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โตเกยีว ลานสกฟีจูเิท็น ปราสาทมตัสโึมโตพ้พิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ทาคายามา่ ลติเต ิล้เกยีวโต  

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะเกยีวโตศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิวดัทองคนิคะคจุโิอซากา้ ชนิไชบาช ิ  
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี ไมเ่สรมิเตยีง พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

9 – 13 ม.ค.  26,900  

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

เด็กทารกไมเ่กนิ2ขวบ 7,000บาท 

 

8,500 35  

15 -19 ม.ค.  27,900 8,500 35  

21 – 25 ม.ค.  28,900 8,500 35  

27 – 31 ม.ค.  27,900 8,500 35  

2 – 6 ก.พ.  28,900 8,500 35  

8 – 12 ก.พ.  27,900 8,500 35  

14- 18 ก.พ.  28,900 8,500 35  

20 – 24 ก.พ.  28,900 8,500 35  

26 ก.พ.  – 2ม.ีค.  28,900 8,500 35  

4 – 8 ม.ีค.  29,900 8,500 35  

10-14 ม.ีค.  29,900 8,500 35  

16 – 20 ม.ีค.  29,900 8,500 35  

 

วนัแรก กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

20.30น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก 
อาคาร1 ช ัน้3 ประตู2, 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA Xเจา้หนา้ที่
ใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

Golden RouteWinterCoolโตเกยีว โอซากา้ 5วนั3คนื 



23.45น. นําท่านเดนิทางสู่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการTHAI AIR ASIAXเทีย่วบนิที่XJ600 (บน
เครือ่งมบีรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่) 

 

วนัทีส่องสนามบนินารติะ –ลานสกฟีูจเิท็น – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้– 
ออนเซ็น อาหารเทีย่ง,เย็น  

 
08.00น. เดนิทางถงึสนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับเวลาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัด

หมายเวลา)ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรสําคญั!!!ประเทศญีปุ่่ น
ไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบัรับกระเป๋าเรยีบและทําภารกจิสว่นตัว นําทา่น
เดนิทางไปลานสก ีฟูจเิท็นสกรีสีอรท์(Fujiten Ski Resort)ลานสกแีละที่
พักทีต่ัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิทา่นจะไดส้มัผัสกบัหมิะขาวโพลนอสิระใหท้า่น
ไดเ้ลอืกสมัผัสประสบการณ์ใหม ่อาท ิตืน่เตน้กบัการลืน่ไถลดว้ยสกเีลอืกสนุก
กบัสโนวบ์อรด์หรอืเลอืกเพลดิเพลนิกบัการน ัง่เลือ่นหมิะทีท่า่นจะสามารถน่ัง
ดืม่ดํ่ากบัทัศนยีภ์าพทีถ่กูปกคลมุดว้ยหมิะทีด่แูลว้สะอาดตายิง่นัก  หรอืทา่นจะ

สามารถเลอืกถา่ยรปูบรเิวณรอบ หรอืซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้น souvenirshop 
หรอืเลอืกทานอาหารเครือ่งดืม่ทีบ่รเิวณชัน้2ของตัวอาคารไดต้ามอธัยาศัย (คา่
ทัวร์ไมร่วม อตัราเชา่อปุกรณ์สกแีละชดุสําหรับเลน่สกี ราคาประมาณทา่นละ 
4,500เยน,กระดานเลือ่นSnow Sled 1,200 เยน,Snowboarding 4,500เยน) 
หมายเหตุ:ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยงัไมพ่รอ้มใหบ้รกิารตามสภาพ
อากาศทีอ่าจจะเปลีย่นแปลง หรอือากาศไมเ่อือ้อํานวย หรอืลานสกปิีด หมิะ
ละลายหรอืมปีรมิาณนอ้ยอยู ่โดยทางบรษัิทจะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทนเป็น
หมูบ่า้นน้ําใสหรอืโอชโินะฮคัไกแทน และสภาพอากาศทางบรษัิทไมส่ามารถ
คาดการณ์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที1่)เมนแูบบเซตญีปุ่่ น  
บา่ย          จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหม ่ที ่ Experience Earthquake พพิธิภณัฑ์

แผน่ดนิไหวทา่นจะไดท้ดสอบในหอ้งจําลองแผน่ดนิไหวรับการสัน่สะเทอืนจากขัน้ตํ่าสดุสูข่ัน้สงูสดุ และสนุกสาน
ในการเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจําลองแบบตา่งๆ จากนัน้ใหท้า่นเลอืกซือ้
ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ ขนม เครือ่งสําอาง เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์าก
น้ํามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ ผลติภณัฑแ์บรนด ์4 GF หรอืวติามนิ
บํารงุรา่งกาย และยาของดร.โนงจู ิซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดังของชาวญีปุ่่ นจนสมควร
แกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่ จงัหวดันากาโนะต ัง้อยูใ่นเขตจบูุ  บนเกาะฮนชู  สู่

