิง่ขึน้นอกจำกน้ียังมดีำบญีปุ่่ น ขนมและเครือ่งดืม่เย็น ๆ จ ำหน่ำยอกีดว้ย อกีสิง่หนึง่พลำดไม่ไดเ้มือ่มำ

รำ้นซันชคูอื การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดำบซำมูไรคม ๆ ทีฟั่นฉับเดยีวตน้ไผ่ก็ขำดเป็น 2 ท่อน พรอ้มใส่

ชุดกิโมโนและเสื้อก ั๊ก
ซามูไรถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่  
หมู่ บ้านชิร าคาวาโกะ 
(Shirakawa-go) ไดร้ับกำร
ขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดก
โลกทำง วัฒนธรรมโดย
ยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1995 
ภำยในหมู่บำ้นที่สวยงำม

และเป็นแบบญี่ปุ่ นแทดั้ง้เดมินั้นมีเสน่ห์ดงึดูดใหนั้กท่องเที่ยวทัง้ใน 
และต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนมำกเอกลักษณ์ของบำ้นในแบบกัสโชสคุึร ิ
(Gassho-zukuri) บำ้นแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิ ชือ่น้ีไดม้ำจำกค ำว่ำ“กัสโช” 

ซึง่แปลว่ำ “พนมมอื”ตำมรูปแบบของบำ้นทีห่ลังคำชันถงึ 60 องศำ มี
ลักษณะคลำ้ยสองมอืทีพ่นมเขำ้หำกัน ตัวบำ้นมคีวำมยำวประมำณ 18 
เมตร และมีควำมกวำ้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรำ้งของบำ้นสรำ้งขึน้โดย

ไม่ไดใ้ชต้ะปู อีกทัง้วัสดุอุปกรณ์ในกำรก่อสรำ้งต่ำงๆ ลว้นแต่มำจำก
วัสดุจำกธรรมชำต ิอย่ำงตน้หญำ้ที่ปลูกไวเ้พือ่น ำมำใชมุ้งเป็นหลังคำ
ขนำดหนำแต่ยังคงควำมแข็งแรง จนสำมำรถรองรับหมิะทีต่กมำอย่ำง

หนักในชว่งฤดูหนำวไดเ้ป็นอย่ำงด ี
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) Japanese Set  
บา่ย น ำท่ำนชม ทาคายาม่า

จินยะ หรือ ที่ว่าการ
อ าเภอเก่าเมอืงทาคา
ยาม่า ซึ่งเป็นจวนผูว่้ำ

แห่ง เมืองทำคำยำม่ำ 
เป็นที่ท ำงำนและที่อยู่
อำศัยของผูว่้ำรำชกำร

จังหวัดฮิดะ เป็นเวลำ
กว่ำ 176 ปี ภำยใตก้ำร
ปกครองของโชกุนตระกูลกุกำวำในสมัยเอโดะ(ทัวรน์ ำชมดำ้นอก) จำกนั้นน ำท่ำนเดมิชม หมู่บา้น Little Kyoto 
หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจSิanmachi-Suji ซึง่เป็นหมู่บำ้นเก่ำแก่สมัยเอโดะกว่ำ 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และ
คงสภำพเดมิไดเ้ป็นอย่ำงด ีอสิระใหทุ้กท่ำนไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภำพเมืองเก่ำซึง่เต็มไปดว้ยบำ้นเรือน
โบรำณและรำ้นคำ้หลำกหลำย เช่น รำ้นผลติและจ ำ  หน่ำยเหลำ้สำเก รำ้นท ำมโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลือกซือ้ของที่
ระลกึพืน้เมอืงเฉพำะถิน่ เชน่ ซำรุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตำทำรกลงิตัวสแีดงไม่มหีนำ้ตำ ซึง่ถอืว่ำเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของ
เมืองทำคำยำม่ำ และเป็นสนิคำ้ยอดนิยม เพรำะแฝงไปดว้ยควำมเชือ่เกีย่วกับโชคลำงของชำวญี่ปุ่ นอีกดว้ย และ
เก็บเกีย่วบรรยำกำศอันน่ำประทับใจมำกมำย ท่ำนยังสำมำรถลองลิม้ชมิรสขนมของหวำนนำนำชนิดอีกดว้ยหรือ

