
 
CODE: TZ94 Super Golden Route Osaka Tokyo 5Days 4Nights 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Super Golden Route โอซากา้ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ โตเกยีว 5วนั4คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้)   
เครืAองใหม ่ลําใหญ ่DREAM LINER  B787-8 ทนัสมยั สดุ ๆ 340 ทีAน ัAง พเิศษนํSาหนกักระเป๋าไปและกลบั  20 KG  

โปรสดุคุม้ เร ิAมเพยีง 29,900 บาท พกัคนัไซ1คนื กโุจ1คนื มตัสโึมโต1้คนื นารติะ1คนื 
“คุม้สดุๆ ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ชาบ ูชาบ ูและ BBQ Yakiniku ฟร ีWiFi on Bus อาบนํSาแร ่แชอ่อนเซ็น” 

●โอซากา้ ชนิไซบาช ิปราสาทโอซากา้ เกยีวโต ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิวดัคโิยมสิ ึกโุจออนเซ็น 
●หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ทาคายามา่จนิยะ Little Kyoto ปราสาทมตัสโึมโต ้
●ยามานาช ิโอชโินะฮคัไก พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว โตเกยีว วดัอาซากสุะ ชอ้ปปิS งชนิจกู ุนารติะ 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง พกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีAยวเพิAม 
(หอ้ง SGL) 

ทีAน ัAง หมายเหต ุ

7-11 ก.ค.  32,900  
 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
*Infant 7,000 บาท 
(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 
 
 
 

8,500 34  

14-18 ก.ค. 29,900 8,500 34  

21-25 ก.ค.  29,900 8,500 34  

28 ก.ค. – 1 ส.ค.  31,900 8,500 34  

4- 8 ส.ค.  29,900 8,500 34  

11-15 ส.ค.  32,900 8,500 34  

18-22 ส.ค. 29,900 8,500 34  

25-29 ส.ค.  29,900 8,500 34  

1-5 ก.ย.  29,900 8,500 34  

8-12 ก.ย.  29,900 8,500 34  

15-19 ก.ย.  29,900 8,500 34  



22-26 ก.ย.  31,900  8,500 34  

29ก.ย. – 3ต.ค. 31,900  8,500 34  

6-10 ต.ค.  33,900  8,500 34  

13-17 ต.ค.  34,900  8,500 34  

20-24 ต.ค.  35,900  8,500 34  

 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - ชนิไชบาช ิ              
               � อาหารเย็น (Yakiniku BBQ บฟุเฟ่ต)์ 
 
06.00น. พรอ้มกนัทีAทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัSน3 ประต ู

6 เคานเ์ตอร ์7สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีAใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้น
เอกสารกอ่นขึSนเครืAอง 

09.35น.  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีAปุ่ น โดยสายการบนิ SCOOT เที�ยวบนิที� TZ298 
 (ราคาทวัรยั์งไมร่วมคา่อาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม)  
16.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั�วโมงกรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา)  ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร สําคญั!!! ประเทศญีAปุ่ นไมอ่นุญาตให้
นํา อาหารสด จําพวก เนืSอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  รับกระเป๋า
เรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว จากนั6นนําทา่นขึ6นรถปรับอากาศ เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปปิ6ง

สนิคา้ที�ถนนโดตงโบร ิยา่นชนิไซบาช ิแหลง่ชอ้ปปิ6งยอดนยิมที�สดุของโอ
ซากา้ที�เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทั 6งแบรนด์
เนม ของมอืสอง รา้นอาหารชื�อดังมากมาย
หลากหลายชนดิและไม่ควรพลาดชอ้ปปิ6งที�
รา้นดองกีS และมตัสุโมโตค้โิยช ิรา้นคา้
ยอดนิยมในใจของคนไทยทั 6งหลายที�ตอ้ง

แวะเมื�อมีโอกาสไปญี�ปุ่ น และใหท้่านไดไ้ป
ถ่ายภาพเป็นที�ระลึกกับป้ายกูลโิกะขนาด
ใหญซ่ึ�งไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์อันสําคัญแห่ง

