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รหสัโปรแกรม : 16782  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิเขา้โอซากา้ บนิกลบันารติะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 

เทีย่วชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ เมอืงเกา่ทาคายามา่ 
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ชมเทศกาลดอกซากรุะ ณ เมอืงคาวาส ึ

ชม ปราสาทอกีาด า มตัสโึมโต ้ทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะ 

สนกุสนาน ณ ลานสก ีฟจูเิท็น ฉากหลงัเป็นภเูขาไฟฟจู ิ 

ชมเมอืงเกยีวโต ปราสาททองคนิคะคจุ ิ+ ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ

แชอ่อนเซ็นสไตลญ์ีปุ่่ น + ดนิเนอรบ์ฟุเฟตข์าป ู

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด FREE WIFI ON BUS 

เทีย่วเต็ม ไมม่ฟีรเีดย ์

 

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น

เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัใน

ความไมส่ะดวก 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง DMK-KIX : XW112 (23.40-07.10)   

2 สนามบนิคนัไซ - เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- วดัคโิยมสิ ึ– 

ปราสาททองคนิคะคจุ ิ– นาโกยา่ - JAZZ DREAM NAGOYA - 

(เทีย่ง : ชาบบูฟุเฟต)์ 

บนเครอืง 

  
NAGOYA HOTEL 

หรอืระดับเทยีบเทา่ 

3 หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ซนัมาช ิซูจ ิ- สะพานแดง

นาคะบาชิ – ปราสาทมตัสโึมโต ้(ชมดา้นนอก) – ถนนช้อป

ป้ิงมตัสโึมโต ้(เทีย่ง : หมยูา่งใบโฮบะ) 

   MATSUMOTO 

HOTEL 

หรอืระดับเทยีบเทา่ 

4 มตัสโึมโต ้– ศาลเจา้ฟูจเิซ็นเก็น – ลานสกฟีูจเิท็น – รา้นชา - โอ

ชโินะ ฮคัไค – อาตาม ิ- แชอ่อนเซ็น + ขาปู (เทีย่ง : ยากนิกิุป้ิง

ยา่ง // เย็น : ออนเซ็น+ดนิเนอรข์าป)ู 

   ATAMI HOTEL 

(ONSEN) 

หรอืระดับเทยีบเทา่ 

5 อาตาม ิ– เทศกาลชมดอกซากุระ ณ คาวาทส ึ– GOTEMBA 

OUTLET – วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

   NARITA HOTEL 

หรอืระดับเทยีบเทา่ 

6 วดันารติะ – ถนนโอโมเตะซนัโด – สนามบนินารติะ - สนามบนิ

ดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

NRT-DMK : XW101 (13.55-19.05) 

 

บนเครอืง 
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วนัที ่1 กรงุเทพ - สนามบนิดอนเมอืง 

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

เคานเ์ตอร ์สายการบนิ นกสกูต๊ (XW) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

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
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วนัที ่2 สนามบนิคนัไซ - เกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- วดัคโิยมสิ ึ– ปราสาททองคนิ

คะคจุ ิ– นาโกยา่ - JAZZ DREAM OUTLET - เมอืงกฟิ ุ
 

07.10 น.   ถงึ หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านท่าอากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น 

เดนิทางสู่ที่พัก (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่

ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แกข่อง(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

ญีปุ่่ น จากนัน้ชม เดมินัน้เป็นสถานทีพั่กตากอากาศของ โชกุนโยชมิสิ ึปราสาททองคนิคะคจุ ิ

แหง่ตระกลูอาชคิางะ ผูโ้ดง่ดัง มาจากภาพยนตรเ์รือ่ง เณรนอ้ยเจา้ปัญญาอคิควิซัง ปราสาทนี้ สรา้ง

ขึน้ใหม่ในปี ค.ศ. 1955 หลังจากที่ได ้ถูกไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ.1950 ซึง่ไดถ้อดแบบจ าลอง

