
#16126 ทัวรญ่ีปุน โอซากา ทาคายามา โตเกียว 6 วัน 3 คืน
ชิราคาวาโกะ โอไดบะไดเวอรซิตี้ หมูบานอิยาชิโนะซาโตะ บิน XJ
ทัวรญี่ปุน โอซากา ทาคายามา โตเกียว ปราสาทโอซากา(ดานนอก) มิตชุยเอ
าทเล็ทShigaryuo โอกากิ เซกิ ทาคายามาจินยะ ซันมาชิซูจิ หมูบานอิยาชิโนะซาโตะ
หมูบานโอชิโนะฮักไก โยโกฮามา วัดอาซากุสะ ตลาดปลาสึกิจิ โอไดบะไดเวอรซิตี้
ถายรูปหุนกันด้ัม



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานคันไซ - ปราสาทโอซากา - JTC DUTY FREE - มิตซุยเอาทเลตพารค
Shiga Ryuo - โอกากิ   

Hotel Koyo
or Quintessa
Hotel Ogaki
หรือเทียบเทา

3 เซกิ - รานซันซู - ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ - ชิราคาวาโกะ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายาม
า - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - สะพานนาคาบาชิ - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น   

Shirakaba
Kogen Hotel
หรือเทียบเทา

4 หมูบานโบราณอิยาชิโนะซาโตะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ -
หมูบานโอชิโนะฮัคไค - โยโกฮามา   

APA Hotel
Yokohama
Bay Tower
หรือเทียบเทา

5 โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกาย
ทรี - ตลาดสึคิจิ - โอไดบะ - ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา - กันดัม้ ฟรอนท โตเกียว - ทา
อากาศยานนาริตะ

   -

6 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

17 เม.ย. 65 - 22 เม.ย.
65

฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿9,500

24 เม.ย. 65 - 29 เม.ย.
65

฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿9,500

8 พ.ค. 65 - 13 พ.ค. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿9,500

15 พ.ค. 65 - 20 พ.ค. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿9,500

5 มิ.ย. 65 - 10 มิ.ย. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿9,500

12 มิ.ย. 65 - 17 มิ.ย. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿9,500

19 มิ.ย. 65 - 24 มิ.ย. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿9,500

3 ก.ค. 65 - 8 ก.ค. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿9,500

17 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿9,500

31 ก.ค. 65 - 5 ส.ค. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿9,500

7 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿9,500

14 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿9,500

28 ส.ค. 65 - 2 ก.ย. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿9,500



11 ก.ย. 65 - 16 ก.ย. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿9,500

18 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿9,500

25 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿9,500

16 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿9,500

22 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65 ฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿9,500

23 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿9,500

30 ต.ค. 65 - 4 พ.ย. 65 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿9,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานคันไซ - ปราสาทโอซากา - JTC DUTY FREE -
มิตซุยเอาทเลตพารค Shiga Ryuo - โอกากิ

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจาหนาท่ีของบริ
ษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติดแท็คกระเปา

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

00.55 น. นําทานเดินทางสูโอซากา สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ612 (คา
ทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น)

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผานพิธีการ/ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
รับกระเปาเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว

จากนั้นนําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา เป็นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา สรางขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณท่ีเคย
เป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 ปราสาทโอซากาปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 สวน 8 ชั้นเครื่องประดับหลังคาและภาพ
เสือบนกําแพงตัวปราสาทละหลายๆสวนลงทองสีอรามสวยงามบนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukakuทานสามารถมองเห็น
ทิวทัศนโดยรวมของเมืองโอซากาไดอยางชัดเจนในแตละปีจะมีนักทองเท่ียวจากท้ังในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ลาน
คน(ทัวรนําชมและถายรูปบริเวณดานนอก)

จากนั้นนําทานเดินทางไปชอปป้ิงท่ี ราน JTC Duty free อิสระเลือกซ้ือสินคาราคาถูก และผลิตภัณฑตางๆของญ่ีป ุนตาม
อัธยาศัย

จากนั้นใหทานไดถายรูปจุดเช็กอิน ปายกูลิโกะ ใครท่ีมาโอซากาตองไมพลาดท่ีจะถายรูปกับปายกูลิโกะเพราะวาปายแหงน้ี
ถือวาเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากาและถนนยอดฮิตโดะทนโบะริ Dotonbori ถายรูปตามอัธยาศัย

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟตชาบู

จากนั้นนําทานเดินทางไปชอปป้ิงสินคาแบรนเนมดราคาพิเศษท่ี MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO มีสินคาแบ
รนดเนม รวมถึงรานอาหาร เครื่องด่ืม อิสระใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานดินทางสูท่ีพักโอกากิ

