
 

CODE: XJ793 Hello Golden Route โอซากา้ โตเกยีว 6D3N 

 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) ขาไปบนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้) ขากลบัจากสนามบนินารติะ (โตเกยีว) 

น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG   

โปรสดุคุม้!!! ราคาเริม่ตน้เพยีง 24,888 บาท  

พกัโอกาก ิ1 คนื นากาโนะออนเซ็น 1คนื โยโกฮามา่ 1คนื  

ทานเมนูชาบบูฟุเฟ่ต ์และ ทานขาปบูฟุเฟ่ตไ์มอ่ ัน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ไฟลท์บนิ 

Departure    DMK - KIX    XJ612 00.55 - 08.40 

Return          KIX - DMK    XJ607 20.15 - 01.25 

 (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) อัพเกรดทีน่ั่ง/เพิม่น ้าหนักสมัภาระ รายละเอยีดทา้ยรายการทวัร ์

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ612  
00.55 - 08.40+1 

2  โอซากา้ สนามบนิคนัไซ - ปราสาทโอซากา้ - รา้น JTC Duty free - ถา่ยรปูป้ายกลูโิกะ - มติชุยเอา้ท์
เล็ท Shigaryuo – โอกาก ิอาหารเทีย่ง (ชาบบูฟุเฟ่ต)์  

3  เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติเติล้
เกยีวโต ซนัมาชซิูจ ิ– นากาโนะ ออนเซ็น   อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set) ,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

4  ทุง่พงิคม์อสหรอืหมูบ่า้นอยิาชโินะซาโตะ – ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะฮคัไก – จดุชมววิโยโก
ฮามา่ 
 อาหารเชา้,เทีย่ง 

5  โยโกฮามา่ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ตลาดปลาสกึจิ ิ– โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้– ถา่ยรปูหุน่กนัด ัม้ - ทา่
อากาศยานนารติะ เทีย่วบนิที ่XJ607 NRT-DMK 20.15น.   
 อาหารเชา้ 

6 ทา่อากาศยานดอนเมอืง เวลา 01.25น. 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

17-22 เมษายน 63 28,888  

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเด็ก 0-2 ปี (Infant) 

ราคา 7,000 บาท 

 

9,500 30  

24-29 เมษายน 63 28,888 9,500 30  

8-13 พฤษภาคม  25,888 9,500 30  

15-20 พฤษภาคม 63 24,888 9,500 30  

5-10 มถินุายน 63 24,888 9,500 30  

12-17 มถินุายน 63 24,888 9,500 30  

19-24 มถินุายน 63 24,888 9,500 30  

3-8 กรกฎาคม 63 25,888 9,500 30  

17-22 กรกฎาคม 63 24,888 9,500 30  

31กรกฎาคม-5สงิหาคม 29,888 9,500 30  

7-12 สงิหาคม 63 29,888 9,500 30  

14-19 สงิหาคม 63 26,888 9,500 30  

28สงิหาคม-2 กนัยายน  24,888 9,500 30  

11-16 กนัยายน 63 24,888 9,500 30  

18-23 กนัยายน 63 25,888 9,500 30  

25-30 กนัยายน 63 24,888 9,500 30  

2-7 ตลุาคม 63 26,888 9,500 30  

9-14 ตลุาคม 63 27,888 9,500 30  

10-15 ตลุาคม 63 27,888 9,500 30  

16-21 ตลุาคม 63 27,888 9,500 30  

22-27 ตลุาคม 63 29,888 9,500 30  

23-28 ตลุาคม 63 26,888 9,500 30  

30ตลุาคม-4พฤศจกิายน 26,888 9,500 30  



 

 

หมายเหต:ุ ทุง่พงิคม์อส เทศกาลชมดอกชบิะซากรุะจดัวนัที ่18 เมษายน-31 พฤษภาคม 2563 กรณีดอกไมย้งัไมบ่าน

หรอืโรยแลว้หรอืจบเทศกาลแลว้จะน าทา่นไปหมูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) แทน 

 

วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

 

21.30น.  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X (XJ) มีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิ

แท็คกระเป๋า 

 

วนัทีส่อง   โอซากา้ สนามบนิคนัไซ - ปราสาทโอซากา้ - รา้น JTC Duty free - ถา่ยรปูป้ายกลูโิกะ – มติชุยเอา้ทเ์ล็ท 

