
 

 
 

 
 

 

โอซาก้า โตเกียว ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต 6วัน 3คืน 

Autumn เที่ยวโออิชิปาร์ค winter ลานสกี Pilatus Tateshina Snow Resort 

สุดคุ้ม!!!แช่ออนเซ็นทานไม่อ้ัน!!บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู และบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

มีไกด์ รถพาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์ 

พักโอกากิ 1 คืน นากาโนะ (ออนเซ็น) 1 คืน โยโกฮาม่า 1 คืน   

บินตรงสู่โอซาก้า(สนามบินคันไซ) และบินกลับจากโตเกียว(สนามบินนาริตะ) 

สายการบิน NokScoot (XW) น้้าหนักกระเป๋า 20 กก.  

 

JXW37 สุดคุ้ม!!! AUTUMN & WINTER GOLDEN ROUTE 



 

 
 

 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot (XW) 
เที่ยวบินที่  DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1  

2  สนามบินคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี JTC – ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – เกียวโต -  
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอกากิ - มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิฟุ /นาโกย่า 
 อาหารเที่ยง (ชาบบูุฟเฟ่ต์) 

3  เมืองเซกิ – ร้านมีดซันชู - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซัน 
มาชิซูจ ิ- นากาโนะ - ออนเซ็น   อาหารเช้า, เที่ยง (Japanese Set), เย็น (บุฟเฟต์ขาปู)        

4  นากาโนะ – โออิชิปาร์ค (ช่วง Autumn)หรือ ลานสกี Pilatus Tateshina Snow Park (ช่วงWinter) - ยา
มานาชิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- คาวากูจิโกะ - โยโกฮาม่า-ถ่ายรูปย่านมินาโตะมิไร 
 เช้า, เที่ยง (Japan Set)  

5  วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาสึกิจิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn – 
สนามบินนาริตะ NRT - DMK XW105 20.45-02.00(+1) 
 เช้า 

6 ท่าอากาศยานดอนเมืองเที่ยวบินที่ เวลา 02.00น.      

 

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี Infant 
(ไม่เสริมเตียง) 

พักเดี่ยว/เดินทาง
ท่านเดียว เพิ่ม 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

24-29 ตุลาคม 62 27,888  

 

 

 

 

 

 

9,500 34  

26-31 ตุลาคม 62 27,888 9,500 34  

31ตุลาคม-5 พฤศจิกายน  25,888 9,500 34  

2-7 พฤศจิกายน 62 25,888 9,500 34  

7-12 พฤศจิกายน 62 26,888 9,500 34  

9-14 พฤศจิกายน 62 26,888 9,500 34  

14-19 พฤศจิกายน 62 26,888 9,500 34  



 

 
 

16-21 พฤศจิกายน 62 26,888  

ราคาเด็ก 0-2 ปี (Infant) 

ราคา 7,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,500 34  

21-26 พฤศจิกายน 62 27,888 9,500 34  

23-28 พฤศจิกายน 62 29,888 9,500 34  

28พฤศจิกายน-3ธันวาคม  29,888 9,500 34  

30พฤศจิกายน-5ธันวาคม 29,888 9,500 34  

5-10 ธันวาคม 62 29,888 9,500 34  

7-12 ธันวาคม 62 29,888 9,500 34  

12-17 ธันวาคม 62 28,888 9,500 34  

14-19 ธันวาคม 62 28,888 9,500 34  

19-24 ธันวาคม 62 28,888 9,500 34  

21-26 ธันวาคม 62 28,888 9,500 34  

26-31 ธันวาคม 62 31,888 9,500 34  

28ธันวาคม-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  

23-28 มกราคม 63 25,888 9,500 34  

25-30 มกราคม 63 26,888 9,500 34  



 

 
 

30มกราคม-4 กุมภาพันธ์  26,888  

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเด็ก 0-2 ปี (Infant) 

ราคา 7,000 บาท 

9,500 34  

1-6 กุมภาพันธ์ 63 26,888 9,500 34  

6-11 กุมภาพันธ์ 63 27,888 9,500 34  

8-13 กุมภาพันธ์ 63 27,888 9,500 34  

13-18 กุมภาพันธ์ 63 26,888 9,500 34  

15-20 กุมภาพันธ์ 63 26,888 9,500 34  

20-25 กุมภาพันธ์ 63 26,888 9,500 34  

22-27 กุมภาพันธ์ 63 25,888 9,500 34  

27กุมภาพันธ์-3 มีนาคม  26,888 9,500 34  

29กุมภาพันธ์-5 มีนาคม  26,888 9,500 34  

5-10 มีนาคม 63 27,888 9,500 34  

7-12 มีนาคม 63 27,888 9,500 34  

12-17 มีนาคม 63 28,888 9,500 34  

14-19 มีนาคม 63 28,888  9,500 34  

19-24 มีนาคม 63 29,888 9,500 34  

21-26 มีนาคม 63 31,888 9,500 34  

 

