
 

 

รหัสทัวร ITV1902865 
ทัวรญี่ปุ�น สุดคุม Autumn & Winter Golden Route  
6 วัน 3 คืน (XW) 
ปราสาทโอซากา Duty free ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ MITSUI OUTLET หมูบานชริาคาวาโกะ  
ทาคายามา ลิตเติ้ลเกียวโต โออิชิปารค ลานสกี พิพิธภัณฑแผนดินไหว หมูบานโอชโินะ ฮกัไก  
วัดอาซากุสะ ถนนนาคามิเซ ชินจูก ุโอไดบะ หางไดเวอรซิต้ี 
สุดคุม !! แชออนเซ็น ทานไมอ้ัน!!บุฟเฟ�ตชาบ ูชาบู และ บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 
พักโอกากิ 1 คืน นากาโนะ (ออนเซ็น) 1 คืน โยโกฮามา 1 คืน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพฯ ทาอากาศยานดอนเมือง  
 
 
20.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขา

ออก ช้ัน3 เคานเตอรสายการบินNOK SCOOT เจาหนาท่ีใหการ
ตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนข้ึนเครื่อง 

23.40 น.  นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบนิ  NOKSCOOT 
เที่ยวบินท่ี XW112 ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเคร่ือง กรณีทานตองการ (ส่ังซื่อบน
เครื่องเทาน้ัน) 

 
วันที่สอง สนามบินคันไซ - โอซากา – ปราสาทโอซากา - ดิวต้ีฟรี JTC - ถายรูปป�ายกูลิโกะ  

เกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิอินาริ – โอกากิ – มติชุยเอาทเล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิ
ฟุ/นาโกยา   

 อาหารเที่ยง (ชาบบูุฟเฟ�ต) 
 
07.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานคันไซ โอซากา (เวลาเร็วกวา

เมืองไทย 2 ช่ัวโมง) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมี
โทษจับและปรับ  รับกระเป�าเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว 
จากน้ันนําทานขึ้นรถปรับอากาศนําทานขึ้นรถปรับอากาศเดินทาง 
เมืองโอซากา เดินทางสู ปราสาทโอซากา เปนสัญลักษณอันโดด
เดนของเมืองโอซากา สรางขึ้นเปนครัง้แรกบนบริเวณท่ีเคยเปนวดั 
Osaka Hongan-ji เมื่อปค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi 
(ค.ศ.1537-1598) นักรบระดบัไดเมียวผูพยายามรวบรวมประเทศเปนคร้ังแรก แต
หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆา
ลางโคตร Tenshukakuกถ็ูกทํา  ลายลงยอยยับ ตอมาไดรบัการบูรณะใหมในสมัย 
Tokugawa แตนาเสียดายที่ในป ค.ศ.1665 ไดถกูฟ�าฝ�าเสียหายทั้งหมดกอนจะทํา
การบูรณะข้ึนมาใหมอีกครัง้และถูกประกาศใหเปนสมบัติของชาติอีกดวย ปราสาทโอ
ซากาปจจุบันสูง55 เมตร มี 5 สวน 8 ช้ัน เคร่ืองประดับหลังคาและภาพเสือบน



 

 

กําแพงตัวปราสาทและหลายๆสวนลงทองสีอรามสวยงาม (ทัวรนําชมและถายรูป
บริเวณดานนอก)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี 1 ) เมนู
ชาบูบุฟเฟ�ต  