หนึ�งของโอซากา้ไปแลว้ จะอยู่บรเิวณรมิแม่นํ6าโดตมโบรบิรเิวณสะพานอบิซิบึาช ิ
(Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆ ที�เชื�อมต่อระหว่างย่านชนิไซบาช ิ
(Shinsaibashi) กับยา่นโดทงโบร ิ(Dotonbori) อันถอืเป็นแหล่งชอ้ปปิ6งและแหล่ง
ทอ่งเที�ยวยอดนยิมของโอซากา้นดว้ย  

คํAา � รบัประทานอาหารคํAา เมน ู Yakiniku BBQ บฟุเฟ่ต ์แบบไมอ่ ัSน (มืSอทีA1)  

�ทีAพกั: Plaza Osaka หรอืยา่นคนัไซ (โอซากา้, โกเบ, เกยีวโต, วาคายามา่, แถบคนัไซ) หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัทีAสอง ปราสาทโอซากา้ - เกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ- วดัคโิยมสิ ึ– กโุจ ออนเซ็น               
                      � อาหารเชา้,เทีAยง (บฟุเฟ่ตช์าบ)ู, เย็น 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีAพกั (มืSอทีA2)   
 นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอ

ซากา้ สรา้งขึ6นเป็นครั 6งแรกบนบรเิวณที�เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื�อปี 
ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผู ้
พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั 6งแรกหอคอยประสาทหรือส่วนที�เรียกว่า 
Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-
jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกทําลาย
ลงยอ่ยยบั ตอ่มาไดรั้บการบรูณะใหมใ่น  สมัย Tokugawa แต่น่าเสยีดายที�ในปี 
ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทั 6งหมด กอ่นจะทําการบรูณะขึ6นมาใหม่
อกีครั 6งและถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้
ปัจจุบันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชั 6นเครื�องประดับหลังคาและภาพเสอื
บนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีรา่มสวยงามบนหอคอย
ชั 6น 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของ
เมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกท่องเที�ยวจากทั 6งในและ
นอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน (ชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้น
นอก) จากนั6นนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แก่ของ
ญี�ปุ่ นซึ�งมามอีายยุาวนานกวา่ 1,000 ปี ซึ�งใน อดตี มคีวามเจรญิรุง่เรอืง
ทางดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และการปกครองไปชม ศาลเจา้ฟูชมิ ิ
อนิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงที�เป็นสญัลักษณ์ของศาลเจา้ ที�มมีากกว่ารอ้ยตน้



ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลั�นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื�อง 
MEMORIES OF GEISHAที� ซายรู ินางเอกของเรื�องวิ�งลอดซุม้ประตูเพื�อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความ
ปรารถนา 

เทีAยง �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืSอทีA3) 
 เมน ูBuffet Shabu Shabu  
 
บา่ย นําชม วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันํ Sาใส ที�ตดิรอบสดุทา้ยของการประกวด

1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที�ใหญ่และเก่าแก่
ตั 6งอยูบ่รเิวณเนนิเขาฮงิาชยิามา่และมที่อนซงุวางเรยีงซอ้นกันตาม
แนวนอนตั 6งจากพื6นดนิขึ6นมารองรับระเบยีงของตัววหิารใหญ่ ซึ�งไม่
ใชต้ะปสูกัตัว ใชว้ธิกีารเขา้ลิ�มเหมอืนเรอืนไทย วัดนี6มอีายเุกา่แกย่ ิ�ง
กว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นที�ประดษิฐานของเทพ
เอปิส ึเทพเจา้แห่งความรํ�ารวยมั�งคั�ง,นมัสการพระโพธสิัตวอ์วโลกิ
เตศวร,จากระเบยีงแห่งนี6สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที�สวยที�สดุในกรุง
เกยีว มองเห็นววิทวิทัศน์ของตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกับ
วหิารของวัดคโิยมสิ ึและเชญิดื�มนํ6าศกัดิhสทิธิhสามสายอนัเกดิขึ6นจาก
ธรรมชาตทิี�ไหลมาจากเทอืกเขา โดยเชื�อวา่ สายแรก รวย  สายสอง 
สวย-หลอ่ สายสาม แข็งแรง  จากนั6นเดนิตามทาง สัมผัสกับรา้นคา้

