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

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
Super Golden Route โอซากา้ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ โตเกยีว 5วนั4คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้)   

เครือ่งใหม ่ล าใหญ ่DREAM LINER  B787-8 ทนัสมยั สดุ ๆ 340 ทีน่ ัง่ พเิศษน า้หนกักระเป๋าไปและกลบั  20 KG  
โปรสดุคุม้ เร ิม่เพยีง 29,900 บาท พกัคนัไซ1คนื กโุจ1คนื มตัสโึมโต1้คนื นารติะ1คนื 

“คุม้สดุๆ ทานบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ชาบ ูชาบ ูและ BBQ Yakiniku ฟร ีWiFi on Bus อาบน า้แร ่แชอ่อนเซ็น” 

●โอซากา้ ชนิไซบาช ิปราสาทโอซากา้ เกยีวโต ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิวดัคโิยมสิ ึกโุจออนเซ็น 

●หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ทาคายามา่จนิยะ Little Kyoto ปราสาทมตัสโึมโต ้

●ยามานาช ิโอชโินะฮคัไก พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว โตเกยีว วดัอาซากสุะ ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุนารติะ 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง พกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(หอ้ง SGL) 

ทีน่ ัง่ 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. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 ประต ู

6 เคานเ์ตอร ์7สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.35น.  น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TZ298 
 (รำคำทวัรย์ังไมร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่)  
16.45น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลำเร็วกว่ำเมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรุณำปรับนำฬกิำของท่ำนเพื่อควำม

สะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ)  ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้
น า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  รับกระเป๋ำ
เรยีบรอ้ยและท ำภำรกจิสว่นตัว จำกนัน้น ำทำ่นขึน้รถปรับอำกำศ เดนิทำงสู ่เมอืงโอซากา้ ใหท้่ำนไดอ้สิระชอ้ปป้ิง

สนิคำ้ทีถ่นนโดตงโบร ิยา่นชนิไซบาช ิแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิมทีส่ดุของโอ
ซำกำ้ทีเ่ต็มไปดว้ยรำ้นคำ้มำกมำยทัง้แบรนด์
เนม ของมอืสอง รำ้นอำหำรชือ่ดังมำกมำย
หลำกหลำยชนดิและไม่ควรพลำดชอ้ปป้ิงที่
รา้นดองกี้ และมตัสุโมโตค้โิยชิ รำ้นคำ้
ยอดนิยมในใจของคนไทยทัง้หลำยที่ตอ้ง

แวะเมื่อมีโอกำสไปญี่ปุ่ น และใหท้่ำนไดไ้ป
ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกกับป้ายกูล ิโกะขนำด
ใหญ่ซึง่ไดก้ลำยเป็นสัญลักษณ์อันส ำคัญแห่ง

หนึ่งของโอซำกำ้ไปแลว้ จะอยู่บรเิวณรมิแม่น ้ำโดตมโบรบิรเิวณสะพำนอบิซิบึำช ิ
(Ebisubashi Bridge) ส ะพ ำน เล็ ก ๆ  ที่ เชื่ อ ม ต่ อ ร ะห ว่ ำ ง ย่ ำ น ชิน ไซ บ ำ ช ิ
(Shinsaibashi) กับย่ำนโดทงโบร ิ(Dotonbori) อันถอืเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่ง
ทอ่งเทีย่วยอดนยิมของโอซำกำ้นดว้ย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ เมน ู Yakiniku BBQ บฟุเฟ่ต ์แบบไมอ่ ัน้ (มือ้ที1่)  
ทีพ่กั: Plaza Osaka หรอืยา่นคนัไซ (โอซากา้, โกเบ, เกยีวโต, วาคายามา่, แถบคนัไซ) หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั 
 (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

วนัทีส่อง ปราสาทโอซากา้ - เกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ- วดัคโิยมสิ ึ– กโุจ ออนเซ็น               
                       อาหารเชา้,เทีย่ง (บฟุเฟ่ตช์าบ)ู, เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่)   
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอ

ซำกำ้ สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี 
ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผู ้
พยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสำทหรือส่วนที่เรียกว่ำ 
Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมำ แต่หลังจำกสงครำม Osaka Natsu No-
jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆำ่ลำ้งโคตร Tenshukakuก็ถกูท ำลำย
ลงยอ่ยยับ ต่อมำไดรั้บกำรบรูณะใหมใ่น  สมัย Tokugawa แตน่่ำเสยีดำยทีใ่นปี 
ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมด กอ่นจะท ำกำรบรูณะขึน้มำใหม่
อกีครัง้และถูกประกำศใหเ้ป็นสมบัตขิองชำตอิกีดว้ย ปรำสำทโอซำกำ้
ปัจจุบันสูง 55 เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคำและภำพเสอื
บนก ำแพงตัวปรำสำทและหลำยๆสว่นลงทองสอีรำ่มสวยงำมบนหอคอย
ชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่ำนสำมำรถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของ
เมอืงโอซำกำ้ไดอ้ยำ่งชดัเจนในแต่ละปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจำกทัง้ในและ
นอกประเทศมำเยอืนปีละรำว 1-3 ลำ้นคน (ชมและถ่ำยรูปบรเิวณดำ้น
นอก) จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเก่ำแก่ของ
ญีปุ่่ นซึง่มำมอีำยยุำวนำนกวำ่ 1,000 ปี ซึง่ใน อดตี มคีวำมเจรญิรุง่เรอืง



ทำงดำ้นศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม และกำรปกครองไปชม ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็น
สัญลักษณ์ของศำลเจำ้ ทีม่มีำกกว่ำรอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำมเสน้ทำงของไหล่เขำลดหลั่นกันบนเสน้ทำงยำวถงึ 4 
กโิลเมตร และเป็นฉำกของภำพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAที ่ซำยรู ินำงเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตู
เพือ่ไปขอพรเทพเจำ้ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) 
 เมน ูBuffet Shabu Shabu  
 
บา่ย น าชม วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส ทีต่ดิรอบสดุทำ้ยของกำรประกวด

1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่ำแก่
ตัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขำฮงิำชยิำมำ่และมที่อนซงุวำงเรยีงซอ้นกันตำม
แนวนอนตัง้จำกพืน้ดนิขึน้มำรองรับระเบยีงของตัววหิำรใหญ่ ซึง่ไม่
ใชต้ะปสูกัตัว ใชว้ธิกีำรเขำ้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย วัดนีม้อีำยเุกำ่แกย่ิง่
กว่ำกรุงเกยีวโต กว่ำ 1,200 ปี มำแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐำนของเทพ
เอปิส ึเทพเจำ้แห่งควำมร ่ำรวยมั่งคั่ง,นมัสกำรพระโพธสิัตวอ์วโลกิ
เตศวร,จำกระเบยีงแห่งนี้สำมำรถถำ่ยภำพ ณ จุดทีส่วยทีส่ดุในกรุง
เกยีว มองเห็นววิทวิทัศน์ของตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงำม พรอ้มกับ
วหิำรของวัดคโิยมสิ ึและเชญิดืม่น ้ำศกัดิส์ทิธิส์ำมสำยอนัเกดิขึน้จำก
ธรรมชำตทิีไ่หลมำจำกเทอืกเขำ โดยเชือ่วำ่ สำยแรก รวย  สำยสอง 
สวย-หล่อ สำยสำม แข็งแรง  จำกนัน้เดนิตำมทำง สมัผัสกับรำ้นคำ้

ญี่ ปุ่ นตบแต่งตำมสมัยเอโดะ และ 
เลื อ กซื้ อ สิน ค ้ำพื้ น เมือ ง  ที่ ระลึก 
เกีย่วกับญีปุ่่ นขนำนแท ้อำท ิขนมโมจ ิ
ทีข่ ึน้ชือ่ที่สุดของญี่ปุ่ น เป็นตน้ก ำเนิด 
กระจำยขำยไปยังภูมภิำคต่ำงๆ ของ
ญี่ปุ่ น ทั ้งดว้ยแป้งที่เหนียว นุ่ม เป็น 
พเิศษ กับไสถ้ั่วแดงขนำนแท ้หรอืประยกุตเ์ป็นไสส้ตรอเบอรร์ี ่ชอ็กโกแลต ฯลฯ กมิจ ิ
ญีปุ่่ นหลำกสสีัน ทีม่ำจำกธรรมชำต ิส ำหรับคนทีช่อบทำนกับขำ้วตม้ อำท ิแตงกวำ
ดอง หัวไชเทำ้ มะเขอืยำว ฯลฯ, ชำเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่ไมแ่พ ้จังหวัดชชิโูอกะ ทีช่ว่ยลด
โคเลสเตอรอลชว่ยใหผ้วิพรรณเปล่งปลั่ง ขอ้มลูจำกรำยกำรเปิดโลกสอ่งเลนส ์ของ 
ดร.นติภิมู ินวรัตน์, ตุ๊กตำเกยีวโต สัญลักษณ์ทีโ่ด่งดังทีส่ดุในญีปุ่่ น คอื เกอชิำ สตรทีี่
บรกิำรควำมรืน่เรงิของชำวอำทติยอ์ทุยัมำแตช่ำ้นำนจนถงึปัจจบุนัในรปูแบบของตุ๊กตำ
เกยีวโตซึง่แต่งกำยดว้ยชดุกโิมโนประจ ำชำตอิยำ่งเต็มรูปแบบซึง่ควรค่ำแก่เป็นของ
ฝำกของทีร่ะลกึในรำคำยอ่มเยำ สงูประมำณ 1 ฟตุ (ประมำณ 1000 เยน) , พัดญีปุ่่ น 