บาย จากน้ันเดินทางไปชอปปم�งท่ี ราน JTC Duty free อิสระ
เลือกซื้อสินคาราคาถูก และผลิตภัณฑตางๆของญี่ปุ�นตาม
อัธยาศัย นําทานไป ถายรูปกบัป�ากูลิโกะ  หน่ึงในป�ายไฟที่
โดงดังมากท่ีสุดแหงโดทมโบร ิเม่ือมาโอซากาตองไม
พลาดที่จะถายรูปกับป�ายกูลิโกะท่ีน่ีเพราะวาป�ายแหงน้ี
ถือวาเปนสัญลักษณของ
เมืองโอซากา นําทาน
เดินทางสูเมืองเกียวโต 
เปนเมืองหลักของจังหวัด
เกียวโต เปนเมืองหลวง
เกาแกของญี่ปุ�นในศตวรรษท่ี8และรุงเรืองในฐานะศูนยกลางการปกครอง เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรมของญีปุ่�นมากกวา 1,100 ปกอนที่เมืองหลวงจะถูกยายไปยังโตเกียว
ในกลางศตวรรษที่ 19 วัดและศาลเจามากมายในเกียวโตถูกสรางขึ้นมาในชวงน้ัน
แหลงประวัติศาสตร 17 แหง มีอาณาเขตต้ังแตบริเวณตะวันออกเฉียงใตจดตะวันตก
เฉียงเหนือในตอนกลางและเหนือของภูมิภาคคันไซ ซึ่งจัดวาเปนศูนยกลางของ
เกาะฮนชู นําทานไปชม ศาลเจาฟูชิมิ อินาร ิFushimi Inari Shrine ชม เสาโทริอิ 
ซุมประตูสีแดงท่ีเปนสัญลักษณของศาลเจาที่มีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตาม
เสนทางของไหลเขาลดหลั่นกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเปนฉากของ
ภาพยนตรเร่ือง MEMORIES OF GEISHAท่ีซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุม
ประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนาจนสมควรแกเวลานําทาน
เดินทางสู เมืองโอกาก ิจากน้ันทานไปชอปปم�งสินคาแบรนเนมดราคาพิเศษที่ MITSUI 
OUTLET PARK SHIGA RYUO เอาทเลท็มอลล มีสินคาแบรนดเนมมากมาย 
รวมถึงรานอาหาร เครือ่งดื่ม รานกาแฟ อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย อาหารมื้อ
เย็นอิสระตามอัธยาศัย  

 ค่ํา สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูท่ีพัก  
       ที่พัก: Hotel Koyo หรือระดับใกลเคียงกัน (ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจง

พรอมใบนัดหมาย 5 วนักอนวันเดินทาง) (อาจจะมีการปรบัเปลี่ยนพักเมืองใกลเคียง 
เชน นาโกยา)  



 

 

วันที่สาม     เมืองเซกิ - รานมีดซันชู – หมูบานชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามา – ลิตเต้ิลเกียว
โต - เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ - นากาโนะ - ออนเซ็น    
 อาหารเชา,เที่ยง (Japanese Set),เย็น (บุฟเฟ�ตขาปู) 
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (มือ้ท่ี2) 

นําทานเดินทางสู เมืองเซก ินําทานแวะ
ชม รานซันชู หรือ Hamonoyasan 
สถานที่ท่ีผลิตมีดไดคมสุด ๆ อีกทั้งยัง
เปนเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการตีดาบ
ญี่ปุ�นอยางดาบเซก ิสําหรับที่รานซันชูน้ี
มีเคร่ืองใชของมีคมตาง ๆ มากมาย
กวา 3,000 ช้ิน ไมวา
จะเปนมีดหรือกรรไกร
ตัดแตงกิ่งและสวน 
กรรไกรตัดเล็บกรรไกร
หลากขนาด หรือมีด
สําหรับทําครัว
หลากหลายรูปแบบท่ี
ชวยใหการเตรียมวัตถดิุบของคุณงายย่ิงข้ึนนอกจากน้ียัง
มีดาบญี่ปุ�น ขนมและเคร่ืองดืม่เย็น ๆ จําหนายอีกดวย 
อีกสิ่งหน่ึงพลาดไมไดเมื่อมารานซันชคืูอ การชมการ
แสดงดาบวิชาอิไอกิร ิดาบซามูไรคม ๆ ท่ีฟนฉับเดียวตน
ไผก็ขาดเปน 2 ทอน พรอมใสชุดกิโมโนและเส้ือกั๊ก
ซามูไรถายรูปเปนที่ระลึก จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ 
(Shirakawa-go) ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโก
เมื่อป ค.ศ.1995 ภายในหมูบานท่ีสวยงามและเปนแบบญี่ปุ�นแทด้ังเดิมน้ันมีเสนห
ดึงดูดใหนักทองเท่ียวท้ังใน และตางประเทศเปนจํานวนมากเอกลักษณของบานใน
แบบกัสโชสึคุริ (Gassho-zukuri) บานแบบญี่ปุ�นดัง้เดิม ช่ือน้ีไดมาจากคําวา“กัสโช” 
ซึ่งแปลวา “พนมมือ”ตามรูปแบบของบานท่ีหลังคาชันถงึ 60 องศา มีลักษณะคลาย
สองมือท่ีพนมเขาหากัน ตัวบานมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 
เมตร ซึ่งโครงสรางของบานสรางขึ้นโดยไมไดใชตะป ูอีกทั้งวัสดุอุปกรณในการ
กอสรางตางๆ ลวนแตมาจากวัสดุจากธรรมชาติ อยางตนหญาท่ีปลกูไวเพ่ือนํามาใช