ถ่ำยรูปกับสะพานสแีดงนาคาบาช ิNakabashi Bridge สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดันากาโนะ น า
ทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 
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ค า่   รบัประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหาร (มือ้ที4่ ) บุฟ

เฟ่ตข์าปูยกัษ ์
 หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสั

วฒันธรรมการอาบน า้แร่ออนเซ็น (Onsen) น ้ำแร่ใน

สไตล์ญี่ปุ่ นใหท้่ำนไดพ้ักผ่อนอย่ำงเต็มอิม่ ซึง่ชำวญี่ปุ่ น
เชือ่ว่ำน ้ำแร่ธรรมชำตน้ีิมสีว่นชว่ยเรือ่ง ระบบกำรหมุนเวยีน
ของเลือดดีขึ้น กำรบรรเทำอำกำรปวดเมื่อยต่ำงๆ และช่วยผ่อนคลำยควำมตึงเครียดไดอ้ย่ำงดี พรอ้มทัง้บ ำรุง

ผวิพรรณใหเ้ปล่งปล่ัง 
ทีพ่กั: Shirakaba Kogen Hotel / Shirakabako View Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

วนัทีส่ ี ่       นากาโนะ - โออชิปิารค์ (ช่วง Autumn)หรอืลานสก ีPilatus Tateshina Snow Park (ช่วงWinter) –
ยามานาช ิ– พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะ ฮกัไก – คาวากูจโิกะ - โยโกฮามา่ - ถา่ยรูปยา่นมนิาโตะ

มไิร  อาหารเชา้,เทีย่ง (Japan Set) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 

 น ำท่ำนเดินทำงไปโออิชปิำร์ค (ช่วง Autumn) หรอื ลำนสกี 

Pilatus Tateshina Snow Park (ชว่งWinter)   
 

 (ชว่งAutumn) โออชิ ิปารค์ (Oishi Park) จุดชมววิภูเขำไฟฟ ู จทิี่
สวยทีส่ดุอกีแห่งหนึง่ ตัง้อยู่ทำงเหนือรมิฝ่ังทะเลสำบคำวำกุจโิกะ 
ในวันที่อำกำศดีสำมำรมองเห็นววิของภูเขำไฟฟูจไิดอ้ย่ำงชัดเจน 

(ชว่งWinter) ลานสก ีPilatus Tateshina Snow Park สัมผัส
ควำมงำมของฤดูหนำวที่จังหวัดนะงะโนะพื้นที่แถบทะเทะชนิะ 
(Tateshina) บนที่รำบสูงในดินแดนแห่งขุนเขำอย่ำงจังหวัดนะ

งะโนะ (Nagano) นับเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนยิมในชว่งฤดูหนำว 
สนุกสนำนกจิกรรมของลำนสก ีหรือถ่ำยรูปกับหมิะ อสิระใหท้่ำน
เล่นกจิกรรมและถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอุปกรณ์

สก ีค่าเขา้ลานกจิกรรมและอุปกรณ์เล่นต่างๆหรอืกจิกรรม
ตา่งๆ 
(ลานสกทีางบรษิทัสามารถปรบัเปลีย่นไดข้ึน้อยูก่บัโรงแรม

ทีพ่กัในกรณีพกัเมอืงใกลเ้คยีงกนั และกรณีลานสกยีงัไม่
เปิดหรอืหมิะทบัถมไมเ่พยีงพอหรอืลาสกปิีดแลว้ทางบรษิทัจะปรบัไปเทีย่วโออชิปิารค์แทน สภาพอากาศ
ทางบรษิทัไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได)้ 

 
 จำกนั้นเดินทำงสู่ จงัหวดัยามานาชิ น ำท่ำนเดินทำงไปสัมผัส
ประสบกำรณ์แปลกใหม่ที่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดนิไหว Experience 

Earthquake ท่ำนจะไดท้ดสอบในบำ้นจ ำลองแผ่นดินไหว รับกำร
สั่นสะเทือนจำกขั้นต ่ำสุดสู่ขั ้นสูงสุด และสนุกสำนในกำรเรียนรู ้
ประสบกำรณ์ ในหอ้งจ ำลองแบบต่ำงๆ จำกนั้นใหท้่ำนเลือกซื้อของ