ซึง่ เป็นศลิปะที่ละเอยีดอ่อน ประณีตในกำรประดษิฐ ์จำกHANDMADE ซึง่มหีลำกสี หลำยสไตล์ ทัง้รำ้น อัน
สวยงำม ตระกำรตำ, ผำ้และกระดำษญีปุ่่ น ทีน่ยิมน ำมำห่อของขวัญ ในโอกำสพเิศษต่ำงๆ อนัเป็นศลิปะพเิศษ ซึง่
มเีฉพำะในญีปุ่่ นเท่ำนัน้ ทีป่ระณีตบรรจง เป็นพเิศษ, เครือ่งเซรำมคิ ญีปุ่่ น ทัง้กำน ้ำชำ อสิระใหท้ำ่นไดถ้่ำยรูป ซือ้
ของฝำก จนสมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงกโุจเพือ่เขา้ทีพ่กัแรม 

ค า่             รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที4่)   
  หลังอำหำรไมค่วรพลำดประสบกำรณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภำพ/ ออนเซ็น (Onsen) 

น ้ำแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ นทีม่สีแีละแร่ธำตุทีแ่ต่งต่ำงกันไปในแต่ละพืน้ที่ ใหท้่ำนไดล้งไปแชใ่นบอ่น ้ำรอ้น
ธรรมชำตดิว้ยร่ำงกำรเปลอืยเปล่ำ เพือ่เพิม่ควำมผ่อนคลำยใหร้่ำยกำรและบ ำรุงผวิพรรณใหดู้เปล่ง
ปลั่งเรยีบเนยีน และยงัมสีว่นชว่ยในเรือ่งของกำรบรรเทำอำกำรเจ็บป่วยตำ่งๆไดอ้กีดว้ย 

 ทีพ่กั: GUJO KOGEN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

 

วนัทีส่าม กโุจ – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่จนิยะ - Little Kyoto - ปราสาทมตัสโึมโต ้- ออนเซ็น               
 อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคง

อนุรักษ์บำ้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนำนแทด้ัง้เดมิและยังไดรั้บเลอืกจำก
องค์กำรยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในเดือนธันวำคม 1995  
บำ้นสไตลก์ัสโชสคึุร ิจะมคีวำมยำวประมำณ 18 เมตร ควำม
กวำ้ง 10 เมตร โครงสรำ้งของบำ้นสำมำรถรองรับหมิะที่ตก
หนักในช่วงฤดูหนำวไดด้ี และรูปร่ำงของหลังคำเหมอืนกับ
สองมอืพนมของพระเจำ้ จงึเรยีกหมู่บำ้นสไตล์ นี้ว่ำ “กัสโช” 

และมผีูค้นจำกทั่วทกุมมุโลกหลัง่ไหลไปชมควำมงำมในแตล่ะ
ปีไมต่ ่ำกวำ่ 680,000 คน  

 เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่)  
        อาหารแบบ Set ญีปุ่่ น  



บา่ย น ำท่ำนชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้่ำแห่งเมอืงทำคำยำม่ำ 
เป็นทีท่ ำงำนและทีอ่ยูอ่ำศยัของผูว้ำ่รำชกำรจังหวัดฮดิะ เป็นเวลำกวำ่ 176 ปี ภำยใตก้ำรปกครองของโชกนุตระกลู
กกุำวำ ในสมัยเอโดะ จำกนัน้น ำท่ำนเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิซึง่เป็น
หมูบ่ำ้นเกำ่แกส่มยัเอโดะกวำ่ 300 ปีกอ่น ทีย่งัอนุรักษ์และคงสภำพเดมิไดเ้ป็นอยำ่งด ีอสิระใหท้กุทำ่นไดเ้ดนิเทีย่ว

