
 

CODE: JXW28 Wow! Japan Alps Snow Wall 6D4N 

 

 

 
 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Wow! Japan Alps Snow Wall  
โอซากา้ เกยีวโต นาโกยา่ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ 6วนั 4คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT สูค่นัไซ(โอซากา้)  เครือ่งล าใหญ ่ 
B777 ทีน่ ัง่แบบ3-4-3 น า้หนกักระเป๋า 20 KG พรอ้มบรกิารอาหารบนเครือ่ง1มือ้ 

 “สมัผสัใกลช้ดิกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิเสน้ทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คโุรเบะ”   
  

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี (Infant) 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

17-22 เมษายน 62 35,888  
 

 
 

เด็กทารกไมเ่กนิ 2 ขวบ 7,000 บาท 

9,500 34  

24-29 เมษายน 62 37,888 9,500 34  

1-6 พฤษภาคม 62 33,888 9,500 34  

8-13 พฤษภาคม 62 33,888 9,500 34  

15-20 พฤษภาคม 62 33,888 9,500 34  

22-27 พฤษภาคม 62 32,888 9,500 34  

29พฤษภาคม-3มถินุายน 31,888 9,500 34  

5-10 มถินุายน 62 29,888 9,500 34  

12-17 มถินุายน 62 29,888 9,500 34  

 
 
 
 



 

 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1 

Return       KIX – DMK XW111 08.30-12.10 

บรกิารอาหารบนเครือ่ง 1 ขา 

 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง DMK XW112  23.40-07.10 +1  
 

2  ทา่อากาศยาน คนัไซ – เกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ– ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ - โอกาก ิ
 เทีย่ง (ชาบเูกยีวโต บฟุเฟ่ต)์ 

3  ทาคายามา่ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – มตัสโึมโต ้-  
ปราสาทมตัสโึมโต ้– ออนเซ็น    เชา้,เทีย่ง,เย็น 

4 เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คโุรเบะ ก าแพงหมิะ  - ฟกุยุ/กโุจ 
เชา้,เทีย่ง,เย็น 

5 ฟุกยุ/กโุจ – โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – โดทงพลาซา่ – ชนิไซบาช ิ
เชา้,เทีย่ง (BBQ บฟุเฟ่ต)์ 

6 สนามบนิคนัไซ  KIX-DMK  XW111 08.30-12.10  
เชา้ (บรกิารSet Box) 

 

วนัแรก        กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง  
 

 
20.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 

เคานเ์ตอร ์ 4สายการบนิ NOKSCOOT เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.40 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสำยกำรบิน  NOKSCOOT 
เทีย่วบนิที ่XW112  
 

วนัทีส่อง    ทา่อากาศยาน คนัไซ – เกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ– ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ – โอกาก ิ
                  อาหารเทีย่ง (ชาบเูกยีวโต บฟุเฟ่ต)์ 

 
07.10 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำของท่ำนเพือ่

ควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ส าคญั!!! 
ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด 
จ าพวก เนื้อสตัว ์ พืช ผกั  ผลไม้ เข้า
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั 
จำกนั้นน ำท่ำนขึ้นรถปรับอำกำศน ำท่ำน
เดนิทำงสู่เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเก่ำแก่
ของญีปุ่่ น ซึง่มำมอีำยยุำวนำนกว่ำ 1, 000 ปี 
ซึ่งในอดีตมีควำมเจริญ รุ่งเรืองทำงดำ้น
ศำสนำศลิปวัฒนธรรม และกำรปกครองเป็นอย่ำงมำก น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัคโิยมสิ ึ
หรอืวดัน า้ใส วัดน ้ำใส สำยน ้ำ 3 สำยในกรงุเกำ่เกยีวโต วัดเกำ่แกบ่นเนนิเขำทีม่อีำยุ
เก่ำแก่กว่ำตัวเมอืงเกยีวโต ไดแ้ก่ วัดคโิยมสิเึดระ แปลเป็นภำษำไทยว่ำ “วัดน ้ำใส” 
เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเกียวโต สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 778 หรือ พ.ศ. 1321 
นักทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทำงมำเพือ่สกักำระและขอพรจำกองคพ์ระโพธสิตัวเ์จำ้แมก่วนอมิ 
11 พักตร ์1000 กร ซึง่เป็นพระประธำนของวัด นอกจำกนี้ทีน่ีย่ังเป็นทีป่ระดษิฐำนของ
เทพเอบสิผึูเ้ป็นเทพเจำ้แหง่ควำมร ่ำรวยมัง่คั่ง  