 

 

มุงเปนหลังคาขนาดหนาแตยังคงความแข็งแรง จนสามารถรองรบัหิมะที่ตกมาอยาง
หนักในชวงฤดูหนาวไดเปนอยางด ี

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี3) Japanese Set  
บาย นําทานชม ทาคา

ยามาจินยะ หรือ 
ท่ีวาการอําเภอเกา
เมืองทาคายามา 
ซึ่งเปนจวนผูวาแหง
เมืองทาคายามา 
เปนที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176 ป ภายใต
การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ(ทัวรนําชมดานอก) จากน้ันนําทาน
เดิมชม หมูบาน Little Kyoto หรือ เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิSanmachi-Suji ซึ่ง
เปนหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปกอน ท่ียังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเปน
อยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและช่ืนชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวย
บานเรือนโบราณและรานคาหลากหลาย เชน รานผลิตและจํา  หนายเหลาสาเก ราน
ทํามิโสะ ฯลฯ พรอมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เชน ซารุโบะโบะ หรือ 
ตุกตาทารกลงิตัวสีแดงไมมีหนาตา ซ่ึงถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา 
และเปนสินคายอดนิยม เพราะแฝงไปดวยความเช่ือเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ�นอีก
ดวย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจมากมาย ทานยังสามารถลองลิ้มชมิรส
ขนมของหวานนานาชนิดอีกดวยหรือถายรูปกับสะพานสีแดงนาคาบาชิ Nakabashi 
Bridge สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู จังหวัดนากาโนะ นําทานเขาสูที่พัก 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ําที่หองอาหาร (ม้ือ
ท่ี4 ) บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 

 หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ สัมผัส
วัฒนธรรมการอาบน้ําแรออนเซ็น (Onsen) 
น้ําแรในสไตลญี่ปุ�นใหทานไดพักผอนอยางเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญีปุ่�นเช่ือวาน้ําแรธรรมชาติน้ี
มีสวนชวยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การบรรเทาอาการปวดเมื่อยตางๆ 
และชวยผอนคลายความตึงเครียดไดอยางดี พรอมทั้งบํารุงผิวพรรณใหเปลงปลั่ง 
 ที่พัก: Shirakaba Kogen Hotel / Shirakabako View Hotel หรือระดับ
ใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง) 
 



 

 

วันที่ส่ี     นากาโนะ - โออิชิปารค (ชวง Autumn)หรือลานสกี Pilatus Tateshina Snow 
Park (ชวงWinter) –ยามานาชิ – พิพิธภัณฑแผนดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก – คาวากู
จิโกะ - โยโกฮามา - ถายรูปยานมินาโตะมิไร  

 อาหารเชา,เที่ยง (Japan Set) 
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (มือ้ที ่5) 
 นําทานเดินทางไปโออิชิปารค (ชวง Autumn) หรือ 

ลานสกี Pilatus Tateshina Snow Park (ชวง
Winter)   

 
 (ชวงAutumn) โออิชิ ปารค (Oishi Park) จุดชมวิวภูเขาไฟฟู  จิท่ีสวยที่สุดอีกแหง

หน่ึง ต้ังอยูทางเหนือริมฝم�งทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวนัที่อากาศดีสามารมองเห็นวิว
ของภูเขาไฟฟูจิไดอยางชัดเจน (ชวงWinter) ลานสกี 
Pilatus Tateshina Snow Park สัมผัสความงาม
ของฤดูหนาวที่จังหวัดนะงะโนะพ้ืนท่ีแถบทะเทะชินะ 
(Tateshina) บนที่ราบสูงในดินแดนแหงขุนเขาอยาง
จังหวัดนะงะโนะ (Nagano) นับเปนแหลงทองเท่ียว
ยอดนิยมในชวงฤดูหนาว สนุกสนานกิจกรรมของลาน
สกี หรือถายรูปกบัหิมะ อิสระใหทานเลนกิจกรรมและถายรูปตามอัธยาศัย คาทัวรไม
รวมคาอุปกรณสก ีคาเขาลานกิจกรรมและอุปกรณเลนตางๆหรือกิจกรรมตางๆ 
(ลานสกีทางบริษัทสามารถปรับเปล่ียนไดขึ้นอยูกับโรงแรมท่ีพักในกรณีพักเมือง
ใกลเคียงกัน และกรณลีานสกียังไมเปดหรือหิมะทับถม
ไมเพียงพอหรือลาสกีปดแลวทางบริษัทจะปรบัไปเท่ียว
โออิชิปารคแทน สภาพอากาศทางบริษัทไมสามารถ
คาดการณลวงหนาได) 
 

