
 
 

 
 

CODE: XJ793 Hello Golden Route โอซากา้ โตเกยีว 6D3N 

 

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

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

น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG   

โปรสุดคุม้!!! ราคาเริม่ตน้เพยีง 24,888 บาท  

พกัโอกาก ิ1 คนื นากาโนะออนเซ็น 1คนื โยโกฮามา่ 1คนื  

ทานเมนูชาบูบฟุเฟ่ต ์และ ทานขาปบูุฟเฟ่ตไ์มอ่ ัน้ 
 

 



 
 

 
 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure    DMK - KIX    XJ612 00.55 - 08.40 

Return          KIX - DMK    XJ607 20.15 - 01.25 

 (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง สั่งซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) อัพเกรดทีน่ั่ง/เพิม่น ้าหนักสัมภาระ รายละเอยีดทา้ยรายการทัวร ์

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

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

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

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

เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ– นากาโนะ ออนเซ็น   อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set) ,เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปู) 

4  ทุง่พงิคม์อสหรอืหมูบ่า้นอยิาชโินะซาโตะ – ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะฮคัไก – จุดชมววิโยโก
ฮามา่ 

 อาหารเชา้,เทีย่ง 

5  โยโกฮามา่ – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – ตลาดปลาสกึจิ ิ– โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้– ถา่ยรูปหุน่กนัด ั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 มถุินายน 63 24,888 9,500 30  

12-17 มถุินายน 63 24,888 9,500 30  

19-24 มถุินายน 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 ตุลาคม 63 26,888 9,500 30  

9-14 ตุลาคม 63 27,888 9,500 30  

10-15 ตุลาคม 63 27,888 9,500 30  

16-21 ตุลาคม 63 27,888 9,500 30  

22-27 ตุลาคม 63 29,888 9,500 30  

23-28 ตุลาคม 63 26,888 9,500 30  

30ตุลาคม-4พฤศจกิายน 26,888 9,500 30  

 

หมายเหต:ุ ทุง่พงิคม์อส เทศกาลชมดอกชบิะซากุระจดัวนัที ่18 เมษายน-31 พฤษภาคม 2563 กรณีดอกไมย้งัไมบ่าน

หรอืโรยแลว้หรอืจบเทศกาลแลว้จะน าทา่นไปหมูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) แทน 

 

 

วนัทีแ่รก   กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

 

21.30น.  พรอ้มกันที่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X (XJ) มีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและติด

แท็คกระเป๋า 

 

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

                   Shigaryuo – โอกาก ิ  อาหารเทีย่ง (ชาบูบุฟเฟ่ต)์  

 

00.55น. น าท่านเดนิทางสู ่โอซากา้ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่นโดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ612 (ค่า

ทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง สั่งซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) 



 
 

 
 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพธิกีาร/ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษ
จับและปรับ รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและท าภารกจิสว่นตัว จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อัน

โดดเด่นของเมืองโอซากา้ สรา้งขึ้นเป็นครัง้แรกบนบรเิวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาท
หรือส่วนที่เรียกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 

ตระกลู Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท าลายลงย่อยยับ ต่อมาไดร้ับการบูรณะใหม่ในสมัยToku gawa 
แต่น่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด กอ่นจะท าการบูรณะขึน้มาใหม่อกีครัง้และถูกประกาศให ้
เป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสูง 55 เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคาและภาพเสอืบน

ก าแพงตัวปราสาทละหลายๆส่วนลงทองสอีร่ามสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็น
ทวิทัศน์โดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ย่างชัดเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเที่ยวจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละ
ราว 1-3 ลา้นคน(ทัวรน์ าชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก) จากนั้นน าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิงที่ รา้น JTC Duty free 

อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูก และผลติภัณฑต่์างๆของญีปุ่่ นตามอัธยาศัย จากนัน้ใหท้่านไดถ้า่ยรูปจุดเช็กอนิป้ายกูลิ
โกะ ใครที่มาโอซากา้ตอ้งไม่พลาดที่จะถ่ายรูปกับป้ายกูลโิกะเพราะว่าป้ายแห่งน้ีถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอ
ซากา้และถนนยอดฮติโดะทนโบะร ิDotonbori ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) บุฟเฟ่ตช์าบู 

