
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 14971 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

CODE:  JXW36 Autumn & Winter Golden Route 5D3N 

 

 

 

 

 

  

 
 
   

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Autumn & Winter 
Golden Route 

โอซากา้ โตเกยีว ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ เกยีวโต 5วนั 3คนื 
Autumn เทีย่วโออชิปิารค์ winter ลานสก ีPilatus Tateshina Snow Resort 
สดุคุม้!!!แชอ่อนเซ็นทานไมอ่ ัน้!!บฟุเฟ่ตช์าบแูละบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

มไีกด ์รถพาเทีย่วครบทกุวนั ไมม่วีนัอสิระฟรเีดย ์
พกัโอกาก ิ1 คนื นากาโนะ (ออนเซ็น) 1 คนื นารติะ 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 – ถา่ยรปูป้ายกลูโิกะ – เกยีวโต -  
ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- โอกาก ิ- มติชุยเอา้ทเ์ล็ท Shigaryuo - โอกาก ิจ.กฟิุ  
 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 Resort (ชว่งWinter) 
- ยามานาช ิ- พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะ ฮกัไก- คาวากจูโิกะ - โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ– นารติะ    
 เชา้, เทีย่ง (Japan Sukiyaki Set)  

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

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี Infant 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 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:ุ ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (ส ัง่ซือ่บนเครือ่งเทา่น ัน้) 
 
วนัแรก      กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 
 
20.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิNOK SCOOT เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.40 น.  น ำท่ำนเดนิทำงสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ  NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่ XW112 ราคา
ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (ส ัง่ซือ่บนเครือ่งเทา่น ัน้) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


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

                  อาหารเทีย่ง (ชาบบูฟุเฟ่ต)์ 

 
07.10 น. เดนิทำงถงึ ท่าอากาศยานคนัไซ โอซากา้ (เวลำเร็วกว่ำเมอืงไทย 2 

ชัว่โมง) ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร ส ำคัญ!!! ประเทศญีปุ่่ นไม่
อนุญำตใหน้ ำ อำหำรสด จ ำพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำก
ฝ่ำฝืนจะมโีทษจับและปรับ  รับกระเป๋ำเรยีบรอ้ยและท ำภำรกจิสว่นตวั จำกนัน้
น ำท่ำนขึน้รถปรับอำกำศน ำท่ำนขึน้รถปรับอำกำศเดนิทำง เมอืงโอซากา้ 
เดนิทำงสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอซำกำ้ 
สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมือ่ปีค.ศ.
1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผู ้
พยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรก แต่หลังจำกสงครำม Osaka Natsu 
No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่ำลำ้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท ำ  
ลำยลงยอ่ยยับ ต่อมำไดรั้บกำรบรูณะใหมใ่นสมัย Tokugawa แต่น่ำเสยีดำยทีใ่นปี 
ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมดกอ่นจะท ำกำรบรูณะขึน้มำใหมอ่กีครัง้และถูก
ประกำศใหเ้ป็นสมบตัขิองชำตอิกีดว้ย ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจบุันสงู55 เมตร ม ี5 สว่น 
8 ชัน้ เครือ่งประดับหลังคำและภำพเสอืบนก ำแพงตวัปรำสำทและหลำยๆสว่นลงทอง
สอีรำ่มสวยงำม (ทัวรน์ ำชมและถำ่ยรปูบรเิวณดำ้นนอก)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1 ) เมนชูาบบูฟุเฟ่ต ์ 
บา่ย จำกนัน้เดนิทำงไปชอ้ปป้ิงที ่รา้น JTC Duty free อสิระเลอืกซือ้สนิคำ้

รำคำถูก และผลติภัณฑต์่ำงๆของญีปุ่่ นตำมอัธยำศัย น ำท่ำนไป ถา่ยรูป
กบัป้ากูลโิกะ  หนึง่ในป้ำยไฟทีโ่ด่งดังมำกทีส่ดุแห่งโดทมโบร ิเมือ่มำโอ
ซำกำ้ตอ้งไมพ่ลำดทีจ่ะถ่ำยรูปกับป้ำยกลูโิกะทีน่ี่เพรำะว่ำป้ำยแห่งนี้ถอืว่ำ
เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงเกยีวโต เป็น
เมอืงหลักของจังหวัดเกยีวโต เป็นเมอืงหลวงเกำ่แกข่องญีปุ่่ นในศตวรรษที่
8และรุง่เรอืงในฐำนะศูนยก์ลำงกำรปกครอง เศรษฐกจิ และวัฒนธรรมของ