และชืน่ชมกับทัศนียภำพเมอืงเกำ่ซึง่เต็มไปดว้ยบำ้นเรอืนโบรำณ และ
รำ้นคำ้หลำกหลำย เชน่ รำ้นผลติและจ ำหน่ำยเหลำ้สำเก รำ้นท ำมโิสะ 
ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพำะถิน่ เชน่ ซำรโุบะโบะ 
หรอื ตุ๊กตำทำรกลงิตัวสแีดงไมม่หีนำ้ตำ ซึง่ถอืว่ำเป็นสัญลักษณ์หนึง่
ของเมอืงทำคำยำมำ่ และเป็นสนิคำ้ยอดนยิม เพรำะแฝงไปดว้ยควำม
เชือ่เกีย่วกบัโชคลำงของชำวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยำกำศอัน
น่ำประทับใจมำกมำย ทำ่นยงัสำมำรถ
ลองลิ้มช ิมรสขนมของหวำนนำนำ
ชนิดอีกดว้ย จนสมควรแก่เวลำน ำ
ท่ำนเดินทำงสู่เมืองมตัสโึมโต  ้น ำ

ทำ่นแวะถำ่ยรูป ปราสาทมตัสโึมโต ้หรอืปราสาทอกีาด า (ทัวรน์ ำชมดำ้นนอก)
เป็นปรำสำทไมท้ีค่งควำมดัง้เดมิและเกำ่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ นและไดถู้กขึน้ทะเบยีนให ้
เป็นสมบตัลิ ้ำคำ่ประจ ำชำต ิกำรตัดกันของสดี ำและสขีำวของผนังปนูดำ้นนอกปรำสำท ท ำใหป้รำสำทแหง่นีดู้โดด
เดน่งดงำมตัดกบัฉำกหลังของเทอืกเขำแอลป์ญีปุ่่ น ปรำสำทแหง่นีถู้กสรำ้งขึน้จำกองคป์ระกอบทำงสถำปัตยกรรม
ทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวหลำยอยำ่ง ปรำสำทมัตสโึมโตย้ังมศีำลำชมดวงจันทรท์ีง่ดงำม แสดงใหเ้ห็นถงึวถิชีวีติ
ของขนุนำงในสมัยกอ่น ในฤดูใบไมผ้ลบิรเิวณดำ้นล่ำงของปรำสำทจะกลับมำมชีวีติชวีำดว้ยสสีันของดอกซำกรุะ
อกีครัง้ สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที7่) พรอ้มบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์
 หลังอำหำรไม่ควรพลำดประสบกำรณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภำพ/ ออนเซ็น (Onsen) 

น ้ำแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ นทีม่สีแีละแร่ธำตุทีแ่ต่งต่ำงกันไปในแต่ละพืน้ที่ ใหท้่ำนไดล้งไปแชใ่นบ่อน ้ำรอ้น
ธรรมชำตดิว้ยร่ำงกำรเปลอืยเปล่ำ เพือ่เพิม่ควำมผ่อนคลำยใหร้่ำยกำรและบ ำรุงผวิพรรณใหดู้เปล่ง
ปลั่งเรยีบเนยีน และยงัมสีว่นชว่ยในเรือ่งของกำรบรรเทำอำกำรเจ็บป่วยตำ่งๆไดอ้กีดว้ย                  

                 ทีพ่กั: TATESHINA PARK HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

       (ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 

วนัทีส่ ี ่ ยามานาซ ิ– ยา่นภเูขาไปฟูจ ิ– โอชโินะฮคัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ  - 
                  ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ– นารติะ             อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที8่) 
 น ำท่ำนเดนิทำงไปจงัหวดัยามานาช ิน ำท่ำนไปชม หมูบ่า้นน า้ใส-โอชิ