 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนชูาบเูกยีวโตบฟุเฟ่ต ์
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิชม เสาโทรอิ  ิซุม้ประตูสีแดงที่เป็น

สญัลักษณ์ของศำลเจำ้ ทีม่มีำกกวำ่รอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำมเสน้ทำงของไหลเ่ขำ
ลดหลั่นกันบนเสน้ทำงยำวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉำกของภำพยนตร์เรื่อง 
MEMORIES OF GEISHAที ่ซำยรู ินำงเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพือ่ไป
ขอพรเทพเจำ้ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำ จำกนัน้ท่ำนไปชอ้ปป้ิง สนิคำ้แบรน
เนมด์รำคำพิเศษ ที่ Mitsui Outlet เป็นเอำท์เล็ตมอลล์ขนำดใหญ่ที่สุดใน
ญีปุ่่ นใกล ้มสีนิคำ้แบรนดเ์นมมำกมำย รวมถงึรำ้นอำหำร เครือ่งดืม่ รำ้นกำแฟ 

เย็น (อำหำรเย็นอสิระตำมอธัยำศัย) จนสมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพ่ัก  

ทีพ่กั: Quintessa Ogakiหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย3-5วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 

วนัทีส่าม ทาคายามา่ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซูิจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ –  
                  มตัสโึมโต ้- ปราสาทมตัสโึมโต ้– ออนเซ็น      อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่2) 

 น ำท่ำนชม ทาคายาม่า จนิยะ หรอื 
ที่ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคา
ยามา่ (ถ่ำยรูปดำ้นหนำ้) ซึง่เป็นจวน
ผู ว้่ำแห่ งเมืองทำคำยำม่ำ เป็นที่
ท ำงำนแล ะที่ อ ยู่ อ ำศั ยของผู ้ว่ ำ
รำชกำรจังหวัดฮิดะ เป็นเวลำกว่ำ 
176 ปี ภำยใตก้ำรปกครองของโชกนุ
ตระกูลกุกำวำ ในสมัยเอโดะ จำกนัน้
น ำท่ ำน เดิม ชม  หมู่ บ ้าน  Little 
Kyoto หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิSanmachi-Suji ซึง่เป็นหมู่บำ้นเก่ำแก่สมัย   เอโดะกว่ำ 300 ปีก่อน ที่ยัง  
อนุรักษ์และคงสภำพเดมิไดเ้ป็นอยำ่งด ีอสิระใหทุ้กท่ำนไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภำพเมอืงเกำ่ซึง่เต็มไป
ดว้ยบำ้นเรอืนโบรำณและรำ้นคำ้หลำกหลำย เชน่ รำ้นผลติและจ ำ  หน่ำยเหลำ้สำเก รำ้นท ำมโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้
เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพำะถิน่ เชน่ ซำรุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตำทำรกลงิตัวสแีดงไม่มหีนำ้ตำ ซึง่ถอืว่ำเป็น
สญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทำคำยำมำ่ และเป็นสนิคำ้ยอดนยิม เพรำะแฝงไปดว้ยควำมเชือ่เกีย่วกบัโชคลำงของชำว
ญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยำกำศอันน่ำประทับใจมำกมำย ท่ำนยังสำมำรถลองลิม้ชมิรสขนมของหวำนนำนำ
ชนดิอกีดว้ยหรอืถำ่ยรปูกบัสะพานสแีดงนาคาบาช ิNakabashi Bridge  

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3) แบบ Japanese Set 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หมูบ่า้นชริาคาวา

