
 

 

รหัสทัวร 1900103 
ทัวรญ่ีปุ�น โอซากา เกียวโต ทาคายามา โตเกียว 5 วัน 3 คืน (XW) 
ปราสาทโอซากา   ซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง   ถายรูปป�ายกูลิโกะ   
ศาลเจาฟูชิมิอินาริ   มิตชุยเอาทเล็ท Shigaryuo   หมูบานชิราคาวาโกะ    
ลิตเต้ิลเกียวโต   ถายรูปซากุระริมแมน้ําสุมิดะ  โตเกียวสกายทรี 

 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ทาอากาศยานดอนเมือง 
20.30  พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ช้ัน3 

เคานเตอรสายการบิน NOKScoot เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก
ดานเอกสารกอนข้ึนเคร่ือง 

23.40  นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ�น โดยสายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบิน
ท่ี XW112 (บนเคร่ืองมีอาหารบริการรอนและน้ําด่ืม)   
 

วันที่ 2 
สนามบินคันไซ - โอซากา - ปราสาทโอซากา – ซากุระสวนนิชิโนะมะรุเท
เอ็ง - ถายรูปป�ายกูลิโกะ – เกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิอินาริ – โอกากิ –  
มิตชุยเอาทเล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิฟุ 

เชา  เดินทางถึง ทาอากาศยานคันไซ โอซากา (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง) ผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ  รับกระเป�า
เรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว จากนั้นนําทานข้ึนรถปรับอากาศนําทานข้ึนรถปรับอากาศ
เดินทาง เมืองโอซากา เดินทางสู ปราสาทโอซากา เปนสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอ
ซากา สรางข้ึนเปนคร้ังแรกบนบริเวณท่ีเคยเปนวัด Osaka Hongan-ji เม่ือปค.ศ.
1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผูพยายาม
รวบรวมประเทศเปนคร้ังแรก แตหลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปค.ศ.
1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆาลางโคตร Tenshukakuก็ถูกทําลายลงยอยยับ ตอมา
ไดรับการบูรณะใหมในสมัย Tokugawa แตนาเสียดายท่ีในป ค.ศ.1665 ไดถูกฟ�าฝ�า
เสียหายท้ังหมดกอนจะทําการบูรณะข้ึนมาใหมอีกคร้ังและถูกประกาศใหเปนสมบัติของ
ชาติอีกดวย ปราสาทโอซากาปจจุบันสูง55 เมตร มี 5 สวน 8 ช้ัน เคร่ืองประดับหลังคา
และภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆสวนลงทองสีอรามสวยงาม (ทัวรนําชม
และถายรูปบริเวณดานนอก) ชวงปลายมีนา-ตนเมษาทานสามารถชมดอกซากุระไดท่ี 
สวนนิชิโนะมะรุเทเอ็งปราสาทโอซากา (Nishi No Maru Teien Park) สวนน้ีต้ังอยู
ภายในอาณาเขตของปราสาทโอซากา มีซากุระกวา 600 ตน (ชวงซากุระบานอาจจะมี



 

 

การเปล่ียนแปลงข้ึนอยูกับสถานท่ีและสภาพอากาศในแตละป)  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1) เมนูชาบูชาบูบุฟเฟ�ต  

บาย  นําทานไป ถายรูปกับป�ากูลิโกะ หน่ึงในป�ายไฟที่โดงดังมากท่ีสุดแหงโดทมโบริ เม่ือมาโอ
ซากาตองไมพลาดท่ีจะถายรูปกับป�ายกูลิโกะท่ีน่ีเพราะวาป�ายแหงน้ีถือวาเปนสัญลักษณ
ของเมืองโอซากา จากน้ันเดินทางสูเกียวโต เปนจังหวัดหน่ึงในภูมิภาคคันไซ(Kansai) ซ่ึง
เคยเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�นมายาวนานท่ีสุดต้ังแตปค.ศ. 794 ถึง 1868 ราวๆ 
1,100 ป นํา  ทานไปชม ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ Fushimi Inari Shrine ชม เสาโทริอิ ซุม
ประตูสีแดงท่ีเปนสัญลักษณของศาลเจาท่ีมีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของ
ไหลเขาลดหล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเปนฉากของภาพยนตรเร่ือง 
MEMORIES OF GEISHA ท่ีซายูริ นางเอกของเร่ืองว่ิงลอดซุมประตูเพื่อไปขอพรเทพ
เจาใหตนเองสมความปรารถนาจนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมืองโอกากิ จากน้ัน
ทานไปชอปปم�งสินคาแบรนเนมดราคาพิเศษท่ี MITSUI OUTLET PARK SHIGA 
RYUO เอาทเล็ทมอลล ขนาดใหญ มีสินคาแบรนดเนมมากมาย รวมถึงรานอาหาร 
เคร่ืองด่ืม รานกาแฟ อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย  

