
JXW28 Wow! Japan Alps Snow Wall 6D4N  

 

Wow! Japan Alps Snow Wall  

โอซากา้ เกยีวโต นาโกยา่ ทาคายามา่ ชิ

ราคาวาโกะ 6วนั 4คนื 

“สมัผสัใกลช้ดิกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิเสน้ทางเจแปนแอลป์ทาเทยา
มะ คโุรเบะ”   

 เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บนิตรงสูโ่ตเกยีว (สนามบนินาร ิ
ตะ) แบบทีน่ ัง่ 3-4-3 นํา้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20กก. บรกิารอาหารบนเครือ่ง 1 

เทีย่ว 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  
ทา่อากาศยาน คนัไซ – เกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ – โอกาก ิ

3  ทาคายามา่ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซิูจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – มตัสโึมโต ้- ปราสาท
มตัสโึมโต ้– ออนเซ็น 

4  
เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คโุรเบะ กําแพงหมิะ - ยา่นฟกุยุ/กโุจ 

5  
ฟกุยุ/กโุจ – โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – โดทงพลาซา่ – ชนิไซบาช ิ



6  
ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

17 - 22 Apr 2019  35,888  35,888 35,888 7,000 9,500 

24 - 29 Apr 2019  37,888  37,888 37,888 7,000 9,500 

01 - 06 May 2019  33,888  33,888 33,888 7,000 9,500 

08 - 13 May 2019  33,888  33,888 33,888 7,000 9,500 

15 - 20 May 2019  33,888  33,888 33,888 7,000 9,500 

22 - 27 May 2019  32,888  32,888 32,888 7,000 9,500 

29 May - 03 Jun 2019  31,888  31,888 31,888 7,000 9,500 

05 - 10 Jun 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

12 - 17 Jun 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

20.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ
สายการบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะ ดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า 

23.40  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW112 

วนัที ่2 
ทา่อากาศยาน คนัไซ – เกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ – โอกาก ิ

07.10  เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ําอาหารสด จาํพวก เนือ้สตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนัน้นําทา่นขึน้รถปรับอากาศนําทา่นเดนิทางสู่

เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ น ซึง่มามอีายยุาวนานกวา่ 1,000 ปี ซึง่ในอดตีมคีวามเจรญิรุง่เรอืง
ทางดา้นศาสนาศลิปวัฒนธรรม และการปกครองเป็นอยา่งมาก นําทา่นเดนิทางสู่ วดัคโิยมสิ ึหรอืวดันํา้ใส วัด
น้ําใส สายน้ํา 3 สายในกรงุเกา่เกยีวโต วัดเกา่แกบ่นเนนิเขาทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ตัวเมอืงเกยีวโต ไดแ้ก ่วัดคโิยมสิึ

เดระ แปลเป็นภาษาไทยวา่ “วัดน้ําใส” เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงเกยีวโต สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.778 หรอื พ.ศ.
1321 นักทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมาเพือ่สักการะและขอพรจากองคพ์ระโพธสิัตวเ์จา้แมก่วนอมิ 11 พักตร ์1000 
กร ซึง่เป็นพระประธานของวัด นอกจากนีท้ีน่ียั่งเป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอบสิผึูเ้ป็นเทพเจา้แหง่ความร่ํารวยมั่ง
คั่ง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนชูาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต ์

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ ทีม่มีากกวา่
รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหล่ันกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของ
ภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ให ้
ตนเองสมความปรารถนา จากนัน้ทา่นไปชอ้ปป้ิง สนิคา้แบรนเนมดร์าคาพเิศษ ที่ Mitsui Outlet เป็นเอาทเ์ล็ต
มอลลข์นาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นใกล ้มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย รวมถงึรา้นอาหาร เครือ่งดืม่ รา้นกาแฟ 

ค่ํา  (อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั) จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

ทีพ่กั: Quintessa Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

วนัที ่3 ทาคายามา่ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซิูจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – มตัสโึมโต ้- 
ปราสาทมตัสโึมโต ้– ออนเซ็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 

นําทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอาํเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรปูดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้า่
แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนัน้นําทา่นเดมิชม หมูบ่า้น Little Kyoto หรอื เขตเมอืง
เกา่ซนัมาชซิูจ ิSanmachi-Suji ซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทียั่งอนุรักษ์และคงสภาพเดมิ
ไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณและ
รา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจํา  หน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ
พืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสัญลักษณ์หนึง่ของ

เมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และ
เก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ทา่นยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ยหรอื
ถา่ยรปูกบัสะพานสแีดงนาคาบาช ิNakabashi Bridge 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3) แบบ Japanese Set 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ (Shirakawago-go) ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมโดยยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1995 ภายในหมูบ่า้นทีส่วยงามและเป็นแบบญีปุ่่ นแทด้ัง้เดมินัน้มเีสน่หด์งึดดูให ้
นักทอ่งเทีย่วทัง้ใน และตา่งประเทศเป็นจํานวนมาก เอกลักษณ์ของบา้นในแบบกัสโชสคึรุ ิ(Gassho-zukuri) 
บา้น แบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากคําวา่“กัสโช” ซึง่แปลวา่ “พนมมอื”ตามรปูแบบของบา้นทีห่ลังคาชนัถงึ 60 
องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร 
ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไมไ่ดใ้ชต้ะป ูอกีทัง้วัสดอุปุกรณ์ในการกอ่สรา้งตา่งๆ ลว้นแตม่าจากวัสดจุาก
ธรรมชาต ิอยา่งตน้หญา้ทีป่ลกูไวเ้พือ่นํามาใชม้งุเป็นหลังคาขนาดหนาแตยั่งคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับ
หมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ีจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงมตัสโึมโต ้นําทา่นแวะ
ถา่ยรปู ปราสาทมตัสโึมโต ้หรอืปราสาทอกีาดํา (ทวัรน์ําชมถา่ยรปูดา้นนอก) เป็นปราสาทไมท้ีค่งความ
ดัง้เดมิและเกา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ นและไดถ้กูขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตล้ํิาคา่ประจําชาต ิการตัดกันของสดํีาและสขีาว
ของผนังปนูดา้นนอกปราสาท ทําใหป้ราสาทแหง่นีด้โูดดเดน่งดงามตัดกับฉากหลังของเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น 
ปราสาทแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้จากองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอยา่ง ปราสาท
มัตสโึมโตยั้งมศีาลาชมดวงจันทรท์ีง่ดงาม แสดงใหเ้ห็นถงึวถิชีวีติของขนุนางในสมัยกอ่น สมควรแกเ่วลานําทา่น
เดนิทางสูท่ีพั่ก 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํา่ทีห่อ้งอาหาร (มือ้ที4่ ) 

ทีพ่กั: Itoen Asamanoyu/ Riverside Ueda Kan Onsen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

หลังอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํา้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น Onsen น้ําแรใ่น
สไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพั้กผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น้ําแรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภัยไขเ้จ็บและ
ผวิพรรณเปลง่ปล่ัง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 
เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คโุรเบะ กําแพงหมิะ - ยา่นฟกุยุ/กโุจ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

เจแปนแอลป์ ทาเตยามะ-คโุรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) เสน้ทางทีเ่ร ิม่ตน้ทีเ่ขาทาเตยามะ 
(Mount Tateyama) ในจังหวัดโทยามะ (Toyama) ไปสิน้สดุทีส่ถานโีองซิาวะ (Ogisawa) ในจังหวัดนะงะโนะ 
(Nagano) ระยะทางยาวประมาณ 25 กโิลเมตร และตอ้งอาศัยยานพาหนะหลากหลายรปูแบบในการเดนิทาง ทัง้



เคเบิล้คาร ์รถบัส และกระเชา้ไฟฟ้า เป็นตน้ โดยตลอดเสน้ทางทา่นจะไดร้ืน่รมยก์ับทวิทัศนอ์ันยิง่ใหญต่ระการตา
ของเทอืกเขาแอลป์เหนอืซึง่ครอบคลมุระยะทางกวา่ 3,000 เมตร (หมายเหต:ุ เสน้ทางขึน้-ลง อาจมสีลับจุดขึน้
สถานโีองซิาวะลงสถานทีาเตยามะได)้ 

นําทา่นสัมผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิเสน้ทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คโุรเบะ ซึง่เป็นสว่น
หนึง่ของเจแปนแอลป์ นําทา่นเดนิทางสู่ สถานโีองซิาวะ นําทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ีล่อดใตภ้เูขาทาเทยามา่
ทีม่คีวามยาว 3.6 กโิลเมตรโดยน่ังรถบัสรางไฟฟ้าอโุมงคค์ันเต็น นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยูส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ นนําทา่นชม
เขือ่นคโุรเบะซึง่เป็นเขือ่นกัน้น้ําทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น โอบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกูและชมทัศนยีภาพ
ของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แตเ่ริม่บกุเบกิจนเสร็จ
สิน้ประมาณ45 ปี เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร 
ประมาณ15นาท ีชมทัศนยีภ์าพทะเลสาบคโุรเบะทีส่วยงาม นําทา่นน่ังเคเบิล้คารล์อดภเูขาจาก สถานคีโุรเบะโกะ
ไปยังสถานคีโุรเบะไดระระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์หง่เดยีวในญีปุ่่ นทีล่อดภเูขาตัง้แตต่น้จน
สดุเสน้ทาง ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรนุแรงมากในฤดหูนาว ใหท้า่นไดช้มทีร่าบคโุรเบะไดระทีส่วยงาม เต็ม
ไปดว้ยหมิะ จากนัน้นําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าทีไ่มม่เีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานไีดกันไบ เป็น
จุดชมววิบนเขือ่น สถานรีถไฟ ใหท้า่นไดช้มความงามบนสถานไีดจ้ากชัน้2 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สถานมีโูร
โดะ โดยรถบสัไฟฟ้า ลอดอโุมงคท์าเตยามะ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) เมนแูบบ Set ญีปุ่่ น 