ค่ํา

อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

พัก: Hotel Koyo/Quintessa Hotel Ogaki หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอม
ใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง) (อาจจะมีการปรับเปล่ียนพักเมืองใกลเคียง เชน นาโกยา)

ทาอากาศยานคันไซ

ปราสาทโอซากา

JTC DUTY FREE

 เชา

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง

แหลงชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีตางๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟตชาบู

มิตซุยเอาทเลตพารค Shiga Ryuo

โอกากิ

 บาย

ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงเอาทเล็ทมอลลขนาดใหญของญ่ีป ุน มีสินคาแบรนดเนมมากมาย รวมถึง
รานอาหาร เครื่องด่ืม รานกาแฟ นักทองเท่ียวสามารถเพลิดเพลินกับอาหารมากมายท่ีศูนย
อาหารรวมถึงอาหารจากรานอาหารท่ีมีชื่อเสียงในทองถิ่น

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในจังหวัดกิฟุ ประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูในพ้ืนท่ีทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ท่ีราบโนบิ แมน้ําสายหลักท่ีไหลผานเมืองคือแมน้ําอิบิ



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เซกิ - รานซันซู - ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ - ชิราคาวาโกะ -
ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - สะพานนาคา
บาชิ - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น

เวลาญ่ีป ุนเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

ท่ีปราสาทโอซากา ทัวรนําชมดานนอก

อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง) (อาจจะมีการปรับเปล่ียนพักเมืองใกล
เคียง เชน นาโกยา)

 คํ่า  Hotel Koyo or Quintessa Hotel Ogaki หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองเซกิ

นําทานแวะชม รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานท่ีท่ีผลิตมีดไดคมสุด ๆ อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบ
ญ่ีป ุนอยางดาบเซกิ สําหรับท่ีรานซันชูน้ีมีเครื่องใชของมีคมตาง ๆ มากมายกวา 3,000 ชิ้น ไมวาจะเป็นมีดหรือกรรไกรตัดแตงกิ่ง
และสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรือมีดสําหรับทําครัวหลากหลายรูปแบบ และอีกสิ่งหน่ึงพลาดไมไดเมื่อมารานซันชู
คือ การชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ ดาบซามูไรคมๆท่ีฟันฉับเดียวตนไผก็ขาดเป็น 2 ทอน พรอมใสชุดกิโมโนและเสื้อกัก๊ซามูไร
ถายรูปเป็นท่ีระลึก

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ เป็นหมูบานชาวนาเล็กๆท่ีสรางทอดตัวขนานไปกับแมน้ํา
โชคาวะในท่ีราบทามกลางขุนเขาแวดลอม เป็นเสนทางระหวาง ทาคายามา และ คานาซาวา ของจังหวัดกิฟุ แหงภูมิภาคชูบุ ดิน
แดนท่ีรวยวัฒนธรรม เป็นหมูบานสวยระดับโลกท่ียังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีป ุนขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยู
เนสโกใหเป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม 199 บานบางหลังมีอายุยาวนานกวา 250 ปี ท่ีน่ีมีผูคนจากท่ัวทุกมุมโลกหล่ังไหลชม
ความงามในแตละปีจํานวนมาก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน Japanese Set

นําทานชม ทาคายามา จินยะ หรือ ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ถายรูปดานหนา) ซ่ึงเป็นจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา
เป็นท่ีทํางานและท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัย
เอโดะ

จากนั้นนําทานเดินชมหมูบาน LITTLE KYOTO หรือยานซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเกาท่ีมีการ
อนุรักษบานเรือนในสมัยเอโดะท่ีมีอายุกวา 300 ปีไวไดเป็นอยางดี เป็น 1 ใน ยานท่ีเรียกวาเป็น Old Town ของญ่ีป ุน เมื่อครั้ง
หน่ึงในอดีตคือในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868) จุดเดนคืออาคารเกาแกสวนใหญก็ตกทอดมาตั้งแตยุคเอโดะมาถึงปัจจุบัน
เป็นการสรางบานเรือนตามสไตลแบบญ่ีป ุนแท อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและชื่นชมกับทัศนียภาพ

หรือถายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสีแดงท่ีทอดขามแมน้ํามิยากาวะซึงเป็นสัญลักษณของเมืองทาคายามา
อีกดวย อิสระเก็บภาพความประทับใจเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเขาสูท่ีพักนากาโนะออนเซ็น

