
 
CODE: TR86 SUPER Golden Route B Osaka Tokyo 5D 4N 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

SUPER Golden Route B โอซากา้ โตเกยีว 5วนั 4คนื 
โอซากา้ เกยีวโต มตัสโึมโต ้ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ โอชโินะฮกัไก โตเกยีว 

โอซากา้ รงิกุ พรีเมีย่ม เอา้ท์เลท ปราสาทโอซากา้  เกยีวโต ศาลเจา้เฮอัน พธิชีงชา ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิโอกาก ิ
หา้งออิอนมอลล ์เมอืงเซก ิรา้นมดีซนัช ูหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ ทาคายามา่ ปราสาทมัตสโึมโต ้ 
จังหวดัยามานาช ิคาวากจูโิกะ  โอชโินะฮักไก พพิธิภัณฑแ์ผน่ดนิไหว โตเกยีว วดัอาซากสุะ ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุวดันารติะ 

ราคาเริม่ตน้ 24,888 บาท  
สดุคุม้!!!แชอ่อนเซ็นWi-Fi on busทานไมอ่ ัน้!!บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์และชาบ ู 

มไีกด ์รถพาเทีย่วครบทกุวนั ไมม่วีนัอสิระฟรเีดย ์
พกัโอซากา้/คนัไซ 1 คนื โอกาก ิ1 คนื มตัสโึมโต ้(ออนเซ็น) 1 คนื นารติะ 1 คนื   

บนิสูโ่อซากา้ (คนัไซ) โดยสายการบนิ Scoot (TR) และบนิกลบัจากโตเกยีว (นารติะ) โดย สายการบนิ NokScoot 

(XW) น า้หนกักระเป๋า 20 กก.น า้หนกักระเป๋า 20 KG เดนิทางกลางวนัไมเ่หนือ่ย 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี Infant 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

1 - 5 มถินุายน 61 25,888  
 
 
 

เด็กทารกไมเ่กนิ 2 ขวบ 
7,000 บาท 

 
 

9,500 34  

8 - 12 มถินุายน 61 25,888 9,500 34  

15 - 19 มถินุายน 61 25,888 9,500 34  

22 - 26 มถินุายน 61 24,888 9,500 34  

29 – 3 กรกฎาคม 61 25,888 9,500 34  

6 - 10 กรกฎาคม 61  24,888 9,500 34  



13 - 17 กรกฎาคม 61 25,888  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กทารกไมเ่กนิ 2 ขวบ 
7,000 บาท 

  
 

9,500 34  

20 - 24 กรกฎาคม 61 25,888 9,500 34  

27 - 31 กรกฎาคม 61 29,888 9,500 34  

3 - 7 สงิหาคม 61 24,888 9,500 34  

10 - 14 สงิหาคม 61 27,888 9,500 34  

17 - 21 สงิหาคม 61 26,888 9,500 34  

24 - 28 สงิหาคม 61 24,888 9,500 34  

31 – 4 กนัยายน 61  25,888 9,500 34  

7 - 11 กนัยายน 61 24,888 9,500 34  

14 - 18 กนัยายน 61 25,888 9,500 34  

21 - 25 กนัยายน 61 26,888 9,500 34  

28 - 2 ตลุาคม 61  28,888 9,500 34  

5 - 9 ตลุาคม 61 28,888 9,500 34  

12 - 16 ตลุาคม 61   31,888 9,500 34  

19 - 23 ตลุาคม 61 31,888 9,500 34  

 

ไฟลท์บนิ 

Departure SCOOT        DMK - KIX TR866 09.35-16.45  
Return      NOKSCOOT NRT - DMK XW101 13.55-18.25 

 
 
วนัแรก      กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ – รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ท 

  
 
06.30น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ช ัน้3 

ประตู 6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

 
09.35น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิ SCOOT เที่ยวบินที ่

TR866 *ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 
 

16.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับเวลาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้
น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนัน้น า
ทา่นขึน้รถปรับอากาศเดนิทางไป  รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ท์
เลท Rinku Premium Outlets แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังอีก
แห่งหนึง่ของโอซากา้ ตัง้อยู่ที่เมอืงรงิกุตรงขา้มกับท่า
อากาศยานนานาชาตคิันไซ โดยออกแบบใหม้ลีักษณะ
เหมอืนกับเมอืงท่าของสหรัฐอเมรกิาและมบีรรยากาศ
แบบรีสอร์ท ซึง่ภายในแมจ้ะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็
เพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย และ
รา้นค า้แบรนด์เนมหลากหลายอันมีชื่อ เสียงจาก
ตา่งประเทศ อาระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 
(อาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย) จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: N Gate HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง    โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชา - ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ–  