ไฟล์ทบิน 

Departure: DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

Return:       NRT – DMK XW105 20.45-02.00 

หมายเหตุ: ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง กรณีท่านต้องการ (สั่งซ่ือบนเครื่องเท่านั้น) 



 

 
 

 

วันแรก      กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง  

20.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก 

ชั้น3 เคาน์เตอร์สายการบินNOK SCOOT เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และ

อ้านวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง 

23.40 น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบิน  NOKSCOOT 

เที่ยวบินที่ XW112 ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง กรณีท่านต้องการ (สั่ง

ซื่อบนเครื่องเท่านั้น) 

 

วันที่สอง สนามบินคันไซ - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี JTC - ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอิ

นาริ – โอกากิ – มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิฟุ/นาโกยา่            อาหารเที่ยง (ชาบบูุฟเฟ่ต์) 

07.10 น. เดินทำงถึง ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า (เวลำเร็วกว่ำ

เมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและ

ศุลกำกร ส ำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญำตให้น ำ อำหำร

สด จ ำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำกฝ่ำ

ฝืนจะมีโทษจับและปรับ  รับกระเป๋ำเรียบร้อยและท ำ

ภำรกิจส่วนตัว จำกนั้นน ำท่ำนขึ้นรถปรับอำกำศน ำท่ำน

ขึ้นรถปรับอำกำศเดินทำง เมืองโอซาก้า เดินทำงสู่ 

ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอ

ซำก้ำ สร้ำงขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื่อปีค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi 

(ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู้พยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรก แต่หลังจำกสงครำม Osaka Natsu 

No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่ำล้ำงโคตร Tenshukakuก็ถูกท ำ  ลำยลงย่อยยับ ต่อมำได้รับกำร

บูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่ำเสียดำยที่ในปี ค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้ำฝ่ำเสียหำยทั้งหมดก่อนจะท ำกำรบูรณะ

ขึ้นมำใหม่อีกครั้งและถูกประกำศให้เป็นสมบัติของชำติอีกด้วย ปรำสำทโอซำก้ำปัจจุบันสูง55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น 

เครื่องประดับหลังคำและภำพเสือบนก ำแพงตัวปรำสำทและหลำยๆส่วนลงทองสีอร่ำมสวยงำม (ทัวร์น ำชมและ

ถ่ำยรูปบริเวณด้ำนนอก)  



 

 
 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที ่1 ) เมนูชาบบูุฟเฟ่ต์  

บ่าย จำกนั้นเดินทำงไปช้อปปิ้งที่ ร้าน JTC Duty free อิสระ

เลือกซื้อสินค้ำรำคำถูก และผลิตภัณฑ์ต่ำงๆของญี่ปุ่นตำม

อัธยำศัย น ำท่ำนไป ถ่ายรูปกับป้ากูลิโกะ  หนึ่งในป้ำยไฟที่

โด่งดังมำกที่สุดแห่งโดทมโบริ เมื่อมำโอซำก้ำต้องไม่พลำดที่

จะถ่ำยรูปกับป้ำยกูลิโกะที่นี่เพรำะว่ำป้ำยแห่งนี้ถือว่ำเป็น

สัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเกียวโต 

เป็นเมืองหลักของจังหวัด

เกียวโต เป็นเมืองหลวง

เ ก่ ำ แ ก่ ข อ ง ญี่ ปุ่ น ใ น

ศตวรรษที่8และรุ่งเรืองใน

ฐ ำ น ะ ศู น ย์ ก ล ำ ง ก ำ ร

ปกครอง เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรมของญี่ปุ่นมำกกว่ำ 1,100 ปีก่อนที่เมืองหลวงจะถูกย้ำยไปยังโตเกียวในกลำงศตวรรษที่ 19 วัดและศำล

เจ้ำมำกมำยในเกียวโตถูกสร้ำงขึ้นมำในช่วงนั้นแหล่งประวัติศำสตร์ 17 แห่ง  มีอำณำเขตตั้งแต่บริเวณตะวันออก

เฉียงใต้จดตะวันตกเฉียงเหนือในตอนกลำงและเหนือของภูมิภำคคันไซ ซึ่งจัดว่ำเป็นศูนย์กลำงของเกำะฮนชู น ำ

ท่ำนไปชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ Fushimi Inari Shrine ชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศำลเจ้ำที่

มีมำกกว่ำร้อยต้นทอดตัวยำวตำมเส้นทำงของไหล่เขำลดหลั่นกันบนเส้นทำงยำวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉำกของ

ภำพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHAที่ซำยูริ นำงเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจ้ำให้ตนเอง

สมควำมปรำรถนำจนสมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโอกากิ จำกนั้นท่ำนไปช้อปปิ้งสินค้ำแบรนเนมด์รำคำ

พิเศษที่ MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอ้าท์เล็ทมอลล์ มีสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำย รวมถึงร้ำนอำหำร 

เครื่องดื่ม ร้ำนกำแฟ อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย  

 ค่้า สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก  

       ที่พัก: Hotel Koyo หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 5 วัน

ก่อนวันเดินทำง) (อำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนพักเมืองใกล้เคียง เช่น นำโกย่ำ) 

  



 

 
 

 

วันที่สาม     เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซัน 

                  มาชิซูจ ิ- นากาโนะ - ออนเซ็น    อาหารเช้า,เที่ยง (Japanese Set),เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือที2่) 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซกิ น ำท่ำนแวะชม 

ร้านซันชู หรือ Hamonoyasan สถานที่ที่

ผลิตมีดได้คมสุด ๆ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มี

ชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญี่ปุ่นอย่ำงดำบเซกิ 

ส ำหรับที่ร้ำนซันชูนี้มีเครื่องใช้ของมีคมต่ำง ๆ 

มำกมำยกว่ำ 3,000 ชิ้น ไม่ว่ำจะเป็นมีดหรือ

กรรไกรตัดแต่งกิ่งและ

สวน กรรไกรตัดเล็บ

กรรไกรหลำกขนำด 

หรือมีดส ำหรับท ำครัว

หลำกหลำยรูปแบบที่

ช่ ว ย ใ ห้ ก ำ ร เ ต รี ย ม

วัตถุดิบของคุณง่ำยยิ่งขึ้นนอกจำกนี้ยังมีดำบญี่ปุ่น ขนมและเครื่องดื่มเย็น ๆ จ ำหน่ำยอีกด้วย อีกสิ่งหนึ่งพลำดไม่ได้

เมื่อมำร้ำนซันชูคือ การชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ ดำบซำมูไร

คม ๆ ที่ฟันฉับเดียวต้นไผ่ก็ขำดเป็น 2 ท่อน พร้อมใส่ชุดกิโมโนและ

เสื้อกั๊กซามูไรถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้าน

ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ได้รับกำรขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก

โลกทำงวัฒนธรรมโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1995 ภำยในหมู่บ้ำนที่

สวยงำมและเป็นแบบญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิมนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งใน และต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนมำก

เอกลักษณ์ของบ้ำนในแบบกัสโชสึคุริ (Gassho-zukuri) บ้ำนแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มำจำกค ำว่ำ“กัสโช” ซึ่ง

แปลว่ำ “พนมมือ”ตำมรูปแบบของบ้ำนที่หลังคำชันถึง 60 องศำ มีลักษณะคล้ำยสองมือที่พนมเข้ำหำกัน ตัวบ้ำนมี

ควำมยำวประมำณ 18 เมตร และมีควำมกว้ำง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้ำงของบ้ำนสร้ำงขึ้นโดยไม่ได้ใช้ตะปู อีกท้ังวัสดุ

อุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ ล้วนแต่มำจำกวัสดุจำกธรรมชำติ อย่ำงต้นหญ้ำที่ปลูกไว้เพ่ือน ำมำใช้มุงเป็นหลังคำ

ขนำดหนำแต่ยังคงควำมแข็งแรง จนสำมำรถรองรับหิมะท่ีตกมำอย่ำงหนักในช่วงฤดูหนำวได้เป็นอย่ำงดี 



 

 
 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่3) Japanese Set  

บ่าย น ำท่ำนชม ทาคา

ยาม่าจินยะ หรือ 

ที่ว่าการอ้าเภอเก่า

เ มืองทาคายาม่า 

ซึ่งเป็นจวนผู้ว่ำแห่ง

เมืองทำคำยำม่ ำ เป็นที่ท ำงำนและที่อยู่อำศัยของผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดฮิดะ เป็นเวลำกว่ำ 176 ปี ภำยใต้กำรปกครองของโชกุนตระกูลกุกำวำในสมัยเอโดะ(ทัวร์น ำชมด้ำนอก) 

จำกนั้นน ำท่ำนเดิมชม หมู่บ้าน Little Kyoto หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิSanmachi-Suji ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนเก่ำแก่

สมัยเอโดะกว่ำ 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภำพเดิมได้เป็นอย่ำงดี อิสระให้ทุกท่ำนได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับ

ทัศนียภำพเมืองเก่ำซึ่งเต็มไปด้วยบ้ำนเรือนโบรำณและร้ำนค้ำหลำกหลำย เช่น ร้ำนผลิตและจ ำ  หน่ำยเหล้ำสำเก 

ร้ำนท ำมิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่น เช่น ซำรุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตำทำรกลิงตัวสีแดงไม่

มีหน้ำตำ ซึ่งถือว่ำเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทำคำยำม่ำ และเป็นสินค้ำยอดนิยม เพรำะแฝงไปด้วยควำมเชื่อ

เกี่ยวกับโชคลำงของชำวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยำกำศอันน่ำประทับใจมำกมำย ท่ำนยังสำมำรถลองลิ้มชิม

รสขนมของหวำนนำนำชนิดอีกด้วยหรือถ่ำยรูปกับสะพานสีแดงนาคาบาชิ Nakabashi Bridge สมควรแก่เวลาน้า

ท่านเดินทางสู่ จังหวัดนากาโนะ น้าท่านเข้าสู่ที่พัก 

ค่้า   รับประทานอาหารค่้าที่ห้องอาหาร (ม้ือที4่ ) บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

 หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบ

น้้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่ำนได้พักผ่อน

อย่ำงเต็มอ่ิม ซึ่งชำวญี่ปุ่นเชื่อว่ำน้ ำแร่ธรรมชำตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง 

ระบบกำรหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น กำรบรรเทำอำกำรปวดเมื่อย

ต่ำงๆ และช่วยผ่อนคลำยควำมตึงเครียดได้อย่ำงดี พร้อมทั้งบ ำรุง

ผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 

ที่พัก: Shirakaba Kogen Hotel / Shirakabako View Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 5 วันก่อนวันเดินทำง) 

 



 

 
 

 

วันที่สี ่       นากาโนะ - โออิชิปาร์ค (ช่วง Autumn)หรือลานสกี Pilatus Tateshina Snow Park (ช่วงWinter) –ยามา

นาชิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก – คาวากูจิโกะ - โยโกฮาม่า - ถ่ายรูปย่านมินาโตะมิไร  

อาหารเช้า,เที่ยง (Japan Set) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือที ่5) 

 น ำท่ำนเดินทำงไปโออิชิปำร์ค (ช่วง Autumn) หรือ ลำนสกี 

Pilatus Tateshina Snow Park (ช่วงWinter)  (ช่วงAutumn) 

โออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) จุดชมวิวภูเขำไฟฟู  จิที่สวยที่สุดอีก

แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ทำงเหนือริมฝั่งทะเลสำบคำวำกุจิโกะ ในวันที่

อำกำศดีสำมำรมองเห็นวิวของภูเขำไฟฟูจิได้อย่ำงชัดเจน (ช่วง

Winter) ล า น สกี  Pilatus Tateshina Snow Park สั ม ผั ส

ควำมงำมของฤดูหนำวที่จังหวัดนะงะโนะพ้ืนที่แถบทะเทะชินะ 

(Tateshina) บนที่รำบสูงในดินแดนแห่งขุนเขำอย่ำงจังหวัดนะ

งะโนะ (Nagano) นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดูหนำว สนุกสนำนกิจกรรมของลำนสกี หรือถ่ำยรูปกับ

หิมะ อิสระให้ท่ำนเล่นกิจกรรมและถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี ค่าเข้าลานกิจกรรมและ

อุปกรณ์เล่นต่างๆหรอืกิจกรรมต่างๆ 

(ลานสกีทางบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พักในกรณีพักเมืองใกล้เคียงกัน และกรณีลานสกี

ยังไม่เปิดหรือหิมะทับถมไม่เพียงพอหรือลาสกีปิดแล้วทางบริษัท

จะปรับไปเที่ยวโออิชิปาร์คแทน สภาพอากาศทางบริษัทไม่

สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้) 

จำกนั้นเดินทำงสู่ จังหวัดยามานาชิ น ำท่ำนเดินทำงไปสัมผัส

ประสบกำรณ์แปลกใหม่ที่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว Experience 

Earthquake ท่ำนจะได้ทดสอบในบ้ำนจ ำลองแผ่นดินไหว รับกำร

สั่นสะเทือนจำกขั้นต่ ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสำนในกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์ ใน

ห้องจ ำลองแบบต่ำงๆ จำกนั้นให้ท่ำนเลือกซื้อของฝำกรำคำถูก อำทิเช่น ขนม 

เครื่องส ำอำง เครื่องไฟฟ้ำ ผลิตภัณฑ์จำกน้ ำมันม้ำ โฟมล้ำงหน้ำถ่ำนหินภูเขำไฟ  

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF หรือวิตำมินบ ำรุงร่ำงกำย และยำของดร.โนงูจิ ซึ่งเป็น

