
PJP46-XW PRO SNOW GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO (FREE DAY) 6D4N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 16780  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิเขา้โอซากา้ บนิกลบันารติะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 

เทีย่วชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ เมอืงเกา่ทาคายามา่ 



PJP46-XW PRO SNOW GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO (FREE DAY) 6D4N 

ชมเทศกาลไฟ Nabana no sato Winter Illumination 

ชม ปราสาทอกีาด า มตัสโึมโต ้ทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะ 

สนกุสนาน ณ ลานสก ีฟจูเิท็น ฉากหลงัเป็นภเูขาไฟฟจู ิ 

ชมเมอืงเกยีวโต ปราสาททองคนิคะคจุ ิ+ ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ

อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิ สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์

แชอ่อนเซ็นสไตลญ์ีปุ่่ น + ดนิเนอรบ์ฟุเฟตข์าป ู

WIFI FREE ON BUS  น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่

ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้

อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่วา่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบ

เทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของ

ทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุม

ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปประมาณ 7-10 

วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 

DMK-KIX : XW112 (23.40-07.10) 

   
 

2 

สนามบินคนัไซ  - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิม ิอ ินาริ – 

ปราสาททองคนิคาคุจ ิ- นาโกย่า – งานเทศกาลไฟ 

 NABANA NO SATO – เมอืงกฟิุ  มือ้เทีย่ง : ชาบู

 
 

 
 

  
GIFU HOTEL 

 หรอืระดับเทยีบเทา่

3 

หมู่บ ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซนัมาชิซูจ ิ – 

ปราสาทมตัสโึมโต ้(ชมดา้นนอก) – เขา้สูท่ ีพ่กั บรเิวณฟู

 จ ิ- แชอ่อนเซ็น+DINNER ขาปู

   
(ONSEN) FUJI HOTEL 

 หรอืระดับเทยีบเทา่

4 
ลานสกฟีูจเิท็น - รา้นชา - โอชโินะฮกัไก - โตเกยีว - วดั

 อาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุมือ้เทีย่ง :ป้ิงยา่ง

   KEISEI MIRAMARE // 

NARITA HOTEL 

หรอืระดับเทยีบเทา่ 

5 
อสิระในกรุงโตเกยีว หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีว ดสินยี ์

แลนด ์(ไมม่บีสับรกิาร) 

   KEISEI MIRAMARE // 

NARITA HOTEL 

 หรอืระดับเทยีบเทา่

6 

วดันารติะ - ออิอนมอลล ์– สนามบนินารติะ - สนามบนิ

NRT-DMK : XW101 (23.40-ดอนเมอืง กรุงเทพฯ  

07.10) 

    



PJP46-XW PRO SNOW GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO (FREE DAY) 6D4N 

วนัที ่1 กรงุเทพ - สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืง 

เคานเ์ตอรส์ายการบนินกสกู๊ต (XW) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวร์ใหค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออก

เดนิทาง 

 

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

 

 23.40 น. ออกเดนิทางสู ่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ 

ที ่  XW112

บรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่ บนเครือ่งท ัง้ขาไป-ขากลบั 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 
 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

** ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื 

ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


PJP46-XW PRO SNOW GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO (FREE DAY) 6D4N 

วนัที ่2 สนามบนิคนัไซ - เกยีว โต - ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- พธิชีงชา – ปราสาททอง คนิคะ

คจุ ิ- นาโกยา่ - ชมเทศกาลไฟ NABANA NO SATO - เมอืงกฟิ ุ

07.10 น.   ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้ น าท่าน 

ขึน้รถบัสเพือ่เตรยีมออกเดนิทางท่องเทีย่ว (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบั

 นาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทาง เกยีวโต (Kyoto) เป็นเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

เมืองแห่งศลิปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่ นอย่างแทจ้รงิ การมาเที่ยวญี่ปุ่ นนอกจากเมืองหลวงอย่าง

โตเกยีวแลว้ เกยีวโตก็เป็นอกีเมอืงหนึง่ที่ไม่ควรพลาดเพราะเป็นเต็มไปดว้ย วัดและศาลเจา้เก่าแก่

โบราณ ซึง่แต่ละที่ก็จะมีความสวยงาม แตกต่างกันไป ท าใหเ้มืองเกียวโตมีสถานที่ท่องเที่ยวที่

น่าสนใจมากมาย 

ท่าน ตามแบบฉบับของคนญีปุ่่ น ในรา้นชา จะมรีา้นขายของฝากใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ชมพธิชีงชา 

กลับ จากนัน้น าท่านชม ศาลเจา้เทพเจา้จิง้จอกอนิาร ิ หรอืทีค่นไทย(Fushimi Inari Shrine) 

ชอบเรยีกกันวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโดง่ดังจาก หรอื ประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) 