โครงสรา้งจากของจรงิในยุคศตวรรษที่ 14 ตัวอาคารม ี3 ชัน้ ตัวเรือนเป็นสทีองจากทองค าเปลว 

จดุเดน่ของปราสาทแหง่นีก็้คอื รปูหลอ่นกฟีนกิซบ์นยอดปราสาท โดยรอบปราสาทมลี าธารใสสะอาด

ท าใหเ้กดิภาพสะทอ้นผวิน ้าแสนสวยราวภาพวาดและภายในบรเิวณปราสาทนัน้มีสวนญีปุ่่ นจัดแตง่ไว ้

อยา่งสวยงาม 

น าท่านสู ่ หรอื ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาฮงิาชยิามา่ เชญิดืม่ น ้าศักดิส์ทิธิส์ามวดัคโิยมสิ ึ วดัน า้ใส 

สาย อันเกดิจากธรรมชาต ิไหลมาจากเทอืกเขา ณ วดัแหง่นี้มชี ือ่เสยีงดว้ยหอ้งโถงกลางของวัดทีถู่ก

จัดใหเ้ป็นสมบัตแิหง่ชาต ิซึง่มรีะเบยีงไมท้ีส่รา้งยืน่ออกนอกตัว อาคารของวหิารโดยมเีสาค ้าถงึ 139 

ตน้ เป็นจดุชมววิของตัวเมอืงไดอ้ยา่งกวา้งไกลสดุตา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) เมน ูชาบ ู ชาบ ู 

น าท่านชม ศาลเจา้เทพเจา้จิง้จอกอนิาร ิ

 หรอืทีค่นไทยชอบ(Fushimi Inari Shrine)

เรียกกันว่าศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มี

ชือ่เสยีงโดง่ดังจาก ประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) 

หรือ เสาสแีดง ที่เรียงตัวกันจ านวนหลายหมืน่

ตน้จนเป็นทางเดนิไดท่ั้วทัง้ภูเขาอนิาร ิที่ผูค้น

เชือ่กันว่าเป็นภูเขาศักดิส์ทิธิ ์โดยเทพอนิารจิะ

เป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกีย่ว

ขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมี

จิง้จอกเป็นสัตวค์ู่กายจงึสามารถพบเห็นรูปปั้น

จิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กัน 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงนาโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง 

JAZZ DREAM OUTLET ตัง้อยูใ่นนากาชมิะ เขตควุะนะ จังหวัดมเิอะ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 

นาท ีหรอืจะตอ่รถบัสกับรถไฟใตด้นิก็ได ้ใชเ้วลาประมาณ 50 นาทเีชน่กัน ทีน่ี่นับไดว้า่เป็นเอาทเ์ล็ท
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ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น สนิคา้ทีน่ี่จ าหน่ายในราคาทีล่ด 40 – 70% จากราคาปกต ิทีน่ี่มศีูนย์

อาหารและลานกจิกรรมอยู่หลายจุดเหมอืนกับเป็นธมีพารค์แหง่หนึง่ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการช ้

อปป้ิงอยา่งจใุจ 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัทีโ่รงแรม NAGOYA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  
 

วนัที ่3 นาโงยา่ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ซนัมาช ิซูจ ิ– ปราสาทมตัสโึม

โต ้(ชมดา้นนอก) – ถนนชอ้ปป้ิงมตัสโึมโต ้
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดก

โลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ี

และรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี้วา่ “กัสโช” และมี

ผูค้นจากท่ัวทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ า่กวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

จากนั้นน าท่าน เดนิทางไปยัง เมอืงเกา่ทา

คายามา่ (Takayama) (ใชเ้วลาเดนิทาง

เป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานประมาณ 1 ชม.) 

