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NT182
ทวัรญ์ปีุ่ น โอซากา้ ฟจู ิโตเกยีว ดสินยี ์6 วัน 4 คนื (XW)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 6 วัน 4 คนื ,

NARITA HOTEL  , HASHIMA GIFU HOTEL  , Shirakabako Kogen Hotel

ปราสาทโอซากา้ - ยา่นชนิไซบาช ิ- ศาลอนิาร ิ- ประตูโทรอิ ิ- พธิชีงชาแบบญปีุ่ น - กฟิ ุ- หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 
ทาคายามา่จนิยะ - ซนัมาจซูิจ ิ- ปราสาทมตัสโึมโตะ - ขาปูยกัษ ์- ออนเซ็น - ผา่นชมภูเขาไฟฟจู ิ- หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก 

โตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ถนนนากามเิซะ - โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์- ฟรเีดย ์- วดันารติะซนั - ถนนโอโมเตะซนัโด

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - สนามบนิดอนเมอืง

20.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนินกสกูต๊ (XW) สนามบนิดอนเมอืง
พบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอนิ
และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง



23.40 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซประเทศญปีุ่ นโดยสายบนิ NOK SCOOT เทยีวบนิท ีXW112 บรกิารอาหารรอ้นและน ้าํดมื
บนเครืองขาไป (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ชวัโมง)
**สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั**

วนัท ี2
สนามบนิคนัไซ - โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้(ดา้นนอก) - ชนิไซบาช ิ- ป้ายกูลโิกะ - ศาลเจา้จงิจอกฟชูมิอินิาร ิ- ชงชาแบบญปีุ่ น-
กฟิุ

07.10 น.
ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ ประเทศญปีุ่ นหลังจากผา่นขันตอนศลุกากรแลว้ นําทา่นเดนิทางสูท่พัีก(เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2
ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนงึในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้
หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทังหมด 8 ชนั ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรีต คนู ้าํ และสวนนชิโินมารุซงึอยู่ทางป้อมตะวักตก
มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้
ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากรุะทโีดง่ดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแหง่นีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทสีวยงามเป็นอย่างยงิ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวันแบบ ชาบู ชาบู ตน้ตํารบั

บา่ย
หลังอาหารกลางวันนําทา่นอสิระชอ้ปปิงย่าน ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปปิงแหง่นีมคีวามยาวประมาณ 600 เมตร
เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครืองสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม
รา้นเสอืผา้สตรีทแบรนดทั์งญปีุ่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ 

นําทา่นชม ศาลเจา้เทพเจา้จงิจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรือทคีนไทยชอบเรียกกันวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต
มชีอืเสยีงโดง่ดังจาก ประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรือ เสาสแีดง ทเีรียงตัวกันจํานวนหลายหมนืตน้จนเป็นทางเดนิไดทั้วทังภเูขาอนิาริ
ทผีูค้นเชอืกันวา่เป็นภเูขาศักดสิทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบรูณ์ การเก็บเกยีวขา้ว รวมไปถงึพชืผลไร่นาตา่งๆ
และมักจะมจีงิจอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรูปปันจงิจอกมากมายดว้ยเชน่กัน

จากนันนําทา่นสมัผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญปีุ่ น ใหท้า่นไดเ้รียนรูแ้ละสมัผัสวธิกีารชงชาแบบคนญปีุ่ น
และอสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย

นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงกฟิุ

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
HASHIMA GIFU HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี3
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - เมอืงทาคายามา่ - ลติเตลิเกยีวโต - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ- มตัสโึมโต ้- ปราสาทมตัสโึมโต(้ดา้นนอก)
***ขาปูยกัษ+์ออนเซ็นธรรมชาต*ิ**

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทยัีงคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ปีุ่ นขนานแทดั้งเดมิ
และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995
โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทตีกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้
จงึเรียกหมู่บา้นสไตลนี์วา่ “กัสโช” และมผีูค้นจากทัวทกุมุมโลกหลังไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ต่าํกวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว

