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บนิเขา้โอซากา้ บนิกลบันารติะ โดยสายการบนิ NOKSCOOT 

บรกิารนํา้หนกักระเป๋า 20 KG และบรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไป-กลบั 

เทีย่วชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ เมอืงเกา่ทาคายามา่ 
ชมเทศกาลไฟ Nabana no sato Winter Illumination 

ชม ปราสาทอกีาดาํ มตัสโึมโต ้ทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะ 



PJP46-XW PRO SNOW GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO (FREE DAY) 6D4N 

สนกุสนาน ณ ลานสก ีฟจูเิท็น ฉากหลงัเป็นภเูขาไฟฟจู  ิ 
ชมเมอืงเกยีวโต ปราสาททองคนิคะคจุ ิ+ ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ

อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิ สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์
แชอ่อนเซ็นสไตลญ์ีปุ่่ น + ดนิเนอรบ์ฟุเฟตข์าป ู

WIFI FREE ON BUS  นํา้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

 
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่

ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทาํการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้
อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุ

เทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของ
ทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุ
ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 

วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1 กรุงเทพ - สนามบนิดอนเมอืง 

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

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ นกสกูต๊  (XW) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวย

ความสะดวก ตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออก

เดนิทาง 

 23.40 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิ

ที ่XW112 

บรกิารอาหารรอ้นและนํา้ดืม่ บนเครือ่งท ัง้ขาไป-ขากลบั 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง) 
 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

** สําคญัมาก !! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื 

ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 
DMK-KIX : XW112 (23.40-07.10) 

   
 

2 

สนามบนิ คนัไซ  -  เกยีวโต -  ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ – 
ปราสาททองคนิคาคุ จ ิ-  นาโกยา่ – งานเทศกาลไฟ 
NABANA NO SATO – เมอืงกฟิ ุ มือ้เทีย่ง : ชาบ ู

 
 
 
 

  
GIFU HOTEL 

หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3 
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - ทาคายามา่  - ซนัมาชซูิจ ิ – 

ปราสาทมตัสโึมโต ้(ชมดา้นนอก) – เขา้สูท่ ีพ่กั บรเิวณฟู
จ ิ- แชอ่อนเซ็น+DINNER ขาป ู

   
FUJI HOTEL (ONSEN) 

หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

4 
ลานสกฟีจูเิท็น - รา้นชา - โอชโินะฮกัไก -  โตเกยีว -  วดั

อาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุมือ้เทีย่ง :ป้ิงยา่ง 

   KEISEI MIRAMARE // 
NARITA HOTEL 

หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

5 
อสิระในกรงุโตเกยีว หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีว  ดสินยี ์
แลนด ์(ไมม่บีสับรกิาร) 

   KEISEI MIRAMARE // 
NARITA HOTEL 
หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

6 
วดันารติะ  - ออิอนมอลล ์ – สนามบนินารติะ  - สนามบนิ

ดอนเมอืง กรงุเทพฯ   NRT-DMK : XW101 (13.55-
19.10) 

    



PJP46-XW PRO SNOW GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO (FREE DAY) 6D4N 

 

 

วนัที ่2 สนามบนิคนัไซ - เกยีว โต - ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ – ปราสาททอง คนิคะคจุ ิ  - นาโก

ยา่ - ชมเทศกาลไฟ NABANA NO SATO - เมอืงกฟิ ุ

07.10 น.   ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้ นําทา่น

ขึน้รถบัสเพือ่เตรยีมออกเดนิทางทอ่งเทีย่ว  (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบั

นาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา)  

จากนัน้นําทา่นเดนิทาง เกยีวโต (Kyoto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่

เมอืงแหง่ศลิปะและวัฒนธรรมของญีปุ่่ นอยา่งแทจ้รงิ การมาเทีย่วญีปุ่่ นนอกจากเมอืงหลวงอยา่ง

โตเกยีวแลว้ เกยีวโตก็เป็นอกีเมอืงหนึง่ ทีไ่มค่วรพลาดเพราะเป็นเต็มไปดว้ย วัดและศาลเจา้เกา่แก่