ค่ํา  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูท่ีพัก 
ท่ีพัก: Hotel Koyo หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง) 
(อาจจะมีการปรับเปล่ียนพักเมืองใกลเคียง เชน นาโกยา) 
 

วันที่ 3 เมืองเซกิ - รานมีดซันชู – หมูบานชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามา –  
ลิตเต้ิลเกียวโต - เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ - นากาโนะ - ออนเซ็น 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือท่ี2) 
นําทานเดินทางสู เมืองเซกิ นําทานแวะชม รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานท่ีท่ี
ผลิตมีดไดคมสุดๆ อีกท้ังยังเปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการตีดาบญี่ปุ�นอยางดาบเซกิ 
สําหรับท่ีรานซันชูน้ีมีเคร่ืองใชของมีคมตางๆ มากมายกวา 3,000 ช้ิน ไมวาจะเปนมีด
หรือกรรไกรตัดแตงก่ิงและสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรือมีดสําหรับทําครัว
หลากหลายรูปแบบท่ีชวยใหการเตรียมวัตถุดิบของคุณงายย่ิงข้ึนนอกจากน้ียังมีดาบญ่ีปุ�น 
ขนมและเคร่ืองด่ืมเย็นๆ จําหนายอีกดวย อีกส่ิงหน่ึงพลาดไมไดเม่ือมารานซันชูคือ การ



 

 

ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ ดาบซามูไรคมๆ ท่ีฟนฉับเดียวตนไผก็ขาดเปน 2 ทอน 
พรอมใสชุดกิโมโนและเส้ือก๊ักซามูไรถายรูปเปนท่ีระลึก จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบาน
ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม
โดยยูเนสโกเม่ือป ค.ศ.1995 ภายในหมูบานที่สวยงามและเปนแบบญ่ีปุ�นแทด้ังเดิมน้ันมี
เสนหดึงดูดใหนักทองเท่ียวท้ังใน และตางประเทศ เปนจํานวนมาก เอกลักษณของบาน
ในแบบกัสโชสึคุริ (Gassho-zukuri) บานแบบญี่ปุ�นด้ังเดิม ช่ือน้ีไดมาจากคําวา“กัสโช” 
ซ่ึงแปลวา “พนมมือ”ตามรูปแบบของบานท่ีหลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสอง
มือท่ีพนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 เมตร 
ซ่ึงโครงสรางของบานสรางข้ึนโดยไมไดใชตะปู อีกทั้งวัสดุอุปกรณในการกอสรางตางๆ 
ลวนแตมาจากวัสดุจากธรรมชาติ อยางตนหญาท่ีปลูกไวเพื่อนํามาใชมุงเปนหลังคาขนาด
หนาแตยังคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวได
เปนอยางดี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี3) เมนูแบบเซตญี่ปุ�น (นาเบไก+โทบังยา
กิหมู) 

บาย  นําทานชม ทาคายามาจินยะ หรือ ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา ซ่ึงเปนจวนผูวา
แหงเมืองทาคายามา เปนท่ีทํางานและท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลา
กวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ (ทัวรนําชมดาน
อก) จากน้ันนําทานเดิมชม หมูบาน Little Kyoto หรือ เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ 
Sanmachi-Suji ซ่ึงเปนหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปกอน ท่ียังอนุรักษและคง
สภาพเดิมไดเปนอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและช่ืนชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซ่ึง
เต็มไปดวยบานเรือนโบราณและรานคาหลากหลาย เชน รานผลิตและจํา  หนายเหลา
สาเก รานทํามิโสะ ฯลฯ พรอมท้ังเลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน เชน ซารุโบะโบะ 
หรือ ตุกตาทารกลิงตัวสีแดงไมมีหนาตา ซ่ึงถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา 
และเปนสินคายอดนิยม เพราะแฝงไปดวยความเช่ือเก่ียวกับโชคลางของชาวญี่ปุ�นอีกดวย 
และเก็บเก่ียวบรรยากาศอันนาประทับใจมากมาย ทานยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของ
หวานนานาชนิดอีกดวยหรือถายรูปกับสะพานสีแดงนาคาบาชิ Nakabashi Bridge จน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู จังหวัดนากาโนะ นําทานเขาสูท่ีพัก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําท่ีหองอาหาร (ม้ือที4่) บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ําแรออนเซ็น (Onsen) 



 

 

น้ําแรในสไตลญ่ีปุ�นใหทานไดพักผอนอยางเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ�นเช่ือวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมี
สวนชวยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การบรรเทาอาการปวดเม่ือยตางๆ และ
ชวยผอนคลายความตึงเครียดไดอยางดี พรอมท้ังบํารุงผิวพรรณใหเปลงปล่ัง 
ท่ีพัก: Shirakabako Kogen Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 