บา่ย จากนั้นน าท่านเดินทางไปชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมด์ราคาพิเศษที่ MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO มี

สนิคา้แบรนดเ์นม รวมถงึรา้นอาหาร เครือ่งดื่ม อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยสมควรแกเ่วลาน าท่านดนิทางสู่ทีพ่กั

โอกาก ิอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 


ทีพ่กั: Hotel Koyo/Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมที่ท่านพักทางบรษัิทจะ

ท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) (อาจจะมกีารปรับเปลีย่นพักเมอืงใกลเ้คยีง เชน่ นาโกย่า)  
 

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

เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ– นากาโนะ ออนเซ็น   อาหารเชา้, เทีย่ง (Japanese Set),เย็น  (บุฟเฟ่ตข์าปูไมอ่ ัน้) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่2)  

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

เป็นเมืองที่มีชือ่เสยีงเรือ่งการตดีาบญีปุ่่นอย่างดาบเซก ิส าหรับที่รา้นซันชูน้ีมีเครื่องใชข้องมคีมต่าง ๆ มากมายกว่า 

3,000 ชิน้ ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกรรไกรตัดแต่งกิง่และสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรือมีดส าหรับท าครัว

หลากหลายรูปแบบที่ช่วยใหก้ารเตรียมวัตถุดิบของคุณง่ายยิง่ขึน้นอกจากน้ียังมีดาบญี่ปุ่ น ขนมและเครื่องดื่มเย็น ๆ 

จ าหน่ายอีกดว้ย อกีสิง่หนึ่งพลาดไม่ไดเ้มือ่มารา้นซันชูคือ การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดาบซามูไรคมๆที่ฟัน

ฉับเดียวตน้ไผ่ก็ขาดเป็น 2 ท่อน พรอ้มใสชุ่ดกโิมโนและเส ือ้ก ัก๊ซามูไรถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ สมควรแก่เวลา น าท่าน

เดนิทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวา เป็นหมู่บา้นชาวนาเล็กๆที่สรา้งทอดตัวขนานไปกับแม่น ้าโชคาวะในที่ราบ

ท่ามกลางขุนเขาแวดลอ้ม เป็นเสน้ทางระหว่าง ทาคายาม่า และ คานาซาว่า ของจังหวัดกฟิุ แห่งภูมภิาคชูบุ ดนิแดนที่

รวยวัฒนธรรม  เป็นหมู่บา้นสวยระดับโลกที่ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตล์ญี่ปุ่ นขนานแทดั้ง้เดิม และยังไดร้ับเลือกจาก



 
 

 
 

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในเดอืนธันวาคม 1995 ชือ่เต็มของหมู่บา้นแห่งน้ีมชีือ่ว่า กัสโชซคุึรโิอกมิาฉิ ชริาคา

วาโกะ จุดเด่นของคือบา้นทรงกัสโชซคุึริ มีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้น

สามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีความชันถงึ 60 องศาคลา้ยกับการพนมมอืเขา้หากัน วัสดุในการสรา้ง

บา้นน ามาจากธรรมชาตลิว้นๆ ใชต้น้หญา้ทีป่ลูกในหมู่บา้นมาท าหลังคา ตัวบา้นจะไม่มกีารตอกตะปู บา้นบางหลังมอีายุ

ยาวนานกว่า 250 ปี ปัจจุบันยังมีชาวบา้นอาศัยอยู่ในหมู่บา้นดว้ย ผูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหล่ังไหลชมความงามในแต่ละ

ปีจ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที3่) Japanese Set 

บา่ย น าท่านชม ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ทีว่่าการอ าเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า (ถ่ายรูปดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว่้าแห่ง

เมืองทาคายาม่า เป็นที่ท างานและที่อยู่อาศัยของผูว่้าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง

ของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ  จากนั้นน าท่านเดินชมหมู่บา้น LITTLE KYOTO หรอืย่านซนัมาชิซูจ ิ

(Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมอืงเก่าที่มีการอนุรักษ์บา้นเรือนในสมัยเอโดะที่มอีายุกว่า 300 ปีไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี เป็น 1 

ใน ย่านที่เรียกว่าเป็น Old Town ของญี่ปุ่ น เมื่อครัง้หนึ่งในอดีตคือในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868) มีความ

เฟ่ืองฟูทางเศรษฐกจิอย่างมากเพราะว่าเป็นย่านศูนยก์ลางส าหรับการท าการคา้ของเมือง Takayama มีถนนที่เชือ่ม

ระหว่างสถานทีส่ าคัญทัง้ ปราสาท, วัด และศาลเจา้ จุดเด่นคอือาคารเกา่แกส่ว่นใหญ่ก็ตกทอดมาตัง้แต่ยุคเอโดะมาถงึ

ปัจจุบัน เป็นการสรา้งบา้นเรอืนตามสไตลแ์บบญี่ปุ่ นแท ้บา้นทัง้2 ขา้งทางจะมีแต่เฉพาะสนี ้าตาลหรอืสดี า ในปัจจุบันน้ี

ถา้ใครจะสรา้งบา้นหลังใหม่ก็จะตอ้งใชแ้ค่2 สน้ีีเท่านัน้ เพือ่ไม่ใหโ้ดดหรอืดูแปลกแยกออกมาจากบา้นหลังอืน่ อสิระให ้

ทุกท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมืองเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้น

ผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพื้นเมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ หรือ 

ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไม่มีหนา้ตา ซึง่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะ

แฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญี่ปุ่ นอีกดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยัง

สามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย หรอืถ่ายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสแีดงทีท่อด

ขา้มแม่น ้ามยิากาวะซงึเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกดว้ย อสิระเก็บภาพความประทับใจเลือกซือ้สนิคา้ตาม

อัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กันากาโนะออนเซ็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที4่)บุฟเฟ่ตข์าปูไมอ่ ัน้ 



 
 

 
 

 หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบน า้แร่ออนเซ็น 

(Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ี่ปุ่ นใหท้่านไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญี่ปุ่ นเชือ่ว่าน ้าแร่

ธรรมชาตน้ีิมีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวยีนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวด

เมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดไดอ้ย่างดี พรอ้มทัง้บ ารุงผิวพรรณให ้

เปล่งปล่ัง 

ทีพ่กั: Shirakaba Kogen Hotelหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก 

ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่  ทุง่พงิคม์อสหรอืหมูบ่า้นอยิาชโินะซาโตะ - ศูนยพ์พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะฮคัไก –  

               จุดชมววิโยโกฮามา่       อาหารเชา้,เทีย่ง (Japanese Set) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่5) 

น าท่านเดนิทางสู ่ทุง่พงิคม์อส ชมเทศกาลชมดอกชบิะซากุระ ภูเขาไฟฟูจ ิใหท้่านไดช้มความงดงามของทุ่งดอก

พงิคม์อสหรอืเรียกอีกชือ่ว่าดอกชบิะซากุระที่เบ่งบานเต็มทุ่งกวา้งกว่า8แสนดอก ชบิะซากุระ (Shibazakura/ Phlox 

Subulata) เป็นพชืทีม่วีงจรชวีติมากกว่าสองปี อยู่ในพชืตระกูล Polemoniaceae, จ าพวก Phlox ใหด้อกขนาดเล็ก 1.5 

ซม. ตัง้แต่ชว่งเมษายนจนถงึพฤษภาคม จะไดเ้ห็นดอกสแีดง สชีมพู สขีาว และสมี่วง ชบิะซากรุะเป็นพชืทีม่ีถิน่ก าเนิด