ญีปุ่่ นมำกกว่ำ 1,100 ปีกอ่นทีเ่มอืงหลวงจะถูกยำ้ยไปยังโตเกยีวใน
กลำงศตวรรษที่ 19 วัดและศำลเจำ้มำกมำยในเกียวโตถูกสรำ้ง
ขึ้ น ม ำ ใ น ช่ ว ง นั้ น แ ห ล่ ง
ประวัตศิำสตร ์17 แห่ง มอีำณำ
เขตตั ้งแต่บริเวณตะวันออก
เฉียงใตจ้ดตะวันตกเฉียงเหนือ
ในตอนกลำงและเหนือของ
ภูมิภำคคันไซ ซึ่ง จัดว่ำเ ป็น
ศูนย์กลำงของเกำะฮนชู น ำ
ทำ่นไปชม ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิา
ร ิ Fushimi Inari Shrine ชม 
เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศำลเจำ้ทีม่มีำกกว่ำรอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำมเสน้ทำงของไหล่เขำ
ลดหลั่นกันบนเสน้ทำงยำวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉำกของภำพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAทีซ่ำยรู ิ
นำงเอกของเรื่องวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจำ้ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำจนสมควรแก่เวลำน ำท่ำน
เดนิทำงสู ่เมอืงโอกาก ิจำกนัน้ท่ำนไปชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนเนมดร์ำคำพเิศษที ่MITSUI OUTLET PARK SHIGA 
RYUO เอา้ทเ์ล็ทมอลล ์มสีนิคำ้แบรนดเ์นมมำกมำย รวมถงึรำ้นอำหำร เครือ่งดืม่ รำ้นกำแฟ อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิง
ตำมอธัยำศัย อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั  

 ค า่ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

      ทีพ่กั: Hotel Koyo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัด

หมำย 5 วันกอ่นวันเดนิทำง) (อำจจะมกีำรปรับเปลีย่นพักเมอืงใกลเ้คยีง เชน่ นำโกยำ่)  
 

วนัทีส่าม     เมอืงเซก ิ- รา้นมดีซนัชู – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต - เขตเมอืงเกา่ซนั 
                  มาชซูิจ ิ- นากาโนะ - ออนเซ็น    อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set),เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเซก  ิน ำท่ำนแวะชม 
รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานทีท่ ี่
ผลิตมีดได้คมสุด ๆ อีกทั ้งยังเป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงเรื่องการตดีาบญีปุ่่ นอย่ำงดำบเซก ิ
ส ำหรับที่รำ้นซันชูนี้มีเครื่องใชข้องมคีมต่ำง ๆ 
มำกมำยกว่ำ 3,000 ชิน้ ไม่ว่ำจะเป็นมดีหรือ
กรรไกรตัดแต่งกิ่งและสวน กรรไกรตัดเล็บ