ญี�ปุ่ นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ 
เลือกซื6อสินค า้พื6 น เ มือ ง  ที� ร ะลึก 
เกี�ยวกับญี�ปุ่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิ
ที�ข ึ6นชื�อที�สุดของญี�ปุ่ น เป็นตน้กําเนิด 
กระจายขายไปยังภูมภิาคต่างๆ ของ
ญี�ปุ่ น ทั 6งดว้ยแป้งที�เหนียว นุ่ม เป็น 
พเิศษ กบัไสถ้ั�วแดงขนานแท ้หรอืประยกุตเ์ป็นไสส้ตรอเบอรร์ี� ช็อกโกแลต ฯลฯ กมิจ ิ
ญี�ปุ่ นหลากสสีัน ที�มาจากธรรมชาต ิสําหรับคนที�ชอบทานกับขา้วตม้ อาท ิแตงกวา
ดอง หัวไชเทา้ มะเขอืยาว ฯลฯ, ชาเกยีวโต ที�ข ึ6นชื�อไมแ่พ ้จังหวัดชชิโูอกะ ที�ชว่ยลด
โคเลสเตอรอลชว่ยใหผ้วิพรรณเปล่งปลั�ง ขอ้มลูจากรายการเปิดโลกส่องเลนส ์ของ 
ดร.นติภิมู ินวรัตน,์ ตุ๊กตาเกยีวโต สญัลักษณ์ที�โด่งดังที�สดุในญี�ปุ่ น คอื เกอชิา สตรทีี�
บรกิารความรื�นเรงิของชาวอาทติยอ์ทุยัมาแตช่า้นานจนถงึปัจจบุนัในรปูแบบของตุ๊กตา
เกยีวโตซึ�งแต่งกายดว้ยชดุกโิมโนประจําชาตอิยา่งเต็มรูปแบบซึ�งควรค่าแก่เป็นของ
ฝากของที�ระลกึในราคายอ่มเยา สงูประมาณ 1 ฟตุ (ประมาณ 1000 เยน) , พัดญี�ปุ่ น 

ซึ�ง เป็นศลิปะที�ละเอียดอ่อน ประณีตในการประดษิฐ ์จากHANDMADE ซึ�งมีหลากสี หลายสไตล์ ทั 6งรา้น อัน
สวยงาม ตระการตา, ผา้และกระดาษญี�ปุ่ น ที�นยิมนํามาหอ่ของขวัญ ในโอกาสพเิศษต่างๆ อันเป็นศลิปะพเิศษ ซึ�ง
มเีฉพาะในญี�ปุ่ นเทา่นั6น ที�ประณีตบรรจง เป็นพเิศษ, เครื�องเซรามคิ ญี�ปุ่ น ทั 6งกานํ6าชา อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูป ซื6อ
ของฝาก จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกโุจเพืAอเขา้ทีAพกัแรม 

คํAา           �  รบัประทานอาหารคํAา (มืSอทีA4)   
  หลังอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํSาแรธ่รรมชาต ิเพื�อสขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) 

นํ6าแร่ในสไตลญ์ี�ปุ่ นที�มสีแีละแร่ธาตุที�แต่งต่างกันไปในแต่ละพื6นที� ใหท้่านไดล้งไปแชใ่นบอ่นํ6ารอ้น
ธรรมชาตดิว้ยร่างการเปลอืยเปล่า เพื�อเพิ�มความผ่อนคลายใหร้่ายการและบํารุงผวิพรรณใหดู้เปล่ง
ปลั�งเรยีบเนยีน และยงัมสีว่นชว่ยในเรื�องของการบรรเทาอาการเจ็บป่วยตา่งๆไดอ้กีดว้ย 

 �ทีAพกั: GUJO KOGEN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีAสาม กโุจ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่จนิยะ - Little Kyoto - ปราสาทมตัสโึมโต ้- ออนเซ็น               

� อาหารเชา้,เทีAยง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีAพกั (มืSอทีA5) 
 นําท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที�ยังคง

อนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี�ปุ่ นขนานแทด้ั 6งเดมิและยงัไดรั้บเลอืกจาก
องค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม 1995  
บา้นสไตลก์ัสโชสคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความ
กวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที�ตก
หนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ี และรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับ
สองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตล ์นี6ว่า “กัสโช” 
และมผีูค้นจากทั�วทกุมมุโลกหลั�งไหลไปชมความงามในแตล่ะ
ปีไมตํ่�ากวา่ 680,000 คน  