โกะ (Shirakawago-go) ไดรั้บกำร
ขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทำง
วัฒนธรรมโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.
1995 ภำยในหมู่บำ้นที่สวยงำมและ
เป็นแบบญี่ปุ่ นแทด้ัง้เดมินั้นมีเสน่ห์
ดึงดูดใหนั้กท่องเที่ยวทั ้งใน และ
ต่ ำ ง ป ร ะ เท ศ เ ป็ น จ ำ น ว น ม ำ ก 
เอกลักษณ์ของบำ้นในแบบกัสโชสคึุร ิ(Gassho-zukuri) บำ้น แบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิ ชือ่นี้ไดม้ำจำกค ำว่ำ“กัสโช” ซึง่
แปลว่ำ “พนมมอื”ตำมรปูแบบของบำ้นทีห่ลังคำชนัถงึ 60 องศำ มลีักษณะคลำ้ยสองมอืทีพ่นมเขำ้หำกัน ตัวบำ้นมี
ควำมยำวประมำณ 18 เมตร และมคีวำมกวำ้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรำ้งของบำ้นสรำ้งขึน้โดยไมไ่ดใ้ชต้ะป ูอกีทัง้วัสดุ
อปุกรณ์ในกำรกอ่สรำ้งต่ำงๆ ลว้นแต่มำจำกวัสดุจำกธรรมชำต ิอย่ำงตน้หญำ้ทีป่ลูกไวเ้พือ่น ำมำใชม้งุเป็นหลังคำ
ขนำดหนำแต่ยงัคงควำมแข็งแรง จนสำมำรถรองรับหมิะทีต่กมำอยำ่งหนัก
ในชว่งฤดูหนำวไดเ้ป็นอย่ำงด ีจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงมตัสโึมโต ้
น ำทำ่นแวะถ่ำยรปู ปราสาทมตัสโึมโต ้หรอืปราสาทอกีาด า (ทัวรน์ ำชม
ถำ่ยรปูดำ้นนอก) เป็นปรำสำทไมท้ีค่งควำมดัง้เดมิและเกำ่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ น
และไดถู้กขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตลิ ้ำค่ำประจ ำชำต ิกำรตัดกันของสดี ำ
และสีขำวของผนังปูนดำ้นนอกปรำสำท ท ำใหป้รำสำทแห่งนี้ดูโดดเด่น
งดงำมตัดกบัฉำกหลังของเทอืกเขำแอลป์ญีปุ่่ น ปรำสำทแห่งนีถู้กสรำ้งขึน้



 

จำกองคป์ระกอบทำงสถำปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวหลำยอย่ำง ปรำสำทมัตสโึมโตย้ังมศีำลำชมดวง
จันทรท์ีง่ดงำม แสดงใหเ้ห็นถงึวถิชีวีติของขนุนำงในสมยักอ่น สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหาร (มือ้ที4่ )  

ทีพ่กั: Itoen Asamanoyu/ Riverside Ueda Kan Onsen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั หลงัอาหารไมค่วร

พลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออนเซ็น Onsen น า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นได้
พกัผ่อนอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น า้แร่ธรรมชาตนิีม้สี่วนช่วยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณ
เปลง่ปล ัง่  
(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทำง)

 

วนัทีส่ ี ่ เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คโุรเบะ ก าแพงหมิะ  - ยา่นฟกุยุ/กโุจ 
                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น  
 
เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

เจแปนแอลป์  ทาเตยามะ-คุ โรเบ ะ (Tateyama 
Kurobe Alpine Route) เสน้ทำงที่เริม่ตน้ที่เขำทำเตยำ
มะ (Mount Tateyama) ในจังหวัดโทยำมะ (Toyama) 
ไปสิ้นสุดที่สถำนีโองิซำวะ (Ogisawa) ในจังหวัดนะ
งะโนะ (Nagano) ระยะทำงยำวประมำณ 25 กโิลเมตร 
และตอ้งอำศัยยำนพำหนะหลำกหลำยรูปแบบในกำร
เดนิทำง ทัง้เคเบิล้คำร ์รถบัส และกระเชำ้ไฟฟ้ำ เป็นตน้ 
โดยตลอดเสน้ทำงท่ำนจะไดร้ื่นรมย์กับทิวทัศน์อัน
ยิ่งใหญ่ ต ระกำรตำของเทือก เขำแอลป์ เหนือซึ่ง
ครอบคลุมระยะทำงกว่ำ 3,000 เมตร (หมำยเหตุ: 
เสน้ทำงขึน้-ลง อำจมสีลับจดุขึน้สถำนโีองซิำวะลงสถำนทีำเตยำมะได)้ 
น าทา่นสมัผสัใกลช้ดิกบัความมหศัจรรย์
ของธรรมชาต ิเสน้ทางเจแปนแอลป์ทา
เทยามะ คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
เจแปนแอลป์ น ำท่ำนเดนิทำงสู ่สถานโีองิ
ซาวะ น ำท่ำนเดนิทำงผ่ำนอโุมงคท์ีล่อดใต ้
ภเูขำทำเทยำมำ่ทีม่คีวำมยำว 3.6 กโิลเมตร
โดย น่ังรถบัสรำงไฟฟ้ ำอุโมงค์คัน เต็น 
นับเป็นอุโมงคท์ี่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่ นน ำท่ำน