                   Shigaryuo – โอกาก ิ  อาหารเทีย่ง (ชาบบูฟุเฟ่ต)์  

 

00.55น. น าทา่นเดนิทางสู ่โอซากา้ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ612 (ค่า

ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง) ผ่านพธิกีาร/ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษ
จับและปรับ รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัว จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อัน
โดดเด่นของเมืองโอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาท
หรือส่วนที่เรียกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 
ตระกลู Toyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท าลายลงย่อยยับ ตอ่มาไดรั้บการบรูณะใหมใ่นสมัยToku gawa 
แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด กอ่นจะท าการบรูณะขึน้มาใหม่อกีครัง้และถกูประกาศให ้
เป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคาและภาพเสอืบน
ก าแพงตัวปราสาทละหลายๆส่วนลงทองสอีร่ามสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็น
ทวิทัศนโ์ดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชัดเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละ
ราว 1-3 ลา้นคน(ทัวรน์ าชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก) จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิงที ่รา้น JTC Duty free 
อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกู และผลติภัณฑต์า่งๆของญีปุ่่ นตามอัธยาศัย จากนัน้ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูจดุเช็กอนิป้ายกลู ิ
โกะ ใครที่มาโอซากา้ตอ้งไม่พลาดทีจ่ะถ่ายรูปกับป้ายกูลโิกะเพราะว่าป้ายแห่งน้ีถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอ
ซากา้และถนนยอดฮติโดะทนโบะร ิDotonbori ถา่ยรูปตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) บฟุเฟ่ตช์าบ ู
บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมด์ราคาพิเศษที่ MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO มี

สนิคา้แบรนดเ์นม รวมถงึรา้นอาหาร เครือ่งดืม่ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยสมควรแกเ่วลาน าทา่นดนิทางสูท่ ีพ่กั

โอกาก ิอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 


ทีพ่กั: Hotel Koyo/Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะ

ท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) (อาจจะมกีารปรับเปลีย่นพักเมอืงใกลเ้คยีง เชน่ นาโกยา่)  

 

 



 

วนัทีส่าม     เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติเติล้

เกยีวโต ซนัมาชซิูจ ิ– นากาโนะ ออนเซ็น   อาหารเชา้, เทีย่ง (Japanese Set),เย็น  (บฟุเฟ่ตข์าปไูมอ่ ัน้) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่2)  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเซก ิน าท่านแวะชม รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานทีท่ ีผ่ลติมดีไดค้มสุด ๆ อกีทัง้ยัง

เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการตดีาบญีปุ่่ นอย่างดาบเซก ิส าหรับทีร่า้นซันชูน้ีมเีครือ่งใชข้องมคีมต่าง ๆ มากมายกว่า 

3,000 ชิน้ ไม่ว่าจะเป็นมดีหรือกรรไกรตัดแต่งกิง่และสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรอืมดีส าหรับท าครัว

หลากหลายรูปแบบที่ช่วยใหก้ารเตรียมวัตถุดบิของคุณง่ายยิง่ขึน้นอกจากน้ียังมดีาบญี่ปุ่ น ขนมและเครื่องดื่มเย็น ๆ 

จ าหน่ายอกีดว้ย อกีสิง่หนึง่พลาดไม่ไดเ้มือ่มารา้นซันชคูอื การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดาบซามูไรคมๆทีฟั่น

ฉับเดยีวตน้ไผ่ก็ขาดเป็น 2 ทอ่น พรอ้มใสชุ่ดกโิมโนและเสือ้ก ัก๊ซามไูรถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ สมควรแกเ่วลา น าทา่น

เดนิทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวา เป็นหมู่บา้นชาวนาเล็กๆที่สรา้งทอดตัวขนานไปกับแม่น ้าโชคาวะในทีร่าบ

ทา่มกลางขนุเขาแวดลอ้ม เป็นเสน้ทางระหวา่ง ทาคายามา่ และ คานาซาวา่ ของจังหวัดกฟิ ุแหง่ภมูภิาคชบูุ ดนิแดนที่

รวยวัฒนธรรม  เป็นหมู่บา้นสวยระดับโลกที่ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตล์ญี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บเลือกจาก

องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในเดอืนธันวาคม 1995 ชือ่เต็มของหมู่บา้นแห่งน้ีมชีือ่ว่า กัสโชซคึุรโิอกมิาฉ ิชริาคา