โบราณ ซึง่แตล่ะทีก็่จะมคีวามสวยงาม แตกตา่งกันไป ทําใหเ้มอืงเกยีวโตมสีถานทีท่อ่งเทีย่วที่

น่าสนใจมากมาย 

จากนัน้นําทา่นชม ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ (Fushimi Inari Shrine) หรอืทีค่นไทย

ชอบเรยีกกันวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโดง่ดังจาก ประตโูทรอิ ิ (Torii Gate) หรอื 

เสาสแีดง ทีเ่รยีงตัวกันจํานวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภเูขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่กันวา่เป็น
ภเูขาศักดิส์ทิธิโ์ดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพชืผล
ไรน่าตา่งๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กัน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางชม วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) ทีค่นไทยทั่วไปรูก้ันในชือ่วา่วัดทองน่ันเองคะ่ 

สาเหตทุีค่นสว่นมากเรยีกวัดนี้วา่วัดทองน่ันก็เพราะวา่อาคารหลักของวัดนี้มสีทีองเหลอืงอรา่มตัง้โด

เดน่เป็นสง่าอยูท่า่มกลางน้ํา เวลามองภาพสะทอ้นก็กลายเป็นภาพทีง่ดงามไมแ่พก้ัน เรยีกไดว้า่ดัง

ขนาดกลายเป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์หนึง่ของสถานทีท่อ่งเทีย่วในเมอืงเกยีวโตเลยล่ ะคะ่ จรงิๆแลว้มอีกี

ชือ่นงึทีเ่ป็นทีรู่จั้กของคนทอ้งถิน่น่ันก็คอื “วดัโระคงุอนจิ (Rokuon-ji Temple)” ทีแ่ปลวา่วัดสวน

กวาง และดว้ยสถาปัตยกรรมทีง่ดงามล้ําคา่นี่เองจงึทําใหไ้ดร้ับการขึน้ทะเบยีนจากยเูนสโกใหเ้ป็นมร

กดโลกในปี ค.ศ. 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) เมนูชาบูเกยีวโต 
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จากนัน้นําทา่นเดนิทาง ไปยัง นาโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุใน

ภาคชบู ุและมปีระชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังมหาสมทุรแปซฟิิกบน
เกาะฮนช ู เป็นเมอืงเอกของจังหวัดไอจแิละเป็นหนึง่ในเมอืงทา่หลักของญีปุ่่ น  จากนัน้นําทา่น ชม 

เทศกาลไฟ  Nabana no sato Winter Illumination จะมกีารประดับไฟอยา่งสวยงาม

ในธมีตา่งๆ หลากหลายโซน ผา่นหลอดไฟ LED นับลา้นดวง ในบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ภายในงานเทศกาลไฟ 

พกัที ่ โรงแรม GIFU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่3 หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - เมอืงเกา่ทาคายามา่ – ปราสาทมตัสโึมโต ้ (ชมดา้นนอก) 

- เขา้สูท่ ีพ่กับรเิวณฟจู ิ- แชอ่อนเซ็น+ดนิเนอรข์าปู 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)  

  

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาว าโกะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) ที่

ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก 

ในเดอืนธนัวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและ

รปูรา่งของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี้วา่ “กัสโช” และมผีูค้น

จากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว  

จากนัน้นําทา่น เดนิทางไปยัง เมอืงเกา่ทาคายามา่ (Takayama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชม.) เป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งเกยีวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียคุเอโดะเขา้ดว้ยกัน ตัง้อยู่

บรเิวณทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภเูขานอ้ยใหญใ่นจังหวัดกฟิ ุดํารงไวซ้ึง่บรรยากาศและขนมธรรมเนียบ

ประเพณีแบบเมอืงเกา่แกไ่วไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีเปรยีบไดก้ับเมอืงทีไ่ดร้ับพรใหเ้ต็มเป่ียมไปดว้ยวัฒนธรรม

อันดงีาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  
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จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้(ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชม .)  นําทา่นชม  