นักวิจัยชื่อดังของชำวญี่ปุ่นเดินทำงไปยัง หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ  



 

 
 

 

ประกอบด้วยบ่อน้ ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบคำวำกูจิโกะกับทะเลสำบยำมำนำคำโกะ บ่อน้ ำทั้ง 8 

นี้เกิดจำกกำรละลำยหิมะบนภูเขำไฟฟูจิที่ละลำยในช่วงฤดูร้อนที่มีอำยุมำมำกกว่ำ 1,200 ปี ที่ใช้เวลำอันยำวนำน 

ในกำรไหลลงมำสู่พ้ืนดินและซึมซำบไปยังบ่อน้ ำแต่ละบ่อน้ ำ  ดังนั้นน้ ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ ำที่ใสสะอำดและสดชื่น

มำก ในปี 1985 สถำนที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ ำจำกธรรมชำติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีก

ด้วย อีกทั้งบริเวณโดยรอบสำมำรถชมดอกไม้และวิวของภูเขำไฟฟูจิ ได้ในวันที่อำกำศแจ่มใส ให้ท่ำนได้เพลิดเพลิน

กับบรรยำกำศ พร้อมชมและเลือกซื้อสินค้ำพ้ืนเมือง  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไป ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพื่อ

รับประทานอาหารกลางวัน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 6) เมนู Japanese Set 

บ่าย สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ โยโกฮาม่า เมืองหลวงของจังหวัดคำนำกำ

ว่ำ(Kanagawa) ที่มีประชำกรอำศัยอยู่มำกกว่ำ 3 ล้ำนคนท ำให้เป็นเมืองที่

ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่นรองจำกโตเกียว นอกจำกนี้ยังเป็นเมืองท่ำเรือที่

ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรค้ำ อุตสำหกรรม แฟชั่นและ

คมนำคมไปสู่ภูมิภำคอ่ืน น ำท่ำนถ่ายรูปที่ย่านริมอ่าวมินาโตะ มิ ไร (Minato 

Mirai)  ตั้งอยู่ในเขตริมทะ เลของเมืองโยโกฮำม่ำ เป็นย่ำนริมน้ ำมีวิวสวย มีตึก

สูง ห้ำงสรรพสินค้ำ แหล่งช้อปปิ้งและสวนสนุกที่มีชิงช้ำสวรรค์ขนำดใหญ่ที่มี

นำฬิกำอยู่ตรงกลำงวงล้อ ซึ่งชิงช้ำสวรรค์ตั้งเด่นตระหง่ำนสะดุด

ตำนี้อยู่ ในสวนสนุกโยโกฮำม่ำคอสโม่ เวิลด์  (Yokohama 

Cosmo world) ที่ ใหญ่ที่สุดในโยโกฮำม่ำ  สวนสนุกแห่งนี้  

สำมำรถเข้ำได้ฟรี แต่ตั๋วส ำหรับเครื่องเล่นแต่ละอย่ำงจะต้องซื้อ

แยกต่ำงหำก อิสระถ่ำยภำพตำมอัธยำศัย จากนั้นน้าท่านเข้าที่

พัก  อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย 

 โรงแรมท้าเลดี ใกล้สถานีรถไฟ ท่านสามารถนั่งรถไฟไปเที่ยวที่ โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ ไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ท่ีสุด

ของญ่ีปุ่น ศูนย์รวมร้านอาหารของโยโกฮาม่า มีร้านค้าทั้งหมด 620 ร้าน สามารถลิ้มรสอาหารจีนแท้ๆได้ด้วย 

ที่พัก: APA Hotel Yokohama Bay Tower หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพักทำงบริษัทจะท ำกำร

แจ้งพร้อมใบนัดหมำย 3-5 วันก่อนวันเดินทำง) โรงแรมมีบริกำรเพ่ิมเติม Public bath เรียกว่ำ Dai Yokujo 

เหมือนออนเซ็น แต่ไม่ใช่น้ ำแร่บริกำรด้วย 

 



 

 
 

 

วันทีห่้า      วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาสึกิจิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn – 

สนามบินนาริตะ     อาหาร เช้า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือที7่) 

น ำท่ำนเดินทำงสู่  วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กรำบ

นมัสกำรขอพรจำกองค์ เจ้ำแม่กวนอิมทองค ำ ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ 

มีขนำดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่ำแก่ที่สุดในภูมิภำค

คันโต และมีผู้คนนิยมมำกรำบไหว้ขอพรเพ่ือควำมเป็นสิริมงคล

ตลอดทั้งปี ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกกับ คำมินำริมง (ประตู ฟ้ำค ำรณ) 

ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนำดยักษ์ที่มีควำมสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่

ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่ำเครื่องรำงของขลังอัน

ศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อป

ปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้ำนขำยของที่ระลึกมำกมำยไม่ว่ำจะเป็น

เครื่องรำงของขลัง ของเล่นโบรำณ และตบท้ำยด้วยร้ำนขำย ขนม

ที่คนญี่ปุ่นมำยังวัดแห่งนี้ต้องมำต่อคิวกันท่ำนจะได้เพลิดเพลิน กับ

กำรช้อปปิ้งของฝำกที่ เป็นแบบญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Made In Japan  

แท้ๆ รวมทั้งข้ำวของเครื่องใช้คุณภำพดี มำกมำย อำทิ ร่ม, หมวก

, รองเท้ำ, กระเป๋ำ, เสื้อผ้ำ เป็นต้น ได้ที่นี่ หำกมีเวลำที่ริมแม่น้ ำสุ

มิดะท่ำนสำมำรถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก 

โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky  tree) แลนด์มำร์คใหม่ของมหำ

นครโตเกียวที่ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปได้งดงำมจำกบริเวณใกล้กับวัด

อำซำกุสะ ส ำหรับโตเกียวสกำยที เปิด ให้บริกำรเมื่อวันที่ 22 

พฤษภำคม 2555 มีควำมสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่ำคือหอคอยแคนตันทำวน์เวอร์ที่นครกว่ำงโจวของจีน และ

หอซีเอ็น ทำวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนำดำ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ตลาดปลาเก่าสึกิจิ แหล่งรวม

ร้ำนอำหำรสุดฟิน มีอำหำรทะเลสดๆรำยรอบไปด้วยร้ำนดังๆ บริเวณนอกตลำดสดบนถนนโจไก ที่เรียกกันว่ำ 

Tsukiji Outer Mar ket ยังคงมี มีร้ำนอำหำร, ร้ำนอำหำรทะเลสด, ขนมของกิน ร้ำนดังๆ ของอร่อยในต ำนำน 

ยังคงเปิดรอให้คุณไปชิมของดี ของสดที่ยังคงคุณภำพคับแก้ว เช่น Sushi Zanmai ใครที่ชอบซูชิยังมีร้ำนเด็ดๆ อีก

มำกมำย อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 



 

 
 

 

บ่าย น ำท่ำนเดินทำง ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ย่านรวมเสน่ห์ทุกอย่างของญี่ปุ่น ทั้งแหล่งช้อปปิ้งชั้นน้า แหล่งรวมร้านกิน

ดื่มและร้านอาหารทุกระดับ และแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ และเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆเป็นย่ำนควำมเจริญ

อันดับหนึ่ งของนครโตเกียว ใน

ปัจจุบัน ให้ท่ำนเลือก ชมและซื้อ

สิ น ค้ ำ ม ำ ก ม ำ ย  อ ำ ทิ เ ช่ น 

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ, กล้องถ่ำยรูป, MP-

3,  คอม พิ ว เ ต อร์ , Note Book, 

นำฬิกำ, เสื้อผ้ำ และเครื่องส ำอำง 

KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมำกมำย ที่รำคำค่อนข้ำงถูกกว่ำเมืองไทย และที่จะขำดไม่ได้

เลยก็ คือ ร้าน 100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค้ำทุกอย่ำงภำยในร้ำนจะรำคำ 100 เยน เท่ำกันหมด ที่ท่ำน

สำมำรถเลือกซื้อเป็นของฝำกกลับบ้ำนได้อิสระช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่โอไดบะ(Odaiba) 

ย่ำนเมืองใหม่ที่เกิดจำกกำรถมทะเลขึ้นมำเป็นเกำะ ให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งสินค้ำหลำกหลำยชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่ง

ภำยในมีร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร และแหล่งบันเทิงมำกมำย และถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนำดเท่ำ

ของจริงโดยสร้ำงขึ้นมำตำมอัตรำส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ท ำให้มีควำมสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และ

เปิดตัวเป็นทำงกำรในวันที่ 24 กันยำยน 2560 ให้ท่ำนช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย  

เย็น สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทำงกลับ อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย 

20.45น.  เหินฟ้ำสู่ท่ำอำกำศยำนดอนเมืองโดย สายการบิน  NOKSCOOT  เที่ยวบินที ่XW105 

ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง กรณีท่านต้องการ (สั่งซื่อบนเครื่องเท่านั้น) 

 

วันทีห่ก      ท่าอากาศยานดอนเมือง  

02.00น.   เดินทำงถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ  

 

**************************** 

หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน 

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดย 



 

 
 

 