นําทา่นชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอันดับสองรองจากภเูขาไฟฟจู ิและยังเป็น
หนึง่ในสามภเูขาศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แตส่มัยโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทัศนอ์ันสวยงามน่า
ประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าโปรง่ สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิและใหท้กุทา่น
ไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็นกําแพงหมิะสงูชนั (SNOW WALL) สงูกวา่สบิเมตร สัมผัสกับความขาว
ของหมิะทีส่วยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอกีทัศนยีภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการ
บันทกึภาพทีป่ระทับใจ จากนัน้นําทา่นเดนิทาง โดยสารรถปรับอากาศ ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับ
ทวิทัศนข์องเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้ก็บเกีย่วความประทับใจตามอัธยาศัยเดนิทางสูส่ถานบีโีจดัยระ แลว้
นําทา่นโดยสารโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภเูขาสู่สถานทีาเตยามะ นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นฟกุยุ/กโุจ 

ค่ํา  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที7่) หลงัอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่กั 

ทีพ่กั: ยา่นกโุจ/ฟกุยุ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 
ฟกุยุ/กโุจ – โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – โดทงพลาซา่ – ชนิไซบาช ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที8่) 

นําทา่นเดนิทางสูโ่อซากา้ นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเดน่ของเมอืงโอซากา้ 
สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.
1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยปราสาทหรอืสว่นทีเ่รยีกวา่ 
Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีตอ่มา แตห่ลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู 
Toyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร Tenshukakก็ถกูทําลายลงยอ่ยยับตอ่มาไดร้ับการบรูณะใหมใ่นสมัย Tokugawa แต่
น่าเสยีดายทีใ่นปี ค .ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าผา่เสยีหายทัง้หมด กอ่นจะทําการบรูณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถกูประกาศ

ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย (ชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่) BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต ์

นําทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่DOTON PLAZA เป็นหา้งสําหรับละลายเงนิเยน พบกับสนิคา้หลากหลายราคาถกู ไมว่า่จะ
เป็นเครือ่งสําอาง ครมี ของใช ้ยาบํารงุ สขุภาพ สบู ่ครมีลา้งหนา้ เครือ่งไฟฟ้า เป็นตน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ตาม
อัธยาศัยนําทา่นเดนิทางไปละลายเงนิเยน และอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีถ่นนโดทงโบร ิยา่นชนิไซบาช ิแหลง่ชอ้ป
ป้ิงยอดนยิมทีส่ดุของโอซากา้ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทัง้แบรนดเ์นมของมอืสองรา้นอาหารชือ่ดังมากมาย
หลากหลายชนดิและไมค่วรพลาดชอ้ปป้ิงทีร่า้นดองกี ้และมัตสโึมโตค้โิยช ิรา้นคา้ยอดนยิมในใจของคนไทย
ทัง้หลายทีต่อ้งแวะเมือ่มโีอกาสไปญีปุ่่ น และถา่ยรปูกับป้ายกลูโิกะ 

เย็น  (อสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั) จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย3-5วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

วนัที ่6 
ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) (มือ้ที ่10) เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลาและการเดนิทางมา
สนามบนิ 

05.00  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

08.30  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111  

12.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุรายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ นเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
คํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว
ญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ
เดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คํานวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ 
บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ยชําระ
ขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ด้
รว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น) ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วนั 

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั*) 

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้
เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณ ีและกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่น
งดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่
วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



5.อตัราคา่บรกิารนี ้☑ รวม 

1. ☑ คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 

ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มชําระคา่ทีน่ั่งไดดั้งนี้ 

- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วัน 

- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้

 

2. ☑คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู่/พักสามทา่นเต็มอาจมปีรับเปลีย่นพัก

หอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกันได ้

3. ☑คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. ☑เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. ☑ คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอื

ข ึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 
(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิ
ความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

ซือ้น้ําหนักสัมภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทางโตเกยีว มคีา่ใชจ้่ายดังนี้ 

+5 กก. -- 400 บาท 



+10กก. -- 700 บาท 

+15กก. -- 1,000 บาท 

+20กก. -- 1,300 บาท 

+30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากัดจํานวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ชิน้ 

6. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตุ
วงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได  ้

7. อตัราคา่บรกิารนี⌧้ไมร่วม 

1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. ⌧คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. ⌧คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. ⌧คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรับกรุป๊ทีม่หัีวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ย
วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิาร
เขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็น
ตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 



7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร(์คา่ใชจ้า่ย1,000บาท) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้ง
ใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
รว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบัุตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการ
เดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

  

  



  

 