                 โอกาก ิจ.กฟิุ – หา้งออิอนมอลล ์                 อาหารเชา้,เทีย่ง   

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่) 



น าท่านขึน้รถปรับอากาศเดนิทาง เมอืงโอซากา้ 
เดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อัน
โดดเดน่ของเมอืงโอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบน
บรเิวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมือ่ปีค.ศ.
1583 โ ด ย ToyotomiHideyoshi (ค . ศ . 1537-
1598) นักรบระดับไดเมียวผู พ้ยายามรวบรวม
ประเทศเป็นครัง้แรก แต่หลังจากสงคราม Osaka 
Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถ ู 
กฆ่าลา้งโคตร Te  nshukakuก็ถูกท าลายลงย่อย
ยับ ต่อมาไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสยีดายที่ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด
กอ่นจะท าการบรูณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถูกประกาศใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบนัสงู55 
เมตร มี 5 ส่วน 8 ชัน้ เครือ่งประดับหลังคาและภาพเสือบนก าแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสอีร่าม
สวยงาม (ทัวรน์ าชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก) จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แก่ของ
ญีปุ่่ น ซึง่มามอีายยุาวนานกว่า 1,000 ปี ซึง่ในอดตีมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และการ
ปกครองเป็นอยา่งมาก 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2 ) เมน ูชาบ ูบฟุเฟ่ต ์ 
บา่ย น าทา่นเดนิทางไปชม ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ทีม่คีวาม

งดงามและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจากศาลเจา้อืน่ๆของญี่ปุ่ น ถงึแมศ้าล
เจา้เฮอนัจะไมไ่ดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนาน
หลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของเกียวโต 
เพราะศาลเจา้นี้ถูกสรา้งขึ้นเนื่องในโอกาส
ครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อรอ้ย
กว่าปีกอ่นเทา่นัน้ โดยสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึ
จักรพรรดิคามมุ  (Emperor Kammu) และ
จักรพรรดิ์โคเมอ ิ(Emperor Komei) ซึง่เป็น
จักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดทา้ยของ
เกียวโต อาคารหลักของศาลเจา้นี้  มี
ต ้น แบ บม าจาก อ าค า รเดิ มที่ อ ยู่ ใน
พระราชวังสมยัยคุเฮอนัซึง่มขีนาดเล็กกวา่
ข อ งจ ริง  จ าก น ั้น น า ท่ า น ส ัม ผ ัส
ประสบการณ์พิเศษ  พิธีชงชาแบบ
ญี่ปุ่ น ใหท้่านไดเ้รียนชงชาแบบธรรม
เนียมญี่ปุ่ น และท่านสามารถเลอืกซือ้ชา
และสินคา้ของฝากราคาถูกไดจ้ากที่นี่เช่น โฟมลา้งหนา้ถ่านหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมขา้วญี่ปุ่ น หรือ
ผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ และยาและวติามนิของญีปุ่่ นทีบ่ ารงุสขุภาพสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางไปชม ศาลเจา้
ฟูชมิ ิอนิาร ิFushimi Inari Shrine ชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้
ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง 
MEMORIES OF GEISHAที่ซายูร ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความ
ปรารถนาจนสมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่กฟิุ เมอืงโอกาก ิน าทา่นเดนิทางสูห่า้งออิอนมอลล ์ใหท้่านได ้
เลอืกซือ้สนิคา้ เครือ่งใช ้ของใชต้า่งๆหรอืเลอืกทานอาหารตามอธัยาศัย อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั  

 ค า่ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

      ทีพ่กั: Hotel Koyo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

(อาจจะมกีารปรับเปลีย่นพักเมอืงใกลเ้คยีง เชน่ นาโกยา่)  

 

วนัทีส่าม     เมอืงเซก ิ- รา้นมดีซนัชู – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต - เขตเมอืงเกา่ 
                  ซนัมาชซูิจ ิ- มตัสโึมโต ้- ปราสาทมตัสโึมโต ้- ออนเซ็น     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นมดีซนัชู Hamonoya Sanshu สถานทีท่ีผ่ลติมดีไดค้มสุด ๆ และยังเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง
เรือ่งการตดีาบญีปุ่่ นอยา่งดาบเซก ิส าหรับทีร่า้นซนัชนูี้มเีครือ่งใชข้องมคีมตา่ง ๆ มากมายกวา่ 3,000 ช ิน้ ไมว่่าจะ
เป็นมดีหรอืกรรไกรตัดแต่งกิง่และสวน หรอืจะเป็นกรรไกรตดัเล็บทีผู่ม้าเยอืนนยิมซือ้กลับเนื่องจากความคมและ
คณุภาพทีด่แีละยงัมกีรรไกรหลากหลายขนาดดว้ย อสิระใหท้า่นเลอืกชมและซือ้ผลติภณัฑต์ามอธัยาศัย จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดย
ยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1995 ภายในหมูบ่า้นทีส่วยงามและเป็นแบบญีปุ่่ นแทด้ัง้เดมินัน้มเีสน่หด์งึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่วทัง้
ใน และต่างประเท  ศ เป็นจ านวนมาก เอกลักษณ์ของบา้นในแบบกัสโชสคึุร ิ(Gassho-zukuri) บา้นแบบญี่ปุ่ น
ดัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากค าวา่“กสัโช” ซึง่แปลวา่ “พนมมอื”ตามรปูแบบของบา้นทีห่ลังคาชนัถงึ 60 องศา มลีักษณะ
คลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของ
บา้นสรา้งขึน้โดยไม่ไดใ้ชต้ะปู อกีทัง้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสรา้งต่างๆ ลว้นแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาต ิอย่าง