กรรไกรหลำกขนำด หรือมีดส ำหรับท ำครัวหลำกหลำยรูปแบบที่ช่วยใหก้ำรเตรียมวัตถุดบิของคุณง่ำยยิง่ขึน้
นอกจำกนีย้งัมดีำบญีปุ่่ น ขนมและเครือ่งดืม่เย็น ๆ จ ำหน่ำยอกีดว้ย อกีสิง่หนึง่พลำดไมไ่ดเ้มือ่มำรำ้นซนัชคูอื การ
ชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดำบซำมไูรคม ๆ ทีฟั่นฉับเดยีวตน้ไผ่ก็ขำดเป็น 2 ท่อน พรอ้มใสชุ่ดกโิมโนและ
เสือ้ก ัก๊ซามูไรถา่ยรูปเป็น
ที่ร ะลึก  จำก นั้นน ำท่ ำน
เดนิทำงสู ่หมู่บา้นชริาคา
ว า โ ก ะ  ( Shirakawa-go) 
ไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกทำงวัฒนธรรม
โดยยูเนสโกเมื่อปี  ค.ศ.
1995 ภำยในหมู่บ ำ้นที่
สวยงำมและเป็นแบบญี่ปุ่ น
แทด้ัง้เดิมนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดใหนั้กท่องเที่ยวทั ้งใน และต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนมำกเอกลักษณ์ของบำ้นใน
แบบกัสโชสคึุร ิ(Gassho-zukuri) บำ้นแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ ชือ่นี้ไดม้ำจำกค ำว่ำ“กัสโช” ซึง่แปลว่ำ “พนมมอื”ตำม
รปูแบบของบำ้นทีห่ลังคำชนัถงึ 60 องศำ มลีักษณะคลำ้ยสองมอืทีพ่นมเขำ้หำกัน ตัวบำ้นมคีวำมยำวประมำณ 18 
เมตร และมคีวำมกวำ้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรำ้งของบำ้นสรำ้งขึน้โดยไมไ่ดใ้ชต้ะป ูอกีทัง้วัสดอุปุกรณ์ในกำรกอ่สรำ้ง
ตำ่งๆ ลว้นแตม่ำจำกวัสดจุำกธรรมชำต ิอยำ่งตน้หญำ้ทีป่ลกูไวเ้พือ่น ำมำใชม้งุเป็นหลังคำขนำดหนำแต่ยังคงควำม
แข็งแรง จนสำมำรถรองรับหมิะทีต่กมำอยำ่งหนักในชว่งฤดหูนำวไดเ้ป็นอยำ่งด ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) เมนแูบบเซตญีปุ่่ น  
บา่ย น ำท่ำนชม ทาคายามา่จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้่ำแห่งเมอืงทำคำยำม่ำ 

เป็นที่ท ำงำนและที่อยู่
อำศัยของผูว้่ำรำชกำร
จังหวัดฮิดะ เป็นเวลำ
กว่ำ 176 ปี ภำยใตก้ำร
ป ก ค ร อ ง ขอ ง โ ช กุ น
ตระกูลกุกำวำในสมัยเอ
โดะ(ทัวรน์ ำชมดำ้นอก) 
จำกนั้นน ำท่ำนเดิมชม 
หมูบ่า้น Little Kyoto 
หรอื เขตเมอืงเก่าซนัมาชซูิจSิanmachi-
Suji ซึง่เป็นหมู่บำ้นเก่ำแก่สมัยเอโดะกว่ำ 
300 ปีก่อน ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภำพเดมิได ้
เป็นอยำ่งด ีอสิระใหทุ้กท่ำนไดเ้ดนิเทีย่วและ
ชืน่ชมกับทัศนียภำพเมอืงเก่ำซึง่เต็มไปดว้ย
บำ้นเรอืนโบรำณและรำ้นคำ้หลำกหลำย เชน่ 
รำ้นผลติและจ ำ  หน่ำยเหลำ้สำเก รำ้นท ำมโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพำะถิน่ เชน่ ซำรุ
โบะโบะ หรอื ตุ๊กตำทำรกลงิตัวสแีดงไมม่หีนำ้ตำ ซึง่ถอืว่ำเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทำคำยำมำ่ และเป็นสนิคำ้
ยอดนิยม เพรำะแฝงไปดว้ยควำมเชือ่เกี่ยวกับโชคลำงของชำวญี่ปุ่ นอีกดว้ย และเก็บเกี่ยวบรรยำกำศอันน่ำ
ประทับใจมำกมำย ท่ำนยังสำมำรถลองลิม้ชมิรสขนมของหวำนนำนำชนดิอกีดว้ยหรือถ่ำยรูปกับสะพานสแีดง
นาคาบาช ิNakabashi Bridge สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดันากาโนะ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหาร (มือ้ที4่ ) บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อนเซ็น (Onsen) น ้ำแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ น

