
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

 3 ดาว หรือเทียบเท่า  เช้า กลางวนั ค า่ 

1 พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง     - 

2 
สนามบินคนัไซ – โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ - ดิวต้ีฟรี JTC – ถ่ายรูป
ป้ายกลิูโกะ – เกียวโต -  ศาลเจา้ฟชิูมิอินาริ - โอกากิ - มิตชุยเอา้ทเ์ลท็ 
Shigaryuo - โอกากิ 

   
Hotel Koyo 
หรือเทยีบเท่า 

3 
เมืองเซกิ – ร้านมีดซนัชู - หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิต
เติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซนั มาชิซูจิ - นากาโนะ - ออนเซ็น 

   

Shirakaba Kogen Hotel หรือ 

Shirakabako View Hotel  

หรือเทยีบเท่า 

4 
นากาโนะ – โออิชิปาร์ค (ช่วง Autumn) หรือ ลานสกี Pilatus Tateshina 
Snow Resort (ช่วงWinter) - ยามานาชิ - พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว - โอชิ
โนะ ฮกัไก- คาวากจิูโกะ - โตเกียว - ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ– นาริตะ 

  

The Hedistar Hotel Narita 
หรือเทยีบเท่า 

5 
วดันาริตะ – ร้านดองกิโฮเต–้ หา้งอิออนมอลล ์– ท่าอากาศยานนาริตะ - 
ท่าอากาศยานดอนเมือง 

   - 

WONDERFUL JAPAN 
โอซาก้า เกยีวโต ทาคายาม่า  

ชิราคาวาโกะ โตเกยีว  
5 วนั 3 คนื 

เดนิทาง : ตุลาคม 2562 – มนีาคม 2563 

 

เดนิทาง : พฤศจิกายน 2562 – มนีาคม 2563 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 
พร้อมกนัทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot (XW) 
เทีย่วบินที ่ DMK – NRT XW102 02.45-10.25 

   - 

2 
ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ช้อปป้ิงชินจูกแุละLaox 
Shinjuku – ออนเซ็น 

   
Fujinobou Kaen Hotel/ 

Alexander Yamanakako Hotel 

3 
ศูนย์พพิธิภณัฑ์แผ่นดนิไหว - ลานสก ีFujiten - โอชิโนะฮัคไก – มติซุยเอาท์
เลท็ พาร์ค คซิาราสึ- จ.ชิบะ - งานประดบัไฟฤดูหนาว Tokyo German 
Village หมู่บ้านเยอรมนั - นาริตะ 

   
Toyoko Inn Sapporo/  

APA & Resort Hotel Sapporo/  
Hotel Raffinato Sapporo  

4 
อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศัยหรือซ้ือบัตรเข้าโตเกยีวดสินีย์แลนด์ หรือเลอืก
ซ้ือBus เสริมพร้อมทวัร์ (เช่นตลาดปลา ชิบูย่า ฮาราจูก)ุ      

   
Toyoko Inn Sapporo /APA & 
Resort Hotel Sapporo/Hotel 

Raffinato Sapporo  

5 
วดันาริตะ - ร้านดองกโิฮเต้ - ห้างออิอนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่า
อากาศยานดอนเมอืงเทีย่วบินที ่NRT - DMK XW101 13.55-19.10 

   - 

 บาท/ท่าน 

24,900.- 
 

22,900.- 



 

    

วนัแรก พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

20.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ชั้น 3 เคานเ์ตอร์สายการบิน NOK 

SCOOT เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.40 น.  น าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น โดย สายการบิน  NOKSCOOT เท่ียวบินท่ี XW112  

(ราคาทวัร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง กรณีท่านตอ้งการ *ส่ังซ้ือบนเคร่ืองเท่าน้ัน) 

วนัที่สอง   สนามบินคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ดวิตีฟ้รี JTC – ถ่ายรูปป้ายกลูิโกะ – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอนิา

ริ - โอกาก ิ- มติชุยเอ้าท์เลท็ Shigaryuo - โอกาก ิ

07.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หาก
ฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรับ  รับกระเป๋าเรียบร้อยและท าภารกิจส่วนตวั จากนั้นน าท่านข้ึนรถปรับอากาศน า
ท่านข้ึนรถปรับอากาศเดินทาง เมอืงโอซาก้า เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสญัลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองโอ
ซากา้ สร้างข้ึนเป็นคร้ังแรกบนบริเวณท่ีเคยเป็นวดั Osaka Hongan-ji เม่ือปีค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi 
(ค.ศ.1537-1598) นักรบระดบัไดเมียวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นคร้ังแรก แต่หลงัจากสงคราม Osaka 
Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukaku กถ็ูกท าลายลงย่อยยบั ต่อมาไดรั้บ
การบูรณะใหม่ในสมยั Tokugawa แต่น่าเสียดายท่ีในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสียหายทั้งหมดก่อนจะท าการ
บูรณะข้ึนมาใหม่อีกคร้ังและถกูประกาศใหเ้ป็นสมบติัของชาติอีกดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบนัสูง55 เมตร มี 5 
ส่วน 8 ชั้น เคร่ืองประดบัหลงัคาและภาพเสือบนก าแพงตวัปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม 
(ทวัร์น าชมและถ่ายรูปบริเวณดา้นนอก)  

 
 
 
 
 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร - เมนูชาบูบุฟเฟ่ต์  

 จากนั้นเดินทางไปชอ้ปป้ิงท่ี ร้าน JTC Duty free อิสระเลือกซ้ือสินคา้ราคาถูก และผลิตภณัฑต่์างๆของญ่ีปุ่น
ตามอธัยาศยั น าท่านไป ถ่ายรูปกับป้ายกลูิโกะ  หน่ึงในป้ายไฟท่ีโด่งดงัมากท่ีสุดแห่งโดทมโบริ เม่ือมาโอซากา้
ตอ้งไม่พลาดท่ีจะถ่ายรูปกบัป้ายกลิูโกะท่ีน่ีเพราะว่าป้ายแห่งน้ีถือว่าเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอซากา้ น าท่าน
เดินทางสู่เมืองเกียวโต เป็นเมืองหลกัของจงัหวดัเกียวโต เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของญ่ีปุ่นในศตวรรษท่ี8และ
รุ่งเรืองในฐานะศูนยก์ลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของญ่ีปุ่นมากกว่า 1,100 ปีก่อนท่ีเมืองหลวง
จะถกูยา้ยไปยงัโตเกียวในกลางศตวรรษท่ี 19 วดัและศาลเจา้มากมายในเกียวโตถกูสร้างข้ึนมาในช่วงนั้นแหล่ง
ประวติัศาสตร์ 17 แห่ง มีอาณาเขตตั้งแต่บริเวณตะวนัออกเฉียงใตจ้ดตะวนัตกเฉียงเหนือในตอนกลางและ



 

    

เหนือของภูมิภาคคนัไซ ซ่ึงจดัว่าเป็นศูนยก์ลางของเกาะฮนชู น าท่านไปชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ Fushimi Inari 

Shrine ชม เสาโทริอิ ซุม้ประตูสีแดงท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ท่ีมีมากกวา่ร้อยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของ
ไหล่เขาลดหลัน่กนับนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เร่ือง MEMORIES OF GEISHA
ท่ีซายริู นางเอกของเร่ืองว่ิงลอดซุม้ประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนาจนสมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอกากิ จากนั้นท่านไปช้อปป้ิงสินค้าแบรนเนมด์ราคาพิเศษท่ี MITSUI OUTLET 

PARK SHIGA RYUO เอา้ท์เล็ทมอลล ์มีสินคา้แบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม ร้านกาแฟ 
อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 
 อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  
      พักที่ : Hotel Koyo หรือเทียบเท่า (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อน

วันเดินทาง) (อาจจะมีการปรับเปล่ียนพักเมืองใกล้เคียง เช่น นาโกย่า) 

วนัที่สาม   เมอืงเซก ิ– ร้านมดีซันชู - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลติเติล้เกียวโต - เขตเมืองเก่าซัน มาชิซูจ ิ- 