 จากน้ันเดินทางสู จังหวัดยามานาชิ นําทานเดินทางไป
สัมผัสประสบการณแปลกใหมที่ พิพิธภัณฑแผนดินไหว 
Experience Earthquake ทานจะไดทดสอบในบานจําลองแผนดินไหว รบัการ
ส่ันสะเทือนจากขั้นต่ําสุดสูข้ันสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรูประสบการณ ในหอง
จําลองแบบตางๆ จากน้ันใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเชน ขนม 
เครื่องสําอาง เคร่ืองไฟฟ�า ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ 



 

 

ผลิตภัณฑแบรนด 4GF หรือวิตามนิบํารงุรางกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเปนนักวิจัย
ช่ือดังของชาวญีปุ่�นเดินทางไปยัง หมูบานโอชิโนะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) 
เปนหมูบานเล็กๆ ประกอบดวยบอน้ํา 8 บอในโอชิโนะ ต้ังอยูระหวางทะเลสาบคาวากู
จิโกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บอน้ําทั้ง 8 น้ีเกิดจากการละลายหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ
ท่ีละลายในชวงฤดูรอนทีม่ีอายุมามากกวา 1,200 ป ที่ใชเวลาอันยาวนาน ในการไหล
ลงมาสูพ้ืนดินและซึมซาบไปยังบอน้ําแตละบอน้ํา  ดังน้ันน้ําท่ีอยูในบอจะเปนน้ําที่ใส
สะอาดและสดชื่นมาก ในป 1985 สถานท่ีแหงน้ียังไดถูกเลือกใหเปน 1 ใน 100 
อันดับ แหลงน้ําจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ�นอีกดวย อีกท้ังบริเวณโดยรอบสามารถ
ชมดอกไมและวิวของภูเขาไฟฟูจิไดในวันท่ีอากาศแจมใส ใหทานไดเพลิดเพลินกับ
บรรยากาศ พรอมชมและเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมือง  จากน้ันนําทานเดินทางไป ทะเลสาบ
คาวากูจิโกะ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) เมน ูJapanese Set 
บาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู โยโกฮามา เมืองหลวงของจังหวัดคา

นากาวา(Kanagawa) ที่มีประชากรอาศัยอยูมากกวา 3 ลานคนทํา
ใหเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 2 ของญี่ปุ�นรองจากโตเกียว นอกจากน้ี
ยังเปนเมืองทาเรือท่ีใหญที่สุดในญี่ปุ�น เปนเมอืงศูนยกลางการคา 
อุตสาหกรรม แฟช่ันและคมนาคมไปสูภูมภิาคอ่ืน นําทานถายรูปทีย่าน

ริมอาวมินาโตะ มิ ไร (Minato Mirai)  ต้ังอยูในเขตริมทะ 
เลของเมืองโยโกฮามา เปนยานริมน้ํามวีิวสวย มีตึกสูง 
หางสรรพสินคา แหลงชอปปم�งและสวนสนุกทีม่ีชิงชาสวรรค
ขนาดใหญที่มีนาฬิกาอยูตรงกลางวงลอ ซึ่งชิงชาสวรรคต้ังเดน
ตระหงานสะดุดตาน้ีอยูในสวนสนุกโยโกฮามาคอสโมเวิลด 
(Yokohama Cosmo world) ที่ใหญท่ีสุดในโยโกฮามา สวนสนุกแหงน้ี สามารถ
เขาไดฟรี แตต๋ัวสําหรับเครื่องเลนแตละอยางจะตองซื้อแยกตางหาก อิสระถายภาพ
ตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเขาท่ีพัก  อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย 