ฝำกรำคำถูก อำทเิชน่ ขนม เครือ่งส ำอำง เครือ่งไฟฟ้ำ ผลติภัณฑจ์ำก
น ้ำมันมำ้ โฟมลำ้งหนำ้ถ่ำนหนิภูเขำไฟ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF หรือ
วติำมนิบ ำรุงร่ำงกำย และยำของดร.โนงูจ ิซ ึง่เป็นนักวจิัยชือ่ดังของ
ชำวญี่ปุ่ นเดินทำงไปยัง หมู่บา้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็น

หมู่บำ้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้ำ 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่ำงทะเลสำบคำวำกจูิ
โกะกับทะเลสำบยำมำนำคำโกะ บ่อน ้ำทัง้ 8 น้ีเกดิจำกกำรละลำยหมิะบนภูเขำไฟฟู
จทิี่ละลำยในช่วงฤดูรอ้นที่มีอำยุมำมำกกว่ำ 1,200 ปี ที่ใชเ้วลำอันยำวนำน ในกำร

ไหลลงมำสูพ่ืน้ดนิและซมึซำบไปยังบ่อน ้ำแต่ละบ่อน ้ำ  ดังนัน้น ้ำทีอ่ยู่ในบ่อจะเป็นน ้ำ
ทีใ่สสะอำดและสดชืน่มำก ในปี 1985 สถำนทีแ่ห่งน้ียังไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 
อันดับ แหล่งน ้ำจำกธรรมชำตทิีด่ีที่สดุของญี่ปุ่ นอีกดว้ย อีกทัง้บรเิวณโดยรอบสำมำรถชมดอกไมแ้ละววิของภูเขำ
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ไฟฟจูไิดใ้นวันทีอ่ำกำศแจ่มใส ใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับบรรยำกำศ พรอ้มชมและเลอืกซือ้สนิคำ้พืน้เมือง  จำกนั้น

น ำท่ำนเดนิทำงไป ทะเลสาบคาวากูจโิกะ เพือ่รบัประทานอาหารกลางวนั 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) เมน ูJapanese Set 
บา่ย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ โยโกฮาม่า เมืองหลวงของจังหวัดคำนำกำว่ำ

(Kanagawa) ทีม่ปีระชำกรอำศัยอยู่มำกกว่ำ 3 ลำ้นคนท ำใหเ้ป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 
2 ของญี่ปุ่ นรองจำกโตเกยีว นอกจำกน้ียังเป็นเมืองท่ำเรือที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น เป็น
เมืองศูนย์กลำงกำรคำ้ อุตสำหกรรม แฟชั่นและคมนำคมไปสู่ภูมิภำคอื่น น ำท่ำน

ถ่ายรูปทีย่่านรมิอ่าวมนิาโตะ ม ิไร (Minato Mirai)  ตัง้อยู่ในเขตรมิทะ เลของเมอืง
โยโกฮำม่ำ เป็นย่ำนรมิน ้ำมวีวิสวย มตีกึสงู หำ้งสรรพสนิคำ้ แหล่งชอ้ปป้ิงและสวนสนุก
ที่มีช ิงชำ้สวรรค์ขนำดใหญ่ที่มีนำฬิกำอยู่ตรงกลำงวงลอ้ ซึ่งชิงชำ้สวรรค์ตั ้งเด่น

ตระหง่ำนสะดุดตำน้ีอยู่ในสวนสนุกโยโกฮำม่ำคอสโม่เวิลด์ (Yokohama Cosmo 
world) ที่ใหญ่ที่สุดในโยโกฮำม่ำ สวนสนุกแห่งน้ี สำมำรถเขำ้ไดฟ้รี แต่ต๋ัวส ำหรับ
เครื่องเล่นแต่ละอย่ำงจะตอ้งซือ้แยกต่ำงหำก อสิระถ่ำยภำพตำมอัธยำศัย 

จากน ัน้น าทา่นเขา้ทีพ่กั  อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั 

 โรงแรมท าเลด ีใกลส้ถานรีถไฟ ท่านสามารถน ัง่รถไฟไปเทีย่ว
ที ่โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ ไชน่าทาวนท์ีใ่หญ่ที่สุดของญี่ปุ่ น 

ศูนยร์วมรา้นอาหารของโยโกฮาม่า มรีา้นคา้ท ัง้หมด 620 รา้น 
สามารถลิม้รสอาหารจนีแท้ๆ ไดด้ว้ย 

