
 
 
CODE: XJ77 Golden Route Winter Cool Tokyo Osaka 5Days 3Nights   

 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

โตเกยีว ลานสกฟีจูเิท็น  ปราสาทมตัสโึมโต ้พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ทาคายามา่ ลติเต ิDลเกยีวโต  
หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ เกยีวโต ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิวดัทองคนิคะคจุ ิโอซากา้ ชนิไชบาช ิ  

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี ไมเ่สรมิเตยีง พกัเดีRยวเพิRม / 
เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีRน ัRง หมายเหต ุ

9 – 13 ม.ค.  26,900   
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
เด็กทารกไมเ่กนิ2ขวบ 7,000บาท 

 

8,500 35  
15 -19 ม.ค.  27,900 8,500 35  
21 – 25 ม.ค.  28,900 8,500 35  
27 – 31 ม.ค.  27,900 8,500 35  
2 – 6 ก.พ.  28,900 8,500 35  
8 – 12 ก.พ.  27,900 8,500 35  
14- 18 ก.พ.  28,900 8,500 35  
20 – 24 ก.พ.  28,900 8,500 35  
26 ก.พ.  – 2ม.ีค.  28,900 8,500 35  
4 – 8 ม.ีค.  29,900 8,500 35  
10-14 ม.ีค.  29,900 8,500 35  
16 – 20 ม.ีค.  29,900 8,500 35  

 
วนัแรก กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
 



20.30น. � พรอ้มกนัทีRท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขา
ออก อาคาร1 ช ัDน3 ประตู2, 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
เจา้หนา้ทีRใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึDนเครืRอง 

23.45น. �นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีRปุ่ น โดยสายการ THAI AIR ASIA 
เทีRยวบนิทีR XJ600 (บนเครื�องมบีรกิารอาหารรอ้นและเครื�องดื�ม) X 

 
วนัทีRสอง     สนามบนินารติะ – ลานสกฟีูจเิท็น – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้–  
                  ออนเซ็น   � อาหารเทีRยง,เย็น   
 
08.00น. เดนิทางถงึสนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัด

หมายเวลา) ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร สําคญั!!! ประเทศ
ญีRปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืDอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบและทําภารกจิ
ส่วนตัวนําท่านเดินทางไปลานสกี ฟูจเิท็นสกรีสีอรท์ (Fujiten Ski 
Resort) ลานสกแีละที�พักที�ตั 4งอยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิทา่นจะไดส้ัมผัสกับหมิะ
ขาวโพลนอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกสมัผัสประสบการณ์ใหม ่อาท ิตื�นเตน้กบัการลื�น
ไถลดว้ยสกเีลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์หรอืเลอืกเพลดิเพลนิกับการน ัRงเลืRอน
หมิะที�ท่านจะสามารถนั�งดื�มดํ�ากับทัศนีย์ภาพที�ถูกปกคลุมดว้ยหมิะที�ดูแลว้
สะอาดตายิ�งนัก หรือท่านจะสามารถเลือกถ่ายรูปบรเิวณรอบ หรือซื4อของที�
ระลกึจากรา้น souvenir shop หรอืเลอืกทานอาหารเครื�องดื�มที�บรเิวณชั 4น2
ของตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย (ค่าทัวร์ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์สกีและชุด
สําหรับเล่นสกรีาคาประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดานเลื�อน Snow Sled 
1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกรณี
ลานสกหีมิะยังไม่พรอ้มใหบ้รกิารตามสภาพอากาศที�อาจจะเปลี�ยนแปลงหรอื
อากาศไม่เอื4ออํานวย หรือลานสกปิีด หมิะละลายหรอืมปีรมิาณนอ้ยอยู่ โดย
ทางบรษัิทจะเปลี�ยนที�เที�ยวทดแทนเป็นหมูบ่า้นนํ4าใสหรอืโอชโินะฮัคไกแทน 
และสภาพอากาศทางบรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์  

เทีRยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืDอทีR1)  เมนแูบบเซตญีRปุ่ น  
 บ่าย          จากนั4นนําท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ที� Experience Earthquake พพิธิภณัฑ์