ระหวา่งเกยีวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุค

เอโดะเขา้ดว้ยกัน ตัง้อยู่บรเิวณที่โอบลอ้มไป

ดว้ยภูเขานอ้ยใหญ่ในจังหวัดกฟิุ ด ารงไวซ้ ึง่

บรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบ

เมอืงเกา่แกไ่วไ้ดเ้ป็นอย่างด ีเปรยีบไดก้ับเมอืง

ทีไ่ดรั้บพรใหเ้ต็มเป่ียมไปดว้ยวฒันธรรมอันดงีาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (3) 
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  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้(Matsumoto) เป็น(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ มจีุดท่องเทีย่วทีส่ าคัญทีส่ดุ คอื ปราสาทมัตสโึมโตะ 

1 ในปราสาทดัง้เดมิที่สวยที่สุดของประเทศญีปุ่่ น ปราสาทมตัสโึมโตะ เป็น(ชมดา้นนอก) 

ปราสาทไมท้ีค่งความดัง้เดมิและเกา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ นและไดถู้กขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตลิ ้าคา่ประจ า

ชาต ิการตัดกันของสดี าและสขีาวของผนังปูนดา้นนอกปราสาท ท าใหป้ราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่น

งดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ปราสาทแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้จากองคป์ระกอบทาง

สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ปราสาทมัตสโึมโตย้ังมศีาลาชมดวงจันทร์ที่

งดงาม แสดงใหเ้ห็นถงึวถิชีวีติของขนุนางในสมัยกอ่น ระหวา่งปราสาทกับสถานีมัตสโึมโต ้มถีนนช ้

อปป้ิงสองสายทีค่ณุไมค่วรพลาด คอื ถนนนาวาเตะ-โดร ิ ทีเ่ต็มไป(หรอื “ถนนสายหมอก”) 

ดว้ยรา้นขายของพเิศษในทอ้งถิน่และรา้นอาหารเก๋ๆ  อกีสายหนึง่คอืถนน นากะมาจ ิซึง่เรยีงรายไป

ดว้ยอาคารแบบครุะ (คลังเก็บสนิคา้ทีผ่นังท าดว้ยดนิ) สวยงามแปลกตา 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัทีโ่รงแรม MATSUMOTO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  
 

วนัที ่4 มตัสโึมโต ้– ศาลเจา้ฟูจเิซ็นเก็น – ลานสกฟีูจเิท็น – รา้นชา - โอชโินะ ฮคัไค – 

อาตาม ิ- แชอ่อนเซ็น + ขาป ู
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงยามานาช ิ น าท่านสู ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) ศาลเจา้

ฟูจโิยชดิะเซนเกน เป็นศาลเจา้เซนเกนหลักทีต่ัง้อยูท่าง(Fujiyoshida Sengen Shrine) 

ทศิเหนอืของภเูขาไฟฟจู ิส าหรับบชูาเจา้หญงิโคโนฮานาซาคยุะ เทพของชนิโตทีเ่กีย่วขอ้งกับภเูขา
ไฟฟจู ิศาลเจา้ฟจูโิยชดิะเซนเกน ตัง้อยูใ่นป่าทบึหา่งไกลจากถนน จากถนนใหญเ่ดนิเขา้มาเรยีงราย

ไปดว้ย และร่มเงาของ อาคารตา่งๆภายในศาลเจา้ทาดว้ยสแีดงโคมไฟหนิ ป่าไมส้นซดีารส์งูใหญ ่

ตัง้แตปี่ 1615 เวทเีตน้ร า และอาคารเสรมิอืน่ๆอกี 2-3 หลัง เดมิทศีาลเจา้แหง่นี้เป็นจุดเริม่ตน้ส าหรับ
การปีนภเูขาไฟฟจูจิากทางทศิเหนอืซึง่ตัง้อยูด่า้นขวาขา้งหลังหอ้งโถงใหญ ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เดนิทางไปที ่ เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีง และมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูิฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ 
ทีส่วยงาม ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นกระดานเลือ่นกับลานหมิะขาวโพลนและยังมกีจิกรรม
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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 ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ กรณีทีล่านสกไีมเ่ปิดใหบ้รกิาร 

ทางทวัรข์อสงวนสทิธิ ์น าทกุทา่นเดนิทางไปยงัโออชิพิารค์ หรอื หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไก) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั แบบป้ิงยา่งยากนิกิ ุ (5) 

