
 

 

รหัสทัวร ITV1900692 

ทัวรญี่ปุ�น โอซากา ทาคายามา โตเกียว 5 วัน 3 คืน (XW) 

ปราสาทโอซากา ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ การชมการแสดงดาบวชิาอิไอกิริ หมูบานชิราคาวาโกะ  

พิพิธภัณฑแผนดินไหว วัดนาริตะ 

 
 

สุดคุม !! สัมผัสประสบการณอาบน้ําแรออนเซ็น 

ทานไมอ้ัน !! บุฟเฟ�ตชาบู และ บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 

พักโอกากิ 1 คืน นากาโนะ 1 คืน นาริตะ 1 คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ ทาอากาศยานดอนเมือง 
20.30  พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ช้ัน3 

เคานเตอรสายการบิน NOKScoot เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความ
สะดวกดานเอกสารกอนขึ้นเครื่อง 

23.40  นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบิน NOKSCOOT 
เท่ียวบินที่ XW112 ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเคร่ือง กรณีทานตองการ (ส่ังซื่อบน
เคร่ืองเทาน้ัน) 

วันท่ี 2 
สนามบินคันไซ - โอซากา - ปราสาทโอซากา – หางโดทงพลาซา - ถายรูปป�ายกูลิ
โกะ – เกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิอินาริ – โอกากิ – มิตชุยเอาทเล็ท Shigaryuo - โอ
กากิ จ.กิฟุ 

เชา  เดินทางถึง ทาอากาศยานคันไซ โอซากา (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง) ผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหาร
สด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ  รับ
กระเป�าเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว จากน้ันนําทานข้ึนรถปรับอากาศนําทานข้ึน
รถปรับอากาศเดินทาง เมืองโอซากา เดินทางสู ปราสาทโอซากา เปนสัญลักษณอัน
โดดเดนของเมืองโอซากา สรางขึ้นเปนคร้ังแรกบนบริเวณท่ีเคยเปนวดั Osaka 
Hongan-ji เม่ือปค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) 
นักรบระดับไดเมียวผูพยายามรวบรวมประเทศเปนคร้ังแรก แตหลังจากสงคราม 
Osaka Natsu No-jin ในปค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆาลางโคตร 
Tenshukakuก็ถูกทําลายลงยอยยับ ตอมาไดรับการบูรณะใหมในสมัย 
Tokugawa แตนาเสียดายท่ีในป ค.ศ.1665 ไดถูกฟ�าฝ�าเสียหายท้ังหมดกอนจะทํา
การบูรณะขึ้นมาใหมอีกคร้ังและถูกประกาศใหเปนสมบัติของชาติอีกดวย ปราสาท
โอซากาปจจุบันสูง55 เมตร มี 5 สวน 8 ช้ัน เครื่องประดบัหลังคาและภาพเสือบน
กําแพงตัวปราสาทและหลายๆสวนลงทองสีอรามสวยงาม (ทัวรนําชมและถายรูป
บริเวณดานนอก)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 1) เมนูชาบูชาบูบุฟเฟ�ต  



 

 