ทีเ่รยีงตัวกันจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท่ั้วทัง้ภเูขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่กันวา่เป็นเสาสแีดง 

ภเูขาศักดิส์ทิธิโ์ดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพชืผล
ไรน่าตา่งๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กัน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางชม  ทีค่นไทยท่ัวไปรูก้ันในชือ่วา่วัดทองน่ันเองค่ะ วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji)

สาเหตุทีค่นสว่นมากเรยีกวัดนี้วา่วัดทองน่ันก็เพราะวา่อาคารหลักของวัดนี้มสีทีองเหลอืงอร่ามตัง้โด

เด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางน ้า เวลามองภาพสะทอ้นก็กลายเป็นภาพทีง่ดงามไม่แพก้ัน เรยีกไดว้่าดัง

ขนาดกลายเป็นอกีหนึง่สัญลักษณ์หนึง่ของสถานทีท่่องเทีย่วในเมอืงเกยีวโตเลยละ่คะ่ จรงิๆแลว้มอีกี

ชือ่นงึทีเ่ป็นทีรู่จั้กของคนทอ้งถิน่น่ันก็คอื “ (Rokuon-ji Temple)” ทีแ่ปลวา่วัดสวนวดัโระคงุอนจ ิ

กวาง และดว้ยสถาปัตยกรรมทีง่ดงามล ้าคา่นี่เองจงึท าใหไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากยเูนสโกใหเ้ป็นมร

กดโลกในปี ค.ศ. 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



PJP46-XW PRO SNOW GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO (FREE DAY) 6D4N 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) เมนชูาบเูกยีวโต 
  

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง นาโกยา่ เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุใน(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

ภาคชบูุ และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยู่บนชายฝ่ังมหาสมุทรแปซฟิิกบน
เกาะฮนชู เป็นเมืองเอกของจังหวัดไอจแิละเป็นหนึ่งในเมอืงท่าหลักของญี่ปุ่ น  จากนั้นน าท่านชม 

เทศกาลไฟ จะมกีารประดับไฟอยา่งสวยงามNabana no sato Winter Illumination 
ในธมีตา่งๆ หลากหลายโซน ผา่นหลอดไฟ LED นับลา้นดวง ในบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ภายในงานเทศกาลไฟ 

พกัที ่  โรงแรม GIFU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  
 

วนัที ่3 หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - เมอืงเกา่ทาคายามา่ – ปราสาทมตัสโึมโต ้(ชมดา้นนอก) 

- เขา้สูท่ ีพ่กับรเิวณฟจู ิ- แชอ่อนเซ็น+ดนิเนอรข์าป ู

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)  

  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก 

ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ ีและ

รูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรียกหมู่บา้นสไตลน์ี้วา่ “กัสโช” และมผีูค้น

จากท่ัวทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ า่กวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว  

จากนัน้น าท่าน เดนิทางไปยัง เมอืงเกา่ทาคายามา่ (Takayama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

เป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งเกยีวโตกับขนมธรรมเนยีมประเพณียคุเอโดะเขา้ดว้ยกัน ตัง้อยู่ชม.) 

บริเวณที่โอบลอ้มไปดว้ยภูเขานอ้ยใหญ่ในจังหวัดกฟิุ ด ารงไวซ้ ึง่บรรยากาศและขนมธรรมเนียบ

ประเพณีแบบเมอืงเกา่แกไ่วไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีเปรยีบไดก้ับเมอืงทีไ่ดรั้บพรใหเ้ต็มเป่ียมไปดว้ยวัฒนธรรม

อันดงีาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  



PJP46-XW PRO SNOW GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO (FREE DAY) 6D4N 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้(ใช ้

น าท่านชม เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)  

ปราสาทมตัสโึมโต ้ ปราสาท(ชมดา้นนอก) 

แห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1592-1614 จาก

ความทีส่รา้งอยูบ่นพืน้ทีร่าบเคา้จงึอกีชือ่เรยีกหนึง่

ในภาษาญีปุ่่ นวา่ ฮริาจโิระ (Hirajiro) ความปัง

เรือ่งสถาปัตยกรรมการสรา้งนัน้ประการแรกจะเป็น

มีหอคอยและป้อมปืนเชื่อมต่อกับโครงสรา้ง

อาคารหลัก รวมทั้งภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดที่

น่าสนใจ ไดแ้ก่ บันไดไมสู้งชัน ช่องเก็บหิน

ส าหรับโจมตศีัตร ูชอ่งส าหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บนชัน้ 6  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(4) 

 

พกัทีโ่รงแรม FUJI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้่านไดผ้อ่นคลายกับการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็น

เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ธรรมชาต ิ  
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วนัที ่4 ลานสกฟีูจเิท็น - พธิชีงชา – หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไก - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ช้