ค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน้าเที่ยวญี่ปุ่น 

ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น

ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง25ท่ำน  

- ขอส่งจอยทัวร์ให้กับบริษัทที่มีโปรแกรมและรำคำใกล้เคียงกัน  
- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกกำรออกเดินทำง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 
วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทำงไม่ถึง30ท่ำนและท่ำนยังประสงค์เดินทำงต่อ) โดย
ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบก่อนล่วงหน้ำ 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง 
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การช้าระค่าบริการ  ช ำระเงินค่ำจองทัวร์ท่ำนละ 15,000 บำท ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำง 20วัน  
**ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้เดินทำง+ควำมประสงค์เพ่ิมเติมของลูกค้ำ กรุณำส่งพร้อมหลักฐำนกำรโอนเงินมัดจ ำหรือพร้อมยอด
คงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

การยกเลิกทัวร์ เมื่อจองทัวร์ช ำระเงินค่ำจองค่ำทัวร์แล้ว ไม่สำมำรถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคน

เข้ำเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศที่ระบุไว้ ในรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใด

รำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ข้ำงต้น 

ที่นั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบินยกเว้นกรณีอัพที่นั่งเพ่ิม 



 

 
 

 

** ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำอำหำรบนเครื่องขำกลับ สำมำรถสั่งซื้อจำกเล่มเมนูบนเครื่องได้เลยเนื่องจำกตั๋วกรุ๊ปไม่รับสั่งจองล่วงหน้ำ 

2. ค่ำที่พักห้องละ 2 ท่ำนตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำรหรือระดับเทียบเท่ำ กรณีเดินทำง3 ท่ำนจะเป็นห้องTriple จะเป็นแบบ

เตียงเดี่ยวสำมเตียงหรือแบบเตียงใหญ่1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็นกำรจัดแบบเตียงของทำงโรงแรมไม่สำมำรถระบุได้ 

กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว 

โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

3. ค่ำอำหำรค่ำเข้ำชมและค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ข้ำงต้น 

4. เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 

5.อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ข้ำงต้น 

ที่นั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรร Random ของสำยกำรบินไม่สำมำรถเลือกระบุที่นั่งได้ ยกเว้นกำรซื้อที่นั่งเพ่ิม 

กำรซื้อที่นั่งอัพเกรดเพ่ิมเป็นกำรซื้อบริกำรเสริม กรณีที่นั่งที่ต้องกำรอัพเกรดเต็ม หรือโควต้ำกำรอัพเกรดที่นั่งของตั๋วซีรีย์ทัวร์เต็ม

ท่ำนไม่สำมำรถยกเลิกกำรจองทัวร์ได้ 

 ซื้อที่นั่งเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทำงโตเกียว-นำริตะ สำมำรถUpgrade ที่นั่ง พร้อมช ำระค่ำท่ีนั่งได้ดังนี้ 

- ทีน่ั่งชั้น Scoot Biz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10วัน 

- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง7วัน มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ดังนี้ 

โซน แถวที่ ประเภทท่ีนั่ง Seat Pitch ราคาต่อท่านต่อเที่ยว 

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

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

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

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

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



 

 
 

 

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญำตให้เด็ก ทำรก ผู้สูงอำยุเกิน 65 ปีและผู้พิกำรนั่ง 

-โซนเงียบไม่อนุญำตให้เด็กนั่ง  

2. ค่ำท่ีพักห้องละ 2 ท่ำนตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำรหรือระดับเทียบเท่ำ กรณีห้องพักคู่/พักสำมท่ำนเต็มอำจมีปรับเปลี่ยน

พักห้อง Single 1ท่ำนต่อห้องในโรงแรมระดับเดียวกันได้ 

3. ค่ำอำหำรค่ำเข้ำชมและค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ข้ำงต้น 

4. เจ้ำหน้ำที่บริษัทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 

5. ค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน NokScoot ก ำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้น

เครื่องไม่เกิน7กก. และค่ำประกันวินำศภัยเครื่องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ  

(ค่ำทัวร์ไม่รวมกำรประกันควำมคุ้มครองกำรสูญเสียหรือเสียหำยของกระเป๋ำเดินทำง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดควำมเสีย 

บริษัทฯไม่สำมำรถรับผิดชอบได้) 

 ซื้อน้ ำหนักสัมภำระเพ่ิมสำยกำรบิน Nok Scoot (XW) (แจ้งอย่ำงช้ำก่อนเดินทำง 10 วัน) มีค่ำใช้จ่ำยดังนี้ (ราคาต่อเที่ยว) 

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

หมำยเหตุ: สำยกำรบินไม่จ ำกัดจ ำนวนชิ้นในกำรโหลด แต่กฎหมำยกำรบินทั่วโลกให้1ใบ น้ ำหนักสูงสุดได้ 32กก./ชิ้น 

6. ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำงคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ  1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินท่ำนละ 500,000 บำทตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม

ได้ 

6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทยและเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ 
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุอำทิเช่นค่ำอำหำรเครื่องดื่มค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์เป็นต้น 
3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถ้ำมีกำรเรียกเก็บ)  
4. ค่ำภำษีน้ ำมันที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพ่ิมภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
5. ค่ำทิปยกกระเป๋ำทุกโรงแรม  
6. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยนต่อทริปหรือเงินไทย 1,500 บาท ส้าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้้าใจจาก
ท่าน 
รำยละเอียดเกี่ยวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 

 

(เอกสำรที่จะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนุญำตให้เข้ำประเทศ) 



 

 
 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่า

จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1.       ตั๋วเครื่องบินขำออกจำกประเทศญี่ปุ่น (ทำงบริษัทฯจัดกำรให้) 

2.       สิ่งที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดข้ึนในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร 

เครดิต เป็นต้น) 

3.       ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขติดต่อในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทำงบริษัทจัดกำรให้) 

4.       ก ำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทำงบริษัทฯจัดกำรให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

 1.       หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลืออยู่ไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน 

 2.       กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท ำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมำย และเข้ำข่ำยคุณสมบัติกำรพ ำนักระยะสั้น 

 3.       ในขั้นตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไม่เกิน 15 วัน 

 4.       เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติกำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ และไม่ 

เข้ำข่ำยคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน้ำมันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นก่อนวันเดินทำง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเนื่องจำกสำเหตุต่ำงๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, 
กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทั้งหมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่ำงๆ ทั้งหมด  
7. รำยกำรนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจำกได้ส ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอำจจะปรับเปลี่ยนตำมที่ระบุในโปรแกรม  



 

 
 

8. กำรจัดกำรเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในกำรจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้ำพัก  โดยมีห้องพักส ำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอำจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตำมควำมประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมพร้อมให้บริกำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทำงต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณำแจ้งบริษัทฯ อย่ำงน้ อย 10วันก่อนกำรเดินทำง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สำมำรถจัดกำรได้ล่วงหน้ำได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในกำรให้ค ำสัญญำใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มี
อ ำนำจของผู้จัดก ำกับเท่ำนั้น  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่
ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง 
หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีต้องกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในกำรจัด
ห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม  
13. สภำพกำรจลำจรในช่วงวันเดินทำงตรงกับวันหยุดเทศกำลของญี่ปุ่น หรือ วันเสำร์อำทิตย์ รถอำจจะติด อำจท ำให้เวลำในกำร
ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถำนที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในกำรบริหำรเวลำ ซึ่งอำจจะขอควำม
ร่วมมือจำกผู้เดินทำงในบำงครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตำมโปรแกรม 
14. บริกำรน้ ำดื่มท่ำนวันละ1ขวดต่อคนต่อในวันที่ท ำทัวร์เต็มวัน เริ่มในวันที่2ของกำรเดินทำงรวมจ ำนวน4ขวด 
15. กำรบริกำรของรถบัสน ำเที่ยวญี่ปุ่น ตำมกฎหมำยของประเทศญี่ปุ่น สำมำรถให้บริกำรวันละ10-12ชั่วโมง อำทิเช่น เริ่มงำน
เวลำ 8.00น.ถึงเวลำ 20.00 น.ในวันนั้น มิอำจเพิ่มเวลำได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดินทำงนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ในโปรแกรม
กำรเดินทำง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท ำไว้ส ำหรับควำมคุ้มครองผู้เดินทำง เป็นกำรกำรประกันอุบัติเหตุจำกกำรเดินทำงท่องเที่ยว 
ตำมพ.ร.บ. กำรท่องเที่ยว เท่ำนั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯ
ได้ และทำงบริษัทฯถือว่ำท่ำนได้เข้ำใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่ำนช ำระเงินค่ำทัวร์ (ท่ำนสำมำรถซื้อประกันสุขภำพ ใน
ร ะ ห ว่ ำ ง ก ำ ร เ ดิ น ท ำ ง ไ ด้  จ ำ ก บ ริ ษั ท  ป ร ะ กั น ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ ค ว ร ศึ ก ษ ำ เ งื่ อ น ไ ข ค ว ำ ม คุ้ ม ค ร อ ง ใ ห้ ล ะ เ อี ย ด )  
17. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในกำรให้ค ำสัญญำใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มี
อ ำนำจของผู้จัดก ำกับเท่ำนั้น  
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่
ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง 
หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  