แผน่ดนิไหว ท่านจะไดท้ดสอบในหอ้งจําลองแผ่นดนิไหวรับการสั�นสะเทอืนจากขั 4นตํ�าสุดสู่ขั 4นสูงสดุ และสนุก
สานในการเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจําลองแบบต่างๆ จากนั4นใหท้่านเลอืก
ซื4อของฝากราคาถกู อาทเิชน่ ขนม เค รื�องสําอาง เครื�องไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์าก
นํ4ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิ
บํารุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจิ ซ ึ�งเป็นนักวิจัยชื�อดังของชาวญี�ปุ่ น จน
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่จงัหวดันากาโนะ ต ัDงอยู่ในเขตจูบุ บน
เกาะฮนชู สูเ่มอืงมตัสโุมโต ้(ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 3.5ชั�วโมง) เมอืง
มตัสโึมโต ้ ชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโต ้ที�ถูกสรา้งขึ4นในปี 
1504 ซึ�งนับไดว้า่เป็นปราสาทที�เกา่แกท่ี�สดุ และนอกจากนี4ก็ยังเป็น  ปราสาท
ตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาททีRมคีวามสวยงามทีRสดุของญีRปุ่ น ที�สามารถรอดพน้การ
ถูกทําลายจากเพลงิของสงครามมาไดจ้นถงึปัจจุบัน ตัวปราสาทมผีนังที�ทาดว้ยสดํีาสนทิ
ทําใหม้ีฉายาว่า ปราสาทอีกาดํา (ทัวร์นําชมดา้นนอก)  จากนั4นนําท่านเขา้สู่ท ีRพกั
ยา่นมตัสโึมโตอ้อนเซ็น 

คํRา � รบัประทานอาหารคํRา (มืDอทีR2) 
หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํDาแรธ่รรมชาต ิเพืRอสุขภาพ/ ออน
เซ็น (Onsen) นํ Dาแรใ่นสไตลญ์ีRปุ่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิRม ซึRงชาวญีRปุ่ นเชืRอ
วา่นํ Dาแรธ่รรมชาตนิีDมสีว่นชว่ยเรืRอง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัRง ร 

 �ที�พัก: Itoen Hotel Asama no yu หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง 
 

วนัทีRสาม     มตัสโึมโต ้– เมอืงทาคายามา่ - ลติเต ิDลเกยีวโต เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ- หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ –  
                  โอกาก ิ      � อาหารเชา้,เทีRยง,เย็น (BBQ Buffet Yakiniku) 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีRพกั (มืDอทีR3) 

 นําท่านเดนิทางขา้มสู่ภูมภิาคจูบุ เมอืงทาคายาม่า  (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 
ชม.) จากนั4นนําท่านชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีRวา่การอําเภอเกา่เมอืงทา
คายามา่ (ถ่ายรูปดา้นหนา้) ซึ�งเป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายามา่ เป็นที�ทํางาน
และที�อยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนั4นนําท่านเดมิชม หมูบ่า้น 
LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจซิ ึ�งเป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอ



โดะกว่า 300 ปีก่อน ที�ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างดี อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที�ยวและชื�นชมกับ
ทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึ�งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก 
รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทั 4งเลอืกซื4อของที�ระลกึพื4นเมอืงเฉพาะถิ�น เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดง
ไมม่หีนา้ตา ซึ�งถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึ�งของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชื�อ
เกี�ยวกบัโชคลางของชาวญี�ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกี�ยวบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ4มชมิ
รสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย  จนสมควรแกเ่วลา  

เทีRยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มืDอทีR4) เมนแูบบเซตญีRปุ่ น  
 
บา่ย จากนั4นนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที�ยังคงอนุรักษ์บา้น

สไตลญ์ี�ปุ่ นขนานแทด้ั 4งเดมิ และยงัไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดก
โลก ในเดอืนธันวาคม 1995  บา้นสไตลก์ัสโชสคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 
เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที�ตกหนัก
ในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ 
จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตล ์นี4ว่า “กัสโช” และมผีูค้นจากทั�วทุกมมุโลกหลั�งไหลไปชม
ความงามในแต่ละปีไมตํ่�ากว่า 680,000 คน  จากนั4นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงโอ
กากเิพืRอเขา้ทีRพกั 