นากาโนะ - ออนเซ็น   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซกิ น าท่านแวะชม ร้านซันชู หรือ Hamonoyasan สถานท่ีท่ีผลิตมีดไดค้มสุด ๆ อีกทั้ง
ยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการตีดาบญ่ีปุ่นอย่างดาบเซกิ ส าหรับท่ีร้านซันชูน้ีมีเคร่ืองใช้ของมีคมต่าง ๆ 
มากมายกว่า 3,000 ช้ิน ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกรรไกรตดัแต่งก่ิงและสวน กรรไกรตดัเล็บกรรไกรหลากขนาด 
หรือมีดส าหรับท าครัวหลากหลายรูปแบบท่ีช่วยให้การเตรียมวตัถุดิบของคุณง่ายยิ่งข้ึนนอกจากน้ียงัมีดาบ
ญ่ีปุ่น ขนมและเคร่ืองด่ืมเยน็ ๆ จ าหน่ายอีกดว้ย อีกส่ิงหน่ึงพลาดไม่ไดเ้ม่ือมาร้านซันชูคือ การชมการแสดง
ดาบวิชาอิไอกิริ ดาบซามูไรคม ๆ ท่ีฟันฉบัเดียวตน้ไผ่ก็ขาดเป็น 2 ท่อน พร้อมใส่ชุดกิโมโนและเส้ือกัก๊ซามูไร
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมโดยยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.1995 ภายในหมู่บา้นท่ีสวยงามและเป็นแบบญ่ีปุ่นแท้
ดั้ งเดิมนั้ นมีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวทั้ งใน และต่างประเทศเป็นจ านวนมากเอกลักษณ์ของบ้านใน
แบบกสัโชสึคุริ (Gassho-zukuri) บา้นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าว่า “กสัโช” ซ่ึงแปลว่า “พนมมือ”ตาม
รูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 
18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างข้ึนโดยไม่ไดใ้ชต้ะปู อีกทั้งวสัดุอุปกรณ์ในการ



 

    

ก่อสร้างต่างๆ ลว้นแต่มาจากวสัดุจากธรรมชาติ อยา่งตน้หญา้ท่ีปลกูไวเ้พ่ือน ามาใชมุ้งเป็นหลงัคาขนาดหนาแต่
ยงัคงความแขง็แรง จนสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดเ้ป็นอยา่งดี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร – เมนูแบบเซ็ทญ่ีปุ่น  

 น าท่านชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ ท่ีวา่การอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซ่ึงเป็นจวนผูว้า่แห่งเมืองทาคายาม่า เป็นท่ี
ท างานและท่ีอยู่อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกลูกุ
กาวาในสมยัเอโดะ(ทวัร์น าชมดา้นอก) จากนั้นน าท่านเดิมชม หมู่บา้น Little Kyoto หรือ เขตเมืองเก่าซันมา

ชิซูจิ Sanmachi-Suji ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ท่ียงัอนุรักษ์และคงสภาพเดิมไดเ้ป็น
อย่างดี อิสระให้ทุกท่านไดเ้ดินเท่ียวและช่ืนชมกบัทัศนียภาพเมืองเก่าซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณและ
ร้านคา้หลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจ า  หน่ายเหลา้สาเก ร้านท ามิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือของท่ีระลึก
พ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตวัสีแดงไม่มีหนา้ตา ซ่ึงถือว่าเป็นสญัลกัษณ์หน่ึงของ
เมืองทาคายาม่า และเป็นสินคา้ยอดนิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเช่ือเก่ียวกบัโชคลางของชาวญ่ีปุ่นอีกดว้ย และ
เก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจมากมาย ท่านยงัสามารถลองล้ิมชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดว้ย
หรือถ่ายรูปกบัสะพานสีแดงนาคาบาชิ Nakabashi Bridge สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ จังหวัดนากาโนะ 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารในโรงแรมที่พกั - บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ 

 หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผสัวฒันธรรมการอาบน ้าแร่ ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของ
เลือดดีข้ึน การบรรเทาอาการปวดเม่ือยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้อย่างดี พร้อมทั้ งบ ารุง
ผิวพรรณใหเ้ปล่งปลัง่ 

 พกัที่ : Shirakaba Kogen Hotel / Shirakabako View Hotel หรือเทียบเท่า  
 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

วนัที่ส่ี  นากาโนะ – โออชิิปาร์ค (ช่วง Autumn) หรือ ลานสก ีPilatus Tateshina Snow Resort (ช่วงWinter) - ยามานา

ชิ - พพิธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว - โอชิโนะ ฮักไก - คาวากจูโิกะ - โตเกยีว - ช้อปป้ิงชินจูก ุ– นาริตะ   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั   

 ช่วง Autumn น าท่านเดินทางไป โออชิิ ปาร์ค (Oishi Park) จุดชมวิวภูเขาไฟฟู  จิท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึง ตั้งอยู่

ทางเหนือริมฝ่ังทะเลสาบคาวากจิุโกะ ในวนัท่ีอากาศดีสามารมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟจิูไดอ้ยา่งชดัเจน 



 

    

 
 
 
 
 
 
 