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา บุฟเฟตขาปูไมอ้ัน

หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ําแรออนเซ็น (Onsen) น้ําแรในสไตลญ่ีป ุนใหทานไดพัก
ผอนอยางเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีป ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวด
เมื่อยตางๆ และชวยผอนคลายความตึงเครียดไดอยางดี พรอมท้ังบํารุงผิวพรรณใหเปลงปล่ัง

่ ่



พัก: Shirakaba Kogen Hotelหรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัด
หมาย5วันกอนวันเดินทาง)

เซกิ

รานซันซู

ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ

ชิราคาวาโกะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองตํานานแหลงตีดาบซามูไรท่ีมีมากวาพันปี ถึงวันน้ี ท่ีน่ียังเป็นเมืองอุตสาหกรรม
ผลิตสินคาเกี่ยวกับเครื่องตัดทุกชนิด จนมีชื่อเสียงผลิตสินคาสงออกไปท่ัวโลก สรางราย
ไดหลอเล้ียงเมืองน้ีไดกวา 4,000 ลานบาทตอปี

รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานท่ีท่ีผลิตมีดไดคมสุด ๆ อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีมีชื่อ
เสียงเรื่องการตีดาบญ่ีป ุนอยางดาบเซกิ สําหรับท่ีรานซันชูน้ีมีเครื่องใชของมีคมตาง ๆ
มากมายกวา 3,000 ชิ้น

อิไอ คือ หน่ึงในศิลปะดาบญ่ีป ุนชนิดหน่ึงซ่ึงยังคงมีใหไดเห็นกันอยูในปัจจุบัน ลักษณะ
ของอิไอ หรือ บางท่ีเรียกวา “อิไอโด” ไมใชการชักดาบปะทะกันอยางดุเดือดกับคูตอสู
เหมือนอยางการฟันดาบไม “เคนโด” อิไอ คือ ศิลปะการชักดาบและการเก็บดาบเขาฝักใน
ทาน่ังอยางมีแบบแผนซ่ึงเป็นศิลปะท่ีไมรุนแรงจึงทําใหสามารถเรียนรูไดไมจํากัดเพศและ
วัย

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู Japanese Set

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา บาย

ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี



วันท่ี 4 หมูบานโบราณอิยาชิโนะซาโตะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน -
ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - โยโกฮามา

 หมายเหตุ ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

สะพานนาคาบาชิ

เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมไว ท้ังวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบด้ังเดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็น
อยางดี

สะพานนาคาบาชิ ท่ีมีสีแดงเดน พาดผานแมน้ํามิยากาวา รวมท้ังยังมี “ซากุระสีชมพู”
ขนานกับแนวแมน้ําแหงน้ีอีกดวย (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ซ่ึงเป็นจุดยอดนิยมของการ
เก็บภาพประทับใจ สะพานแหงน้ีเป็นสัญลักษณของเมืองทาคายามา และเป็นเสนทางใน
การจัดเทศกาลทาคายามามัตสุริ(Takayama Matsuri)อีกดวย ในชวงฤดูใบไมผลิรอบๆ
สะพานจะเต็มไปดวยดอกซากุระท่ีบานสะพรั่ง

บุฟเฟตขาปูยักษ

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟตขาปูไมอ้ัน

 Shirakaba Kogen Hotel หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู หมูบานอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) เป็นหมูบานโบราณอันสวยงามท่ีจะทําใหไดสัมผัสถึงความเป็น
ญ่ีป ุนอยางแทจริง ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณสําคัญของประเทศ
ญ่ีป ุน และเป็นจุดท่ีสามารถชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิไดอยางเต็มตา รวมถึงท่ีน่ียังมีบริการชุดกิโมโนและชุดซามูไรใหนัก
ทองเท่ียวไดสวมใสเพ่ือถายรูปเก็บไวเป็นท่ีระลึกดวย

้ ่ ่ ่



จากนั้นนําทานเดินทางสู ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว ซ่ึงไดจําลองเหตุการณตางๆท่ีเกิดแผนดินไหวในญ่ีป ุน และสาธิตวิธี
ปองกันตัว และทานยังสามารถเขาไปทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวในระดับท่ีแตกตางกันได ใหทานเลือกซ้ือสินคาราคา
พิเศษ เชนโฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ วิตามิน ครีมตางๆเป็นตน

จากนั้นนําทานเดินทางไป ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนู Japanese Set