ใหท้่ำนไดพั้กผ่อนอยำ่งเต็มอิม่ ซึง่ชำวญีปุ่่ นเชือ่ว่ำน ้ำแร่ธรรมชำตนิี้มสีว่นชว่ยเรือ่ง ระบบกำรหมนุเวยีนของเลอืดดี
ขึน้ กำรบรรเทำอำกำรปวดเมือ่ยตำ่งๆ และชว่ยผ่อนคลำยควำมตงึเครยีดไดอ้ยำ่งดี พรอ้มทัง้บ ำรุงผวิพรรณใหเ้ปล่ง
ปลั่ง 
ทีพ่กั: Shirakaba Kogen Hotel / Shirakabako View Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 

วนัทีส่ ี ่       นากาโนะ - โออชิปิารค์ (ชว่ง Autumn)หรอืลานสก ีPilatus Tateshina Snow Resort (ชว่งWinter) - 
ยามานาช ิ- พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะ ฮกัไก- คาวากจูโิกะ - โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ– นารติะ                    
 อาหารเชา้,เทีย่ง (Japan Sukiyaki Set) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 

 น ำทำ่นเดนิทำงไปโออชิปิำรค์ (ชว่ง Autumn) หรอื ลำนสก ีPilatus 

Tateshina Snow Resort (ชว่งWinter)   
 
 (ชว่ง Autumn) โออชิ ิปารค์ (Oishi Park) จุดชมววิภเูขำไฟฟ ู  จทิี่

สวยทีสุ่ดอกีแห่งหนึง่ ตัง้อยูท่ำงเหนือรมิฝ่ังทะเลสำบคำวำกจุโิกะ ใน
วันทีอ่ำกำศดสีำมำรมองเห็นววิของภเูขำไฟฟจูไิดอ้ยำ่งชดัเจน 



(ชว่ง Winter) ลานสกพีลิาตสั ทะเทะชนิะ สโนว ์รสีอรท์ Pilatus Tateshina Snow Resort สัมผัสควำมงำมของ
ฤดูหนำวทีจั่งหวัดนะงะโนะพืน้ทีแ่ถบทะเทะชนิะ (Tateshina) บนที่
รำบสงูในดนิแดนแห่งขนุเขำอยำ่งจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) นับเป็น
แหล่งท่องเทีย่วยอดนยิมในชว่งฤดูหนำว สนุกสนำนกจิกรรมของลำน
สกี หรือถ่ำยรูปกับหิมะ อิสระใหท้่ำนเล่นกิจกรรมและถ่ำยรูปตำม
อัธยำศัย ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอุปกรณ์สกี ค่าเขา้ลานกจิกรรมและ
อปุกรณ์เลน่ตา่งๆหรอืกจิกรรมตา่งๆ 
(กรณีลานสกยีงัไมเ่ปิดหรอืหมิะทบัถมไมเ่พยีงพอหรอืลาสกปิีด
แลว้ทางบรษิทัจะปรบัไปเทีย่วโออชิปิารค์แทน สภาพอากาศทาง
บรษิทัไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได)้ 