 ช่วง Winter น าท่านเดินทางไป ลานสกีพิลาตัส ทะเทะชินะ สโนว์ รีสอร์ท  Pilatus Tateshina Snow Resort 
สมัผสัความงามของฤดูหนาวท่ีจงัหวดันะงะโนะพ้ืนท่ีแถบทะเทะชินะ (Tateshina) บนท่ีราบสูงในดินแดนแห่ง
ขุนเขาอย่างจงัหวดันะงะโนะ (Nagano) นบัเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมในช่วงฤดูหนาว สนุกสนานกิจกรรม
ของลานสกี หรือถ่ายรูปกบัหิมะ อิสระใหท่้านเล่นกิจกรรมและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์
สกี ค่าเขา้ลานกิจกรรมและอุปกรณ์เล่นต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆ (กรณีลานสกียงัไม่เปิดหรือหิมะทบัถมไม่
เพียงพอหรือลาสกีปิดแลว้ทางบริษทัจะปรับไปเท่ียวโออิชิปาร์คแทน สภาพอากาศทางบริษทัไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหนา้ได)้ 

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้ นเดินทางสู่ จังหวัดยามานาชิ  น าท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ท่ี พิพิธภัณฑ์

แผ่นดินไหว Experience Earthquake ท่านจะไดท้ดสอบในบา้นจ าลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้น
ต ่าสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจ าลองแบบต่างๆ จากนั้นให้ท่านเลือกซ้ือ
ของฝากราคาถูก อาทิเช่น ขนม เคร่ืองส าอาง เคร่ืองไฟฟ้า ผลิตภณัฑจ์ากน ้ ามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหินภูเขา
ไฟ ผลิตภณัฑแ์บรนด ์4GF หรือวิตามินบ ารุงร่างกาย และยาของ ดร.โนงูจิ ซ่ึงเป็นนกัวิจยัช่ือดงัของชาวญ่ีปุ่น
เดินทางไปยงั หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อใน
โอชิโนะ ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจิูโกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทั้ง 8 น้ีเกิดจากการละลายหิมะ
บนภูเขาไฟฟูจิท่ีละลายในช่วงฤดูร้อนท่ีมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ท่ีใช้เวลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่
พ้ืนดินและซึมซาบไปยงับ่อน ้ าแต่ละบ่อน ้ า  ดงันั้นน ้ าท่ีอยู่ในบ่อจะเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดและสดช่ืนมาก ในปี 
1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถ้กูเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย อีก
ทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละวิวของภูเขาไฟฟูจิไดใ้นวนัท่ีอากาศแจ่มใส ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบั



 

    

บรรยากาศ พร้อมชมและเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมือง  จากนั้นน าท่านเดินทางไป ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพ่ือ
รับประทานอาหารกลางวนั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร - เมนู Japan Sukiyaki Set 

 จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ โตเกียว เมืองหลวง น าท่าน ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ ย่านรวมเสน่ห์ทุกอย่าง
ของญ่ีปุ่น ทั้งแหล่งชอ้ปป้ิงชั้นน า แหล่งรวมร้านกินด่ืมและร้านอาหารทุกระดบั และแหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือ 
และเป็นแหล่งอพัเดทเทรนดใ์หม่ๆเป็นยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั ใหท่้านเลือก ชม
และซ้ือสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, 
เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีราคาค่อนขา้งถูกกว่า
เมืองไทย และท่ีจะขาดไม่ไดเ้ลยก็ คือ ร้าน 100เยน (อยู่ตึก PEPE ชั้น 8) ซ่ึงสินคา้ทุกอย่างภายในร้านจะราคา 
100 เยน เท่ากนัหมด ท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 
 
 
 
 
 
 อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย ใหท่้านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยต่างๆจนถึงเวลานดัหมายน าท่านเดินทาง

สู่ท่ีพกัยา่นนาริตะ 
พกัที่ : The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่า  
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

วนัที่ห้า  วดันาริตะ – ร้านดองกโิฮเต้– ห้างออิอนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  
 น าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ วดัน้ีเป็นหน่ึงในวดัท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดในภูมิภาคคนัโต ถือว่าเป็นวดัท่ีโด่งดงั