จากนัน้น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองและพธิชีงชาแบบญีปุ่่ น 

อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโอชิ

(Oshino Hakkai) เป็นโนะฮกัไก 

แหล่งน ้าตามธรรมชาตติัง้อยูใ่นหมู่บา้นโอ

ชโินะ ใหท้่านสัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิุทธิ ์

และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาต ิโดยใน

บอ่น ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวก

วา่ยสบายอารมณ์ อณุหภมูใินน ้าเฉลีย่อยูท่ี ่

10-12 องศาฯ และยังมีน ้ าผุดจาก

ธรรมชาติใหต้ักดื่มตามอัธยาศัย และที่

ส าคัญ หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ป

ป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยทีห่มูบ่า้น

นีม้ขีองขึน้ชือ่อยา่ง 

จากนั้น เดินทางสู่  เมืองอาตามิ ตั ้งอยู่ที่ฐานทิศ(ใช เ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม .)  

ตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรอซิ ุห่างจากกรุงโตเกยีวไปทางทศิตะวันตกประมาณ 1 ชั่วโมง 

(รถไฟชนิคันเซน) จงึนับวา่เป็นเมอืงตากอากาศชายทะเลทีน่ยิม เนื่องจากเป็นแหลง่น ้าพุรอ้น ทีพั่ก

เรยีวกัง พพิธิภัณฑ ์และแหลง่มรดกทางวฒันธรรมอืน่ๆ มากมาย น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(6) 
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พกัทีโ่รงแรม ATAMI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่น า้แรอ่อน

เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติเซ็นธรรมชาต ิ

ดขีึน้ 

 

วนัที ่5 อาตาม ิ– เทศกาลชมดอกซากุระ ณ คาวาทส ึ– GOTEMBA OUTLET – โตเกยีว – วดั

อาซากสุะ - ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
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น าท่านเดนิทางสู ่คาวาซุ (Kawazu) เป็นเมอืงเล็กๆ ที่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.) 

อยู่ตดิทะเลทางตะวันออกของ ซากุระในโตเกียว และเกียวโตมักจะเริม่ออกดอกคาบสมุทรอซิุ 

ในชว่งปลายมนีาคม แตท่ีต่ าบลคาวาส ึเมอืงอซิ ุจังหวดัชซิโุอกะ ซึง่อยูไ่มไ่กลจากภเูขาไฟฟจู ิตัง้แต่

เดอืนกุมภาพันธเ์ป็นตน้ไปตลอดเวลากวา่ 1 เดอืน "คาวาสซึากุระ จะ(Kawazu-zakura)" 

ออกดอกอวดโฉมเร็วกวา่ซากุระทีไ่หนๆ ในเกาะฮอนชู เรยีงตัวยาวตลอดรมิน ้าซากุระสชีมพูเขม้ 

กว่า 4 กม. และบานท่ัวเมืองหลายพันตน้ แถมบางจุดยังมีดอก หรือ "นาโนะฮานะ" ดอก

 บานพรอ้มกันอกีดว้ย สสีนัตัดกัน สดใสมากๆ ในทุกๆปีมงีานเทศกาล วางตุง้ สเีหลอืง "คาวาสึ

 จะจัดขึน้ในชว่งทีค่าดวา่ซากรุะผลบิาน โดยมากจะจัดขึน้ชว่งตน้กมุภาพันธ ์– ตน้ซากุระมตัสรึ"ิ

มนีาคม ในช่วงเทศกาลคาวาสซึากุระมัตสรึ ิท่ัวบรเิวณจะมรีา้นคา้ รา้นอาหารมากมายออกงานกัน

อยา่งครกึครืน้ 

จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ GOTEMBA PREMIUM OUTLET (ใชเ้วลาเดนิทาง

สดุยอดเอาทเ์ล็ท ไมว่า่จะเป็นสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นหรอืตา่งประเทศ ทีเ่อาทเ์ล็ท ประมาณ 1.30 ชม.) 