เมอืงมตัสโุมโต้  (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 3.5ชัว่โมง) เมอืงมตัสโึมโต้
ชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโต้ ทีถ่กูสรา้งขึน้ในปี 1504 ซึง่นับได ้
วา่เป็นปราสาททีเ่กา่แกท่ีส่ดุ และนอกจากนีก้็ยงัเป็น ปราสาทตดิอนัดบั 1 ใน 
3 ของปราสาททีม่คีวามสวยงามทีส่ดุของญีปุ่่ น  ทีส่ามารถรอดพน้การถกูทําลายจาก
เพลงิของสงครามมาไดจ้นถงึปัจจบุนั ตัวปราสาทมผีนังทีท่าดว้ยสดํีาสนทิทําใหม้ฉีายาวา่ 
ปราสาทอกีาดํา (ทัวรนํ์าชมดา้นนอก) จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัยา่นมตัสโึมโตอ้อนเซ็น 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่(มือ้ที2่) 
หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํา้แรธ่รรมชาตเิพือ่สขุภาพ / ออน
เซ็น (Onsen) นํา้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่
วา่นํา้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ร 

 ทีพ่ัก:Itoen Hotel Asama no yuหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง 
 

วนัทีส่ามมตัสโึมโต ้– เมอืงทาคายามา่ - ลติเต ิล้เกยีวโต เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ- หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ– 
โอกากิ อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น(BBQ Buffet Yakiniku) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ โรงแรมทีพ่กั(มือ้ที3่) 

 นําทา่นเดนิทางขา้มสูภ่มูภิาคจบู ุเมอืงทาคายามา่(ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม.) 
จากนัน้ นําทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอําเภอเกา่เมอืงทาคา
ยามา่(ถา่ยรปูดา้นหนา้)ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีทํ่างานและที่
อยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง
ของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะจากนัน้นําทา่นเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE 
KYOTOหรอืเขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจิ ซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 
300ปีกอ่น ทีย่งัอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิ
เทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และ
รา้นคา้หลากหลายเชน่ รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้ม
ทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิ
ตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็น



สนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่า
ประทับใจมากมาย ทา่นยงัสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ยจนสมควรแกเ่วลา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั(มือ้ที4่)เมนแูบบเซตญีปุ่่ น  
 
บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรักษ์บา้น

สไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยงัไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดก
โลก ในเดอืนธันวาคม 1995  บา้นสไตลก์สัโชสคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 
เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนัก
ในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ 
จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีว้า่ “กสัโช” และมผีูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชม

ความงามในแตล่ะปีไมตํ่่ากวา่ 680,000 คน  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง โอ
กากเิพือ่เขา้ทีพ่กั 

 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ (มือ้ที5่)เมน ูBBQ BUFFET YAKINIKU   

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

 ทีพ่ัก: Loisir Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัทีส่ ีเ่กยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิอินิา – วดัทองคนิคะคจุ ิ– โอซากา้ - ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิ 
 อาหาร เชา้,เทีย่ง (ชาบ ูบฟูเฟ่ต)์ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรแรม(มือ้ที6่) 

นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงเกยีวโต  นําทา่นเดนิทางสู่  ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิา
ร ิทีส่ถติของพระแม่ โพสพ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของประชาชนทีม่า
สกัการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยูอ่ดุมสมบรูณ์ของเรือ่งพชืพรรณ
ธัญญาหาร นําทา่นสกัการะพระแม่ โพสพและเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ นชือ่
วา่เป็นทตูสวรรค ์ผูค้อยนําขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์
ทา่นจะไดต้ืน่ตากบัรปูปัน้ของเทพจิง้จอกทีม่จํีานวนมากมาย และ
ชม  ศาลโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่ ี
มากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหล ัน่กนั
บนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์
เรือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งว ิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่
ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที7่)เมนแูบบ  SHABU BUFEET  
นําทา่นชมวดัคนิคะคจุ(ิ Kinkakuji)หรอืทีค่นไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วดัทอง เป็นวัดทีด่ังวัดหนึง่ใน