 เทีAยง         � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืSอทีA6)  
        อาหารแบบ Set ญีAปุ่ น  



บา่ย นําท่านชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีAวา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึ�งเป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายามา่ 
เป็นที�ทํางานและที�อยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลู
กกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนั6นนําท่านเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิซึ�งเป็น
หมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ที�ยงัอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเที�ยว

และชื�นชมกบัทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึ�งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และ
รา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ 
ฯลฯ พรอ้มทั 6งเลอืกซื6อของที�ระลกึพื6นเมอืงเฉพาะถิ�น เชน่ ซารโุบะโบะ 
หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึ�งถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ�ง
ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความ
เชื�อเกี�ยวกบัโชคลางของชาวญี�ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกี�ยวบรรยากาศอัน
น่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถ
ลองลิ6มช ิมรสขนมของหวานนานา
ชนิดอีกดว้ย จนสมควรแก่เวลานํา
ท่านเดินทางสู่เมืองมตัสโึมโต  ้นํา

ทา่นแวะถา่ยรปู ปราสาทมตัสโึมโต ้หรอืปราสาทอกีาดํา (ทัวรนํ์าชมดา้นนอก)
เป็นปราสาทไมท้ี�คงความดั 6งเดมิและเกา่แกท่ี�สดุในญี�ปุ่ นและไดถู้กขึ6นทะเบยีนให ้
เป็นสมบตัลํิ6าคา่ประจําชาต ิการตัดกนัของสดํีาและสขีาวของผนังปนูดา้นนอกปราสาท ทําใหป้ราสาทแห่งนี6ดูโดด
เดน่งดงามตัดกบัฉากหลังของเทอืกเขาแอลป์ญี�ปุ่ น ปราสาทแหง่นี6ถกูสรา้งขึ6นจากองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม
ที�เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอยา่ง ปราสาทมตัสโึมโตย้ังมศีาลาชมดวงจันทรท์ี�งดงาม แสดงใหเ้ห็นถงึวถิชีวีติ
ของขนุนางในสมัยกอ่น ในฤดูใบไมผ้ลบิรเิวณดา้นล่างของปราสาทจะกลับมามชีวีติชวีาดว้ยสสีันของดอกซากรุะ
อกีครั 6ง สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีAพกัแรม 

คํAา � รบัประทานอาหารคํAาทีAหอ้งอาหารของโรงแรม (มืSอทีA7) พรอ้มบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์
 หลังอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํSาแรธ่รรมชาต ิเพื�อสขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) 

นํ6าแร่ในสไตลญ์ี�ปุ่ นที�มสีแีละแร่ธาตุที�แต่งต่างกันไปในแต่ละพื6นที� ใหท้่านไดล้งไปแชใ่นบอ่นํ6ารอ้น
ธรรมชาตดิว้ยร่างการเปลอืยเปล่า เพื�อเพิ�มความผ่อนคลายใหร้่ายการและบํารุงผวิพรรณใหดู้เปล่ง
ปลั�งเรยีบเนยีน และยงัมสีว่นชว่ยในเรื�องของการบรรเทาอาการเจ็บป่วยตา่งๆไดอ้กีดว้ย                  

                 �ทีAพกั: TATESHINA PARK HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   
       (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีAส ีA ยามานาซ ิ– ยา่นภเูขาไปฟูจ ิ– โอชโินะฮคัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ  - 
                  ชอ้ปปิS งชนิจกู ุ– นารติะ            � อาหารเชา้,เทีAยง 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีAพกั (มืSอทีA8) 
 นําท่านเดนิทางไปจงัหวดัยามานาช ินําท่านไปชม หมูบ่า้นนํ Sาใส-โอชิ