 
คํRา � รบัประทานอาหารคํRา (มืDอทีR5) เมน ูBBQ BUFFET YAKINIKU   

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ีRพกั  

 �ที�พัก: Loisir Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีRส ีR        เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิา – วดัทองคนิคะคจุ ิ– โอซากา้ - ชอ้ปปิD งชนิไชบาช ิ                       
                � อาหาร เชา้,เทีRยง (ชาบ ูบฟูเฟ่ต)์ 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ทีRหอ้งอาหารของโรแรม (มืDอทีR6) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต  นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิา
ร ิที�สถติของพระแมโ่พสพ เทพเจา้ที�เป็นที�นับถอืยิ�งของประชาชนที�มา
สักการะขอพร ใหม้ีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื�องพืชพรรณ
ธัญญาหาร นําท่านสักการะพระแมโ่พสพและเทพจิ4งจอกที�ชาวญี�ปุ่ นชื�อ
ว่าเป็นทูตสวรรค ์ผูค้อยนําข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย ์
ท่านจะไดต้ื�นตากับรูปปั4นของเทพจิ4งจอกที�มีจํานวนมากมาย และ
ชม ศาลโทรอิ ิซุ้มประตูสแีดงทีRเป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีRม ี
มากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหล ัRนกนั
บนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์
เรืRอง MEMORIES OF GEISHA ทีR ซายูร ินางเอกของเรืRองว ิRงลอดซุม้ประตเูพืRอ
ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา       

เทีRยง �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืDอทีR7) เมนแูบบ  SHABU BUFEET  
                นําทา่นชม วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) หรอืที�คนไทยนยิมเรยีกกันว่าวดัทอง  เป็นวัดที�

ดังวัดหนึ�งในญี�ปุ่ น หากมาเที�ยวเกยีวโตแลว้ไม่ไดม้าที�วัดนี4ถอืว่ายังไม่มาถงึเกยีวโต 
และวัดนี4ยังมอีกีชื�อหนึ�งว่า “Rokuonji” สรา้งเมื�อปี พ  .ศ  . 1940 ศาลาสทีองที�เห็นใน
ปัจจบุนัไดรั้บการแปะผนังทองเมื�อปี พ .ศ. 2530 ที�ผา่นมาจงึมองเห็นเป็นสเีหลอืงอล่าม
สะทอ้นในสระนํ4าอย่างสวยงาม วัดนี4เดมิสรา้งเพื�อใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกุนอาชกิากา้ โยชมิสิุ (Ashikaga 
Yoshimitsu) และทา่นมคีวามตั 4งใจยกบา้นพักแหง่นี4ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากที�ท่าน อาคารเดมิของวัดนั4น
ถูกไฟไหมห้ลายต่อหลายครั4งในอดีต รวมถงึในช่วงสงครามโอนิน 
(Onin ) ในปี 1950 เกดิสงครามกลางเมอืงที�ไดทํ้าลายสถานที�สําคัญๆ
ของเกยีวโตไปหลายแห่งรวมถงึวัดแห่งนี4ดว้ย และไดม้กีารสรา้งวัดนี4
ข ึ4นมาใหมอ่กีครั 4งในปี 1955 และวัดนี4ยังเป็นวัดดังในการต์นูเรืRองอกิ
ควิซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญาซึ�งจําลองเรื�องราวเหตุการณ์ของศาลา
ทองในวัดนี4ใหเ้ป็นปราสาทของท่านโชกุน  Ashikaga Yoshimistsu
และบตุรชายของเขาที�เป็นเจา้ของพลับพลาหลังนี4 กอ่นที�จะยกใหเ้ป็น
ทรัพยส์มบตัขิองวัด กอ่นถงึทางออกจะมกีารขอพรโดยการเขยีนขอพร
ที�แผ่นไมอ้กิควิ โดยส่วนมากจะเขยีนขอใหม้สีตปัิญญา หลักแหลม 
ฉลาดแบบอกิควิซงั  จากนั4นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงโอซากา้ไปชอ้ป
ปิ4ง  ยา่นชนิไซบาช ิซ ึ�งเป็นแหล่งชอ้ปปิ4งชื�อดังของนครโอซากา้ ทั 4ง
รา้นคา้เกา่แก ่และทันสมยัปะปนกนั มสีนิคา้มากมายทั 4งถูกและแพง ทั 4ง
สนิคา้แฟชั�นลา่สดุ ขนมเคก้แสนอรอ่ย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์
และเกมสร์ุ่นใหม่ล่าสุด และตื�นตากับลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอ
ซากา้ที�ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั� งโตเกียว รวมทั 4ง  
รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นที�ระลกึกับ  จุดเด่นของแต่