โนะฮคัไก ชมบ่อน ้ำทีแ่ปดในโอชโินะ ที่เกดิจำกกำรละลำยของหมิะจำก
บนภเูขำไฟฟจูมิอีำยมุำมำกกว่ำ 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลำอนัยำวนำน ในกำรไหล
ลงมำสู่พื้นดนิและซมึซำบไปยังบ่อน ้ำแต่ละบ่อน ้ำ ดังนัน้น ้ำที่อยู่ในบ่อจะ
เป็นน ้ำทีใ่สสะอำดและสดชืน่มำกในปี 1985 สถำนทีแ่หง่นีย้งัไดถ้กูเลอืกให ้
เป็น 1 ใน 100 อนัดับ แหลง่น ้ำจำกธรรมชำตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย  อกี
ทัง้บรเิวณโดยรอบสำมำรถชมววิของภูเขำไฟฟจูไิดใ้นวันทีอ่ำกำศแจ่มใส 
ใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลิน กับ บรรยำกำศ พรอ้ม ชม และเลือกซื้อสนิคำ้
พืน้เมอืง จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงไป ทะเลสาบคาวากจูโิกะเพือ่รับประทำน
อำหำรกลำงวัน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที9่) เมนแูบบ Japanese set   
บา่ย จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงไปสมัผัสประสบกำรณ์แปลกใหม ่ที ่Experience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 

ทำ่นจะไดท้ดสอบในบำ้นจ ำลองแผ่นดนิไหว รับกำรสัน่สะเทอืนจำกขัน้ต ่ำสดุสูข่ัน้สงูสดุ และสนุกสำนในกำรเรยีนรู ้
ประสบกำรณ์ ในหอ้งจ ำลองแบบต่ำงๆ จำกนัน้ ใหท้่ำนเลือกทอ้ของฝำกรำคำถูก อำทเิช่น ขนม เครือ่งส ำอำง 
เครือ่งไฟฟ้ำ โฟมลา้งหนา้และยาสระผมถา่นหนิภูเขาไฟ, ผลติภณัฑย์า อาหารเสรมิคอลลาเจน ของดร. 
โนงูจ ิฮเิดโยะบุคคลส าคญัคนหนึ่งในประวตัศิาสตรด์า้นการแพทย์ของประเทศญี่ปุ่ น หรอืจะเป็น
ผลติภณัฑจ์ากน า้มนัมา้ อสิระใหท้่ำนเลอืกซือ้ตำมอธัยำศัย จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว
เมอืงหลวง  น ำท่ำนเดนิทำงสูว่ดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กรำบนมัสกำรขอพรจำก องค ์เจา้แมก่วนอมิท
องค า ทีเ่ป็นทองสัมฤทธิ ์มขีนำดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพทุธทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุในภมูภิำคคันโต และมผีูค้นนยิม
มำกรำบไหวข้อพรเพื่อควำมเป็นสริิ
มงคลตลอดทั ้งปี ถ่ำยภำพเป็นที่
ระลกึกับ คามนิารมิง (ประตฟู้าค า
รณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนำดยักษ์ที่
มีควำมสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่
ใหญ่ทีสุ่ดในโลก แขวนอยู่ เลือก
ชมและเช่ำเครื่องรำงของขลังอัน
ศั ก ดิ์ ส ิท ธิ์ ข อ งวั ด แห่ งนี้   ห รือ



เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามเิซ  ถนนชอ้ปป้ิงที่มีชื่อเสียงของวัด มีรำ้นขำยของที่ระลึกมำกมำยไม่ว่ำจะเป็น
เครือ่งรำงของขลัง ของเล่นโบรำณ และตบทำ้ยดว้ยรำ้นขำยขนมทีค่นญีปุ่่ นมำยังวัดแหง่นีต้อ้งมำต่อควิกัน ทำ่นจะ
ไดเ้พลดิเพลนิ กบักำร ชอ้ปป้ิงของฝำกทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขำ้วของเครือ่งใชค้ณุภำพ
ด ีมำกมำย อำท ิรม่, หมวก, รองเทำ้, กระเป๋ำ, เสือ้ผำ้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี ่ทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยที่
สูงทีสุ่ดในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) ไดต้ามอธัยาศยั แลนดม์ำรค์ใหมข่องมหำนครโตเกยีว 
ทีท่่ำนสำมำรถถำ่ยรปูไดง้ดงำมจำกบรเิวณใกลก้ับวัดอำซำกซุะ จากน ัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูกุ ยำ่นชอ้ปป้ิง
ชัน้น ำของชำวญีปุ่่ นทีถ่อืวำ่เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดข์องชำวปลำดบิ เป็นยำ่นควำมเจรญิอนัดบัหนึง่ของนครโตเกยีว
ในปัจจุบัน เช ิญท่ำนเลือก ชมและซื้อ สินคำ้มำกมำย อำทิเช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ, กลอ้งถ่ำยรูป , MP-3,  
คอมพวิเตอร,์ Note Book, นำฬกิำ, เสือ้ผำ้ และเครือ่งส ำอำง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกี
มำกมำย ที่รำคำค่อนขำ้งถูกกว่ำเมอืงไทย และทีจ่ะขำดไม่ไดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน (อยูต่กึPEPEช ัน้8) ซึง่
สนิคำ้ทกุอยำ่งภำยในรำ้นจะรำคำ 100 เยน เทำ่กนัหมด ทีท่ำ่นสำมำรถเลอืกซือ้เป็นของฝำกกลับบำ้นได ้ในรำคำที่
สบำยกระเป๋ำ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกชมิรำ้นอร่อยตำ่งๆ จนถงึเวลานดัหมายน าทา่น
เดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: NIKKO NARITA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