โนะฮคัไก ชมบอ่นํ6าที�แปดในโอชโินะ ที�เกดิจากการละลายของหมิะจาก
บนภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200 ปี ที�ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหล
ลงมาสู่พื6นดนิและซมึซาบไปยังบ่อนํ6าแต่ละบ่อนํ6า ดังนั6นนํ6าที�อยู่ในบ่อจะ
เป็นนํ6าที�ใสสะอาดและสดชื�นมากในปี 1985 สถานที�แหง่นี6ยงัไดถ้กูเลอืกให ้
เป็น 1 ใน 100 อนัดับ แหลง่นํ6าจากธรรมชาตทิี�ดทีี�สดุของญี�ปุ่ นอกีดว้ย  อกี
ทั 6งบรเิวณโดยรอบสามารถชมววิของภเูขาไฟฟจูไิดใ้นวันที�อากาศแจ่มใส 
ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน กับ บรรยากาศ พรอ้ม ชม และเลือกซื6อสนิคา้
พื6นเมอืง จากนั6นนําทา่นเดนิทางไป ทะเลสาบคาวากจูโิกะเพื�อรับประทาน
อาหารกลางวัน  

เทีAยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มืSอทีA9) เมนแูบบ Japanese set   
บา่ย จากนั6นนําทา่นเดนิทางไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหม ่ที� Experience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 

ทา่นจะไดท้ดสอบในบา้นจําลองแผน่ดนิไหว รับการสั�นสะเทอืนจากขั 6นตํ�าสดุสูข่ั 6นสงูสดุ และสนุกสานในการเรยีนรู ้
ประสบการณ์ ในหอ้งจําลองแบบต่างๆ จากนั6น ใหท้่านเลอืกทอ้ของฝากราคาถูก อาทเิชน่ ขนม เครื�องสําอาง 
เครื�องไฟฟ้า โฟมลา้งหนา้และยาสระผมถา่นหนิภูเขาไฟ, ผลติภณัฑย์า อาหารเสรมิคอลลาเจน ของดร. 
โนงูจ ิฮเิดโยะบุคคลสําคญัคนหนึAงในประวตัศิาสตรด์า้นการแพทยข์องประเทศญีAปุ่ น หรือจะเป็น
ผลติภณัฑจ์ากนํ Sามนัมา้ อสิระใหท้า่นเลอืกซื6อตามอัธยาศัย จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว
เมอืงหลวง  นําท่านเดนิทางสูว่ดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก องค ์เจา้แมก่วนอมิท
องคาํ ที�เป็นทองสมัฤทธิh มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธที�เกา่แกท่ี�สดุในภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิม
มากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริิ
มงคลตลอดทั 6งปี ถ่ายภาพเป็นที�
ระลกึกับ คามนิารมิง (ประตฟู้าคํา
รณ) ซึ�งมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที�
มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟทีA
ใหญ่ทีAสุดในโลก แขวนอยู่ เลือก
ชมและเช่าเครื�องรางของขลังอัน
ศั ก ดิhส ิท ธิh ข อ ง วั ด แ ห่ ง นี6   ห รื อ



เพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิ6 งที�มชี ื�อเสยีงของวัด มรีา้นขายของที�ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็น
เครื�องรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที�คนญี�ปุ่ นมายังวัดแห่งนี6ตอ้งมาต่อควิกัน ท่านจะ
ไดเ้พลดิเพลนิ กบัการ ชอ้ปปิ6งของฝากที�เป็นแบบญี�ปุ่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทั 6งขา้วของเครื�องใชค้ณุภาพ
ด ีมากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสื6อผา้ เป็นตน้ ไดท้ี�นี� ทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีA
สงูทีAสุดในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) ไดต้ามอธัยาศยั แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว 
ที�ทา่นสามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากซุะ จากน ัSน นําทา่นชอ้ปปิS งยา่นชนิจูกุ ยา่นชอ้ปปิ6ง
ชั 6นนําของชาวญี�ปุ่ นที�ถอืวา่เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดข์องชาวปลาดบิ เป็นยา่นความเจรญิอนัดบัหนึ�งของนครโตเกยีว
ในปัจจุบัน เชญิท่านเลอืก ชมและซืSอ สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  
คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสื6อผา้ และเครื�องสําอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื�น ๆ อกี
มากมาย ที�ราคาค่อนขา้งถูกกว่าเมอืงไทย และที�จะขาดไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน (อยูต่กึPEPEช ัSน8) ซึ�ง
สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด ที�ทา่นสามารถเลอืกซื6อเป็นของฝากกลับบา้นได ้ในราคาที�
สบายกระเป๋า อาหารมืSอเย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆ จนถงึเวลานดัหมายนําทา่น
เดนิทางสูท่ ีAพกัยา่นนารติะ 