วาโกะ จุดเด่นของคือบา้นทรงกัสโชซคึุร ิมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้น

สามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีความชนัถงึ 60 องศาคลา้ยกับการพนมมอืเขา้หากัน วัสดใุนการสรา้ง

บา้นน ามาจากธรรมชาตลิว้นๆ ใชต้น้หญา้ทีป่ลกูในหมูบ่า้นมาท าหลังคา ตัวบา้นจะไมม่กีารตอกตะป ูบา้นบางหลังมอีายุ

ยาวนานกวา่ 250 ปี ปัจจุบันยังมชีาวบา้นอาศัยอยูใ่นหมูบ่า้นดว้ย ผูค้นจากทั่วทุกมมุโลกหลั่งไหลชมความงามในแตล่ะ

ปีจ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) Japanese Set 

บา่ย น าท่านชม ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ทีว่่าการอ าเภอเกา่เมอืงทาคายาม่า (ถ่ายรูปดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้่าแห่ง

เมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง

ของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั้นน าท่านเดินชมหมู่บา้น LITTLE KYOTO หรอืย่านซนัมาชซิูจ ิ

(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืงเกา่ทีม่กีารอนุรักษ์บา้นเรอืนในสมัยเอโดะทีม่อีายุกว่า 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี เป็น 1 

ใน ย่านทีเ่รยีกว่าเป็น Old Town ของญี่ปุ่ น เมือ่ครัง้หนึ่งในอดตีคอืในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868) มคีวาม

เฟ่ืองฟูทางเศรษฐกจิอย่างมากเพราะว่าเป็นย่านศูนยก์ลางส าหรับการท าการคา้ของเมอืง Takayama มถีนนทีเ่ชือ่ม

ระหวา่งสถานทีส่ าคญัทัง้ ปราสาท, วัด และศาลเจา้ จุดเดน่คอือาคารเกา่แกส่ว่นใหญก่ต็กทอดมาตัง้แตย่คุเอโดะมาถงึ

ปัจจุบัน เป็นการสรา้งบา้นเรอืนตามสไตลแ์บบญีปุ่่ นแท ้บา้นทัง้2 ขา้งทางจะมแีตเ่ฉพาะสนี ้าตาลหรอืสดี า ในปัจจุบันน้ี

ถา้ใครจะสรา้งบา้นหลงัใหมก่็จะตอ้งใชแ้ค2่ สน้ีีเทา่นัน้ เพือ่ไมใ่หโ้ดดหรอืดแูปลกแยกออกมาจากบา้นหลังอืน่ อสิระให ้

ทกุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้น

ผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื 

ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไม่มหีนา้ตา ซึง่ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะ

แฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ทา่นยัง

สามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย หรอืถ่ายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสแีดงทีท่อด

ขา้มแม่น ้ามยิากาวะซงึเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงทาคายาม่าอกีดว้ย อสิระเก็บภาพความประทับใจเลอืกซือ้สนิคา้ตาม

อัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กันากาโนะออนเซ็น 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที4่)บฟุเฟ่ตข์าปไูมอ่ ัน้ 

 หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แรอ่อนเซ็น 

(Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ี่ปุ่ นใหท้่านไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญี่ปุ่ นเชือ่ว่าน ้าแร่

ธรรมชาตน้ีิมสี่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวยีนของเลอืดดขีึน้ การบรรเทาอาการปวด

เมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตงึเครียดไดอ้ย่างดี พรอ้มทัง้บ ารุงผิวพรรณให ้

เปลง่ปลั่ง 

ทีพ่กั: Shirakaba Kogen Hotelหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก 

ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่  ทุง่พงิคม์อสหรอืหมูบ่า้นอยิาชโินะซาโตะ - ศนูยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะฮคัไก –  

               จดุชมววิโยโกฮามา่       อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทุง่พงิคม์อส ชมเทศกาลชมดอกชบิะซากรุะ ภเูขาไฟฟูจ ิใหท้า่นไดช้มความงดงามของทุง่ดอก

พงิคม์อสหรือเรียกอกีชือ่ว่าดอกชบิะซากุระที่เบ่งบานเต็มทุ่งกวา้งกว่า8แสนดอก ชบิะซากุระ (Shibazakura/ Phlox 