บาย  จากน้ันนําทานไปชอปปم�งที ่DOTON PLAZA ยานชินไซบาชิ เปนหางสําหรับละลาย
เงินเยน พบกับสินคาหลากหลายราคาถูก ไมวาจะเปนเครื่องสําอาง ครีม ของใช ยา
บํารุง สุขภาพ สบู ครีมลางหนา เครื่องไฟฟ�า เปนตนอิสระใหทานเลือกซื้อตาม
อัธยาศัยนําทานไป ถายรูปกบัป�ากูลิโกะ หน่ึงในป�ายไฟท่ีโดงดังมากท่ีสุดแหงโดทม
โบริ เม่ือมาโอซากาตองไมพลาดที่จะถายรูปกับป�ายกูลิโกะที่น่ีเพราะวาป�ายแหงน้ีถือ
วาเปนสัญลักษณของเมืองโอซากา จากน้ันเดินทางสูเกียวโต เปนจังหวัดหน่ึงใน
ภูมิภาคคันไซ(Kansai) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�นมายาวนานท่ีสุด
ต้ังแตปค.ศ. 794 ถึง 1868 ราวๆ 1,100 ป นํา  ทานไปชม ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ 
Fushimi Inari Shrine ชม เสาโทริอิ ซุมประตูสีแดงที่เปนสัญลักษณของศาลเจาท่ี
มีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลั่นกันบนเสนทางยาวถึง 
4 กิโลเมตร และเปนฉากของภาพยนตรเร่ือง MEMORIES OF GEISHA ท่ีซายูริ 
นางเอกของเร่ืองวิ่งลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนาจน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมืองโอกากิ จากน้ันทานไปชอปปم�งสินคาแบรน
เนมดราคาพิเศษท่ี MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอาทเล็ทมอลล 
ขนาดใหญ มีสินคาแบรนดเนมมากมาย รวมถึงรานอาหาร เคร่ืองด่ืม รานกาแฟ 
อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย  

ค่ํา  
 

 

 

 
 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูท่ีพัก 

ท่ีพัก: Hotel Koyo หรือระดบัใกลเคียงกนั 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวนั
เดินทาง) 

(อาจจะมีการปรับเปลีย่นพักเมืองใกลเคียง เชน นาโกยา) 

 

 
  

วันท่ี 3 เมืองเซกิ - รานมีดซันชู – หมูบานชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามา – ลิตเต้ิลเกียว



 

 

โต - เขตเมืองเกาซันมาชิซูจ ิ- นากาโนะ - ออนเซ็น 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (มื้อท่ี2) 

นําทานเดินทางสู เมืองเซกิ นําทานแวะชม รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานท่ี
ท่ีผลิตมีดไดคมสุดๆ อีกทั้งยังเปนเมืองที่มีช่ือเสียงเร่ืองการตีดาบญีปุ่�นอยางดาบเซกิ 
สําหรับท่ีรานซันชูน้ีมีเคร่ืองใชของมีคมตางๆ มากมายกวา 3,000 ช้ิน ไมวาจะเปน
มีดหรือกรรไกรตดัแตงกิ่งและสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรือมีด
สําหรับทําครัวหลากหลายรูปแบบที่ชวยใหการเตรียมวัตถดิุบของคุณงายยิ่งข้ึน
นอกจากน้ียังมีดาบญีปุ่�น ขนมและเครื่องด่ืมเย็นๆ จําหนายอีกดวย อีกสิ่งหน่ึงพลาด
ไมไดเม่ือมารานซันชูคือ การชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ ดาบซามูไรคมๆ ท่ีฟนฉับ
เดียวตนไผก็ขาดเปน 2 ทอน พรอมใสชุดกิโมโนและเส้ือกั๊กซามูไรถายรูปเปนท่ีระลกึ 
จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกเม่ือป ค.ศ.1995 ภายใน
หมูบานท่ีสวยงามและเปนแบบญีปุ่�นแทด้ังเดิมน้ันมีเสนหดึงดูดใหนักทองเท่ียวท้ังใน 
และตางประเทศ เปนจํานวนมาก เอกลักษณของบานในแบบกัสโชสคุึริ (Gassho-
zukuri) บานแบบญี่ปุ�นด้ังเดิม ช่ือน้ีไดมาจากคําวา“กัสโช” ซึ่งแปลวา “พนมมือ”
ตามรูปแบบของบานท่ีหลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสองมือท่ีพนมเขาหา
กัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 เมตร ซ่ึงโครงสราง
ของบานสรางขึ้นโดยไมไดใชตะปู อีกทั้งวัสดุอุปกรณในการกอสรางตางๆ ลวนแตมา
จากวัสดุจากธรรมชาติ อยางตนหญาท่ีปลูกไวเพ่ือนํามาใชมุงเปนหลังคาขนาดหนา
แตยังคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวได
เปนอยางดี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที3่) เมนูแบบเซตญี่ปุ�น (นาเบไก+โท
บังยากิหมู) 