จากอเมรกิาเหนือ มีอีกชือ่ว่ามอสพิง้ค ์(Moss Pink) ที่ถูกเรียกว่า ชบิะซากุระเพราะมรีูปร่างดอกคลา้ยดอกซากุระแต่

บานอยู่บนพื้นดนิคลา้ยตน้หญา้ ด  ้วยลักษณะพเิศษดังกล่าวจงึนยิมปลูกเป็นสวนดอกไมห้รอืพชืคลุมดนิ อสิระใหท้่าน

เก็บภาพความประทับพรอ้มเลอืกซือ้ของฝากของที ่ ระลกึทีม่จี าหน่ายเฉพาะในงานเชน่คุกกีฟ้จูยิามะ,โมจใิบซากรุะ,ฟจูิ

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

กรา้นของอร่อยในแถบภูเขาไฟฟจูมิากมาย บรเิวณในงานทีจ่ะขายเครือ่งดืม่ของกนิดว้ย 

 หมายเหตุ: เทศกาลจัดวันที ่18 เมษายน-31 พฤษภาคม 2563 กรณีดอกไมย้ังไม่บานหรือโรยแลว้หรอืจบเทศกาลแลว้

จะน าท่านไปหมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) แทน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ศูนย์พิพิธภณัฑ์

แผน่ดนิไหว ซึง่ไดจ้ าลองเหตุการณ์ต่างๆทีเ่กดิแผ่นดนิไหวในญีปุ่่ น และสาธติวธิป้ีองกันตัว และท่านยังสามารถเขา้ไป

ทดสอบในหอ้งจ าลองแผ่นดนิไหวในระดับทีแ่ตกต่างกันได ้ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ราคาพเิศษ เชน่โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิ

ภูเขาไฟ วิตามิน ครีมต่างๆเป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดินทางไป ทะเลสาบคาวากูจโิกะ เพื่อรบัประทานอาหาร

กลางวนั 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) เมนู Japanese Set 

บา่ย เดนิทางเดนิทางไปยัง หมู่บา้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อ

ในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 น้ีเกดิจากการละลายหมิะบน

ภูเขาไฟฟจูทิีล่ะลายในชว่งฤดูรอ้นทีม่ีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ื้นดนิและซมึ

ซาบไปยังบ่อน ้าแต่ละบ่อน ้า  ดังนั้นน ้าที่อยู่ในบ่อจะเป็นน ้าที่ใสสะอาดและสดชืน่มาก ในปี 1985 สถานที่แห่งน้ียังได ้

ถูกเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน ้าจากธรรมชาตทิี่ดีที่สุดของญี่ปุ่ นอีกดว้ย อีกทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถชม

ดอกไมแ้ละววิของภูเขาไฟฟูจไิดใ้นวันที่อากาศแจ่มใส ใหท้่านไดเ้พลดิเพลินกับบรรยากาศ พรอ้มชมและเลือกซื้อ

สนิคา้พื้นเมือง  จากน ัน้เดนิทางสู่ โยโกฮาม่า เมอืงหลวงของจังหวัดคานากาว่า(Kanagawa) ทีม่ีประชากรอาศัยอยู่



 
 

 
 

มากกว่า 3 ลา้นคนท าใหเ้ป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่ นรองจากโตเกยีว นอกจากน้ียังเป็นเมอืงท่าเรอืที่ใหญ่

ทีส่ดุในญีปุ่่ น เป็นเมอืงศูนยก์ลางการคา้ อุตสาหกรรม แฟชั่นและคมนาคมไปสูภู่มภิาคอื่น แวะใหท้่านไดถ้่ายรูปจุดชม

ววิโยโกฮาม่า น าท่านเขา้ทีพ่กั  อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั โรงแรมท าเลด ีใกลส้ถานรีถไฟ ท่าน

สามารถน ัง่รถไฟไปเทีย่วที ่โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ 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 

แต่ไม่ใชน่ ้าแร่บรกิารดว้ย 

 

วนัทีห่า้ โยโกฮามา่ – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – ตลาดปลาสกึจิ ิ– โอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้– ถา่ยรูปหุน่กนัด ัม้ -