 
 จำกนัน้เดนิทำงสู ่จงัหวดัยามานาช ิน ำทำ่นเดนิทำงไปสมัผัสประสบกำรณ์แปลกใหมท่ี ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 
Experience Earthquake ทำ่นจะไดท้ดสอบในบำ้นจ ำลองแผ่นดนิไหว รับกำรสั่นสะเทอืนจำกขัน้ต ่ำสดุสูข่ัน้สงูสดุ 
และสนุกสำนในกำรเรียนรูป้ระสบกำรณ์ ในหอ้งจ ำลองแบบต่ำงๆ 
จำกนัน้ใหท้่ำนเลอืกซือ้ของฝำกรำคำถูก อำทเิชน่ ขนม เครือ่งส ำอำง 
เครื่องไฟฟ้ำ ผลติภัณฑจ์ำกน ้ำมันมำ้ โฟมลำ้งหนำ้ถ่ำนหนิภูเขำไฟ 
ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติำมนิบ ำรุงร่ำงกำย และยำของดร.โนงูจ ิ
ซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดังของชำวญีปุ่่ นเดนิทำงไปยัง หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกั
ไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมูบ่ำ้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่น ้ำ 8 
บอ่ในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่ำงทะเลสำบคำวำกจูโิกะกับทะเลสำบยำมำ
นำคำโกะ บอ่น ้ำทัง้ 8 นีเ้กดิจำกกำรละลำยหมิะบนภเูขำไฟฟจูทิีล่ะลำย
ในชว่งฤดูรอ้นทีม่อีำยมุำมำกกว่ำ 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลำอันยำวนำน ใน
กำรไหลลงมำสูพ่ืน้ดนิและซมึซำบไปยังบอ่น ้ำแต่ละบอ่น ้ำ  ดังนัน้น ้ำที่
อยูใ่นบอ่จะเป็นน ้ำทีใ่สสะอำดและสดชืน่มำก ในปี 1985 สถำนทีแ่ห่งนี้
ยังไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน ้ำจำกธรรมชำตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย อกีทัง้บรเิวณโดยรอบ
สำมำรถชมดอกไมแ้ละววิของภเูขำไฟฟจูไิดใ้นวันทีอ่ำกำศแจ่มใส ใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับบรรยำกำศ พรอ้มชม
และเลอืกซือ้สนิคำ้พืน้เมอืง  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงไป ทะเลสาบคาวากจูโิกะ เพือ่รบัประทานอาหารกลางวนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) เมน ูJapan Sukiyaki Set 
บา่ย จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่โตเกยีว เมอืงหลวง น ำท่ำน ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูกุ ยา่นรวมเสนห่ท์ุก

อย่างของญี่ปุ่ น ท ัง้แหล่งช้อปป้ิงช ัน้น า แหล่งรวมรา้นกนิดืม่และ
รา้นอาหารทกุระดบั และแหลง่ทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่ และเป็นแหล่งอัพเดทเท
รนดใ์หม่ๆ เป็นยำ่นควำมเจรญิอนัดับหนึง่ของ
นครโตเกยีวในปัจจุบัน ใหท้่ำนเลอืก ชม
แ ล ะ ซื้ อ สิ น ค ้ำ ม ำ ก ม ำ ย  อ ำ ทิ เ ช่ น 
เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ, กลอ้งถ่ำยรูป, MP-3,  
คอมพวิเตอร,์ Note Book, นำฬกิำ, เสือ้ผำ้ 
และเครือ่งส ำอำง KOSE , SHISEDO , 
KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมำกมำย ที่
รำคำคอ่นขำ้งถกูกวำ่เมอืงไทย และทีจ่ะขำด
ไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน (อยูต่กึPEPEช ัน้8) ซึง่สนิคำ้ทกุอยำ่งภำยในรำ้นจะรำคำ 100 เยน เท่ำกันหมด ที่
ท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้เป็นของฝำกกลับบำ้นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศัย อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ให้
ทา่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆจนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วนักอ่นวนัเดนิทำง)  
 

วนัทีห่า้      วดันารติะ - รา้นดองกโิฮเต ้– หา้งออิอนมอลล ์- ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
                  อาหาร เชา้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที7่) 
 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมำกทีส่ดุใน

ภูมภิำคคันโต ถือว่ำเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชบิะ และจ ำนวนผูม้ำ
เยีย่มชมก็เป็นรองเพยีงศำลเจำ้เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นทีต่ัง้
ของประตูหลัก มีทำงเดนิบันไดขึน้สู่อำคำรหลักเป็นสถำนที่ส ำหรับ
สักกำระบูชำภำยในวัดท่ำนสำมรถบันทึกภำพเจดีย์หำ้ชั ้นหนึ่งคู ่
สวนหยอ่มทีม่สีระน ้ำขนำดใหญ่ รวมทัง้บรเิวณส ำหรับเลีย้งสัตว ์ภำยใน
ก่อสรำ้งดว้ยสถำปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดีย โดยยังคง
เอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่ นเอำไว ้น ำท่ำนกรำบ
นมัสกำรขอพรพระเพือ่สริมิงคล ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนืยำว 
พรอ้มเลือกชมและซื้อเครื่องรำงของขลังและสินคำ้
พื้นเมอืง จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงไปชอ้ปป้ิง รา้นดองกี ้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