อปป้ิงชนิจกู ุ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้เดนิทางไปที ่ เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีง และมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูทิี่ฟจูเิท็น สกรีสีอรท์ 
สวยงาม ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นกระดานเลื่อนกับลานหมิะขาวโพลนและยังมีกจิกรรม

นอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเช่าชุดอุปกรณ์และชุดส าหรบัเล่น

กจิกรรมตา่งๆ)  

(อตัราค่าบรกิารโดยประมาณ 1. เช่าอุปกรณ์สก ีราคาประมาณ 6,000 เยน // 2. เช่า

อปุกรณ์ สโนวบ์อรด์ราคาประมาณ 6,000 เยน // 3. เชา่ชุด ประกอบดว้ยเส ือ้ กางเกง ถงุมอื 

หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) ***คา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรุณาเช็คกบั

ทางไกด ์ ณ วนัเดนิทางอกีคร ัง้*** 

(ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ข ึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ กรณีทีล่านสกไีมเ่ปิดใหบ้รกิาร 

ทางทวัรข์อสงวนสทิธิ ์น าทกุทา่นเดนิทางไปยงัโออชิพิารค์ หรอื หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไก) 

น  จากนัน้น าท่านสัมผัสประสบการณ์ ใหท้่านไดเ้รยีนรูแ้ละสัมผัสวธิกีารชงชาแบบพธิชีงชาแบบญีปุ่่ น 

คนญีปุ่่ น และอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ท่านสามารถ

ชมววิทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง  

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชิ

(Oshino Hakkai) เป็นโนะฮกัไก 

แหลง่น ้าตามธรรมชาตติัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชิ

โนะ ใหท้า่นสมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และ

ไอเย็นจากแหลง่น ้าธรรมชาต ิโดยในบอ่น ้า

ใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่าย

สบายอารมณ์ อุณหภมูใินน ้าเฉลีย่อยูท่ี ่10-

12 องศาฯ และยังมนี ้าผดุจากธรรมชาตใิห ้

ตักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญ หมูบ่า้นโอ

ชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้

เยีย่มอกีดว้ยทีห่มูบ่า้นนีม้ขีองขึน้ชือ่อยา่ง  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั แบบป้ิงยา่งยากนิกิ ุ (6) 

น าท่านเดนิทางสู ่ เพือ่นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วัดที่มหานครโตเกยีว วดัอาซากุสะ 

ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่มีความศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว 

ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร มักมผีูค้นมากราบไหว ้

ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาด

ใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ที่

มชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่วา่ 
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ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานา“ถนนนากามเิซะ” 

ชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

 

จากนัน้น าท่านสู ่ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ 

และ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิ

ดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นสส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ น

ไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่5 อสิระชอ้ปป้ิงภายในโตเกยีว หรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิ สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  

 ***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั***  ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 

น าทา่นเดนิทางสู ่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี OPTION A : 

** ราคาดงักลา่วไมร่วมบตัรเขา้ เด็กอาย ุ4-11 ปี 2,000 บาท อาย ุ12-17 ปี 2,400 บาท 

18 ปีข ึน้ไป ราคา 2,700 บาท [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ** 

 

 

 

 

เชญิท่านพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชทุ้น

ในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผัสกับเครือ่งเลน่ในหลายรูปแบบ เชน่ 

ทา้ทายความมันสเ์หมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ HAUNTED 

MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, 

เทีย่วบา้นหมพีหูต์ะลยุอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่

จนิตนาการกับการต์นูทีท่่านชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก ฯลฯ 

หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุกอยา่งจุใจและอกีมากมายทีร่อท่านพสิจูน์ความมันสก์ันอยา่ง

เต็มที ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ 

อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 

 

OPTION B : อสิระชอ้ปป้ิงเพลดิเพลนิในโตเกยีว (ข ึน้รถไฟเทีย่วเอง มคีา่ใชจ้า่ยตามระยะทาง) 
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   ส าหรบัท่านทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีวท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดินทางจาก

มัคคเุทศกเ์พือ่ความสะดวกในการเดนิทางหรอืชอ้ปป้ิงในย่านการคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีว

ศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

 แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ น การ

แตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับเป็น

ของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์ของเด็กเล่นที่

หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิยูา่ ยา่นวยัรุน่ชือ่ดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่ม

สาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังที่เป็น

สญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหวา่งสถานีอเุอ

โนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิทัง้ 

ของสด ของใช ้เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ทีส่ว่นใหญ่จะมี

ราคาถกูกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิ

เลน่  

 สวนอเุอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญข่องโตเกยีว จุดชมซากรุะยอดนยิมของ

กรุงโตเกียว โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทัง้สองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มีจ านวน