 โรงแรมทําเลดี ใกลสถานีรถไฟ ทานสามารถน่ังรถไฟไปเท่ียวที่ โยโกฮามา ไชนา
ทาวน ไชนาทาวนที่ใหญที่สุดของญี่ปุ�น ศูนยรวมรานอาหารของโยโกฮามา มีรานคา
ทั้งหมด 620 ราน สามารถล้ิมรสอาหารจีนแทๆไดดวย 
 ท่ีพัก: APA Hotel Yokohama Bay Tower หรือระดับใกลเคียงกัน (ช่ือโรงแรม
ที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วนักอนวันเดินทาง) โรงแรม
มีบริการเพิ่มเติม Public bath เรียกวา Dai Yokujo เหมือนออนเซ็น แตไมใช
น้ําแรบริการดวย 



 

 

วันทีห่า      วัดอาซากสุะ – ตลาดปลาสึกิจิ – ชอปปم�งชินจูกุ – โอไดบะ – หางไดเวอรซิต้ี กนัดั้ม
ตัวใหม RX-0 Unicorn – สนามบินนาริตะ     

 อาหาร เชา 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที7่) 

นําทานเดินทางสู วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบ
นมัสการขอพรจากองค เจาแมกวนอิมทองคํา ที่เปนทอง
สัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เกาแกท่ีสุด
ในภูมิภาคคันโต และมีผูคนนิยมมากราบไหวขอพรเพ่ือความ
เปนสิริมงคลตลอดทั้งป ถายภาพเปนท่ีระลึกกับ คามินาริมง 
(ประตู ฟ�าคํารณ) ซึง่มโีคมไฟสีแดงขนาดยักษที่มีความสูงถึง 
4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญที่สุดในโลก แขวนอยู เลือกชมและเชา
เครื่องรางของขลังอันศักด์ิสิทธ์ิของวัดแหงน้ีหรืเพลิดเพลินกับ 
ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งที่มีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของที่
ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ 
และตบทายดวยรานขาย ขนมที่คนญี่ปุ�นมายังวดัแหงน้ีตองมา
ตอคิวกันทานจะไดเพลิดเพลิน กับการชอปปم�งของฝากที่เปน
แบบญี่ปุ�น ญีปุ่�น Made In Japan  แทๆ รวมทั้งขาวของ
เครื่องใชคุณภาพดี มากมาย อาทิ รม, หมวก, รองเทา, 
กระเป�า, เส้ือผา เปนตน ไดท่ีน่ี หากมีเวลาท่ีริมแมน้ําสุมิดะ
ทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงที่สุดในโลก 
โตเกียวสกายทร ี(Tokyo Sky  tree) แลนดมารคใหมของมหานครโตเกียวที่ทาน
สามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากุสะ สําหรับโตเกียวสกายที เปด 
ใหบริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป�เกาคือ
หอคอยแคนตันทาวนเวอรที่นครกวางโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโท
รอนโตของแคนาดา จากน้ันนําทานเดินทางสูตลาดปลาเกาสึกิจิ แหลงรวมรานอาหาร
สุดฟน มอีาหารทะเลสดๆรายรอบไปดวยรานดังๆ บริเวณนอกตลาดสดบนถนนโจไก 
ที่เรียกกันวา Tsukiji Outer Mar ket ยังคงมี มีรานอาหาร, รานอาหารทะเลสด, 
ขนมของกิน รานดังๆ ของอรอยในตํานาน ยังคงเปดรอใหคุณไปชิมของดี ของสดที่
ยังคงคุณภาพคับแกว เชน Sushi Zanmai ใครท่ีชอบซูชิยังมรีานเด็ดๆ อีกมากมาย 
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 



 

 

บาย นําทานเดินทาง ชอปปم�งยานชินจูก ุยานรวมเสนหทุกอยางของญี่ปุ�น ทั้งแหลงชอปปم�ง
ชั้นนํา แหลงรวมรานกนิดื่มและรานอาหารทุกระดับ และแหลงทองเที่ยวข้ึนช่ือ และ
เปนแหลงอัพเดทเทรนดใหมๆเปน
ยานความเจริญอันดับหน่ึงของนคร
โตเกียวในปจจุบัน ใหทานเลือก ชม
และซื้อสินคามากมาย อาทิเชน 
เครื่องใชไฟฟ�า, กลองถายรูป, 
MP-3,  คอมพิวเตอร, Note 
Book, นาฬิกา, เส้ือผา และเครื่องสําอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK 
II และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่ราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทย และที่จะขาดไมไดเลยก็ 
คือ ราน 100เยน (อยูตึกPEPEช้ัน8) ซึง่สินคาทุกอยางภายในรานจะราคา 100 เยน 
เทากันหมด ที่ทานสามารถเลือกซื้อเปนของฝากกลับบานไดอิสระชอปปم�งตาม
อัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางสูโอไดบะ(Odaiba) ยานเมืองใหมท่ีเกิดจากการถม
ทะเลขึ้นมาเปนเกาะ ใหทานไดชอปปم�งสินคาหลากหลายชนิดทีห่างไดเวอรซิต้ี ซึง่
ภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมาย และถายรูปกับกันด้ัมตัวใหม 
RX-0 Unicorn ขนาดเทาของจริงโดยสรางข้ึนมาตามอัตราสวน 1:1 เหมือนตัวเดิม 
ทําใหมีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเปดตัวเปนทางการในวันท่ี 
24 กันยายน 2560 ใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย  