ตน้หญา้ทีป่ลกูไวเ้พือ่น ามาใชม้งุเป็นหลังคาขนาดหนาแต่ยงัคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอยา่ง
หนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) เมนแูบบเซตญีปุ่่ น 
  
บา่ย น าท่านชม ทาคายามา่จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า 

เป็นที่ท างานและที่อยู่อาศัยของผูว้่า
ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 
ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกูล
กุกาวาในสมัยเอโดะ (ทัวร์น าชมดา้น
อก)  จากนั้นน าท่านเดิมชม หมู่บ ้าน 
Little Kyoto หรอื เขตเมอืงเก่าซนั
ม า ชิ ซู จ ิ  Sanmachi-Suji ซึ่ ง เ ป็ น
หมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปี
กอ่น ทีย่งั  อนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหทุ้กท่านได ้
เดนิเที่ยวและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือน
โบราณและรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจ า  หน่ายเหลา้สาเก 
รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ 
ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหนา้ตา ซึง่ถือว่าเป็น
สัญลักษณ์หนึ่งของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนิยม เพราะ
แฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญี่ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บ
เกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิม้ชมิรส
ขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ยหรอืถา่ยรปูกับสะพานสแีดงนาคาบาช ิNakabashi Bridge จนสมควรแกเ่วลาน า
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้น าท่านแวะถ่ายรปู ปราสาทมตัสโึมโต ้หรอืปราสาทอกีาด า (ทัวรน์ าชมถ่ายรูป
ดา้นนอก) เป็นปราสาทไมท้ีค่งความดัง้เดมิและเกา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ นและไดถู้กขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัลิ ้าคา่ประจ า
ชาต ิการตัดกันของสดี าและสขีาวของผนังปนูดา้นนอกปราสาท ท าใหป้ราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉาก
หลังของเทอืกเขาแอลป์ญี่ปุ่ น ปราสาทแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้จากองคป์ระกอบทาง
สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ปราสาทมัตสโึมโตย้ังมี
ศาลาชมดวงจันทรท์ีง่ดงาม แสดงใหเ้ห็นถงึวถิชีวีติของขุนนางในสมัยก่อน ใน
ฤดูใบไมผ้ลบิรเิวณดา้นล่างของปราสาทจะกลับมามชีวีติชวีาดว้ยสสีันของดอก
ซากรุะอกีครัง้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัแรม 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหาร (มือ้ที5่ ) บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

 หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบ
น า้แรอ่อนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพ้ักผ่อนอยา่งเต็ม
อิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าน ้าแร่ธรรมชาตนิี้มสีว่นชว่ยเรือ่ง ระบบการหมนุเวยีน
ของเลอืดดขีึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยต่างๆ และชว่ยผ่อนคลายความ
ตงึเครยีดไดอ้ยา่งด ีพรอ้มทัง้บ ารงุผวิพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง 
ที่พ ัก : Ike no Taira Shirakaba Kogen Onsen ห รือ ระด ับ

ใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่       ยามานาช ิ– โอชโินะ ฮกัไก  – คาวากจูโิกะ  -  พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โตเกยีว – วดัอาซากสุะ –  
                 ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ– นารติะ         อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่6) 
 น าทา่นเดนิทางไป จงัหวดัยามานาซ ิยา่นภูเขาไฟฟูจ ิ เดนิทางไปยัง 

หมู่บา้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ 
ประกอบดว้ยบอ่น ้า 8 บอ่ในโอชโินะ ตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะ
กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 นี้เกดิจากการละลายหมิะบน
ภเูขาไฟฟจูทิีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้นทีม่อีายมุามากกวา่ 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลา
อนัยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไปยงับอ่น ้าแตล่ะบอ่น ้า 
ดังนั้นน ้ าที่อยู่ในบ่อจะเป็นน ้ าที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 
สถานที่แห่งนี้ยังไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน ้ าจาก



