
 

    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง    - 

2 
สนามบินคนัไซ - โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ – ซากรุะสวนนิชิโนะมะรุเท
เอง็ - ถ่ายรูปป้ายกลิูโกะ – เกียวโต – ศาลเจา้ฟชิูมิอินาริ – โอกากิ – มิตชุย
เอา้ทเ์ลท็ Shigaryuo - โอกากิ จ.กิฟ ุ

   
 

Hotel Koyo หรือเทยีบเท่า 

3 
เมืองเซกิ - ร้านมีดซนัชู – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ล
เกียวโต - เขตเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ - นากาโนะ - ออนเซ็น 

   
Shirakabako Kogen Hotel 

หรือเทยีบเท่า 

4 
นากาโนะ - ยามานาชิ – พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว - โอชิโนะ ฮกัไก- โตเกียว - 
ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ

   
The Hedistar Hotel Narita  

หรือเทยีบเท่า 

5 
โตเกียว - วดัอาซากสุะ - ถ่ายรูปซากรุะริมแม่น ้ าสุมิดะและถ่ายรูปโตเกียว
สกายทรี - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 

   
- 

ก าหนดการเดินทาง : มีนาคม– พฤษภาคม 2562 

WONDERFUL JAPAN 
โอซาก้า เกยีวโต ทาคายาม่า โตเกยีว  

5 วนั 3 คนื 
 ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

24,900.- 



 

    

 
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมอืง  

20.30 น. พร้อมกันท่ี  สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์  สายการบิน 

NOKSCOOT เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.40 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XW112 (รวมอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

วนัที่สอง   ท่าอากาศยานคันไซ – ปราสาทโอซาก้า – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค – งานไฟ Nabana no sato Winter Illumination

สนามบินคันไซ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – ซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง - ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – เกียวโต – ศาล

เจ้าฟูชิมอินิาริ – โอกาก ิ– มติชุยเอ้าท์เลท็ Shigaryuo - โอกาก ิจ.กฟุิ 

07.10 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบั
และปรับ  รับกระเป๋าเรียบร้อยและท าภารกิจส่วนตวั จากนั้นน าท่านข้ึนรถปรับอากาศน าท่านข้ึนรถปรับอากาศ
เดินทาง เมืองโอซาก้า เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองโอซากา้ สร้างข้ึนเป็นคร้ังแรก
บนบริเวณท่ีเคยเป็นวดั Osaka Hongan-ji เม่ือปีค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดบัได
เมียวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นคร้ังแรก แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกูล 
Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท าลายลงย่อยยบั ต่อมาไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมยั Tokugawa แต่น่า
เสียดายท่ีในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสียหายทั้งหมดก่อนจะท าการบูรณะข้ึนมาใหม่อีกคร้ังและถูกประกาศให้เป็น
สมบติัของชาติอีกดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบนัสูง55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น เคร่ืองประดบัหลงัคาและภาพเสือบน
ก าแพงตวัปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ทวัร์น าชมและถ่ายรูปบริเวณดา้นนอก) ช่วงปลายมีนา-ตน้
เมษาท่านสามารถชมดอกซากุระไดท่ี้ สวนนิชิโนะมะรุเทเอ็งปราสาทโอซากา้ (Nishi No Maru Teien Park) สวนน้ี
ตั้งอยูภ่ายในอาณาเขตของปราสาทโอซากา้ มีซากุระกว่า 600 ตน้ (ช่วงซากรุะบานอาจจะมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บั
สถานท่ีและสภาพอากาศในแต่ละปี)  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร – เมนูชาบูชาบูบุฟเฟ่ต์  