ชมเขือ่นคุโรเบะซึง่เป็นเขือ่นกัน้น ้ำทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น โอบลอ้มดว้ย
ภูเขำนับรอ้ยลูกและชมทัศนียภำพของวงลอ้มเขำหมิะ มคีวำมสูงถงึ 186 เมตร 
และมคีวำมกวำ้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลำตัง้แต่เริม่บกุเบกิจนเสร็จสิน้ประมำณ45 
ปี เฉพำะตัวเขือ่นใชเ้วลำในกำรสรำ้ง4 ปี โดยจะใชเ้วลำเดนิเทำ้เพื่อขำ้มเขือ่น 
800 เมตร ประมำณ15นำท ีชมทัศนียภ์ำพทะเลสำบคุโรเบะทีส่วยงำม น ำท่ำนน่ัง
เคเบิล้คารล์อดภูเขำจำก สถำนีคุโรเบะโกะไปยังสถำนีคุโรเบะไดระระยะทำง
ประมำณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คำรแ์ห่งเดยีวในญี่ปุ่ นทีล่อดภูเขำตัง้แต่ตน้จน
สุดเสน้ทำง ทัง้นี้เพือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมำกในฤดูหนำว ใหท้่ำนไดช้มที่
รำบคุโรเบะไดระที่สวยงำม เต็มไปดว้ยหิมะ จำกนั้นน ำท่ำนโดยสารกระเช้า
ไฟฟ้าทีไ่มม่เีสำกลำงตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานไีดกนัไบ เป็นจุดชมววิบน

เขือ่น สถำนีรถไฟ ใหท้่ำนไดช้มควำมงำมบนสถำนีไดจ้ำกชัน้2 จำกนัน้น ำท่ำน
เดนิทำงสู ่สถานมีโูรโดะ โดยรถบสัไฟฟ้า ลอดอโุมงคท์ำเตยำมะ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) เมนแูบบ Set ญีปุ่่ น 
น ำท่ำนชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวำมสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอนัดับสองรองจำกภเูขำไฟฟจู ิและยังเป็นหนึง่
ในสำมภเูขำศักดิส์ทิธิต์ำมควำมเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แตส่มยัโบรำณ ใหท้่ำนไดเ้ก็บภำพทวิทัศนอ์ันสวยงำมน่ำประทับใจ
จำกยอดเขำทำเทยำมำ่ ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้ำโปร่ง สำมำรถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขำไฟฟจู ิและใหทุ้กท่ำนไดเ้ดนิบน
เสน้ทำงที่สองขำ้งทำงเป็นก าแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกว่ำสบิเมตร สัมผัสกับควำมขำวของหมิะที่
สวยงำมและอำกำศอันหนำวเย็น นับเป็นอีกทัศนียภำพที่ตื่นตำตื่นใจ ใหท้่ำนเพลดิเพลนิกับกำรบันทกึภำพที่
ประทับใจ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำง โดยสารรถปรบัอากาศ ระหว่ำงทำงใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของ
เทือกเขำแอลป์ญี่ปุ่ น ใหท้่ำนไดเ้ก็บเกีย่วควำมประทับใจตำมอัธยำศัยเดนิทำงสู่สถานบีโีจดยัระ แลว้น ำท่ำน
โดยสำรโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภเูขำสูส่ถานทีาเตยามะ น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นฟุกยุ/กโุจ 



 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที7่)  หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กั  

ทีพ่กั: ยา่นกโุจ/ฟุกยุ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย3-5 วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 

วนัทีห่า้      ฟกุยุ/กโุจ – โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – โดทงพลาซา่ – ชนิไซบาช ิ
                 อาหาร เชา้,เทีย่ง (BBQ บฟุเฟ่ต)์ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที8่) 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่โอซาก้า  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็น

สัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอซำกำ้ สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คย
เป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.
1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผูพ้ยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรก
หอคอยปรำสำทหรอืส่วนทีเ่รยีกว่ำ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมำ แต่
หลังจำกสงครำม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่ำลำ้ง
โคตร Tenshukakก็ถูกท ำลำยลงยอ่ยยับต่อมำไดรั้บกำรบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa 
แตน่่ำเสยีดำยทีใ่นปี ค .ศ.1665 ไดถู้กฟ้ำผำ่เสยีหำยทัง้หมด กอ่นจะท ำกำรบรูณะขึน้มำ
ใหม่อกีครัง้และถูกประกำศใหเ้ป็นสมบัตขิองชำตอิกีดว้ย (ชมและถ่ำยรูปบรเิวณดำ้น
นอก) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่) BBQ Yakiniku บฟุเฟ่ต ์
 น ำท่ำนไปชอ้ปป้ิงที ่DOTON PLAZA เป็นหำ้งส ำหรับละลำยเงนิเยน พบกับสนิคำ้หลำกหลำยรำคำถูก ไมว่่ำจะ