อาหารเชา้ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่7) 

น าท่านเดนิทางสูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง เดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้

แม่กวนอมิทองค าที่เป็นทองสัมฤทธิ ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ี่สุดในภูมภิาคคันโต และมี

ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตูฟ้าค ารณ) 

ซึง่มีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่เลือกชมและเช่า

เครือ่งรางของขลังอันศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งน้ีหรเืพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่มชีือ่เสยีงของวัด มีรา้น

ขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายัง

วัดแห่งน้ีตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ นญี่ปุ่ น Made In Japan แท ้ๆ  

รวมทัง้ขา้วของเครื่องใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ี่น่ี หากมีเวลา

ท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์าร์คใหม่

ของมหานครโตเกยีว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลกั้บวัดอาซากุซะ ส าหรับโตเกียวสกายที เปิด 

ใหบ้รกิารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ี่นคร

กว่างโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา เดนิทางสู ่ตลาดปลาสกึจิ ิตลาดปลาใจกลาง

โตเกยีว ภายในตลาดเต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีกและรา้นอาหารตัง้เรียงรายเป็นจ านวนมาก มีรา้นขายปลาทะเลสด ผัก

ผลไมต้ามฤดูและซาชมิ ิปลาดบิ หรอืซชูดิว้ย อาหารมือ้กลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 

บา่ย น าท่านเดนิทางไป โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ทีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลาย

ชนดิที่หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้ซึง่ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทงิมากมายและใหท้่านถ่ายรูปกับกนัด ัม้ตวัใหม ่

RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดมิ ท าใหม้ีความสูงถงึ 19.7 เมตร 

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

ท่านเดนิทางเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 
 

 
 

(ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง สั่งซือ้บนเครือ่งเท่านัน้) 

 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

 

 

01.25น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั เพือ่ใหท้่านท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว

ญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เท่ากบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบั

สูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่าน ัน้ คา่ทวัรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ยช าระ
ขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ด้

รว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมท ัง้ค่าต ั๋วเครือ่งบนิใหแ้ก่
ทา่น  

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

- หรอืสง่จอยน์ทัวรกั์บบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

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

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้

เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคืนเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้

การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ต๋ัวกรุ๊ปทัวรไ์ม่สามารถอัพทีน่ั่งได ้ 

 



 
 

 
 

ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่างทีม่ากกว่าทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาได ้

อย่างเต็มที ่

- ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายุต ่ากว่า 10 ปีน่ังในโซนเงยีบ 

- เน่ืองดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภัย ทีน่ั่งแถวทางออก Exit Seat ตอ้งเป็นผูท้ีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไปไม่เกนิ60ปี เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจ

ค าแนะน าภาษาอังกฤษ มคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีใ่นกรณีฉุกเฉินได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

3. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 



 
 

 
 

5.  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใต้เครือ่งที่สายการบิน Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่เกิน 20 กโิลกรมั 

สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเท่านัน้พรอ้มช าระค่าน ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 

(ค่าทัวรไ์ม่รวมการประกันความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี บรษัิท

ฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 

 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุ

วงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้าก

บรษิทั ประกนัท ัว่ไป 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่ค่าอาหารเครือ่งดืม่ค่าซักรดี ค่าโทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 

5. ค่าทปิยกกระเป๋าทุกโรงแรม  

6. ค่าทปิไกดร์วมคนขบัรถ ท่านละ 1,700 บาทต่อทรปิ ช าระค่าทปิทีส่นามบนิดอนเมอืงขาไป ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้

ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั ไม่

ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็น

ตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

    เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่า
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  



 
 

 
 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง (ไม่นับ
รวมวันหยุดและ ส-อา ) มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด

หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ

ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน4ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั่วโมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 

8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่
กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดนิทาง 

16. การประกนัภยั ที่บรษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ การท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสุขภาพ ในระหว่าง
การเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัดนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  
18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