บ่าย น าน าท่านไป ถ่ายรูปกับป้ากูลิโกะ หน่ึงในป้ายไฟท่ีโด่งดงัมากท่ีสุดแห่งโดทมโบริ เม่ือมาโอซากา้ตอ้งไม่พลาดท่ีจะ
ถ่ายรูปกบัป้ายกูลิโกะท่ีน่ีเพราะว่าป้ายแห่งน้ีถือว่าเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอซากา้ จากนั้นเดินทางสู่เกียวโต เป็น
จงัหวดัหน่ึงในภูมิภาคคนัไซ(Kansai) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่นมายาวนานท่ีสุดตั้งแต่ปีค.ศ. 794 ถึง 
1868 ราวๆ 1,100 ปี น า  ท่านไปชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ Fushimi Inari Shrine ชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงท่ีเป็น
สัญลกัษณ์ของศาลเจ้าท่ีมีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 
กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เร่ือง MEMORIES OF GEISHA ท่ีซายริู นางเอกของเร่ืองว่ิงลอดซุ้มประตูเพ่ือ
ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนาจนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอกากิ จากนั้นท่านไปชอ้ปป้ิง

สินคา้แบรนเนมดร์าคาพิเศษท่ี MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอ้าท์เล็ทมอลล์ ขนาดใหญ่ มีสินคา้แบรนด์
เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม ร้านกาแฟ อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  



 

    

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 

 ที่พกั Hotel Koyo หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่สาม  เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติล้เกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - นากา

โนะ - ออนเซ็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซกิ น าท่านแวะชม ร้านซันชู หรือ Hamonoyasan สถานท่ีท่ีผลิตมีดไดค้มสุดๆ อีกทั้งยงัเป็น

เมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการตีดาบญ่ีปุ่นอย่างดาบเซกิ ส าหรับท่ีร้านซนัชูน้ีมีเคร่ืองใชข้องมีคมต่างๆ มากมายกว่า 3,000 
ช้ิน ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกรรไกรตดัแต่งก่ิงและสวน กรรไกรตดัเล็บกรรไกรหลากขนาด หรือมีดส าหรับท าครัว
หลากหลายรูปแบบท่ีช่วยให้การเตรียมวตัถุดิบของคุณง่ายยิ่งข้ึนนอกจากน้ียงัมีดาบญ่ีปุ่น ขนมและเคร่ืองด่ืมเยน็ๆ 
จ าหน่ายอีกดว้ย อีกส่ิงหน่ึงพลาดไม่ไดเ้ม่ือมาร้านซนัชูคือ การชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ ดาบซามไูรคมๆ ท่ีฟันฉบั
เดียวต้นไผ่ก็ขาดเป็น 2 ท่อน พร้อมใส่ชุดกิโมโนและเส้ือกัก๊ซามูไรถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมโดยยเูนสโกเม่ือปี ค.ศ.
1995 ภายในหมู่บา้นท่ีสวยงามและเป็นแบบญ่ีปุ่นแทด้ั้งเดิมนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวทั้งใน และต่างประเทศ 
เป็นจ านวนมาก เอกลกัษณ์ของบา้นในแบบกสัโชสึคุริ (Gassho-zukuri) บา้นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าว่า
“กสัโช” ซ่ึงแปลว่า “พนมมือ”ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั 
ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างข้ึนโดยไม่ไดใ้ชต้ะปู อีก
ทั้งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ ลว้นแต่มาจากวสัดุจากธรรมชาติ อย่างตน้หญา้ท่ีปลูกไวเ้พ่ือน ามาใช้มุงเป็น
หลงัคาขนาดหนาแต่ยงัคงความแขง็แรง จนสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดเ้ป็นอยา่งดี  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร – เมนูแบบเซตญ่ีปุ่น (นาเบ้ไก่+โทบังยากหิมู)  

บ่าย น าท่านชม ทาคายาม่าจนิยะ หรือ ท่ีว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซ่ึงเป็นจวนผูว้า่แห่งเมืองทาคายาม่า เป็นท่ีท างาน
และท่ีอยู่อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกลูกุกาวาในสมยัเอ
โดะ (ทวัร์น าชมดา้นอก) จากนั้นน าท่านเดิมชม หมู่บ้าน Little Kyoto หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ Sanmachi-Suji 
ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ท่ียงัอนุรักษแ์ละคงสภาพเดิมไดเ้ป็นอย่างดี อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดิน
เท่ียวและช่ืนชมกบัทศันียภาพเมืองเก่าซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณและร้านคา้หลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจ า  
หน่ายเหลา้สาเก ร้านท ามิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตา
ทารกลิงตวัสีแดงไม่มีหนา้ตา ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินคา้ยอดนิยม เพราะแฝงไป
ดว้ยความเช่ือเก่ียวกบัโชคลางของชาวญ่ีปุ่นอีกดว้ย และเก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจมากมาย ท่านยงัสามารถ
ลองล้ิมชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดว้ยหรือถ่ายรูปกบัสะพานสีแดงนาคาบาชิ Nakabashi Bridge จนสมควร
แก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ จงัหวดันากาโนะ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร – บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ 