ปราสาทมตัสโึมโต ้(ชมดา้นนอก) ปราสาท

แหง่นี้ถกูสรา้งขึน้ในปี ค .ศ. 1592-1614 จาก

ความทีส่รา้งอยูบ่นพืน้ทีร่าบเคา้จงึอกีชือ่เรยีกหนึง่

ในภาษาญีปุ่่ นวา่ ฮริาจโิระ  (Hirajiro) ความปัง

เรือ่งสถาปัตยกรรมการสรา้งนัน้ประการแรกจะเป็น

มหีอคอยและป้อมปืนเชือ่มตอ่กับโครงสรา้ง

อาคารหลัก รวมทัง้ภายในตกแตง่ดว้ยไม ้จดุที่

น่าสนใจ ไดแ้ก ่บันไดไมส้งูชนั ชอ่งเก็บหนิ

สําหรับโจมตศีัตร ูชอ่งสําหรับธนู และหอ

สงัเกตการณ์บนชัน้ 6  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์(4) 

พกัทีโ่รงแรม FUJI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการ  แช่นํา้แรอ่อนเซ็น

ธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน้ํ่าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4 ลานสกฟีจูเิท็น - พธิชีงชา – หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไก - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ช้

อปป้ิงชนิจกูุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้เดนิทางไปที ่ฟจูเิท็น สกรีสีอรท์ เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีง และมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูทิี่

สวยงาม ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่กระดานเลือ่นกับลานหมิะขาวโพลนและยังมกีจิกรรม
นอกเหนือจากการเลน่สกมีากมาย (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เช่าชุดอุปกรณ์และชุดสําหรบัเลน่

กจิกรรมตา่งๆ)  
(อตัราคา่บรกิารโดยประมาณ 1. เชา่อุปกรณ์สก ีราคาประมาณ 6,000 เยน // 2. เชา่
อุปกรณ์ สโนวบ์อรด์ราคาประมาณ 6,000 เยน // 3. เชา่ชุด ประกอบดว้ยเส ือ้ กางเกง ถุงมอื 
หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) ***คา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาเช็คกบั
ทางไกด ์ ณ วนัเดนิทางอกีคร ัง้*** 

(ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ กรณีทีล่านสกไีมเ่ปิดใหบ้รกิาร 

ทางทวัรข์อสงวนสทิธิ ์นําทุกทา่นเดนิทางไปยงัโออชิพิารค์ หรอื หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไก) 
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น  จากนัน้นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น  ใหท้า่นไดเ้รยีนรูแ้ละสมัผัสวธิกีารชงชาแบบ

คนญีปุ่่ น และอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ทา่นสามารถ

ชมววิทวิทัศน์ของทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง  

 จากนัน้ นําทา่น เดนิทางสู่  หมูบ่า้นโอชิ

โนะฮกัไก  (Oshino Hakkai) เป็น

แหลง่น้ําตามธรรมชาตติัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชิ

โนะ ใหท้า่นสมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และ

ไอเย็นจากแหลง่น้ําธรรมชาต ิโดยในบอ่น้ํา

ใสแจว๋มปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ย

สบายอารมณ์ อณุหภมูใินน้ําเฉลีย่อยูท่ี ่ 10-

12 องศาฯ และยังมน้ํีาผดุจากธรรมชาตใิห ้

ตกัดืม่ตามอัธยาศัย และทีสํ่าคัญ หมูบ่า้นโอ

ชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้

เยีย่มอกีดว้ยทีห่มูบ่า้นนี้มขีองขึน้ชือ่อยา่ง  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั แบบป้ิงยา่งยากนิกิุ  (6) 

นําทา่นเดนิทางสู ่มหานครโตเกยีว  เพือ่นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคํา  ณ วดัอาซากุสะ วัดที่

ไดช้ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ์  และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว  

ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร  มักมผีูค้นมากราบไหว ้

ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี  ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ั ้ งของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาด

ใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด  ที่

มชี ือ่วา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา  มชีือ่วา่ 

“ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานา

ชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

 

จากนัน้นําทา่น สู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุุ  ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย

และ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิ

ดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ สสําหรับวัยรุน่ เครือ่งสําอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ น

ไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่5 อสิระชอ้ปป้ิงภายในโตเกยีว หรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิ สวนสนุกดสินยีแ์ลนด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)  

 ***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น  

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 

OPTION A : นําทา่นเดนิทางสู ่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี 