วนัทีห่า้ นารติะ - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง        อาหารเชา้  

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0) 
    สมควรแกเ่วลำเดนิทำงสูส่นามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทำงกลับ 
10.00 น. เหนิฟ้ำสู ่สนำมบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ  SCOOT   เทีย่วบนิที ่TZ291 
                (รำคำทัวรย์ังไมร่วมคำ่อำหำรบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดืม่) 
14.55น. เดนิทำงถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิำพ  

  
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
อตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและรำคำใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ถงึ30ทำ่นและทำ่นยังประสงคเ์ดนิทำงตอ่) โดยทำง
บรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  ช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์ำ่นละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 20 วัน  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง+ควำมประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคำ้ กรุณำสง่พรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิได ้
ทกุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้
ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่ำทัวรไ์มว่่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ 
ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิ
มดัจำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิ 
กรณีตอ้งกำรระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนำ้ตำ่งหรอืรมิทำงเดนิ แจง้หนำ้เคำนเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทำง 
**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งด ำเนนิกำรแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทำง15วันเทำ่นัน้ และทำง
เซน็เตอรจ์ะท ำจองทีน่ั่งอพัเกรดเขำ้ระบบไดเ้มือ่E-Ticket ทัง้กรุ๊ปออกมำแลว้ ประมำณ3-5วันกอ่นวนัเดนิทำง**  

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช ำระเพิม่ 4,500 บำท (รวมไป-กลับ) **หำ้มเด็กต ำ่กวำ่16ปีและผูส้งูอำยุ65ปีขึน้ไป** 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ำมำรถอพัเกรดได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่ 
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก ำหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่ำประกันวนิำศภัยเครือ่งบนิ
ตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะซือ้น ้ำหนักเพิม่ กรณุำแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช ำระคำ่น ้ำหนัก** 

- ซือ้น ำหนักเพิม่ 5 กก. ช ำระเพิม่ 700 บำท /เพิม่10กก. ช ำระเพิม่ 1,200 บำท 
- ซือ้น ้ำหนักเพิม่15กก. ช ำระเพิม่ 1,700 บำท/เพิม่20กก. ช ำระเพิม่ 2,200 บำท 

6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิท่ำนละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ไดจ้ากบรษิทัประกนั 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบอุำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. คำ่ภำษีน ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คำ่ Vat 7% และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
6. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจจากทา่น 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 



 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
2.       สิง่ที่ยนืยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยที่อำจเกดิขึน้ในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 
4.       ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยูไ่มต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบตักิำรพ ำนักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิำรถูกสง่ตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และไม ่
เขำ้ขำ่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทำ่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, 
กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อันเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตำ่งๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย 7วันก่อนกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  
13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกับวันหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ
ควำมรว่มมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 
14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงถงึวันที4่ของกำรเดนิทำง รวมจ ำนวน3ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10-12ชัว่โมง อำทเิชน่ เริม่งำน
เวลำ 8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ใน
โปรแกรมกำรเดนิทำง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอบุัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว 
ตำมพ.ร.บ. กำรท่องเทีย่ว เท่ำนัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่ำนช ำระเงนิค่ำทัวร ์  (ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน
สุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได  ้จำกบริษัท ประกันทั่ วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุ ม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้ 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง
ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