 

    

หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผสัวฒันธรรมการอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ่ี์ปุ่นใหท่้าน
ไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การ
บรรเทาอาการปวดเม่ือยต่างๆ และช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดไดอ้ยา่งดี พร้อมทั้งบ ารุงผิวพรรณใหเ้ปล่งปลัง่ 

ที่พกั Shirakabako Kogen Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ส่ี  นากาโนะ - ยามานาชิ – พพิธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว - โอชิโนะ ฮักไก- โตเกยีว - ช้อปป้ิงชินจูก ุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางไป จงัหวดัยามานาซิ ย่านภูเขาไฟฟูจ ิ น าท่านเดินทางไปสมัผสัประสบการณ์แปลกใหม่ท่ี พพิิธภัณฑ์

แผ่นดนิไหว Experience Earthquake ท่านจะไดท้ดสอบในบา้นจ าลองแผน่ดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต ่าสุด
สู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในหอ้งจ าลองแบบต่างๆ จากนั้นให้ท่านเลือกซ้ือของฝากราคา
ถกู อาทิเช่น ขนม เคร่ืองส าอาง เคร่ืองไฟฟ้า ผลิตภณัฑจ์ากน ้ามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหินภูเขาไฟ ผลิตภณัฑแ์บรนด ์
4GF หรือวิตามินบ ารุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจิ ซ่ึงเป็นนกัวิจยัช่ือดงัของชาวญ่ีปุ่น เดินทางไปยงั หมู่บ้านโอชิโนะ 

ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคา
วากจิูโกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทั้ง 8 น้ีเกิดจากการละลายหิมะบนภูเขาไฟฟูจิท่ีละลายในช่วงฤดูร้อนท่ีมี
อายุมามากกว่า 1,200 ปี ท่ีใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พ้ืนดินและซึมซาบไปยงับ่อน ้าแต่ละบ่อน ้า ดงันั้นน ้า
ท่ีอยู่ในบ่อจะเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดและสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถู้กเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดับ 
แหล่งน ้าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย  อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละวิวของภูเขาไฟฟูจิได้
ในวนัท่ีอากาศแจ่มใส ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศ พร้อมชมและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง  จากนั้นน าท่าน
เดินทางไป ทะเลสาบคาวากจูโิกะ เพ่ือรับประทานอาหารกลางวนั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- เมนู Japan Sukiyaki Set 

บ่าย หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ โตเกียว เมืองหลวง น าท่าน ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ ย่านชอ้ปป้ิงชั้นน าของชาวญ่ีปุ่นท่ีถือ
วา่เป็นแหล่งอพัเดทเทรนดใ์หม่ๆเป็นยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั เชิญท่านเลือก ชมและซ้ือ
สินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผ้า และ
เคร่ืองส าอาง KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK II และอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมืองไทย และท่ีจะ
ขาดไม่ไดเ้ลยก็ คือ ร้าน 100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึงสินคา้ทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากนัหมด ท่ีท่าน
สามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้นไดห้รือชอ้ปป้ิง ร้านดองก้ี เป็นร้านท่ีรวบรวมสินคา้ต่างๆของญ่ีปุ่นไวม้ากมาย 
ในราคาพิเศษ 

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 

ที่พกั The Hedistar Hotel Narita  หรือเทียบเท่า 

 



 

    

วนัที่ห้า  โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปซากุระริมแม่น ้าสุมิดะและถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศ
ยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ      

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมสัการขอพรจากองค ์เจา้แม่กวนอิมทองค าท่ีเป็นทอง