เป็นเครื่องส ำอำง ครีม ของใช ้ยำบ ำรุง สุขภำพ 
สบู ่ครมีลำ้งหนำ้ เครือ่งไฟฟ้ำ เป็นตน้อสิระใหท้ำ่น
เลือกซื้อตำมอัธยำศัยน ำท่ำนเดนิทำงไปละลำย
เงนิเยน และอสิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้ที่ถนนโดทงโบ
ร ิย่านชนิไซบาช  ิแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยมที่สุด
ของโอซำกำ้ที่เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้มำกมำยทัง้แบ
รนด์เนมของมือสองรำ้นอำหำรชื่อดังมำกมำย
หลำกหลำยชนิดและไม่ควรพลำดชอ้ปป้ิงที่รา้น
ดองกี ้และมตัสโึมโตค้โิยช ิรำ้นคำ้ยอดนยิมในใจของคนไทยทัง้หลำยทีต่อ้งแวะเมือ่มโีอกำสไปญีปุ่่ น และถำ่ยรูป
กบัป้ำยกลูโิกะ 

เย็น (อสิระรับประทำนอำหำรตำมอธัยำศัย) จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีง   

(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย3-5วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 

วนัทีห่ก       ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                   
                   อาหารเชา้ (Set Box) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) (มือ้ที ่10) 

เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 
05.00น.    น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทำงกลับ 
08.30น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ   NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111  
12.10น.   เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิำพ  
 

**************************** 
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 อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัรา
แลกเปลีย่นปรบัสงูข ึ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  

- 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 35 วัน  
**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 
 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 
1.  คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรร Random ของสำยกำรบนิไมส่ำมำรถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้กำรซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 
 ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทำงโตเกยีว-นำรติะ สำมำรถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มช ำระคำ่ทีน่ั่งไดด้ังนี ้
- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 
- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิว้ 2,000 บำท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มำกกวำ่ 35 นิว้ 1,500 บำท 

โซนหนำ้ 31 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิว้ 1,700 บำท 

โซนหนำ้ 32-34 Super มำกกวำ่ 35 นิว้ 1,200 บำท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มำกกวำ่ 36 นิว้ 1,700 บำท 

*Stretch Seat 
-ไมอ่นุญำตใหเ้ด็ก ทำรก ผูส้งูอำยเุกนิ 65 ปีและผูพ้กิำร น่ัง 
-โซนเงยีบไมอ่นุญำตใหเ้ด็กน่ัง  
 
2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสำมทำ่นเต็มอำจมปีรับเปลีย่น
พักหอ้ง Single 1ทำ่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้
3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5.  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ NokScoot ก ำหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระ
ถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
(ค่ำทัวรไ์ม่รวมกำรประกันควำมคุม้ครองกำรสญูเสยีหรอืเสยีหำยของกระเป๋ำเดนิทำง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิควำมเสยี 
บรษัิทฯไมส่ำมำรถรับผดิชอบได)้ 
 ซือ้น ้ำหนักสมัภำระเพิม่สำยกำรบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทำงโตเกยีว มคีำ่ใชจ้ำ่ยดังนี ้ 
+5 กก. -- 400 บำท  
+10กก. -- 700 บำท 
+15กก. -- 1,000 บำท 
+20กก. -- 1,300 บำท 
+30กก. -- 2,350 บำท 
หมำยเหต:ุ สำยกำรบนิไมจ่ ำกดัจ ำนวนชิน้ในกำรโหลด แตก่ฎหมำยกำรบนิทั่วโลกให1้ใบ น ้ำหนักสงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 



 

6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิท่ำนละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้
7. 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 4,000 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.สิง่ทีย่นืยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 
4.ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยู ่ไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบตักิำรพ ำนักระยะสัน้ 
 3.ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่ 
    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. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณำแจง้บรษัิทฯ 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 ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงถงึวันที4่ของกำรเดนิทำงรวมจ ำนวน 4 ขวด 
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 กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ 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  
 
 

 
 