ทีพ่กั: APA Hotel Yokohama Bay Tower หรอืระดบัใกลเ้คยีง

กนั (ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วันก่อน

วันเดนิทำง) โรงแรมมบีรกิำรเพิม่เตมิ Public bath เรยีกว่ำ Dai Yokujo เหมอืนออนเซ็น แต่ไม่ใชน่ ้ำแร่บรกิำรดว้ย 
 

วนัทีห่า้      วดัอาซากุสะ – ตลาดปลาสกึจิ ิ– ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ – โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้กนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 

Unicorn – สนามบนินารติะ     อาหาร เชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที7่) 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กรำบนมัสกำรขอพรจำก
องค์ เจำ้แม่กวนอิมทองค ำ  ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนำดเล็กเพียง 5.5 

เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุในภูมภิำคคันโต และมผีูค้นนยิมมำกรำบไหว ้
ขอพรเพื่อควำมเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ำยภำพเป็นที่ระลกึกับ คำมนิำรมิง 
(ประตู ฟ้ำค ำรณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนำดยักษ์ทีม่ีควำมสงูถงึ 4.5 เมตร โคม
ไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่ำเครื่องรำงของขลังอัน

ศักดิ์สทิธิ์ของวัดแห่งน้ีหรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่มี
ชือ่เสยีงของวัด มรีำ้นขำยของทีร่ะลกึมำกมำยไม่ว่ำจะเป็นเครื่องรำงของขลัง 
ของเล่นโบรำณ และตบทำ้ยดว้ยรำ้นขำย ขนมที่คนญี่ปุ่ นมำยังวัดแห่งน้ีตอ้ง

มำต่อคิวกันท่ำนจะไดเ้พลิดเพลิน กับกำรชอ้ปป้ิงของฝำกที่เป็นแบบญี่ปุ่ น 
ญี่ปุ่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขำ้วของเครื่องใชคุ้ณภำพดี มำกมำย 
อำทิ ร่ม, หมวก, รองเทำ้, กระเป๋ำ, เสื้อผำ้ เป็นตน้ ไดท้ี่น่ี หำกมีเวลำที่รมิ

แม่น ้ำสุมิดะท่ำนสำมำรถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดในโลก 
โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky  tree) แลนดม์ำร์คใหม่ของมหำนครโตเกยีว
ที่ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปไดง้ดงำมจำกบริเวณใกลกั้บวัดอำซำกุสะ ส ำหรับ

โตเกยีวสกำยที เปิด ใหบ้รกิำรเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2555 มีควำมสูงถงึ 
634 เมตร ชนะแชมป์เกำ่คอืหอคอยแคนตันทำวน์เวอรท์ี่นครกว่ำงโจวของจีน 
และหอซเีอ็น ทำวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนำดำ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำง

สู่ตลาดปลาเก่าสกึจิ ิแหล่งรวมรำ้นอำหำรสดุฟิน มีอำหำรทะเลสดๆรำยรอบ
ไปดว้ยรำ้นดังๆ บรเิวณนอกตลำดสดบนถนนโจไก ทีเ่รยีกกันว่ำ Tsukiji Outer 
Mar ket ยังคงม ีมรีำ้นอำหำร, รำ้นอำหำรทะเลสด, ขนมของกนิ รำ้นดังๆ ของ

อร่อยในต ำนำน ยังคงเปิดรอใหคุ้ณไปชมิของดี ของสดที่ยังคงคุณภำพคับ
แกว้ เช่น Sushi Zanmai ใครที่ชอบซูชิยังมีรำ้นเด็ดๆ อีกมำกมำย อิสระ
รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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บา่ย น ำท่ำนเดนิทำง ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูกุ ยา่นรวมเสนห่ทุ์กอยา่งของญีปุ่่น ท ัง้แหลง่ชอ้ปป้ิงช ัน้น า แหลง่รวมรา้น

กนิดืม่และรา้นอาหารทุกระดบั และแหล่งท่องเทีย่วขึน้ชือ่ และเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดใ์หม่ๆเป็นย่ำนควำม
เจรญิอันดับหนึ่งของนครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่ำนเลือก ชมและซือ้สนิคำ้มำกมำย อำทเิช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ, 
กลอ้งถ่ำยรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ Note Book, นำฬกิำ, เสือ้ผำ้ และเครือ่งส ำอำง KOSE , SHISEDO , KANEBO 