ญีปุ่่ น หากมาเทีย่วเกยีวโตแลว้ไมไ่ดม้าทีว่ัดนีถ้อืวา่ยงัไมม่าถงึเกยีวโตและวัดนีย้งัมอีกี
ชือ่หนึง่วา่ “Rokuonji” สรา้งเมือ่ปี พ .ศ . 1940 ศาลาสทีองทีเ่ห็นในปัจจบุนัไดรั้บการ
แปะผนังทองเมือ่ปี พ .ศ. 2530 ทีผ่า่นมาจงึมองเห็นเป็นสีเหลอืงอลา่มสะทอ้นในสระน้ํา
อยา่งสวยงามวัดนีเ้ดมิสรา้งเพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากา้โยชมิสิ(ุAshikaga Yoshimitsu) และทา่นมี
ความตัง้ใจยกบา้นพักแหง่นีใ้หเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่า่น อาคารเดมิของวัดนัน้ถกูไฟไหมห้ลายตอ่หลาย
ครัง้ในอดตี รวมถงึในชว่งสงครามโอนนิ ( Onin ) ในปี 1950 เกดิ
สงครามกลางเมอืงทีไ่ดทํ้าลายสถานทีสํ่าคัญๆของเกยีวโตไปหลาย
แหง่รวมถงึวัดแหง่นีด้ว้ย และไดม้กีารสรา้งวัดนีข้ ึน้มาใหมอ่กีครัง้ในปี 
1955  และวัดนีย้งัเป็นวัดดังใน การต์นูเรือ่งอิ กควิซงั เณรนอ้ยเจา้
ปญัญา ซึง่ จําลองเรือ่งราวเหตกุารณ์ของศาลาทองในวัดนีใ้หเ้ป็น
ปราสาทของทา่นโชกนุAshikaga Yoshimistsuและบตุรชายของเขาที่
เป็นเจา้ของพลับพลาหลังนี ้กอ่นทีจ่ะยกใหเ้ป็นทรัพยส์มบตัขิองวัด
กอ่นถงึทางออกจะมกีารขอพรโดยการเขยีนขอพรทีแ่ผน่ไมอ้กิควิโดย
สว่นมากจะเขยีนขอใหม้สีตปัิญญาหลักแหลม ฉลาดแบบอกิควิซงั
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโอซากา้ ไปชอ้ปป้ิง ยา่นชนิไซบา
ช ิซึง่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนครโอซากา้ ทัง้รา้นคา้เกา่แก ่และ
ทันสมยัปะปนกนั มสีนิคา้มากมายทัง้ถกูและแพง ทัง้สนิคา้แฟชัน่ลา่สดุ 
ขนมเคก้แสนอรอ่ย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุน่ใหม่
ลา่สดุ และตืน่ตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีด่จูะ
สนุกสนานและมสีสีนัมากกวา่ทางฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้รา้นอาหาร
หลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกบัจดุเดน่ของแตล่ะรา้นคา้ เชน่ 
ปยูกัษ์ หนา้ภตัตาคารขาปยูกัษ์ และสญัลักษณ์เดน่ของยา่นนีค้อื ตกึรปู
เครือ่งหมายการคา้ของกลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเอง 
หรอืจะเป็นรา้นดสินยีช์อ้ป ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  จากดสินยี ์และ ยา่นเกา่แก ่
อยา่งถนนโดทงบรุ ิซ ึง่ทา่นสามารถลิม้ลองขนม หรอือาหารขึน้ชือ่ ของ



นครโอซากา้ ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกนัตลอดทัง้วัน นอกจากนีใ้นยา่นนีย้งัมี
หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ  และมชีือ่เสยีง อยา่งหา้งไดมาร ูอหา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิายา่ มสีนิคา้มากมายให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาอกีดว้ย 
*** เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั  ... ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้น
อรอ่ยจากรา้นคา้ตา่งๆ  

 ทีพ่ัก:N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัทีห่า้สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอนเมอืง   อาหารเชา้ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ โรงแรมทีพ่กั(มือ้ที8่) 

หลงัทานอาหารเชา้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 
09.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิTHAI AIR ASIA Xเทีย่วบนิที ่XJ613  
 (บนเครือ่งมบีรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่) 
13.55น.   เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  

 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง,สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมจงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
 
ประกาศสําคญั  รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30ทา่นขึน้ไปกรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มฉิะน ัน้ทาง  
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*) 
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจําหรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น
รายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่น
งดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื
ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนี้รวม 
1.คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ HotSeat สําหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้
 
ทีน่ ัง่ Hot Seatราคา3,000 บาท/เทีย่ว 
เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐานดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษมพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท ีน่ ัง่พรเีมีย่ม ทีน่ ัง่ Hot Seat ทีน่ ัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ทีน่ ัง่ทารก หอ้งนํา้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5.คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ  20 กโิลกรมั
สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มชําระคา่น้ําหนัก** 

- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ชําระเพิม่ 1,000 บาท 
- เพิม่20กก. ชําระเพิม่ 2,000 บาท  

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ  500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม์ ไมร่วมประกนัสขุภาพทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้
อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหักณทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น(ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น(ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯจะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆท ัง้หมด 
1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ30ทา่น 
2.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ ,การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรมและ
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 



6.เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ
ทัง้หมด 
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้
9.กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 10วันกอ่นการเดนิทาง  
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10.มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
11.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจํานวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16.การประกนัภยั  ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ . การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)  
17.มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
18.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 