เย็น สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ อาหาร
เย็นอิสระตามอัธยาศัย 

20.45น.  เหินฟ�าสูทาอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน  NOKSCOOT  เที่ยวบินที ่
XW105 
ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเคร่ือง กรณีทานตองการ (ส่ังซื่อบนเครื่องเทาน้ัน) 
 

วันทีห่ก      ทาอากาศยานดอนเมือง  
 
 
02.00น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 

**************************** 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร 
วันเดินทาง 
 

ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 0-2 ป 
Infant 
(ไมเสริมเตียง) 

พักเด่ียว/
เดินทางทาน
เดียว เพ่ิม 

ที่น่ัง หมายเหตุ 

24-29 ตุลาคม 62 27,888  
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเด็ก 0-2 ป 
(Infant) 

ราคา 7,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,500 34  
26-31 ตุลาคม 62 27,888 9,500 34  

31ตุลาคม-5 
พฤศจิกายน 

25,888 9,500 34  

2-7 พฤศจกิายน 62 25,888 9,500 34  
7-12 พฤศจิกายน 62 26,888 9,500 34  
9-14 พฤศจิกายน 62 26,888 9,500 34  
14-19 พฤศจิกายน 62 26,888 9,500 34  
16-21 พฤศจิกายน 62 26,888 9,500 34  

21-26 พฤศจิกายน 
62 

27,888 9,500 34  

23-28 พฤศจิกายน 
62 

29,888 9,500 34  

28พฤศจิกายน-3
ธันวาคม 

29,888 9,500 34  

30พฤศจิกายน-5
ธันวาคม 

29,888 9,500 34  

5-10 ธันวาคม 62 29,888 9,500 34  
7-12 ธันวาคม 62 29,888 9,500 34  
12-17 ธันวาคม 62 28,888 9,500 34  
14-19 ธันวาคม 62 28,888 9,500 34  
19-24 ธันวาคม 62 28,888 9,500 34  
21-26 ธันวาคม 62 28,888 9,500 34  
26-31 ธันวาคม 62 31,888 9,500 34  

28ธันวาคม-2มกราคม 
63 

39,888 9,500 34  

2-7 มกราคม63 31,888 9,500 34  
4-9 มกราคม63 27,888 9,500 34  
9-14 มกราคม63 26,888 9,500 34  



 

 

11-16 มกราคม 63 26,888  
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเด็ก 0-2 ป 
(Infant) 

ราคา 7,000 บาท 

9,500 34  
16-21 มกราคม 63 26,888 9,500 34  
18-23 มกราคม 63 26,888 9,500 34  
23-28 มกราคม 63 25,888 9,500 34  
25-30 มกราคม 63 26,888 9,500 34  

30มกราคม-4 
กุมภาพันธ 

26,888 9,500 34  

1-6 กุมภาพันธ 63 26,888 9,500 34  
6-11 กุมภาพันธ 63 27,888 9,500 34  
8-13 กุมภาพันธ 63 27,888 9,500 34  
13-18 กุมภาพันธ 63 26,888 9,500 34  
15-20 กมุภาพันธ 63 26,888 9,500 34  
20-25 กุมภาพันธ 63 26,888 9,500 34  
22-27 กมุภาพันธ 63 25,888 9,500 34  

27กุมภาพันธ-3 
มีนาคม 

26,888 9,500 34  

29กุมภาพันธ-5 
มีนาคม 

26,888 9,500 34  

5-10 มนีาคม 63 27,888 9,500 34  
7-12 มีนาคม 63 27,888 9,500 34  
12-17 มีนาคม 63 28,888 9,500 34  
14-19 มีนาคม 63 28,888  9,500 34  
19-24 มีนาคม 63 29,888 9,500 34  
21-26 มีนาคม 63 31,888 9,500 34  