, SK II และอื่น  ๆ อีกมำกมำย ที่ รำคำ
ค่อนขำ้งถูกกว่ำเมืองไทย และที่จะขำด
ไม่ไดเ้ลยก็ คือ ร้าน 100เยน (อยู่ต ึก

PEPEชัน้8) ซึง่สนิคำ้ทุกอย่ำงภำยในรำ้น
จะรำคำ 100 เยน เท่ำกันหมด ที่ท่ำน
สำมำรถเลือกซือ้เป็นของฝำกกลับบำ้นได ้

อสิระชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย จำกนั้นน ำท่ำน
เดนิทำงสูโ่อไดบะ(Odaiba) ย่ำนเมอืงใหม่
ที่เกดิจำกกำรถมทะเลขึ้นมำเป็นเกำะ ใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงสนิคำ้หลำกหลำยชนิดที่หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้ซ ึง่ภำยในมี

รำ้นคำ้ รำ้นอำหำร และแหล่งบันเทงิมำกมำย และถา่ยรูปกบักนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนำดเท่ำของจรงิ
โดยสรำ้งขึน้มำตำมอัตรำสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ท ำใหม้คีวำมสงูถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสงู 18 เมตร) และเปิดตัว
เป็นทำงกำรในวันที ่24 กันยำยน 2560 ใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย  

เย็น สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทำงกลับ อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 
20.45น.  เหนิฟ้ำสูท่่ำอำกำศยำนดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เทีย่วบนิที ่XW105 

ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (ส ัง่ซือ่บนเครือ่งเทา่น ัน้) 
 

วนัทีห่ก      ท่าอากาศยานดอนเมอืง  

 

 
02.00น.   เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิำพ  
 

**************************** 
หมายเหตุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ25ท่ำน  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หกั้บบรษัิททีม่โีปรแกรมและรำคำใกลเ้คยีงกัน  

- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ถงึ30ท่ำนและท่ำนยังประสงคเ์ดนิทำงต่อ) โดยทำง
บรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบกอ่นล่วงหนำ้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  ช ำระเงนิค่ำจองทัวรท์่ำนละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 30วัน  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง+ควำมประสงคเ์พิม่เตมิของลูกคำ้ กรุณำสง่พรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจ
คนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่ำทัวรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำร
ใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถอืว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งค่ำบรกิำรและเงนิมัดจำคนื ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่ำต๋ัวโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิยกเวน้กรณีอัพทีน่ั่งเพิม่ 
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** ค่ำทัวรไ์ม่รวมค่ำอำหำรบนเครือ่งขำกลับ สำมำรถสั่งซือ้จำกเล่มเมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเน่ืองจำกต๋ัวกรุ๊ปไม่รับสั่งจองล่วงหนำ้ 

2. ค่ำทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่ำนตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเท่ำ กรณีเดนิทำง3 ท่ำนจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสำมเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ่1เตยีงเตียงเดีย่ว1เตยีง เป็นกำรจัดแบบเตยีงของทำงโรงแรมไม่สำมำรถระบุได ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำรจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดี่ยว 
โดยไม่ค่ำใชจ้่ำยเพิม่  
3. ค่ำอำหำรค่ำเขำ้ชมและค่ำยำนพำหนะทุกชนดิตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 
5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  ค่ำต๋ัวโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรร Random ของสำยกำรบนิไมส่ำมำรถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้ยกเวน้กำรซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
กำรซือ้ทีน่ั่งอัพเกรดเพิม่เป็นกำรซือ้บรกิำรเสรมิ กรณีทีน่ั่งทีต่อ้งกำรอัพเกรดเต็ม หรอืโควตำ้กำรอัพเกรดทีน่ั่งของต๋ัวซรียีท์ัวร์
เต็มท่ำนไม่สำมำรถยกเลกิกำรจองทัวรไ์ด ้
◼ ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทำงโตเกยีว-นำรติะ สำมำรถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช ำระค่ำทีน่ั่งไดดั้งน้ี 

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

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มำกกว่ำ 36 นิ้ว 2,000 บำท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มำกกว่ำ 35 นิ้ว 1,500 บำท 