บาย  นําทานชม ทาคายามาจินยะ หรือ ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา ซึ่งเปนจวน
ผูวาแหงเมืองทาคายามา เปนที่ทํางานและท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮดิะ 
เปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ 
(ทัวรนําชมดานอก) จากน้ันนําทานเดิมชม หมูบาน Little Kyoto หรือ เขตเมือง
เกาซันมาชิซูจิ Sanmachi-Suji ซึ่งเปนหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปกอน 
ท่ียังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเปนอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและช่ืนชม



 

 

กับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณและรานคาหลากหลาย เชน 
รานผลิตและจํา  หนายเหลาสาเก รานทํามิโสะ ฯลฯ พรอมท้ังเลือกซื้อของที่ระลึก
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น เชน ซารุโบะโบะ หรือ ตุกตาทารกลิงตัวสีแดงไมมีหนาตา ซึ่งถือ
วาเปนสัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา และเปนสินคายอดนิยม เพราะแฝงไป
ดวยความเช่ือเกี่ยวกบัโชคลางของชาวญี่ปุ�นอีกดวย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันนา
ประทับใจมากมาย ทานยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดวย
หรือถายรูปกบัสะพานสีแดงนาคาบาชิ Nakabashi Bridge จนสมควรแกเวลานํา
ทานเดินทางสู จังหวัดนากาโนะ นําทานเขาสูท่ีพัก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําท่ีหองอาหาร (ม้ือท่ี4) บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 

หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ําแรออนเซ็น 
(Onsen) น้ําแรในสไตลญี่ปุ�นใหทานไดพักผอนอยางเต็มอ่ิม ซึ่งชาวญี่ปุ�นเช่ือวา
น้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทา
อาการปวดเม่ือยตางๆ และชวยผอนคลายความตึงเครียดไดอยางดี พรอมท้ังบํารุง
ผิวพรรณใหเปลงปลั่ง 

ท่ีพัก: Shirakabako Kogen Hotel / Shirakabako View Hotel หรือระดับ
ใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 

วันท่ี 4 นากาโนะ - ยามานาชิ – พิพิธภณัฑแผนดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- โตเกียว - ชอป
ปم�งชินจกูุ– นาริตะ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (มื้อท่ี 5) 

นําทานเดินทางไป จังหวัดยามานาซิ ยานภูเขาไฟฟูจ ิ นําทานเดินทางไปสัมผัส
ประสบการณแปลกใหมท่ี พิพิธภัณฑแผนดินไหว Experience Earthquake 
ทานจะไดทดสอบในบานจําลองแผนดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ําสุดสูข้ัน
สูงสุด และสนุกสานในการเรียนรูประสบการณ ในหองจําลองแบบตางๆ จากน้ันให
ทานเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเชน ขนม เครื่องสําอาง เคร่ืองไฟฟ�า ผลิตภัณฑ



 

 

จากน้ํามันมา โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ ผลิตภัณฑแบรนด 4GF หรือวิตามิน
บํารุงรางกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเปนนักวิจัยช่ือดังของชาวญี่ปุ�น เดินทางไปยัง 
หมูบานโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เปนหมูบานเล็กๆ 
ประกอบดวยบอน้ํา 8 บอในโอชิโนะ ต้ังอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะกับ
ทะเลสาบยามานาคาโกะ บอน้ําท้ัง 8 น้ีเกิดจากการละลายหิมะบนภูเขาไฟฟูจิท่ี
ละลายในชวงฤดรูอนท่ีมีอายุมามากกวา 1,200 ป ท่ีใชเวลาอันยาวนาน ในการไหล
ลงมาสูพ้ืนดินและซึมซาบไปยังบอน้ําแตละบอน้ํา ดังน้ันน้ําท่ีอยูในบอจะเปนน้ําท่ีใส
สะอาดและสดช่ืนมาก ในป 1985 สถานท่ีแหงน้ียังไดถกูเลือกใหเปน 1 ใน 100 
อันดับ แหลงน้ําจากธรรมชาติท่ีดีที่สุดของญี่ปุ�นอีกดวย  อีกทั้งบริเวณโดยรอบ
สามารถชมดอกไมและวิวของภูเขาไฟฟูจิไดในวันท่ีอากาศแจมใส ใหทานได
เพลิดเพลินกับบรรยากาศ พรอมชมและเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมือง  จากน้ันนําทาน
เดินทางไป ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 6) เมนู Japan Sukiyaki Set 