นําทา่นชม ทาคายามา่จนิยะ หรือ ทวีา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถ่ายรูปและชมดา้นนอก)ซงึเป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายาม่า
เป็นททํีางานและทอียู่อาศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ 



หมู่บา้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซงึเป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น
ทยัีงอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทยีวและชนืชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ
และรา้นคา้หลากหลาย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ เป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ 

นําทา่นชม ปราสาทมตัสโึมโตะ ซงึเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดังเดมิทยัีงคงสภาพสมบรูณ์ และสวยงามทสีดุของประเทศญปีุ่ น
เนืองจากสรา้งอยู่บนพนืทรีาบ ปราสาทแหง่นีมเีอกลักษณ์ตรงทมีหีอคอยและป้อมปืนเชอืมตอ่กับโครงสรา้งอาคารหลัก
และดว้ยสโีทนมดืทําใหเ้กดิความรูส้กึทยีงิใหญ่และสขุมุ จนไดรั้บฉายาวา่ปราสาทอกีา ภายในตกแตง่ดว้ยไม ้จดุทน่ีาสนใจ ไดแ้ก ่บันไดไมส้งูชนั
ชอ่งเก็บหนิสําหรับโจมตศัีตรู ชอ่งสําหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บนชนั 6

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตข์าปูยกัษ์

ทพีกั
SHIRAKABA HOTEL หรือระดับเดยีวกัน 

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับ การแช่น้าํแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าํแร่แลว้
จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ

วนัท ี4
ผา่นชมภเูขาไฟฟจู ิ- โอชโินะฮกัไก - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ถนนนากามเิซะ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นผา่นชม ภเูขาไฟฟจู ิซงึเป็นภเูขาทสีงูทสีดุในญปีุ่ น รอบ  ๆภเูขาเต็มไปดว้ยธรรมชาตอัินงดงามทลีงตัว ความสงูเหนือจากระดับน ้าํทะเล
3,776 เมตรซงึเป็นสญัลักษณ์สําคัญของประเทศญปีุ่ น 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (OshinoHakkai) เป็นแหลง่นําตามธรรมชาตตัิงอยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ
ใหท้า่นสมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธ ิและไอเย็นจากแหลง่นําธรรมชาต ิโดยในบอ่นําใสแจว๋มปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์
อุณหภมูใินนําเฉลยีอยู่ท ี10-12 องศา นอกจากชมแลว้ก็ยังมนํีาผดุจากธรรมชาตใิหตั้กดมืตามอัธยาศัย และทสํีาคัญ
หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิงสนิคา้โอท็อปชนัเยียมอกีดว้ยทหีมู่บา้นนีมขีองขนึชอือย่าง
โมจชิาเขยีวไสถั้วแดงย่างขนมฮติทหีมู่บา้นน ้าํศักดสิทิธโิอชโินะฮักไก

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวันแบบปิงย่างยากนิกิุ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่มหานครโตเกยีว เพอืนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ
วัดทไีดช้อืวา่เป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธแิละไดรั้บความเคารพนับถอืมากทสีดุแหง่หนงึในกรุงโตเกยีวภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทศัีกดสิทิธขินาด
5.5
เซนตเิมตรซงึมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตัีงของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลกดว้ยความสงู
4.5 เมตรซงึแขวนหอ้ยอยู่ณประตทูางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวัดทมีชีอืวา่
“ประตฟู้าคํารณ”และถนนจากประตเูขา้สูตั่ววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํามชีอืวา่ ถนนนากามเิซะ
ซงึเป็นทตัีงของรา้นคา้ขายของทรีะลกึพนืเมอืงตา่งๆมากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ร องเทา้ พวงกญุแจทรีะลกึ ฯลฯ

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
NARITA HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน



วนัท ี5
อสิระในกรุงโตเกยีว หรอืซอืทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