Subulata) เป็นพชืทีม่วีงจรชวีติมากกวา่สองปี อยูใ่นพชืตระกลู Polemoniaceae, จ าพวก Phlox ใหด้อกขนาดเล็ก 1.5 

ซม. ตัง้แต่ชว่งเมษายนจนถงึพฤษภาคม จะไดเ้ห็นดอกสแีดง สชีมพู สขีาว และสมีว่ง ชบิะซากรุะเป็นพชืทีม่ถี ิน่ก าเนดิ

จากอเมรกิาเหนือ มอีกีชือ่ว่ามอสพิง้ค ์(Moss Pink) ทีถู่กเรยีกว่า ชบิะซากรุะเพราะมรูีปร่างดอกคลา้ยดอกซากุระแต่

บานอยู่บนพืน้ดนิคลา้ยตน้หญา้ ด  ้วยลักษณะพเิศษดังกล่าวจงึนยิมปลูกเป็นสวนดอกไมห้รอืพชืคลุมดิน อสิระใหท้่าน

เก็บภาพความประทับพรอ้มเลอืกซือ้ของฝากของที ่ ระลกึทีม่จี าหน่ายเฉพาะในงานเชน่คกุกีฟ้จูยิามะ,โมจใิบซากรุะ,ฟจูิ

ชบิะซากรุะมันจู,ฟจูชิบิะซากรุะคนิทสบึะ เป็นตน้ นอกจากนี้ยังมกีารจัด “Mt. Fuji Delicious Foods Festival” มกีารออ

กรา้นของอร่อยในแถบภเูขาไฟฟจูมิากมาย บรเิวณในงานทีจ่ะขายเครือ่งดืม่ของกนิดว้ย 

 หมายเหต:ุ เทศกาลจัดวนัที ่18 เมษายน-31 พฤษภาคม 2563 กรณีดอกไมย้ังไมบ่านหรอืโรยแลว้หรอืจบเทศกาลแลว้

จะน าท่านไปหมู่บ ้านอยิาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) แทน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ศูนย์พิพิธภณัฑ์

แผน่ดนิไหว ซึง่ไดจ้ าลองเหตกุารณ์ตา่งๆทีเ่กดิแผน่ดนิไหวในญีปุ่่ น และสาธติวธิป้ีองกันตวั และทา่นยังสามารถเขา้ไป

ทดสอบในหอ้งจ าลองแผน่ดนิไหวในระดับทีแ่ตกตา่งกนัได ้ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาพเิศษ เชน่โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิ

ภูเขาไฟ วติามิน ครีมต่างๆเป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดนิทางไป ทะเลสาบคาวากูจโิกะ เพือ่รบัประทานอาหาร

กลางวนั 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) เมน ูJapanese Set 

บา่ย เดนิทางเดนิทางไปยัง หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่น ้า 8 บ่อ

ในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 น้ีเกดิจากการละลายหมิะบน

ภเูขาไฟฟจูทิีล่ะลายในชว่งฤดูรอ้นทีม่อีายุมามากกวา่ 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึ

ซาบไปยังบ่อน ้าแต่ละบ่อน ้า  ดังนัน้น ้าทีอ่ยู่ในบ่อจะเป็นน ้าทีใ่สสะอาดและสดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่ห่งน้ียังได ้



 

ถูกเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญี่ปุ่ นอกีดว้ย อกีทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถชม

ดอกไมแ้ละววิของภูเขาไฟฟูจไิดใ้นวันที่อากาศแจ่มใส ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับบรรยากาศ พรอ้มชมและเลอืกซือ้

สนิคา้พืน้เมอืง  จากน ัน้เดนิทางสู ่โยโกฮามา่ เมอืงหลวงของจังหวัดคานากาว่า(Kanagawa) ทีม่ปีระชากรอาศัยอยู่

มากกว่า 3 ลา้นคนท าใหเ้ป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่ นรองจากโตเกยีว นอกจากน้ียังเป็นเมอืงท่าเรอืทีใ่หญ่

ทีส่ดุในญีปุ่่ น เป็นเมอืงศูนยก์ลางการคา้ อุตสาหกรรม แฟชั่นและคมนาคมไปสูภู่มภิาคอืน่ แวะใหท้่านไดถ้า่ยรูปจุดชม