ละรา้นคา้ เชน่ ปยูักษ์ หนา้ภัตตาคารขาปยูักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของยา่นนี4คอื ตกึรูปเครื�องหมายการคา้ของกลูิ
โกะ ผลติภณัฑข์นมชื�อดังจากญี�ปุ่ นนั�นเอง หรอืจะเป็นรา้นดสินยีช์อ้ป ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  จากดสินยี ์และ ยา่น เกา่แก ่
อยา่งถนนโดทงบรุ ิซ ึ�งทา่นสามารถลิ4มลองขนม หรอือาหารขึ4นชื�อ ของนครโอซากา้ ทั 4งทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ
เป็นตน้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกันตลอดทั 4งวัน นอกจากนี4ในยา่นนี4ยังมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีื�อเสยีง อยา่ง
หา้งไดมาร ูอหา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิายา่ มสีนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซื4อเลอืกหาอกีดว้ย 
*** เพืRอใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่อาหารมืDอเย็นอสิระตามอธัยาศยั ... ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้น
อรอ่ยจากรา้นคา้ตา่งๆ  

 �ที�พัก: N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีRหา้       สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอนเมอืง                                             � อาหารเชา้  
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีRพกั (มืDอทีR8) 

หลงัทานอาหารเชา้นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพืRอเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 
09.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  เทีRยวบนิทีR XJ613  THAI AIR ASIA X 
 (บนเครื�องมบีรกิารอาหารรอ้นและเครื�องดื�ม) 
13.55น.   เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  
 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืRองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีRปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีRยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพืRอใหท้า่นทอ่งเทีRยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เทีRยวญีRปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีRปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัRวโมง มอิาจเพิRมเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ~ในการปรบัเปลีRยนเวลาท่องเทีRยวตามสถานทีRใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีRยนเงนิเยนปรบัสงูข ึDน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิRมข ึDนโดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พืRอการทอ่งเทีRยวเทา่น ัDน คา่ทวัรท์ ีRจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีRตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัDนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีRปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัDงคา่ต ั�ว
เครืRองบนิใหแ้กท่า่น 
เงืRอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัDงนีDจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึDนไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีRลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีRของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัDง มฉิะน ัDนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัDงส ิDน  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั4นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื�องจากเป็นราคาตัoวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 4งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิpที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 4งสิ4น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิp ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 4งสิ4น  
อตัราคา่บรกิารนีD�รวม 
1. � คา่ตัoวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั 4นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได ้
การอพัเกรดที�นั�ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  สําหรับที�นั�งBusiness/Premium ตัoวกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัที�นั�งได ้ 
 
ทีRน ัRง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีRยว 
เป็นที�นั�งที�มพีื4นที�วา่งที�มากกวา่ที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพื4นที�วางขาที�กวา้งเป็นพเิศษ มพีื4นที�พอที�จะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที� 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท ีRน ัRงพรเีมีRยม ทีRน ัRง Hot Seat ทีRน ัRงมาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ทีRน ัRงทารก หอ้งนํ Dา 

2. �คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. � คา่นํ Dาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครืRองที�สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึDนเครืRองไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื4อนํ4าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นั4นพรอ้มชําระคา่นํ4าหนัก** 

- ซื4อนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชําระเพิ�ม 600  บาท /เพิ�ม10กก. ชําระเพิ�ม 1,000 บาท 
- เพิ�ม20กก. ชําระเพิ�ม 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัRงซืDอประกนัสุขภาพ
เพิRมได ้
อตัราคา่บรกิารนีD⌧ไมร่วม 
1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ⌧คา่ภาษีนํ4ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัoวเครื�องบนิ 
5. ⌧คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีRมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
 
 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีRปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีRประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัDนในประเทศญีRปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืRอการทอ่งเทีRยว เยีRยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืRนเอกสารในข ัDนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพืRอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีRปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีD 
1.ตัoวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ�งที�ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ4นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีRปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีRปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 4น 
 3.ในขั 4นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัDงหมดกอ่นทําการจอง เพืRอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมืRอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัDงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงืRอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัDงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ~ท ีRจะเลืRอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึDนในกรณีทีRมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิpการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ4นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิpในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 4งสิ4น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  



5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 4งสิ4น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ั 4งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั 4งหมด  
7. รายการนี4เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 4งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 4งนี4ข ึ4นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 10วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั4น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 4งสิ4นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั4น 
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 ชอ้ปปิ4งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 4งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ4าดื�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.ในวันนั4น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั 4งนี4ข ึ4นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั4นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิpในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที�ยว เท่านั4น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื4อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั�วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 4งสิ4นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั4น 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 
 