ท่ีสุดในแถบชิบะ และจ านวนผูม้าเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจา้เมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวดัเป็นท่ีตั้งของ
ประตูหลกั มีทางเดินบนัไดข้ึนสู่อาคารหลกัเป็นสถานท่ีส าหรับสักการะบูชาภายในวดัท่านสามรถบนัทึกภาพ
เจดีย์ห้าชั้นหน่ึงคู่  สวนหย่อมท่ีมีสระน ้ าขนาดใหญ่ รวมทั้ งบริเวณส าหรับเล้ียงสัตว์ ภายในก่อสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยงัคงเอกลกัษณ์ของศิลปะแบบญ่ีปุ่นเอาไว ้น าท่านกราบนมสัการขอพร
พระเพ่ือสิริมงคล ใหมี้ชีวิตท่ีดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซ้ือเคร่ืองรางของขลงัและสินคา้พ้ืนเมือง จากนั้น
น าท่านเดินทางไปชอ้ปป้ิง ร้านดองกี ้เป็นร้านท่ีรวบรวมสินคา้ต่างๆของญ่ีปุ่นไวม้ากมาย ในราคาพิเศษ ใกล้ๆ
กนัจะมีหา้งอิออนมอลล ์ท่านสามารถเดินไปชอ้ปป้ิงได ้สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียม
ตวัเดินทางกลบั 



 

    

13.55 น.  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบิน  NOKSCOOT  เท่ียวบินท่ี XW101 (ราคาทัวร์ไม่รวมอาหาร
บนเคร่ือง กรณีท่านต้องการ (ส่ังซ่ือบนเคร่ืองเท่าน้ัน) 

19.10 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ 
 

********************* ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
 

หมายเหตุ :  รายการทัวร์ ที่พักสามารถสลับปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่ น เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของ

ประเทศญี่ปุ่ น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึง

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงินเยนปรับสูงขึน้ บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิในการปรับอตัราค่าบริการเพิม่ขึน้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 
2 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ท่านละ 
พกักบั 

1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั 
2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียง 

พกักบั 
2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

18-22 ต.ค.62 27,900 9,500 

19-23 ต.ค.62 29,900 9,500 

20-24 ต.ค.62 27,900 9,500 

21-25 ต.ค.62 27,900 9,500 

22-26 ต.ค.62 27,900 9,500 

23-27 ต.ค.62 26,900 9,500 

25-29 ต.ค.62 26,900 9,500 

01-05 พ.ย.62 25,900 9,500 

08-12 พ.ย.62 25,900 9,500 

15-19 พ.ย.62 25,900 9,500 



 

    

22-26 พ.ย.62 27,900 9,500 

29 พ.ย.-03 ธ.ค.62 27,900 9,500 

04-08 ธ.ค.62 27,900 9,500 

05-09 ธ.ค.62 27,900 9,500 

06-10 ธ.ค.62 27,900 9,500 

13-17 ธ.ค.62 26,900 9,500 

20-24 ธ.ค.62 26,900 9,500 

27-31 ธ.ค.62 33,900 9,500 

28 ธ.ค.62-01 ม.ค. 63 35,900 9,500 

29 ธ.ค.62-02 ม.ค. 63 35,900 9,500 

30 ธ.ค.62-03 ม.ค. 63 35,900 9,500 

31 ธ.ค.62-04 ม.ค. 63 34,900 9,500 

01-05 ม.ค. 63 33,900 9,500 

03-07 ม.ค. 63 28,900 9,500 

10-14 ม.ค. 63 25,900 9,500 

17-21 ม.ค. 63 25,900 9,500 

24-28 ม.ค. 63 24,900 9,500 

31 ม.ค.-4 ก.พ.63 24,900 9,500 

06-10 ก.พ.63 25,900 9,500 

07-11 ก.พ.63 26,900 9,500 

08-12 ก.พ.63 26,900 9,500 

14-18 ก.พ.63 25,900 9,500 

21-25 ก.พ.63 24,900 9,500 

28 ก.พ.-03 ม.ีค.63 25,900 9,500 

06-10 ม.ีค.63 26,900 9,500 

13-17 ม.ีค.63 26,900 9,500 



 

    

20-24 ม.ีค.63 28,900 9,500 

** ราคาเด็กทารก ไม่เกนิ 2 ขวบ 7,000 บาท/ท่าน ** 27,888 8,500 
**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้ เดินทาง (*จะต้องมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายนัุบจากวันเดินทางไป-กลบั*) 

 
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละด่านตรวจปฏิเสธการออกและ

เขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ*** 
 
 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ท่ีนัง่เป็นไปตามการ

จดัสรรของสายการบินยกเวน้กรณีอพัท่ีนัง่เพ่ิม ** ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองขากลบั สามารถสั่งซ้ือจากเล่มเมนู
บนเคร่ืองไดเ้ลยเน่ืองจากตัว๋กรุ๊ปไม่รับสัง่จองล่วงหนา้ 