วันที่ 4 นากาโนะ - ยามานาชิ – พิพิธภัณฑแผนดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- โตเกียว 
- ชอปปم�งชินจูกุ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือท่ี 5) 
นําทานเดินทางไป จังหวัดยามานาซิ ยานภูเขาไฟฟูจิ  นําทานเดินทางไปสัมผัส
ประสบการณแปลกใหมท่ี พิพิธภัณฑแผนดินไหว Experience Earthquake ทานจะ
ไดทดสอบในบานจําลองแผนดินไหว รับการส่ันสะเทือนจากข้ันต่ําสุดสูข้ันสูงสุด และสนุก
สานในการเรียนรูประสบการณ ในหองจําลองแบบตางๆ จากน้ันใหทานเลือกซ้ือของฝาก
ราคาถูก อาทิเชน ขนม เคร่ืองสําอาง เคร่ืองไฟฟ�า ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา โฟมลางหนา
ถานหินภูเขาไฟ ผลิตภัณฑแบรนด 4GF หรือวิตามินบํารุงรางกาย และยาของดร.โนงูจิ 
ซ่ึงเปนนักวิจัยช่ือดังของชาวญี่ปุ�น เดินทางไปยัง หมูบานโอชิโนะ ฮักไก (Oshino 
Hakkai Village) เปนหมูบานเล็กๆ ประกอบดวยบอน้ํา 8 บอในโอชิโนะ ต้ังอยู
ระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอน้ําท้ัง 8 น้ีเกิดจากการ
ละลายหิมะบนภูเขาไฟฟูจิท่ีละลายในชวงฤดูรอนท่ีมีอายุมามากกวา 1,200 ป ท่ีใชเวลา
อันยาวนาน ในการไหลลงมาสูพื้นดินและซึมซาบไปยังบอน้ําแตละบอน้ํา ดังน้ันน้ําท่ีอยูใน
บอจะเปนน้ําท่ีใสสะอาดและสดช่ืนมาก ในป 1985 สถานท่ีแหงน้ียังไดถูกเลือกใหเปน 1 
ใน 100 อันดับ แหลงน้ําจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ�นอีกดวย  อีกท้ังบริเวณโดยรอบ
สามารถชมดอกไมและวิวของภูเขาไฟฟูจิไดในวันท่ีอากาศแจมใส ใหทานไดเพลิดเพลิน
กับบรรยากาศ พรอมชมและเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง  จากน้ันนําทานเดินทางไป 
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 6) เมนู Japan Sukiyaki Set 

บาย  จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสู โตเกียว เมืองหลวง นําทาน ชอปปم�งยานชินจูกุ 



 

 

ยานชอปปم�งช้ันนําของชาวญี่ปุ�นท่ีถือวาเปนแหลงอัพเดทเทรนดใหมๆเปนยานความเจริญ
อันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปจจุบัน เชิญทานเลือก ชมและซ้ือสินคามากมาย อาทิเชน 
เคร่ืองใชไฟฟ�า, กลองถายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผา 
และเคร่ืองสําอาง KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK II และอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ี
ราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทย และท่ีจะขาดไมไดเลยก็ คือ ราน 100เยน (อยูตึกPEPE
ช้ัน8) ซ่ึงสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา 100 เยน เทากันหมด ท่ีทานสามารถเลือก
ซ้ือเปนของฝากกลับบานไดหรือชอปปم�ง รานดองก้ี เปนรานท่ีรวบรวมสินคาตางๆของ
ญ่ีปุ�นไวมากมาย ในราคาพิเศษ อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย ใหทานไดเลือกชิมราน
อรอยตางๆจนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูท่ีพักยานนาริตะ 
ท่ีพัก: The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย3-5วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 5 โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถายรูปซากุระริมแมน้ําสุมิดะและถายรูปโตเกียว
สกายทรี - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 7)  
นําทานเดินทางสู วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค เจา
แมกวนอิมทองคําท่ีเปนทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธท่ีเกาแก
ท่ีสุดใน ภูมิภาคคันโต และมีผูคนนิยมมากราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิริมงคลตลอดท้ัง
ป ถายภาพเปนที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ�าคํารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษท่ีมี
ความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญท่ีสุดในโลก แขวนอยู เลือกชมและเชาเคร่ืองรางของ
ขลังอันศักด์ิสิทธ์ิของวัดแหงน้ีบริเวณวัดมี ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งท่ีมีช่ือเสียงของวัด 
มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเปนเคร่ืองรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบ
ทายดวยรานขาย ขนมท่ีคนญ่ีปุ�นมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน ทานจะไดเพลิดเพลิน 
กับการชอปปم�งของฝากท่ีเปนแบบญี่ปุ�นญ่ีปุ�น Made In Japan แทๆ รวมท้ังขาวของ
เคร่ืองใชคุณภาพดี มากมาย อาทิ รม, หมวก, รองเทา, กระเป�า, เส้ือผา เปนตน ไดท่ีน่ี 
หากมีเวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี 
(Tokyo Sky tree) แลนดมารคใหมของมหานครโตเกียว สําหรับโตเกียวสกายที เปด 
ใหบริการเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป�เกาคือ
หอคอยแคนตันทาวนเวอรท่ีนครกวางโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอน



 

 

โตของแคนาดา ชวงซากุระออกดอกสวยงามทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณริม
แมน้ําสุมิดะ(Sumida) เปนแมน้ําท่ีไหลผานเมืองโตเกียว (Tokyo) ออกสูอาวโตเกียว 
(Tokyo Bay) โดยเปนแมน้ําท่ีแยกออกมาจากแมน้ําอาราคาวะ (Arakawa River) ท่ี
ไหลผานจังหวัดไซตามะ (Saitama) ซ่ึงอยูทางเหนือของโตเกียว (ซากุระจะบานชวง
ปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน และอาจเปล่ียนแปลงข้ึนอยูกับสภาพอากาศแต
ละป) สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 

13.55  เหินฟ�าสู สนามบินดอนเมืองโดย สายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบินท่ี XW101 *ราคา
ทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง (บนเคร่ืองมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

19.30  เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก 
(เสริมเตียง) 

เด็ก 
(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

27 - 31 Mar 2019 29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 
03 - 07 Apr 2019 29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 
10 - 14 Apr 2019 35,888  35,888 35,888 7,000 9,500 
17 - 21 Apr 2019 29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

24 - 29 Apr 2019 29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 
01 - 05 May 2019 29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 
08 - 12 May 2019 29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 
15 - 19 May 2019 26,888  26,888 26,888 7,000 9,500 

22 - 26 May 2019 25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 
29 May - 02 Jun 2019 24,888  24,888 24,888 7,000 9,500 

 
 



 

 

 
หมายเหตุ 
รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะ
ปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิ
อาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
กรณีอัตราแลกเปล่ียนเงินเยนปรับสูงข้ึน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมข้ึนโดย
จะแจงใหทราบลวงหนา 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง30ทาน 
- ขอสงจอยทัวรใหกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน 
- หรือขอเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการ
เดินทาง 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง30ทานและทานยังประสงค
เดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3.การชําระคาบริการ ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 20
วัน 
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง+ความประสงคเพิ่มเติมของลูกคา กรุณาสงพรอมหลักฐานการโอนเงิน
มัดจําหรือพรอมยอดคงเหลือ** 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
การยกเลิกทัวร เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุก
กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 



 

 

รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได ยกเวนการซ้ือท่ีน่ัง
เพิ่ม 
ซ้ือท่ีน่ังเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ท่ีน่ัง พรอม
ชําระคาท่ีน่ังไดดังน้ี 
- ท่ีน่ังช้ัน ScootBiz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจงกอน
เดินทาง10วัน 
- ท่ีน่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง7วัน มีคาใชจายและเง่ือนไข ดังน้ี 

 
2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/พักสาม
ทานเต็มอาจมีปรับเปล่ียนพักหอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักกระเป�า สัมภาระท่ีสายการบิน NokScoot กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระ
ถือข้ึนเคร่ืองไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ (คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และทรัพยสิน
สวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 

ซ้ือน้ําหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) เสนทางโตเกียว มีคาใชจายดังน้ี 
+5 กก. -- 400 บาท 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ช ี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง



 

 

+10กก. -- 700 บาท 
+15กก. -- 1,000 บาท 
+20กก. -- 1,300 บาท 
+30กก. -- 2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนช้ินในการโหลด  
แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบนน.สูงสุดได 32กก./ช้ิน 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ไมรวมประกัน
สุขภาพทานสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มได 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเคร่ืองด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
5. คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
6. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม 
7. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน 
รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไม
เกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจจะตองยื่นเอกสารใน
ข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปน้ี 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�นได (เชน 
เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมต่ํากวา 6 เดือน 



 

 

 2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติ
การพํานักระยะส้ัน 
 3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมให
เขาประเทศ และไม 
เขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ  
 
หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30
ทาน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ี
พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  



 

 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7
วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไม
คาใชจายเพิ่ม 
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะ
ติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก 
และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ังท่ีตองเรงรีบ เพื่อให
ไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันท่ีทําทัวรเต็มวัน เร่ิมในวันท่ี2ของการเดินทางรวม
จํานวน3ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10-12
ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและ
คนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปน
หลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย 
ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับ
ขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จาก
บริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจ
คนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว  
 