** ราคาดงักลา่วไมร่วมบตัรเขา้ เด็กอายุ 4-11 ปี 2,000 บาท อายุ 12-17 ปี 2,400 บาท 

18 ปีข ึน้ไป ราคา 2,700 บาท [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ** 
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เชญิทา่นพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชท้นุ

ในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกับเครือ่งเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่ 

ทา้ทายความมั นสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ HAUNTED 

MANSION บา้นผสีงิ , ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภยัในป่ากับ JUNGLE CRUISE, 

เทีย่วบา้นหมพีหูต์ะลยุอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่

จนิตนาการกับการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกีเ้มา้ส์ , มนินเิมา้ส์, โดนัลดั๊ก ฯลฯ 

หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุกอยา่งจใุจและอกีมากมายทีร่อทา่นพสิจูน์ความมันสก์ันอยา่ง

เต็มที ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครือ่งเลน่นานาชนิดอยา่งจใุจ 

อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 
 

OPTION B : อสิระชอ้ปป้ิงเพลดิเพลนิในโตเกยีว (ขึน้รถไฟเทีย่วเอง มคีา่ใชจ้า่ยตามระยะทาง) 

   สําหรบัทา่นทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีว ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจาก

มัคคเุทศกเ์พือ่ความสะดวกในการเดนิทางหรอืชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีว

ศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

 แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 ยา่นฮาราจกูุ  ทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุน่ญีปุ่่ น การ

แตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับเป็น

ของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอร่ ตา่งๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่ที่

หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิูยา่ ยา่นวัยรุน่ชือ่ดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชัน่ทันสมัยของหนุ่ม

สาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังทีเ่ป็น

สญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหวา่งสถานีอเุอ

โนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ (Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิทัง้ 

ของสด ของใช ้เครือ่งสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของนําเขา้ทีส่ว่นใหญจ่ะมี

ราคาถกูกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิ

เลน่  

 สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญข่อ งโตเกยีว จดุชมซากรุะยอดนยิมของ

กรงุโตเกยีว โดยจะมตีน้ซากรุะเรยีงรายอยูท่ัง้สองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มจํีานวน

มากกวา่ 1,000 ตน้ ทําใหด้งึดดูผูค้นจํานวนมากมาเยีย่มชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรอืทีเ่รยีกกัน

วา่ งานฮานาม ิ 

*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง* 

ทีพ่กั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัที ่6 วดันารติะซนั ถนนโอเมโตะซนัโด - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)  
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 นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะซนั เป็นวัดประจําเมอืงนารติะ  ตัง้อยูบ่นเนนิเขาใจกลางเมอืงนารติะ มี

ประวัตวิา่กอ่ตัง้ในปี 940 ซึง่รวมๆแลว้ถอืวา่อยูม่า

ยาวนานเกนิพันปี แน่นอนวา่ตัวอาคารไมใ่ชข่องดัง้เดมิ

จากพันปีกอ่น ตัวอาคารแมจ้ะถกูบรูณะและสรา้งใหมม่า

หลายครัง้แลว้แตก็่สวยงามมากๆและไดร้ับการบันทกึ

เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ของประเทศญีปุ่่ น วัดแหง่นี้

ศักดิส์ทิธิม์ากโดยเฉพาะเรือ่งการขอพรใหป้ลอดภยั 

แคลว้คลาดจากอบุัตเิหตตุา่งๆ หรอืจะขอพรดา้นความ

รัก การงาน และเรือ่งทั่วไป  จากนัน้นําทา่นสู่  

Naritasan omotesando Street ซึง่เป็น

ถนนทีต่อ่เนื่องประมาณ 800 เมตร ซึง่มี ทัง้รา้นอาหารและของฝากมากกวา่ 150 รา้น ใหท้า่น

เพลดิเพลนิกับอาหารและของฝากและผลผลติเฉพาะของทอ้งถิน่มากมาย   

 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสู่  สนามบนินารติะ   

13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิ นกสกูต๊  เทีย่วบนิที ่ XW101  (ใชร้ะยะเวลาในการ

เดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  

บรกิารอาหารรอ้นและนํา้ดืม่ บนเครือ่งท ัง้ขาไป-ขากลบั 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.30 ช ัว่โมง) 
19.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
ราคาเด็กทารก INFANT ทา่นละ 9,000 บาท 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ (ชําระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 
 
 
 
 

 

สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
จอยแลนด ์

(ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ) 
8-13 ม.ค. 2563 

ตดิวนัหยุด ลางาน 3 วนั 
28,999 9,900 21,999 

9-14 ม.ค. 2563 
ตดิวนัหยุด ลางาน 3 วนั 

28,999 9,900 21,999 

15-20 ม.ค. 2563 
ตดิวนัหยุด ลางาน 3 วนั 

28,999 9,900 21,999 

17-22 ม.ค. 2563 
ตดิวนัหยุด ลางาน 3 วนั 

28,999 9,900 21,999 

23-28 ม.ค. 2563 
ตดิวนัหยุด ลางาน 3 วนั 

28,999 9,900 21,999 

29 ม.ค.- 3 ก.พ. 2563 
ตดิวนัหยุด ลางาน 3 วนั 

28,999 9,900 21,999 

31 ม.ค.- 5 ก.พ. 2563 
ตดิวนัหยุด ลางาน 3 วนั 

28,999 9,900 21,999 

5 – 10 ก.พ. 2563 
ตดิวนัหยุด มาฆบชูา ลางาน 2 วนั 

33,999 9,900 26,999 

7 - 12 ก.พ. 2563 
ตดิวนัหยุด มาฆบชูา ลางาน 2 วนั 

33,999 9,900 26,999 

12 - 17 ก.พ. 2563 
ตดิวนัหยุด ลางาน 3 วนั 

29,999 9,900 22,999 

20 - 25 ก.พ. 2563 
ตดิวนัหยุด ลางาน 3 วนั 

29,999 9,900 22,999 

27 ก.พ. – 3 ม.ีค. 2563 
ตดิวนัหยุด ลางาน 3 วนั 

31,999 9,900 24,999 

4 – 9 ม.ีค. 2563 
ตดิวนัหยุด ลางาน 3 วนั 

31,999 9,900 24,999 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดงัทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่เขา้ชม ดงัทีร่ะบุในรายการ 

 คา่รถนําเทีย่ว ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้
การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยสาํหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลงัทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สาํหรับการขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆ  กําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

 คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (ถา้มี) ทา่นละ  2,000 บาท/ทรปิ ชาํระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (คา่ทปิหัวหนา้ทวัร์

แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากบัภาษี) 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
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 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจาํ 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า  30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์ห ้
เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่าทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
 หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด ) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม่สะดวกใน

การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง

ไดต้ามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้  5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย  30 ทา่น ใน
กรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง
รายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญู

หาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ 
การจราจร, การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป- กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ (เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ทา่น  

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่  หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
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 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจ จะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  
 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
 มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่

ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ

จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน

การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่

อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ  ทางบรษัิทจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น  หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิาร  หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนื

คา่ใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น  เนื่องจากทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้

ทัง้หมดแลว้ 

 การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกบัทวัร ์ **ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเชค็เรือ่งการทําวซีา่ในการเขา้ประเทศ

ญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวซีา่ 

จะถอืว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายตา่งๆ 
 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา  และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์ ) ของทา่นชาํรุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย  เชน่ เปียกน้ํา  ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่  มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป  มกีระดาษ

หนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา  มรีอยแยกระหว่างสนัของเลม่หนังสอืเด ิ นทาง เป็นตน้  ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้  ทางสายการบนิ  

หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ  และ ดแูล 

หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา  ขณะเดนิทาง  กรณีชาํรุด  กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกร ะทรวงการ

ตา่งประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่  โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ  และ ยนืยันดว้ย  พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ  

เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง  หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้  กรณีทีย่ังไม่ ออกบัตร

โดยสาร ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร  (ตัว๋เครือ่งบนิ ) เรยีบรอ้ยแลว้  ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด  ซึง่โดยสว่นใหญ่ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 กรณีทีท่า่นไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


