
 
 
 
 
 
 
 
CODE: XJ99 Golden Route คุม้เวอร ์B Tokyo Osaka 5Days 3Nights   

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Golden Route คุม้เวอร ์B โตเกยีว โอซากา้ 5วนั 3คนื 

โตเกยีว วดัอาซากสุะ ทะเลสาบอาช ิลอ่งเรอืโจรสลดั หบุเขานรก โอวาคดุาน ิชมิไขด่ า  ลานสกฟีจูเิท็น  
พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว  ทะเลสาบฮามานะ (ทะเลสาบปลาไหล) กฟิ ุหา้งเอออน เกยีวโต  

ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิโอซากา้ ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิปราสาทโอซากา้(ดา้นนอก) 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

9 – 13 ม.ค.  28,900   

 

 

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.  28,900 8,500 35  

2 – 6 ก.พ.  27,900 8,500 35  

8 – 12 ก.พ.  28,900 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.  พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขา
ออก อาคาร1 ช ัน้3 ประตู2, 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.45น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำร THAI AIR ASIA 

X เทีย่วบนิที ่XJ600 (บนเครือ่งมบีรกิำรอำหำรรอ้นและเครือ่งดืม่) 

 

วนัทีส่อง     สนามบนินารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – อทุยานฮาโกเน ่– ลอ่งเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิ–  
                  หบุเขาโอวาคดุาน ิ- ออนเซ็น      อาหารเทีย่ง(บฟุเฟ่ต ์BBQ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์) 

 
08.00น. เดนิทำงถงึสนามบนินารติะ (เวลำเร็วกว่ำเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณำ

ปรับเวลำของท่ำนเพื่อควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ผ่ำนพธิกีำร
ตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร ส าคญั!!!ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้
น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋ำเรยีบและท ำภำรกจิสว่นตัว 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่มหานครโตเกยีว เมอืงหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่ น น ำ
ท่ำนเดนิทำงสู่ วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กรำบนมัสกำรขอพร
จำกองค์เจา้แม่กวนอมิทองค า ที่เป็นทองสัมฤทธิม์ีขนำดเล็กเพียง 

5.5 เซนตเิมตร เป็นวัดพุทธที่เก่ำแก่ที่สุดในภูมภิำคคันโตและมผีูค้น
นยิมมำกรำบไหวข้อพรเพือ่ควำมเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถำ่ยภำพเป็นที่
ระลกึกับ คามนิารมิง (ประตฟู้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนำดยักษ์
ทีม่คีวำมสูงถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก แขวนอยู ่เลอืก
ชมและเช่ำเครื่องรำงของขลังอันศักดิ์ส ิทธิ์ของวัดแห่งนี้   หรือ
เพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่มชี ือ่เสยีงของวัด มรีำ้น
ขำยของทีร่ะลกึมำกมำยเชน่เครือ่งรำงของขลัง ของเล่นโบรำณ รวมถงึ
รำ้นขำยขนม ท่ำนจะไดเ้พลดิเพลนิ กับกำร ชอ้ปป้ิงของฝำกทีเ่ป็นแบบ
ญี่ปุ่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทั ้งขำ้วของเครื่องใชคุ้ณภำพด ี
มำกมำย อำท ิรม่, หมวก, รองเทำ้, กระเป๋ำ, เสือ้ผำ้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บั
หอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกยีวสกายทรี (Tokyo Sky tree) ไดต้าม
อธัยาศยั แลนดม์ำรค์ใหมข่องมหำนครโตเกยีว ทีท่่ำนสำมำรถถ่ำยรปูไดง้ดงำม
จำกบรเิวณใกลก้ับวัดอำซำกซุะ ส ำหรับโตเกยีวสกำยทร ีเปิดใหบ้รกิำรเมือ่วันที ่
122 พฤษภำคม 2555 มคีวำมสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกำ่คอืหอคอยแคนตัน
ทำวนเ์วอรท์ีน่ครกว่ำงโจวของจนี และหอซเีอ็น ทำวเวอร ์ในนครโทรอนโตของ
แคนำดำ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) เมน ูBBQ BUFET YINIKU   
บ่าย         เดินทำงสู่ วนอุทยานแห่งชาต ิฮาโกเน ่