แหง่นีก็้จัดเต็มไดท้กุวนั และไมไ่ดม้เีพยีงเสือ้ผา้แฟชัน่เทา่นัน้ แตย่ังมเีสือ้ผา้สปอรต์ใสอ่อกก าลังกาย

กลางแจง้เก๋ๆ  รองเทา้ ของเลน่ ของกระจุกกระจกิ เครือ่งส าอาง และเครือ่งประดับตา่งๆ ก็มใีหช้อ้ป

ป้ิงกันเต็มอิม่ ภายในเอาทเ์ล็ทมรีา้นคา้กวา่ 120 รา้น และมรีา้นอาหาร ฟู้ดคอรท์ คาเฟ่ และรา้นขนม

ปังตา่งๆ ใหเ้ลอืกมากมาย 

อสิระอาหารเทีย่ง ตามอธัยาศยั ภายในเอาทเ์ลท 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่มหานครโตเกยีว เพือ่นมัสการเจา้แมก่วนอิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 

มทองค า ณ วัดทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวัดที่มคีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถือวดัอาซากุสะ 

มากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 

เซนตเิมตร มักมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยัง

เป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตู

ทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวดั ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” 

 

จากนัน้น าท่านสู ่ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ 

และ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิ

ดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นสส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ น

ไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัที ่6 วดันารติะซนั ถนนโอเมโตะซนัโด - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ เป็นวดัประจ 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 ซึง่มทัีง้รา้นอาหารและของฝากมากกวา่ 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) 

19.05 น. เดนิทางถงึ โดยสวสัดภิาพ สนามบนิดอนเมอืง 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไม ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทั  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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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
จอยแลนด ์

(ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ) 

19 - 24 ก.พ. 20 
 ตดิวนัหยดุ ลางาน 3 วนั

29,999 9,900 22,999 

21 - 26 ก.พ. 20 
 ตดิวนัหยดุ ลางาน 3 วนั

30,999 9,900 23,999 

26 ก.พ. – 2 ม.ีค. 20 
 ตดิวนัหยดุ ลางาน 3 วนั

31,999 9,900 24,999 

28 ก.พ. – 4 ม.ีค. 20 
 ตดิวนัหยดุ ลางาน 3 วนั

31,999 9,900 24,999 

5 - 10 ม.ีค. 20 
 ตดิวนัหยดุ ลางาน 3 วนั

33,999 9,900 26,999 

11 - 16 ม.ีค. 20 
 ตดิวนัหยดุ ลางาน 3 วนั

32,999 9,900 25,999 

 

 

 

 

 

 



PJP47-XW PRO OSAKA TOKYO SNOW FUJI + SAKURA KAWAZU 6D4N (FEB-MAR 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PJP47-XW PRO OSAKA TOKYO SNOW FUJI + SAKURA KAWAZU 6D4N (FEB-MAR 2020) 

 



PJP47-XW PRO OSAKA TOKYO SNOW FUJI + SAKURA KAWAZU 6D4N (FEB-MAR 2020) 

 

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 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้
การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

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

มาตรฐาน 
 คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 

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

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (ค่าทปิหัวหนา้ทัวร์

แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

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

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

  กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

  การช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่า

ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

  หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

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

การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

  ไม่สามารถยกเลกิได  ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลี่ยนชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 
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หมายเหต ุ
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ใน

กรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง

รายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีที่

สญูหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัตเิหตุสุดวสิัยบางประการ 

เชน่ การจราจร, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 

เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ 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. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

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

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย 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  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 



PJP47-XW PRO OSAKA TOKYO SNOW FUJI + SAKURA KAWAZU 6D4N (FEB-MAR 2020) 

 เนือ่งจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถ

คืนค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไป

ลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ
เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวี
ซา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง 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 เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ 

ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวง

การต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็ว

ทีส่ดุ เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อก

บตัรโดยสาร ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตั วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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