ววิโยโกฮาม่า น าท่านเขา้ทีพ่กั  อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั โรงแรมท าเลด ีใกลส้ถานรีถไฟ ท่าน

สามารถน ัง่รถไฟไปเทีย่วที ่โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน ์ไชน่าทาวนท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดของญี่ปุ่ น ศูนยร์วม

รา้นอาหารของโยโกฮามา่ มรีา้นคา้ท ัง้หมด 620 รา้น สามารถลิม้รสอาหารจนีแท้ๆ ไดด้ว้ย 

ทีพ่กั: APA Hotel Yokohama Bay Tower หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการ

แจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดนิทาง) โรงแรมมบีรกิารเพิม่เตมิ Public bath เรยีกว่า Dai Yokujo เหมอืนออนเซ็น 

แตไ่มใ่ชน่ ้าแร่บรกิารดว้ย 

 

วนัทีห่า้ โยโกฮามา่ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ตลาดปลาสกึจิ ิ– โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้– ถา่ยรปูหุน่กนัด ัม้ -

อาหารเชา้ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่7) 

น าทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้

แมก่วนอมิทองค าทีเ่ป็นทองสัมฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภูมภิาคคันโต และมี

ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตฟู้าค ารณ) 

ซึง่มีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่เลือกชมและเช่า

เครือ่งรางของขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งน้ีหรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้น

ขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายัง

วัดแหง่น้ีตอ้งมาตอ่ควิกัน ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ นญีปุ่่ น Made In Japan แท ้ๆ  

รวมทัง้ขา้วของเครื่องใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ี่น่ี หากมเีวลา

ทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอยทีส่งูทีสุ่ดในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่

ของมหานครโตเกยีว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ ส าหรับโตเกยีวสกายที เปิด 

ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสูงถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ีน่คร

กวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา เดนิทางสู ่ตลาดปลาสกึจิ ิตลาดปลาใจกลาง

โตเกยีว ภายในตลาดเต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกีและรา้นอาหารตัง้เรียงรายเป็นจ านวนมาก มีรา้นขายปลาทะเลสด ผัก

ผลไมต้ามฤดแูละซาชมิ ิปลาดบิ หรอืซชูดิว้ย อาหารมือ้กลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 

บา่ย น าทา่นเดนิทางไป โอไดบะ ยา่นเมอืงใหม่ทีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลาย

ชนดิทีห่า้งไดเวอรซ์ติ ี ้ซึง่ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บันเทงิมากมายและใหท้่านถา่ยรูปกับกนัด ัม้ตวัใหม ่

RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตามอัตราสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ท าใหม้คีวามสูงถงึ 19.7 เมตร 

(ตัวเดมิสูง 18 เมตร) และเพิง่เปิดตัวเป็นทางการในวันที ่24 กันยายน 2560 ถ่ายรูปตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน า

ทา่นเดนิทางเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.15น. เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดย สายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ607 01.20+1 

(คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 

 

 



 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 

01.25น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว

ญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบั

สงูขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ยช าระ
ขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ด้
รว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้ก่
ทา่น  
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  

กรุณาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้

เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้

การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอัพทีน่ั่งได ้ 

 

ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาได ้

อยา่งเต็มที ่

- ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 10 ปีน่ังในโซนเงยีบ 

- เน่ืองดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภัย ทีน่ั่งแถวทางออก Exit Seat ตอ้งเป็นผูท้ีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไปไมเ่กนิ60ปี เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจ

ค าแนะน าภาษาอังกฤษ มคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีใ่นกรณีฉุกเฉนิได ้

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airbus A330 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 

*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat 15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 

Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 

After Zone 34 DFG 2,250 บาท 

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 

Airbus A332 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 

Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งที่สายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 

สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 
(คา่ทัวรไ์มร่วมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี บรษัิท

ฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 

 

6. ค่าประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้าก

บรษิทั ประกนัท ัว่ไป 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 



 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 1,700 บาทตอ่ทรปิ ช าระคา่ทปิทีส่นามบนิดอนเมอืงขาไป ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้

ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่

ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็น

ตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีขั่ดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่า
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บ
รวมวันหยดุและ ส-อา ) มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ่้ายเพิม่  



 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน4ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่
กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ การทอ่งเทีย่วเท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่าง
การเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