สถำนทีท่่องเทีย่วทีไ่ดรั้บควำมนยิม โดยเป็น
ส่วนหนึ่งของอุทยำนแห่งชำต ิฟูจ-ิฮำโกเน่-
อสิ ึทีผู่ม้ำเยอืนสำมำรถชืน่ชมควำมงำมแห่ง
ธรรมชำต ิและดอกไมน้ำนำพันธุห์ลำกสสีันที่
เบ่ งบำนตลอดทั ้งปี  ทิวทั ศน์ที่ สวยงำม
หลำกหลำย รวมไปถงึภเูขำไฟฟจู ิทะเลสำบ
อำช ิและ โอวำคดุำน ิฮำโกเน่ยงัมชีือ่เสยีงใน
เรือ่งของกำรเป็นแหลง่น ้ำพรุอ้น ทีแ่ปลกไปกวำ่นัน้คอื มจี ำนวนน ้ำพรุอ้นมำกถงึ 17 แหง่ น ำทำ่น ลอ่งเรอืโจรสลดั 
ทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสำบที่ก่อตัวจำกลำวำของภูเขำไฟฟูจิ หำกวันใดอำกำศสดใส  ท่ำนจะไดส้ัมผัสกับ
ทัศนียภำพอันงดงำมของทะเลสำบทีม่ภีเูขำไฟฟจูเิป็นฉำกหลัง น ำท่ำน เดนิทำงสู ่ หุบเขาโอวาคดุาน ิหรอื หุบ
เขานรก  ชมบอ่น ้ำแรก่ ำมะถันทีส่ำมำรถตม้ไขไ่หส้กุ ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศำเซลเซยีส ชมิ ไขด่ า ทีเ่ชือ่กันวำ่ เมือ่
กนิไขด่ ำ 1 ฟอง จะท ำใหม้อีำยยุนืยำว  ขึน้ 7 ปี อสิระใหท้่ำนไดเ้ลอืกชมและซือ้ สนิคำ้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่  มำกมำย 
อำท ิสบู่ด ำ, แชมพูด ำ,โฟมลำ้งหนำ้ด ำ ซึง่ลว้นเป็นผลติภัณฑ์
จำกก ำมะถันที่คนญี่ปุ่ นเชือ่ว่ำบ ำรุงผิวพรรณและเสน้ผมใหด้ี
รวมทั ้ง คติตีไ้ข่ด า ซึง่เป็นโอท็อป อย่ำงหนึ่งของญี่ปุ่ น จน
สมควรแก่เวลำน ำทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดัยามานาช ิหรอืชชุิ
โอกะเพือ่เดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่) เมนBูuffet ขาปยูกัษ ์

ทีพ่กั: HOTEL KAIJI หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่น
สไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น า้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไข้
เจ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่  



(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทำง)
วนัทีส่าม ฟูจเิท็นสกรีสีอรท์ – คาวากจูโิกะ – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ทะเลสาบฮามานะ – กฟิุ - หา้งเอออน                                                                                   

 อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 
 น าทา่นเดนิทางไป จังหวัดยำมำนำซ ิน ำทำ่นไปลำนสก ีฟูจเิท็นสกรีสีอรท์ (Fujiten Ski Resort) ลำนสกแีละ

ทีพ่ักทีต่ัง้อยู่บรเิวณภูเขำไฟฟจู ิท่ำนจะไดส้ัมผัสกับหมิะขำวโพลนอสิระใหท้่ำนไดเ้ลอืกสัมผัสประสบกำรณ์ใหม ่
อำท ิตืน่เตน้กับกำรลืน่ไถลดว้ยสกเีลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์หรอืเลอืกเพลดิเพลนิกับกำรน ัง่เลือ่นหมิะทีท่่ำนจะ
สำมำรถน่ังดื่มด ่ำกับทัศนียภ์ำพที่ถูกปกคลุมดว้ยหมิะที่ดูแลว้สะอำดตำยิง่นัก หรือท่ำนจะสำมำรถเลือกถ่ำยรูป
บรเิวณรอบ หรอืซือ้ของทีร่ะลกึจำกรำ้น souvenir shop หรอืเลอืกทำนอำหำรเครือ่งดืม่ทีบ่รเิวณชัน้2ของตัวอำคำร
ไดต้ำมอัธยำศัย (ค่ำทั วร์ไม่รวมอัตรำเช่ำ
อปุกรณ์สกแีละชดุส ำหรับเล่นสกรีำคำประมำณ
ท่ำนละ 4,500 เยน,กระดำนเลื่อน Snow Sled 
1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) 

 หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินกรณีลำนสกหีมิะ
ยงัไมพ่รอ้มใหบ้รกิำรตำมสภำพอำกำศทีอ่ำจจะ
เปลีย่นแปลงหรอือำกำศไมเ่อือ้อ ำนวย หรอืลำน
สกีปิด หิมะละลำยหรือมีปรมิำณนอ้ยอยู่ โดย
ทำงบรษัิทจะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทนเป็นหมูบ่ำ้น
น ้ำใสหรือโอชโินะฮัคไกแทน และสภำพอำกำศทำงบรษัิทไม่สำมำรถคำดกำรณ์  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไป 
ทะเลสาบคาวากจูโิกะ เพือ่รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนแูบบ  Japanese set   
บา่ย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปสัมผัสประสบกำรณ์แปลกใหม่ที่Experience 

Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว ท่ำนจะไดท้ดสอบในบำ้นจ ำลอง
แผ่นดนิไหวรับกำรสั่นสะเทอืนจำกขัน้ต ่ำสดุสูข่ัน้สูงสดุ และสนุกสำนในกำร
เรยีนรูป้ระสบกำรณ์ ในหอ้งจ ำลองแบบต่ำงๆ จำกนัน้ใหท้่ำนเลือกทอ้ของ
ฝำกรำคำถกูอำทเิชน่ ขนม เครือ่งส ำอำง เครือ่งไฟฟ้ำ  จนสมควรแกเ่วลำน ำ
ท่ำนเดินทำงสู่นำโกย่ำ ระหว่ำงแวะชมและถ่ำยรูปที่ทะเลสาบฮามา
นา ทะเลสำบทีเ่พรำะพันธุ์ปลำไหลทีใ่หญ่ทีส่ดุในบรเิวณนัน้ใหท้่ำนถ่ำยรูป
กับทะเลสำบเป็นทีร่ะลกึ พรอ้มซือ้ของฝำกทีท่ ำจำกปลำไหล เชน่ กูลโิกะ
รสปลาไหล พายปลาไหล เป็นตน้ น าทา่นเดนิทางสูก่ฟิแุละน ำทำ่นไปชอ้ปป้ิงทีห่า้งเอออน อสิระใหท้่ำนชอ้ป
ป้ิงตำมอธัยำศัย (อาหารค า่ใหท้า่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั)  

ทีพ่กั: Hotel Hashima Daily หรอืระดบัใกลเ้คยีง หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 

วนัทีส่ ี ่ เกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– ปราสาทโอซากา้ - ชนิไชบาช ิ             
                 อาหาร เชา้,เทีย่ง 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรแรม (มือ้ที5่) 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงเกยีวโต น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิา
ร ิทีส่ถติของพระแมโ่พสพ เทพเจำ้ทีเ่ป็นทีนั่บถือยิง่ของประชำชนทีม่ำ
สักกำระขอพรใหม้ีควำมเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณ
ธัญญำหำรน ำทำ่นสกักำระพระแมโ่พสพและเทพจิง้จอกทีช่ำวญีปุ่่ นชือ่ว่ำ
เป็นทตูสวรรค ์ผูค้อยน ำขำ่วสำรจำกสรวงสวรรคล์งมำยงัโลกมนุษย ์ทำ่น
จะไดต้ืน่ตำกับรูปปั้นของเทพจิง้จอกทีม่จี ำนวนมำกมำย และชม เสาโท
รอิซุิม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้
ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหล ัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ
4กิโลเมตรและเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF 
GEISHA ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งว ิง่ลอด ซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา       

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) เมนแูบบ  Japanese set   
                น ำท่ำนขึ้นรถปรับอำกำศเดินทำงสู่ โอซาก้า และน ำท่ำนเดินทำงสู ่

ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลักษณ์อนัโดดเด่นของเมอืงโอซำกำ้ สรำ้งขึน้
เป็นครัง้แรกบนบรเิวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 
โดยToyotomiHideyoshi (ค .ศ .1537-1598) นัก รบระดั บได เมียวผู ้
พยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสำทหรอืส่วนทีเ่รยีกว่ำ 
Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมำหลังจำกสงครำม Osaka Natsu 
No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูลToyotomi ถูกฆ่ำลำ้งโคตร Tenshukakuก็
ถกูท ำลำยลงยอ่ยยบั ต่อมำไดรั้บกำรบรูณะใหมใ่น   สมยั Tokugawa แต่
น่ำเสยีดำยทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมด กอ่นจะท ำกำร
บูรณะขึน้มำใหม่อีกครัง้และถูกประกำศใหเ้ป็นสมบัติของชำติอีกดว้ย 



ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจุบันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคำและภำพเสอืบนก ำแพงตัวปรำสำทและ
หลำยๆสว่นลงทองสอีร่ำมสวยงำมบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่ำนสำมำรถมองเห็นทวิทัศน์โดยรวมของ
เมอืงโอซำกำ้ไดอ้ยำ่งชดัเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วจำกทัง้ในและนอกประเทศมำเยอืนปีละรำว 1-3 ลำ้นคน 
(ชมและถ่ำยรูปบรเิวณดำ้นนอก)จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเก่ำแก่ของญี่ปุ่ นซึง่มำมอีำยุ
ยำวนำนกวำ่ 1,000 ปี ซึง่ใน อดตี มคีวำมเจรญิรุง่เรอืงทำงดำ้นศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม และกำรปกครอง   จำกนัน้
น ำท่ำนไปชอ้ปป้ิง  ยา่นชนิไซบาช ิซึง่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนครโอซำกำ้ ทัง้รำ้นคำ้เกำ่แก่ และทันสมัย
ปะปนกัน มีส ินคำ้มำกมำยทั ้งถูกและแพง ทั ้งสินคำ้แฟชั่นล่ำสุด ขนมเคก้แสนอร่อย จนถึงกลอ้งดิจิตอล 
คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุ่นใหม่ล่ำสดุ และตืน่ตำกับลลีำชวีติของคนหนุ่มสำวชำวโอซำกำ้ที่ดูจะสนุกสนำนและมี
สสีันมำกกว่ำทำงฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้  รำ้นอำหำรหลำกหลำย เดนิไปเก็บภำพเป็นที่ระลกึกับ  จุดเด่นของแต่ละ

รำ้นคำ้ เชน่ ปยูักษ์ หนำ้ภัตตำคำรขำปยูักษ์ และสญัลักษณ์เด่นของยำ่นนี้
คอื ตกึรูปเครือ่งหมำยกำรคำ้ของกูลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจำกญีปุ่่ น
น่ันเอง หรอืจะเป็นรำ้นดสินียช์อ้ป และย่ำนเก่ำแก่อย่ำงถนนโดทงบุร ิซ ึง่
ทำ่นสำมำรถลิม้ลองขนม หรอือำหำรขึน้ชือ่ของนครโอซำกำ้ทัง้ทำโกะยำ
ก ิโอโคโนมยิำก ิเป็นตน้ ใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกนัตลอดทัง้วัน นอกจำกนี้
ในย่ำนนี้ยังมหีำ้งสรรพสนิคำ้ใหญ่ๆ และมชีือ่เสยีง อย่ำงหำ้งไดมำรู หำ้ง
โซโก ้หรอืจะเป็นทำกำชมิำยำ่ มสีนิคำ้มำกมำยใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้เลอืก
หำอกีดว้ย อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั  
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นคนัไซ/โอซากา้เบย ์ 

ทีพ่กั: Osaka Bay Plaza หรอืระดบัใกลเ้คยีง   

 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

 

วนัทีห่า้     สนามบนิคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                  
                อาหารเชา้  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที7่) 

หลงัทานอาหารเชา้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

09.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ613  

 (บนเครือ่งมบีรกิำรอำหำรรอ้นและเครือ่งดืม่) 
13.55น.   เดนิทำงถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิำพ  

 

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 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
 
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  

- ขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำร โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิารช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์ำ่นละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 30วัน  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยนัุบจำกวันเดนิทำงไป-กลับ*)  
กรณุำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยแุละด่ำนตรวจปฏเิสธกำรออกและ
เขำ้เมอืงทำ่น*** กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  



 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้
ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมดั
จำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

อตัราคา่บรกิารนี้รวม 
1.  คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิไมส่ำมำรถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้
กำรอพัเกรดทีน่ั่ง สำมำรถอพัเกรดไดเ้ฉพำะ Hot Seat  ส ำหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ำมำรถอพัทีน่ั่งได ้ 
 
ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว 
เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่ำ่งทีม่ำกกวำ่ทีน่ั่งมำตรฐำน ดว้ยพืน้ทีว่ำงขำทีก่วำ้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสำมำรถยดืขำไดอ้ยำ่งเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท ีน่ ัง่พรเีมีย่ม ทีน่ ัง่ Hot Seat ทีน่ ัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ทีน่ ัง่ทารก หอ้งน า้ 

2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่ 
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งที่สายการบนิ Thai Air Asia X ก ำหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะซือ้น ้ำหนักเพิม่ กรณุำแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทำง10วันเทำ่นัน้พรอ้มช ำระคำ่น ้ำหนัก** 

- ซือ้น ำหนักเพิม่ 5 กก. ช ำระเพิม่ 600  บำท /เพิม่10กก. ช ำระเพิม่ 1,000 บำท 
- เพิม่20กก. ช ำระเพิม่ 2,000 บำท  

6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิท่ำนละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้

อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 
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 าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
 
 
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.สิง่ที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใชจ้่ำยที่อำจเกดิขึน้ในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น 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.เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม ่
เขำ้ขำ่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทำ่น  
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 10วันกอ่นกำรเดนิทำง 
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 ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดินทำงนัน้ๆเป็นหลัก 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 ำที่สอ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง 
หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