เดินทางเดินทางไปยัง หมูบานโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมูบานเล็กๆ ประกอบดวยบอน้ํา 8 บอใน
โอชิโนะ ตั้งอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอน้ําท้ัง 8 น้ีเกิดจากการละลายหิมะบนภูเขาไฟฟูจิท่ี
ละลายในชวงฤดูรอนท่ีมีอายุมามากกวา 1,200 ปี ท่ีใชเวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ้ืนดินและซึมซาบไปยังบอน้ําแตละ
บอน้ํา ดังนั้นน้ําท่ีอยูในบอจะเป็นน้ําท่ีใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานท่ีแหงน้ียังไดถูกเลือกใหเป็น 1 ใน 100
อันดับ แหลงน้ําจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีป ุนอีกดวย

จากนั้นเดินทางสู โยโกฮามา เมืองหลวงของจังหวัดคานากาวา(Kanagawa) ท่ีมีประชากรอาศัยอยูมากกวา 3 ลานคนทําให
เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุนรองจากโตเกียว นอกจากน้ียังเป็นเมืองทาเรือท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นเมืองศูนยกลาง
การคา อุตสาหกรรม แฟชั่นและคมนาคมไปสูภูมิภาคอ่ืน แวะใหทานไดถายรูปจุดชมวิวโยโกฮามา

ค่ํา

นําทานเขาท่ีพัก อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย โรงแรมทําเลดี ใกลสถานีรถไฟ ทานสามารถน่ังรถไฟไปเท่ียวท่ี โยโกฮามา
ไชนาทาวน ไชนาทาวน ท่ีใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน ศูนยรวมรานอาหารของโยโกฮามา มีรานคาท้ังหมด 620 ราน สามารถล้ิมรสอาหาร
จีนแทๆไดดวย

พัก: APA Hotel Yokohama Bay Tower หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบ
นัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง) โรงแรมมีบริการเพ่ิมเติม Public bath เรียกวา Dai Yokujo เหมือนออนเซ็น แตไมใชน้ําแร
บริการดวย

หมูบานโบราณอิยาชิโนะซาโตะ

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน

ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานโบราณท่ีจะทําใหไดสัมผัสถึงความเป็นญ่ีป ุนอยางแทจริง ตั้งอยูทางทิศตะวัน
ตกของทะเลสาบไซโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณสําคัญของประเทศ
ญ่ีป ุน และเป็นจุดท่ีสามารถชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิไดอยางเต็มตา รวมถึงท่ีน่ียังมี
บริการชุดกิโมโนและชุดซามูไรใหนักทองเท่ียวไดสวมใสเพ่ือถายรูปเก็บไวเป็นท่ีระลึก

เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

เป็นทะเลสาบท่ีใหญเป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบท้ัง 5 ท่ีอยูรอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็น
สถานท่ีสวยติดอันดับในการถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ ถือไดวาเป็นเสนท่ีใกลกับภูเขาไฟฟูจิ
มากท่ีสุด จนเรียกไดวาเป็นประตูสูฟูจิ เป็นจุดชมความงามของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู Japanese Set



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนน
นาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - ตลาดสึคิจิ - โอไดบะ - ไดเวอร
ซิตี้ โตเกียว พลาซา - กันด้ัม ฟรอนท โตเกียว - ทาอากาศยาน
นาริตะ

อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง) โรงแรมมีบริการเพ่ิมเติม Public bath
เรียกวา Dai Yokujo เหมือนออนเซ็น แตไมใชน้ําแรบริการดวย)

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

โยโกฮามา

 บาย

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบท้ัง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําท้ังหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติท้ัง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

เป็นเมืองทาเรือท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน ท้ังยังเป็นเมืองศูนยกลางการคา อุตสาหกรรม แฟชั่น
และคมนาคมไปสูภูมิภาคอ่ืน

 คํ่า  APA Hotel Yokohama Bay Tower หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู โตเกียว

เดินทางสู วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค เจาแมกวนอิมทองคําท่ีเป็นทองสัมฤทธิ ์มี
ขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธท่ีเกาแกท่ีสุดในภูมิภาคคันโต และมีผูคนนิยมมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคล
ตลอดท้ังปี

ถายภาพเป็นท่ีระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟาคํารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลก แขวนอยูเลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิส์ิทธิข์องวัดแหงน้ี หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอป
ป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขาย ขนม
ท่ีคนญ่ีป ุนมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน ทานจะไดเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงของฝากท่ีเป็นแบบญ่ีป ุนญ่ีป ุน Made In Japan
แทๆ

หากมีเวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนดมารคใหม
ของมหานครโตเกียว ท่ีทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากุซะ สําหรับโตเกียวสกายที เปิด ใหบริการเมื่อวัน
ท่ี 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมปเกาคือหอคอยแคนตันทาวนเวอรท่ีนครกวางโจวของจีน และหอซี
เอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโตของแคนาดา

เดินทางสู ตลาดปลาสึกิจิ ตลาดปลาใจกลางโตเกียว ภายในตลาดเต็มไปดวยรานคาปลีกและรานอาหารตั้งเรียงรายเป็นจํานวน
มาก มีรานขายปลาทะเลสด ผักผลไมตามฤดูและซาชิมิ ปลาดิบ หรือซูชิดวย

บาย

้



อาหารมื้อกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางไป โอไดบะ ยานเมืองใหมท่ีเกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ใหทานไดชอปป้ิงสินคาหลากหลายชนิดท่ี
หางไดเวอรซิตี้ ซ่ึงภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมายและใหทานถายรูปกับ กันด้ัมตัวใหม RX-0 Unicorn
ขนาดเทาของจริงโดยสรางขึ้นมาตามอัตราสวน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทําใหมีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และ
เพ่ิงเปิดตัวเป็นทางการในวันท่ี 24 กันยายน 2560 ถายรูปตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ

อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ค่ํา

20.15 น. เหินฟาสูทาอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ607 01.20+1 (คาทัวรไมรวมคา
อาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น)

โตเกียว

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดินท่ีอยูติดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ถนนเสนน้ีมี
รานคามากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย



 หมายเหตุ อาหารมื้อกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น

โตเกียวสกายทรี

ตลาดสึคิจิ

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมท้ังมีอควอเรียมอยูในนั้น

เป็นชื่อตลาดปลา แตตลาดน้ีขายผักผลไมและของสดอ่ืนๆ ดวย เป็นตลาดท่ีอยูใจกลาง
เมืองโตเกียวและชื่อดังท่ีสุด ซ่ึงมีปลาสดมากกวา 2,000 ตันตอวันผานเขามา ซ่ึงตลาด
ปลาสดชื่อดังของโตเกียวแหงน้ี ไดมีการยายไปยังตลาดปลาแหงใหมชื่อ “โทโยสุ”
(Toyosu) ซ่ึงตั้งอยูบนเกาะโอไดบะ (Odaiba) โดยตลาดแหงเดิมไดถูกปิดตัวไปในวันท่ี 6
ตุลาคม 2018 และท่ีใหมไดเปิดใหบริการอยางเป็นทางการวันแรกในวันท่ี 11 ตุลาคม
2018 ถึงแมจะยายตลาดไป แตท่ีน่ีก็มีสินคาของขายมากมายท่ีนาสนใจยังคงอยู

โอไดบะ

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว

 บาย

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาด
เทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางกันด้ัม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง

สามารถเขาไปชมไดฟรี ตั้งอยูใกลๆกับหาง Diver City Tokyo นอกจากหุนกันด้ัมแลว
จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันด้ัมโดยเฉพาะ ไมวาจะเป็น Museum Space,
Experiece Field , DOME-G เป็นตน โดยมีคาใชจายในการเขาชม นอกจากน้ียังมี
Gundam Official Shop และ Guadam Cafe อีกดวย เปิดตั้งแต 10.00-20.00 น

ทาอากาศยานนาริตะ คํ่า

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน



วันท่ี 6 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

01.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อ
ทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง (ไมนับ
รวมวันหยุดและ ส-อา ) มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี4ของการเดินทางรวมจํานวน4ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้น
อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดิน
ทาง

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว
ตามพ.ร.บ การทองเท่ียวเทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และ
ทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการเดิน
ทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)

17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

การชําระเงิน
ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 30 วัน 



สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) กรุณาตรวจสอบ
กอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณา
สงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน ท่ีน่ังเป็นไปตามการจัดสรร

ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได การอัพเกรดท่ีน่ัง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรับท่ีน่ัง
Business/Premium ตั๋วกรุปทัวรไมสามารถอัพท่ีน่ังได กรณีตองการอัพเกรดท่ีน่ัง โปรดสอบถาม

2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องท่ีสายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้น
เครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ  **กรณีทานมีความประสงค
จะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10 วันเทานั้นพรอมชําระคาน้ําหนัก**

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมไดจาก
บริษัท ประกันท่ัวไป

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเป็นตน

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

5. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม 

6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,700 บาทตอทริป ชําระคาทิปท่ีสนามบินดอนเมืองขาไป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแต
ความประทับใจในบริการ
 

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย (เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2.สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3.ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4.กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน

 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

 3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

 4.เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ



หมายเหตุ
รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือ

วันหยุดของญ่ีป ุน  เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก เพ่ือ
ใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวัน
ละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียน
เวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวน
สิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้น

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัด
ไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ
ตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีป ุน)
 ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี 

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น