ธรรมชาตทิี่ดทีี่สุดของญี่ปุ่ นอกีดว้ย  อกีทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละววิของภูเขาไฟฟูจไิดใ้นวันที่
อากาศแจ่มใส ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับบรรยากาศ พรอ้มชมและเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง  จากนัน้น าท่านเดนิทาง
ไป ทะเลสาบคาวากจูโิกะ เพือ่รับประทานอาหารกลางวัน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) เมน ูJapanese set  
บา่ย น าทา่นเดนิทางไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหม ่ที ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว Experience Earthquake ทา่นจะได ้

ทดสอบในบา้นจ าลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขัน้ต ่าสุดสู่ขัน้สูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู ้
ประสบการณ์ ในหอ้งจ าลองแบบตา่งๆ จากนัน้ใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ ขนม เครือ่งส าอาง เครือ่ง
ไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ ผลติภณัฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบ ารงุรา่งกาย และ
ยาของดร.โนงูจ ิซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดังของชาวญี่ปุ่ น  จนสมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่โตเกยีว เมอืง
หลวง น าท่านเดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพร
จาก องค์ เจา้แม่กวนอมิทองค า ที่เป็น
ท อ งสั ม ฤท ธิ์  มี ข น าด เล็ ก เพี ย ง  5.5 
เซนตเิมตร วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภูมภิาค
คันโต และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพร
เพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพ
เป็นที่ระลกึกับ คามนิารมิง (ประตูฟ้าค า
รณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์ทีม่คีวาม
สงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอนัศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่ง
นี ้ หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็น
เครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแหง่นีต้อ้งมาต่อควิกัน ทา่นจะ
ไดเ้พลดิเพลนิ กบัการ ชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพ
ด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคู่
กบัหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) ไดต้ามอธัยาศยั แลนด์ มารค์ใหม่ของ
มหานครโตเกยีว ทีท่า่นสามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจู
กุ ย่านชอ้ปป้ิงชัน้น าของชาวญี่ปุ่ นที่ถอืว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดใ์หม่ๆเป็นย่านความเจรญิอันดับหนึง่ของนคร
โตเกยีวในปัจจุบัน เชญิท่านเลือก ชมและซือ้ สนิคา้มากมาย อาทเิช่น เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  
คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้ และเครือ่งส าอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกี
มากมาย ที่ราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทย และทีจ่ะขาดไม่ไดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน (อยูต่กึPEPEช ัน้8) ซึง่
สนิคา้ทุกอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นได ้อาหาร
มือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆจนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั
ยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: HEIDISTAR HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัทีห่า้     นารติะ – วดันารติะ   ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                             
                 อาหาร เชา้ 

 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8) 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนี้เป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีสุ่ดในภมูภิาค

คันโต ถอืวา่เป็นวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในแถบชบิะ และจ านวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีงศาล
เจา้เมจ ิในกรุงโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นที่ตัง้ของประตูหลัก มทีางเดนิบันไดขึน้สู่อาคาร
หลักเป็นสถานทีส่ าหรับสักการบูชาภายในวัดท่านสามรถบันทกึภาพเจดยีห์า้ชัน้หนึ่งคู ่
สวนหย่อมที่มสีระน ้าขนาดใหญ่ รวมทัง้บรเิวณส าหรับเลี้ยงสัตว์ ภายในก่อสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไว ้น าท่าน
กราบนมัสการขอพรพระเพื่อสริมิงคล ใหม้ีชวีติที่ดีและยนืยาว พรอ้มเลือกชมและซือ้
เครือ่งรางของขลังและสนิคา้พื้นเมอืง สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่สนามบนินารติะ เพื่อ
เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

13.55 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ NOKSCOOT   เทีย่วบนิที ่XW101 
* ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 

18.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  
 

**************************** 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง
บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  ช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้ กรุณาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ าหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจ
คนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการ
ใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่ง (อพัไดแ้ค ่Stretch/Long leg ) จะตอ้งด าเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์หรอื

กอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นัน้**  

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) 
**หา้มเด็กต า่กวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไปน่ังเนือ่งจากทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่ง Scoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอัพเกรดได ้
** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากตั๋วกรุ๊ปไมรั่บสัง่จองลว่งหนา้ 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ NokScootและScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกัน
วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ ตั๋วกรุ๊ปทัวรไ์มร่วมประกนักระเป๋าเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,200 บาท 
- ซือ้น ้าหนักเพิม่15กก. ช าระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ที่ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 



 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีท่ าทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจ านวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได  ้จากบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