โซนหนำ้ 31 *Stretch(Front Row) มำกกว่ำ 36 นิ้ว 1,700 บำท 

โซนหนำ้ 32-34 Super มำกกว่ำ 35 นิ้ว 1,200 บำท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มำกกว่ำ 36 นิ้ว 1,700 บำท 

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญำตใหเ้ด็ก ทำรก ผูส้งูอำยุเกนิ 65 ปีและผูพ้กิำรน่ัง 
-โซนเงยีบไม่อนุญำตใหเ้ด็กน่ัง  
2. ค่ำทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่ำนตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเท่ำ กรณีหอ้งพักคู่/พักสำมท่ำนเต็มอำจมปีรับเปลีย่น

พักหอ้ง Single 1ท่ำนต่อหอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกันได ้
3. ค่ำอำหำรค่ำเขำ้ชมและค่ำยำนพำหนะทุกชนดิตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 

5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก ำหนดทา่นละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ

ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และค่ำประกันวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแต่ละสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
(ค่ำทัวร์ไม่รวมกำรประกันควำมคุม้ครองกำรสูญเสยีหรอืเสยีหำยของกระเป๋ำเดนิทำง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิควำมเสยี 
บรษัิทฯไม่สำมำรถรับผดิชอบได)้ 
◼ ซือ้น ้ำหนักสัมภำระเพิม่สำยกำรบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อย่ำงชำ้กอ่นเดนิทำง 10 วัน) มค่ีำใชจ้่ำยดังน้ี (ราคาตอ่เทีย่ว) 

+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท 

หมำยเหตุ: สำยกำรบนิไม่จ ำกัดจ ำนวนชิน้ในกำรโหลด แต่กฎหมำยกำรบนิทั่วโลกให1้ใบ น ้ำหนักสงูสดุได ้32กก./ชิน้ 
6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ  1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตุวงเงนิท่ำนละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ 
2. ค่ำใชจ้่ำยอืน่ๆทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบุอำทเิชน่ค่ำอำหำรเครือ่งดืม่ค่ำซักรดี ค่ำโทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, ค่ำภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. ค่ำภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 
5. ค่ำทปิยกกระเป๋ำทุกโรงแรม  

6. ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 5,000 เยนต่อทรปิหรอืเงนิไทย 1,500 บาท ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
น า้ใจจากทา่น 
รำยละเอยีดเกีย่วกับมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทย 

(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 

เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ต๋ัวเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
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2.       สิง่ที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยที่อำจเกดิขึน้ในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร 

เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมำยเลขตดิต่อในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 
4.       ก ำหนดกำรเดนิทำงระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 
 1.       หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุกำรใชง้ำนเหลอือยู่ไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคุณสมบัตกิำรพ ำนักระยะสัน้ 

 3.       ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิำรถูกสง่ตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่ 
เขำ้ขำ่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บค่ำนำ้มันและภำษีสนำมบนิทุกแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อันเน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, 
กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อันเน่ืองเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทัง้หมด  

7. รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับกำรยืนยันจำกบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอำจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลือเป็นพเิศษ อำทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย 10วันก่อนกำรเดนิทำง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สำมำรถจัดกำรไดล่้วงหนำ้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกับเท่ำนัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อันเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่่อไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง 

หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่ำใชจ้่ำยเพิม่  

13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกับวันหยุดเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์ รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ
ควำมร่วมมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตำมโปรแกรม 

14. บรกิำรน ้ำดืม่ท่ำนวันละ1ขวดต่อคนต่อในวันทีท่ ำทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงรวมจ ำนวน4ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ชั่วโมง อำทเิชน่ เริม่งำน
เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนั้น มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 

ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดินทำงนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ใน
โปรแกรมกำรเดนิทำง 
16. การประกนัภยั ที่บรษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอุบัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 

ตำมพ.ร.บ. กำรท่องเทีย่ว เท่ำนั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถือว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร์ (ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน
สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได ้ จำกบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุม้ครองใหล้ะ เอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย

ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกับเท่ำนัน้  
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18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง

ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อันเน่ืองมำจำกกำรกระท ำทีส่่อไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง 
หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