เป็นรำ้นทีร่วบรวมสนิคำ้ตำ่งๆของญีปุ่่ นไวม้ำกมำย ในรำคำพเิศษ ใกล ้ๆ กนัจะมหีา้งออิอนมอลล ์ท่ำนสำมำรถเดนิ
ไปชอ้ปป้ิงได ้สมควรแกเ่วลำเดนิทำงสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทำงกลับ 

13.55น.  เหนิฟ้ำสู ่ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืงโดย สายการบนิ  NOKSCOOT  เทีย่วบนิที ่XW101 
ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง กรณีทา่นตอ้งการ (ส ัง่ซือ่บนเครือ่งเทา่น ัน้) 

 
19.10น.   เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิำพ  
 

**************************** 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทำ่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและรำคำใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ถงึ30ทำ่นและทำ่นยังประสงคเ์ดนิทำงตอ่) โดยทำง
บรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  ช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์ำ่นละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง+ควำมประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคำ้ กรุณำสง่พรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจ
คนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำร
ใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมดัจำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 





 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิยกเวน้กรณีอพัทีน่ั่งเพิม่ 
** คำ่ทัวรไ์มร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่งขำกลบั สำมำรถสัง่ซือ้จำกเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจำกตัว๋กรุ๊ปไมรั่บสัง่จองลว่งหนำ้ 
2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเท่ำ กรณีเดนิทำง3 ท่ำนจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสำมเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นกำรจัดแบบเตยีงของทำงโรงแรมไมส่ำมำรถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำรจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรร Random ของสำยกำรบนิไมส่ำมำรถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้กำรซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 

 ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทำงโตเกยีว-นำรติะ สำมำรถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช ำระคำ่ทีน่ั่งไดด้ังนี ้
- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz 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) มำกกวำ่ 36 นิว้ 2,000 บำท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มำกกวำ่ 35 นิว้ 1,500 บำท 

โซนหนำ้ 31 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิว้ 1,700 บำท 

โซนหนำ้ 32-34 Super มำกกวำ่ 35 นิว้ 1,200 บำท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิว้ 1,700 บำท 

*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญำตใหเ้ด็ก ทำรก ผูส้งูอำยเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิำรน่ัง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญำตใหเ้ด็กน่ัง  
2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสำมทำ่นเต็มอำจมปีรับเปลีย่น
พักหอ้ง Single 1ทำ่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้

3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 



4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก ำหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
(ค่ำทัวรไ์มร่วมกำรประกันควำมคุม้ครองกำรสญูเสยีหรอืเสยีหำยของกระเป๋ำเดนิทำง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิควำมเสยี 
บรษัิทฯไมส่ำมำรถรับผดิชอบได)้ 
 ซือ้น ้ำหนักสมัภำระเพิม่สำยกำรบนิ Nok Scoot (XW) (แจง้อยำ่งชำ้กอ่นเดนิทำง 10 วัน) มคีำ่ใชจ้ำ่ยดังนี ้(ราคาตอ่เทีย่ว) 
+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.2,350 บาท 
หมำยเหต:ุ สำยกำรบนิไมจ่ ำกดัจ ำนวนชิน้ในกำรโหลด แตก่ฎหมำยกำรบนิทั่วโลกให1้ใบ น ้ำหนักสงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 
6. ค่ำประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพ
เพิม่ได ้
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบอุำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. คำ่ภำษีน ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทกุโรงแรม  
6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิหรอืเงนิไทย 1300 บาท ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
น า้ใจจากทา่น 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 
4.       ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยูไ่มต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบตักิำรพ ำนักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิำรถกูสง่ตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และไม่ 
เขำ้ขำ่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทำ่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, 
กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมดัจำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงค์ของผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อยำ่งนอ้ย 10วันกอ่นกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  
13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกับวันหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ
ควำมรว่มมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 
14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีท่ ำทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงรวมจ ำนวน3ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ชัว่โมง อำทเิชน่ เริม่งำน
เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเทีย่วตำมสถำนทีใ่น
โปรแกรมกำรเดนิทำง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอบุัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 
ตำมพ.ร.บ. กำรท่องเทีย่ว เท่ำนัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถือว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร์ (ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน
สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได ้จำกบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
18. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