***อสิระทอ่งเทยีวเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากไกด์
เพอืความสะดวกในการเดนิทาง

OPTION A
นําทา่นเดนิทางสู ่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี** ราคาดงักลา่วไมร่วมบตัรเขา้ เด็กอายุ 4-11 ปี 2,000 บาท อายุ 12-17 ปี 2,400
บาท 18 ปีขนึไป ราคา 2,700 บาท [ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลง] **
เชญิทา่นพบกับความอลังการซงึเต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล
ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกับเครืองเลน่ในหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ HAUNTED
MANSION บา้นผสีงิ, ตนืเตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, นังเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เทยีวบา้นหมพีหูต์ะลยุอวกาศไปกับ BUZZ
LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูททีา่นชนืชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกเีมา้ส,์ มนินเิมา้ส,์
โดนัลดัก ฯลฯ หรือชอ้ปปิงซอืของทรีะลกึภายในวนสนุกอย่างจใุจและอกีมากมายทรีอทา่นพสิจูนค์วามมันสก์ันอย่างเต็มที
ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครืองเลน่นานาชนดิอย่างจใุจ

OPTION B
อสิระชอ้ปปิงเพลดิเพลนิในโตเกยีว (ขนึรถไฟเทยีวเอง มคีา่ใชจ้า่ยตามระยะทาง) 
สําหรับทา่นทเีลอืกทจีะอสิระในเมอืงโตเกยีวทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากมัคคเุทศกเ์พอืความสะดวกในการเดนิทางหรือชอ้ปปิงในย่านการคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บปิงชอืดัง

แนะนําสถานททีอ่งเทยีวในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ตวัรถไฟ)
ยา่นฮาราจกูุ ทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทเีป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลวั์ยรุ่นญปีุ่ น การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ
โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และแปลก  ๆเหมาะสําหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปปี
คติต ีคาแรคเตอร่ตา่ง  ๆหรือ เกมส ์ของเด็กเลน่ทหีลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซอืหาอย่างจใุจ
ชบิูยา่ ย่านวัยรุ่นชอืดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้นืตาตนืใจกับแฟชนัทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย
มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชอืดังทเีป็นสญัลักษณ์ของย่านนัน
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทคีกึคักเกอืบตลอดเวลาตังอยู่ระหวา่งสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาชิ
(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิทัง ของสด ของใช ้เครืองสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ทังของญปีุ่ น
และของนําเขา้ทสีว่นใหญ่จะมรีาคาถูกกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพมิไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิเลน่
ชมซากุระได ้ณ สวนอเุอโนะ(Ueno Park)เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว จดุชมซากรุะยอดนยิมของกรุงโตเกยีว
โดยจะมตีน้ซากรุะเรียงรายอยู่ทังสองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มจํีานวนมากกวา่ 1,000 ตน้
ทําใหด้งึดดูผูค้นจํานวนมากมาเยียมชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรือทเีรียกกันวา่ งานฮานามิ
(โดยปกตซิากรุะจะบานชว่งประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน อาจมกีารเปลยีนแปลงไดข้นึอยู่กับสภาพอากาศ)

เทยีง-ค่าํ
***อาหารกลางวนั-เย็นอสิระตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง***

ทพีกั
NARITA HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับเดยีวกัน

วนัท ี6
วดันารติะซนั - ถนนโอโมเตะซนัโด - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะซนั เป็นวัดประจําเมอืงนารติะตังอยู่บนเนนิเขาใจกลางเมอืงนารติะ มปีระวัตวิา่กอ่ตังในปี 940
ซงึรวมๆแลว้ถอืวา่อยู่มายาวนานเกนิพันปี แน่นอนวา่ตัวอาคารไม่ใชข่องดังเดมิจากพันปีกอ่น
ตัวอาคารแมจ้ะถูกบรูณะและสรา้งใหม่มาหลายครังแลว้แตก็่สวยงามมากๆและไดรั้บการบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญปีุ่ น
วัดแหง่นีศักดสิทิธมิากโดยเฉพาะเรืองการขอพรใหป้ลอดภัย แคลว้คลาดจากอุบัตเิหตตุา่ง  ๆหรือจะขอพรดา้นความรัก การงาน และเรืองทัวไป