มากกวา่ 1,000 ตน้ ท าใหด้งึดดูผูค้นจ านวนมากมาเยีย่มชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรอืทีเ่รยีกกัน

วา่ งานฮานาม ิ 

*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง* 

ทีพ่กั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่6 วดันารติะซนั ถนนโอเมโตะซนัโด - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)  

 น าท่านเดนิทางสู ่ เป็นวัดประจ าเมอืงนารติะ ตัง้อยูบ่นเนนิเขาใจกลางเมอืงนารติะ มีวดันารติะซนั 

ประวัตวิ่าก่อตัง้ในปี 940 ซึง่รวมๆแลว้ถือว่าอยู่มา

ยาวนานเกนิพันปี แน่นอนวา่ตัวอาคารไมใ่ชข่องดัง้เดมิ

จากพันปีกอ่น ตัวอาคารแมจ้ะถูกบรูณะและสรา้งใหมม่า

หลายครัง้แลว้แต่ก็สวยงามมากๆและไดรั้บการบันทกึ

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น วัดแห่งนี้

ศักดิส์ทิธิม์ากโดยเฉพาะเรื่องการขอพรใหป้ลอดภัย 

แคลว้คลาดจากอุบัตเิหตุต่างๆ หรอืจะขอพรดา้นความ

รัก  การ งาน  และ เ รื่ อ ง ท่ั ว ไป  จาก นั้นน าท่ านสู ่

ซึง่เป็นNaritasan omotesando Street 

ถนนที่ต่อเนื่องประมาณ 800 เมตร ซึง่มทัีง้รา้นอาหารและของฝากมากกว่า 150 รา้น ใหท้่าน

เพลดิเพลนิกับอาหารและของฝากและผลผลติเฉพาะของทอ้งถิน่มากมาย   

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ  

13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกู๊ต เที่ยวบนิที่  (ใชร้ะยะเวลาในการXW101

เดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  

บรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่ บนเครือ่งท ัง้ขาไป-ขากลบั 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.30 ช ัว่โมง) 
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19.05 น. เดนิทางถงึ โดยสวสัดภิาพ สนามบนิดอนเมอืง 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

ราคาเด็กทารก INFANT ทา่นละ 9,000 บาท 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
จอยแลนด ์

(ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ) 
8-13 ม.ค. 2563 

 ตดิวนัหยดุ ลางาน 3 วนั
28,999 9,900 21,999 

9-14 ม.ค. 2563 
 ตดิวนัหยดุ ลางาน 3 วนั

28,999 9,900 21,999 

15-20 ม.ค. 2563 
 ตดิวนัหยดุ ลางาน 3 วนั

28,999 9,900 21,999 

17-22 ม.ค. 2563 
 ตดิวนัหยดุ ลางาน 3 วนั

28,999 9,900 21,999 

23-28 ม.ค. 2563 
 ตดิวนัหยดุ ลางาน 3 วนั

28,999 9,900 21,999 

29 ม.ค.- 3 ก.พ. 2563 
 ตดิวนัหยดุ ลางาน 3 วนั

28,999 9,900 21,999 

31 ม.ค.- 5 ก.พ. 2563 
 ตดิวนัหยดุ ลางาน 3 วนั

28,999 9,900 21,999 

5 – 10 ก.พ. 2563 
 ตดิวนัหยดุ มาฆบชูา ลางาน 2 วนั

33,999 9,900 26,999 

7 - 12 ก.พ. 2563 
 ตดิวนัหยดุ มาฆบชูา ลางาน 2 วนั

33,999 9,900 26,999 

12 - 17 ก.พ. 2563 29,999 9,900 22,999 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บร ิทั  ขอสงวนสทิ ิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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 ตดิวนัหยดุ ลางาน 3 วนั

20 - 25 ก.พ. 2563 
 ตดิวนัหยดุ ลางาน 3 วนั

29,999 9,900 22,999 

27 ก.พ. – 3 ม.ีค. 2563 
 ตดิวนัหยดุ ลางาน 3 วนั

31,999 9,900 24,999 

4 – 9 ม.ีค. 2563 
 ตดิวนัหยดุ ลางาน 3 วนั

31,999 9,900 24,999 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยดั รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้
การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการขอวซีา่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
 คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด  (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.)

  ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (ค่าทปิหัวหนา้ทัวร์

แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี) 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

  กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

  การช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

  หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

  หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

  ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง

ไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ใน

กรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง

รายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญู

หาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์และอุบัตเิหตุสดุวสิัยบางประการ เช่น 

การจราจร, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 เนือ่งจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื สว่นใดส่วนหนึง่ทีท่่านไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนื

ค่าใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้

ทัง้หมดแลว้ 

 การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ
เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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 กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ 
จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษ

หนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีสุ่ด 

เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกบัตร

โดยสาร ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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