 
หมายเหตุ :  รายการทวัรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือให
ทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะ
เปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 



 

 

กรณีอัตราแลกเปล่ียนเงินเยนปรบัสูงขึ้น บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมข้ึน
โดยจะแจงใหทราบลวงหนา 
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง25ทาน  

- ขอสงจอยทัวรใหกับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน  
- หรือขอเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง30ทานและ
ทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกครั้ง มฉิะน้ันทาง 
    บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
3.การชําระคาบริการ  ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง+ความประสงคเพ่ิมเติมของลูกคา กรุณาสงพรอมหลักฐานการ
โอนเงินมัดจําหรือพรอมยอดคงเหลือ**  
4.การยกเลิกและคืนคาทวัร  
การยกเลิกทัวร เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได
ทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการ
ใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถอืวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและ
เงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบนิทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรรของสายการบินยกเวนกรณีอัพที่น่ังเพ่ิม 
** คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่องขากลับ สามารถสั่งซ้ือจากเลมเมนูบนเคร่ืองไดเลยเน่ืองจาก
ต๋ัวกรุปไมรับส่ังจองลวงหนา 



 

 

2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบไุวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีเดินทาง3 
ทานจะเปนหองTriple จะเปนแบบเตียงเด่ียวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ1เตียงเตียงเด่ียว1
เตียง เปนการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไมสามารถระบุได 
กรณีโรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 
1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
อัตราคาบรกิารน้ี  รวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตน 
ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได ยกเวนการ
ซื้อท่ีน่ังเพ่ิม 
การซื้อที่น่ังอัพเกรดเพ่ิมเปนการซ้ือบริการเสริม กรณีท่ีน่ังทีต่องการอัพเกรดเต็ม หรือโควตาการ
อัพเกรดที่น่ังของต๋ัวซีรยีทัวรเต็มทานไมสามารถยกเลิกการจองทัวรได 
 ซื้อที่น่ังเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่
น่ัง พรอมชําระคาที่น่ังไดดังน้ี 
- ทีน่ั่งช้ัน Scoot Biz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจง
กอนเดินทาง10วัน 
- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง7วัน มคีาใชจายและเงื่อนไข ดังน้ี 
โซน แถวท่ี ประเภทที่น่ัง Seat Pitch ราคาตอทานตอเที่ยว 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 35 น้ิว 1,500 บาท 
โซนหนา 31 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหนา 32-34 Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปและผูพิการน่ัง 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กน่ัง  



 

 

2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/
พักสามทานเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักหอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดบัเดียวกันได 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเคร่ืองทีส่ายการบิน NokScoot กําหนดทานละไม
เกิน 20 กิโลกรมั สัมภาระถือข้ึนเครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมกีารเรียกเกบ็  
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บรษัิทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 ซื้อน้ําหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot (XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง 10 วัน) มี
คาใชจายดังน้ี (ราคาตอเท่ียว) 
+5 กก.400 บาท/+10กก.700 บาท/+15กก. 1,000 บาท/+20กก.1,300 บาท/+30กก.
2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนช้ินในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบ น้ําหนัก
สูงสุดได 32กก./ชิ้น 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มได 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรดี คาโทรศัพท
เปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 5,000 เยนตอทริปหรือเงินไทย 1,500 บาท สําหรับกรุปที่
มีหัวหนาทัวรแลวแตนํ้าใจจากทาน 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะส้ันใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถปุระสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ 



 

 

จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมอืง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 
1.       ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2.       ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน
ประเทศญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บตัร 
เครดิต เปนตน) 
3.       ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4.       กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.       หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่ากวา 6 เดือน 
 2.       กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขา
ขายคุณสมบัตกิารพํานักระยะสั้น 
 3.       ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 4.       เปนผูท่ีไมมปีระวัติการถกูสงตัวกลับจากประเทศญีปุ่�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก
ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไม 
เขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวร
ท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ
ไมถึง 25ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  



 

 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมหีองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 10วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันท่ีทําทัวรเต็มวัน เริม่ในวันท่ี2ของการเดินทาง
รวมจํานวน4ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-12ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 



 

 

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนั
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษิัทฯได และทางบริษัทฯถือ
วาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนั
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 