จากนันนําทา่นสู ่Naritasanomotesando Street ซงึเป็นถนนทตีอ่เนืองประมาณ 800 เมตร ซงึมทัีงรา้นอาหารและของฝากมากกวา่ 150 รา้น



ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับอาหารและของฝากและผลผลติเฉพาะของทอ้งถนิมากมาย 

สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ

13.55 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายบนินกสกูต๊ เทยีวบนิท ีXW101 ไม่มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชวัโมง)

19.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี3 เมษายน 2562 เวลา 09:51 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิโดยสารชันประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชอืเพลงิ

• คา่ทพีกัหอ้งคู ่(2-3 ท่าน) ดงัทรีะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั

• โรงแรมทพีกัตามทรีะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)

• คา่อาหาร ดงัทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชม ดงัทรีะบุในรายการ

• คา่รถนําเทยีว ดงัทรีะบุในรายการ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทมีไิดร้ะบุในรายการ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น กรณปีระกาศใหก้ลบัมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครงั
(เนอืงจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท้ปีระสงคพ์าํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน)

• หากในภายหลงัทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สาํหรบัการยนืรอ้งขอวซีา่

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.)

• คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ(ถา้ม)ี ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ชําระทสีนามบนิในวนัเช็คอนิ (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น)

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %(กรณตีอ้งการใบเสร็จรบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษี)

เงอืนไขการสํารองทนีงั

• กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 15,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน
หลงัจากทําการจองแลว้

• การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนด
เนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีกัและตวัเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชัน และขอเกบ็เงนิทังหมด (แตส่ามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางไดต้ามกาํหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณทีไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่านในกรณนีบีรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมด
หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เช่น
การจราจร, การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้

เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ

• กรณที่านมกีารเดนิทางดว้ยตวัเครอืงบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วันทจีองทัวร ์หากไมม่กีารแจง้เรอืงไว ้
จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทเีกดิขนึจากตวัเครอืงบนิดงักลา่วได ้

•  การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ท่านขนึไป ถา้จํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคา
หรอืยกเลกิการเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ และภาษีตวัทุกชนดิเพมิ หากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกั โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกัทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• สภาพการจราจรในช่วงวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอืวันเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ
อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถในการบรหิารเวลา
ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรมตามทเีรยีนเสนอ

• การบรกิารของรถบัสนําเทยีวญปีุ่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆ เป็นหลกั

• จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนทําใหท้่านไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์่านอนืๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ
สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทวีางไว ้แตท่างตวัแทนบรษัิทฯ
จะทําหนา้ทปีระสานงานและเจา้หนา้ทจีะทําการตดิตอ่ช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ
การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่ง ๆ ทเีกดิเหนอือาํนาจควบคมุของบรษัิท

• บรษัิทฯ จะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมอืเกดิการสญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง
แตจ่ะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั
รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ แลว้

เอกสารทลีกูคา้ตอ้งเตรยีมไปวันเดนิทาง

จากการทรีฐับาลญปีุ่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซงึมผีลใชบ้ังคบัตงัแตว่ันท  ี1 กรกฎาคม 2556 ผูท้จีะเขา้ประเทศไดนั้น
จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดยีวกบัผูท้ยีนืขอวซีา่กบัทางสถานทูตฯ)
ทางเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถปุระสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทนํีามา เช่น ตวัเครอืงบนิขากลบั หรอืเอกสารอนืๆ
สาํหรบัรายละเอยีดของเอกสารทจีะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่



• ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนักในญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ)

• ชอื-ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น เช่น โรงแรมทพีกั (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้

• กาํหนดการเดนิทาง ในช่วงระยะเวลาทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่)
•  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน

• กจิกรรมใด ๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพาํนักระยะสนั

• ในขนัตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน

• เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย
คณุสมบัตทิจีะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
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