�ทีAพกั: NIKKO NARITA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีAหา้ นารติะ - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง       � อาหารเชา้  
 
เชา้   � รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืSอทีA10) 
    สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
10.00 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ  SCOOT   เทีAยวบนิทีA TZ291 
                (ราคาทัวรยั์งไมร่วมคา่อาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม) 
14.55น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

  
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีAยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืAองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีAปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีAยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพืAอใหท้า่นทอ่งเทีAยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เทีAยวญีAปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีAปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัAวโมง มอิาจเพิAมเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลีAยนเวลาท่องเทีAยวตามสถานทีAใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
อตัราแลกเปลีAยนปรบัสงูขึSน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิAมขึSน 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พืAอการทอ่งเทีAยวเทา่น ัSน คา่ทวัรท์ ีAจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีAตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัSนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีAปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัSงคา่ต ั�ว
เครืAองบนิใหแ้กท่า่น 
เงืAอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัSงนีSจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึSนไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิทที�มโีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง
บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีAลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีAของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัSง มฉิะน ัSนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัSงสิSน  
3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20 วัน  
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิ�มเตมิของลกูคา้ กรุณาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจําหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื�องจากเป็นราคาตัvวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน หรอืขอคนืเงนิได ้
ทกุกรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 6งกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิhที�จะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั 6งสิ6น  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิh ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 6งสิ6น  
อตัราคา่บรกิารนีSรวม 
1. คา่ตัvวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั 6นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุี�นั�งตดิกนัทั 6งกรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดบัชั 6นที�นั�งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วันเทา่นั6น และทาง
เซ็นเตอรจ์ะทําจองที�นั�งอพัเกรดเขา้ระบบไดเ้มื�อE-Ticket ทั 6งกรุ๊ปออกมาแลว้ ประมาณ3-5วันกอ่นวนัเดนิทาง**  
- ที�นั�ง Stretch Seat / Long Leg ชาํระเพิ�ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํ�ากวา่16ปีและผูส้งูอายุ65ปีขึ6นไป** 
- ที�นั�งScoot Biz ตัvวกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํ Sาหนกักระเป๋า สมัภาระที�สายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครื�องบนิ
ตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื6อนํ6าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระคา่นํ6าหนัก** 

- ซื6อนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชําระเพิ�ม 700 บาท /เพิ�ม10กก. ชําระเพิ�ม 1,200 บาท 
- ซื6อนํ6าหนักเพิ�ม15กก. ชําระเพิ�ม 1,700 บาท/เพิ�ม20กก. ชําระเพิ�ม 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัAงซืSอประกนัสุขภาพ
เพิAมไดจ้ากบรษิทัประกนั 
อตัราคา่บรกิารนีSไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ6ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัvวเครื�องบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีAมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ Sาใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีAปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีAประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัSนในประเทศญีAปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืAอการทอ่งเทีAยว เยีAยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืAนเอกสารในข ัSนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพืAอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีAปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีS 
1.       ตัvวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ6นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีAปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีAปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 6น 
 3.       ในขั 6นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัSงหมดกอ่นทําการจอง เพืAอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมืAอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัSงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงืAอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัSงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ีAจะเลืAอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึSนในกรณีทีAมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิhการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ6นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิhในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 6งสิ6น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 6งสิ6น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ั 6งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั 6งหมด  
7. รายการนี6เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 6งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  



8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 6งนี6ข ึ6นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั6น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 6งสิ6นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั6น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ6งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 6งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ6าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทาง รวมจํานวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั6น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั 6งนี6ข ึ6นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั6นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิhในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที�ยว เท่านั6น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื6อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั�วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 6งสิ6นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั6น 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 
 