สัมฤทธ์ิ มีขนาดเลก็เพียง 5.5 เซนติเมตร วดัพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน ภูมิภาคคนัโต และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพร
เพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยกัษท่ี์
มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดั
แห่งน้ีบริเวณวดัมี ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่วา่จะเป็นเคร่ืองราง
ของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขาย ขนมท่ีคนญ่ีปุ่นมายงัวดัแห่งน้ีต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้
เพลิดเพลิน กบัการช้อปป้ิงของฝากท่ีเป็นแบบญ่ีปุ่นญ่ีปุ่น Made In Japan แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใช้คุณภาพดี 
มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ ไดท่ี้น่ี หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยท่ี
สูงท่ีสุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนดม์าร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ส าหรับโตเกียวสกายที เปิด 
ให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตนัทาวน์เวอร์ท่ีนคร
กว่างโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา ช่วงซากุระออกดอกสวยงามท่านสามารถ
ถ่ายรูปไดง้ดงามจากบริเวณริมแม่น ้ าสุมิดะ(Sumida) เป็นแม่น ้ าท่ีไหลผ่านเมืองโตเกียว (Tokyo) ออกสู่อ่าวโตเกียว 
(Tokyo Bay) โดยเป็นแม่น ้าท่ีแยกออกมาจากแม่น ้าอาราคาวะ (Arakawa River) ท่ีไหลผา่นจงัหวดัไซตามะ (Saitama) 
ซ่ึงอยูท่างเหนือของโตเกียว (ซากุระจะบานช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงตน้เดือนเมษายน และอาจเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บั
สภาพอากาศแต่ละปี) สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบั 

13.55 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW101 (ไม่มอีาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

19.30 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

* ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทัวร์ * 

** ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการ

วันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ

การจราจรในวนัเดนิทางน้ันๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 



 

    

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 
2-3 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ท่านละ 
พกักบั 

1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั 
2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียง 

พกักบั 
2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

27 - 31 ม.ีค.62 29,900 29,900 29,900 29,900 9,500 

03 - 07 เม.ย.62 29,900 29,900 29,900 29,900 9,500 

10 - 14 เม.ย.62 35,900 35,900 35,900 35,900 9,500 

17 - 21 เม.ย.62 29,900 29,900 29,900 29,900 9,500 

24 - 28 เม.ย.62 29,900 29,900 29,900 29,900 9,500 

01 - 05 พ.ค.62 29,900 29,900 29,900 29,900 9,500 

08 - 12 พ.ค.62 29,900 29,900 29,900 29,900 9,500 

15 - 19 พ.ค.62 26,900 26,900 26,900 26,900 9,500 

22 - 26 พ.ค.62 25,900 25,900 25,900 25,900 9,500 

29 พ.ค. - 02 ม.ิย.62 24,900 24,900 24,900 24,900 9,500 

** ราคาเด็กทารก ไม่เกนิ 2 ขวบ 7,000 บาท/ท่าน ** 

 
 

อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  



 

    

 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม  

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป ส าหรับกรุ๊ปที่มหัีวหน้าทัวร์แล้วแต่น า้ใจจากท่าน 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. การเดนิทางคร้ังนีจ้ะต้องมผีู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง30ท่าน 

- ขอส่งจอยทวัร์ใหก้บับริษทัท่ีมีโปรแกรมและราคาใกลเ้คียงกนั 

- หรือขอเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 10 วนั 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง30ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดย
ทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษทัจะ

ไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงนิมัดจ าภายใน 24 ช่ัวโมง นบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ญ่ีปุ่น ท่านละ 15,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 20 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 



 

    

 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้

ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ

และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้
และบริษทั ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 30ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้ 
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้
10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  
11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม 



 

    

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์ รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึง
อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อในวนัท่ีท าทวัร์เต็มวนั เร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางรวมจ านวน3ขวด 
15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถใหบ้ริการวนัละ10-12ชัว่โมง อาทิเช่น เร่ิม
งานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวนันั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได ้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียว
ตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกนัภยั ท่ีบริษทัฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเท่ียว เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของ
บริษทัฯได ้ และทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนั
สุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั ประกนัทัว่ไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคุเทศก ์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 
18. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 