บาย  จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสู โตเกียว เมืองหลวง นําทาน ชอปปم�งยานชินจู
กุ ยานชอปปم�งช้ันนําของชาวญีปุ่�นที่ถือวาเปนแหลงอัพเดทเทรนดใหมๆเปนยาน
ความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปจจุบัน เชิญทานเลือก ชมและซื้อสินคา
มากมาย อาทิเชน เคร่ืองใชไฟฟ�า, กลองถายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร, Note 
Book, นาฬิกา, เส้ือผา และเครื่องสําอาง KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK II 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย ที่ราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทย และท่ีจะขาดไมไดเลยก็ คือ 
ราน 100เยน (อยูตึกPEPEช้ัน8) ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา 100 เยน 
เทากันหมด ท่ีทานสามารถเลือกซื้อเปนของฝากกลบับานไดหรือชอปปم�ง รานดองกี้ 
เปนรานท่ีรวบรวมสินคาตางๆของญี่ปุ�นไวมากมาย ในราคาพิเศษ อาหารมื้อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย ใหทานไดเลือกชิมรานอรอยตางๆจนถึงเวลานัดหมายนําทาน
เดินทางสูท่ีพักยานนาริตะ 

ท่ีพัก: The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย3-5วันกอนวัน
เดินทาง) 



 

 

วันท่ี 5 วัดนาริตะ - รานดองกิโฮเต – หางอิออนมอลล - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศ
ยานดอนเมือง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 7)  

นําทานเดินทางสู วัดนาริตะ วัดน้ีเปนหน่ึงในวดัที่เปนที่รูจักมากท่ีสุดในภูมิภาคคันโต 
ถือวาเปนวัดท่ีโดงดังท่ีสุดในแถบชบิะ และจํานวนผูมาเยี่ยมชมก็เปนรองเพียงศาล
เจาเมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเปนที่ต้ังของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึ้นสูอาคาร
หลักเปนสถานท่ีสําหรับสักการะบูชาภายในวดัทานสามรถบันทึกภาพเจดียหา
ช้ันหน่ึงคู สวนหยอมท่ีมีสระน้ําขนาดใหญ รวมท้ังบริเวณสําหรับเล้ียงสัตว ภายใน
กอสรางดวยสถาปตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณของศิลปะแบบ
ญี่ปุ�นเอาไว นําทานกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคล ใหมีชีวิตท่ีดีและยืนยาว 
พรอมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินคาพ้ืนเมือง จากน้ันนําทานเดินทาง
ไปชอปปم�ง รานดองกี ้เปนรานท่ีรวบรวมสินคาตางๆของญี่ปุ�นไวมากมาย ในราคา
พิเศษ ใกลๆกันจะมีหางอิออนมอลล ทานสามารถเดินไปชอปปم�งได สมควรแกเวลา
เดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 

13.55  เหินฟ�าสู สนามบินดอนเมืองโดย สายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบินที่ XW101 *
ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง (บนเคร่ืองมีบรกิารจําหนายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม) 

18.25  เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

05 - 09 Jun 
2019  21,888 21,888 21,888 7,000 9,500 

12 - 16 Jun 
2019  22,888 22,888 22,888 7,000 9,500 

19 - 23 Jun 23,888 23,888 23,888 7,000 9,500 



 