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณีเดินทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็น
แบบเตียงเด่ียวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ่1เตียงเตียงเด่ียว1เตียง เป็นการจดัแบบเตียงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุ
ได ้กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพกัคู่ และ 1
หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม  

 ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เคร่ืองท่ีสายการบิน  NOKSCOOT AIR ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

สัมภาระถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน7กก. และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
(ค่าทวัร์ไม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพยสิ์นส่วนตวั กรณีเกิด
ความเสีย บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบได)้ 
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน ้ าหนกัเพ่ิม กรุณาแจง้พร้อมจองทวัร์หรือก่อนเดินทาง10วนัเท่านั้นพร้อมช าระค่า
น ้าหนกั** 
- ซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 400  บาท / 10 กก. ช าระเพ่ิม 700 บาท / 15 กก. ช าระเพ่ิม 1,000 บาท  
/ 20 กก. ช าระเพ่ิม 1,300 บาท / 30 กก. ช าระเพ่ิม 2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไม่จ ากดัจ านวนช้ินในการโหลด แต่กฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบนน.สูงสุดได้ 32กก./ช้ิน 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกบั
สุขภาพเพ่ิมได ้

 
 
 



 

    

อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเคร่ืองด่ืมค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทเ์ป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็)  
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 
 ค่าประกนักระเป๋าเดินทาง  
 ค่าทิปไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 1,300 บาทต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปท่ีมีหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจในบริการ 

 

ซ้ือที่น่ังเพิม่ สายการบิน Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกียว-นาริตะสามารถUpgrade ท่ีนัง่พร้อมช าระค่าท่ีนัง่ไดด้งัน้ี 
- ท่ีนัง่ชั้น ScootBiz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้ก่อนเดินทาง10วนั 

- ท่ีนัง่แบบ Super หรือ Stretch Seat แจง้ก่อนเดินทาง10วนั มีค่าใชจ่้ายและเง่ือนไข ดงัน้ี 

โซน แถวที่ ประเภทที่นั่ง Seat Pitch ราคาต่อท่านต่อเที่ยว 

โซนเงียบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 น้ิว 2,000 บาท 
โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา่ 35 น้ิว 1,500 บาท 

โซนหนา้ 31 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 น้ิว 1,700 บาท 
โซนหนา้ 32-34 Super มากกวา่ 35 น้ิว 1,200 บาท 

โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มากกวา่ 36 น้ิว 1,700 บาท 
*Stretch Seat 
-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูสู้งอายเุกิน 65 ปีและผูพิ้การนัง่ 
-โซนเงียบไม่อนุญาตใหเ้ด็กนัง่ 
 

ไฟล์ทบิน 

Departure:DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

Return: NRT – DMK XW101 13.55-19.10 

หมายเหตุ: ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง กรณีท่านต้องการ (ส่ังซ่ือบนเคร่ืองเท่าน้ัน) 

** ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทัวร์  ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 

 



 

    

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย 

(เอกสารท่ีจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะ
ด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมี
คุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูไ่ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะ

สั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่นมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขาประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

การยกเลิกทวัร์ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคน
เขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการ
ใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู ้
จดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 
 

 

 

 



 

    

เงือ่นไขการให้บริการ  

1. การเดนิทางคร้ังนีจ้ะต้องมผีู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง30ท่าน  
- ขอส่งจอยทวัร์ใหก้บับริษทัท่ีมีโปรแกรมและราคาใกลเ้คียงกนั  
- หรือขอเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 10 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง30ท่านและท่านยงัประสงค์เดินทางต่อ) 
โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัท
จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
3. การช าระค่าบริการ  ช าระเงนิค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทาง 20วนั  
**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง+ความประสงค์เพ่ิมเติมของลูกคา้ กรุณาส่งพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ าหรือ
พร้อมยอดคงเหลือ**  

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และ
บริษทั ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 30ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้ 
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้
10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  



 

    

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดั
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม 
13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อในวนัท่ีท าทวัร์เตม็วนั เร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางรวมจ านวน3ขวด 
15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวนัละ10 -12ชัว่โมง อาทิเช่น เร่ิมงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกนัภยั ท่ีบริษทัฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว ตาม
พ.ร.บ. การท่องเท่ียว เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัฯได ้
และทางบริษทัฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพ ใน
ระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั ประกนัทัว่ไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 
18. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 