 

2019  

26 - 30 Jun 
2019  23,888 23,888 23,888 7,000 9,500 

03 - 07 Jul 
2019  23,888 23,888 23,888 7,000 9,500 

10 - 14 Jul 
2019  24,888 24,888 24,888 7,000 9,500 

17 - 21 Jul 
2019  25,888 25,888 25,888 7,000 9,500 

24 - 28 Jul 
2019  25,888 25,888 25,888 7,000 9,500 

31 Jul - 04 Aug 
2019  25,888 25,888 25,888 7,000 9,500 

28 Aug - 01 
Sep 2019  23,888 23,888 23,888 7,000 9,500 

04 - 08 Sep 
2019  23,888 23,888 23,888 7,000 9,500 

11 - 15 Sep 
2019  23,888 23,888 23,888 7,000 9,500 

18 - 22 Sep 
2019  23,888 23,888 23,888 7,000 9,500 



 

 

25 - 29 Sep 
2019  23,888 23,888 23,888 7,000 9,500 

02 - 06 Oct 
2019  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 

09 - 13 Oct 
2019  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 

16 - 20 Oct 
2019  27,888 27,888 27,888 7,000 9,500 

 

หมายเหตุ 

รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดย
ทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทานทองเท่ียวไดครบถวน
ตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่�น สามารถ
ใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการ
เดินทาง 

กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรบัสูงขึ้น บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้นโดย
จะแจงใหทราบลวงหนา 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง30ทาน 

- ขอสงจอยทัวรใหกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน 



 

 

- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง30ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

3.การชําระคาบรกิาร ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 
20วัน 

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง+ความประสงคเพ่ิมเติมของลูกคา กรุณาสงพรอมหลักฐานการ
โอนเงินมัดจําหรือพรอมยอดคงเหลือ** 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

การยกเลิกทัวร เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุก
กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวา
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได ยกเวนการซื้อท่ี
น่ังเพ่ิม 



 

 

ซื้อท่ีน่ังเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ท่ีน่ัง 
พรอมชําระคาท่ีน่ังไดดังน้ี 

- ท่ีน่ังช้ัน ScootBiz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจงกอน
เดินทาง10วัน 

- ท่ีน่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง7วัน มีคาใชจายและเงื่อนไข ดังน้ี 

2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/พัก
สามทานเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักหอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได 

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเป�า สัมภาระที่สายการบิน NokScoot กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม 
สัมภาระถือขึ้นเคร่ืองไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการ
บินที่มีการเรียกเก็บ (คาทัวรไมรวมการประกนัความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�า
เดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผดิชอบได) 

ซื้อน้ําหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) เสนทางโตเกียว มีคาใชจายดังน้ี 

+5 กก. -- 400 บาท 

+10กก. -- 700 บาท 

+15กก. -- 1,000 บาท 

+20กก. -- 1,300 บาท 

+30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหตุ สายการบินไมจํากัดจํานวนช้ินในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบนน.สูงสุดได 
32กก./ชิ้น 



 

 

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไม
รวมประกันสขุภาพทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเคร่ืองด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเปน
ตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษเีดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบิน 

5. คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

6. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม 

7. คาทิปไกดรวมคนขบัรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจ
จากทาน 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 

(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจจะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 

2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�นได 
(เชน เงินสด บัตร 
เครดิต เปนตน) 



 

 

3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

 1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมต่ํากวา 6 เดือน 

 2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญีปุ่�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 

 3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

 4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลบัจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
เขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ  

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 30ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ 



 

 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว 
โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ



 

 

มัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่
ตองเรงรบี เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันท่ีทําทัวรเต็มวัน เร่ิมในวันท่ี2ของการเดินทางรวม
จํานวน3ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-12ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม
การเดินทาง 

16. การประกนัภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข
ไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิน้แทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืนๆ 

 


