
 

 

 

 
 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

Wow! Japan Alps Snow Wall  

โอซากา้ เกยีวโต นาโกยา่ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ 6วนั 4คนื 
 “สมัผสัใกลช้ดิกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิเสน้ทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คโุรเบะ”   

  
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี (Infant) 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 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 

วนัแรก        กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง  

 

20.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 เคานเ์ตอร ์ 4สายการบนิ 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 



 

23.40 น. น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ  NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW112  

 

วนัทีส่อง    ทา่อากาศยาน คนัไซ – เกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ– ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– มติซยุเอาทเ์ล็ตพารค์ – โอกาก ิ

                  อาหารเทีย่ง (ชาบูเกยีวโต บุฟเฟ่ต)์ 

 

07.10 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำของทำ่นเพือ่ควำม

สะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ส าคญั!!! ประเทศ

ญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า

ฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จำกนัน้น ำทำ่นขึน้รถ

ปรับอำกำศน ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงเกยีวโต เมอืง

หลวงเกำ่แกข่องญีปุ่่ น ซึง่มำมอีำยยุำวนำนกวำ่ 1, 

000 ปี ซึง่ในอดตีมคีวำมเจรญิรุ่งเรอืงทำงดำ้น

ศำสนำศลิปวัฒนธรรม และกำรปกครองเป็นอยำ่ง

มำก น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัคโิยมสิ ึหรอืวดัน า้ใส วัดน ้ำใส สำยน ้ำ 3 สำยในกรงุเกำ่เกยีวโต วัดเกำ่แกบ่นเนนิเขำทีม่ี

อำยเุกำ่แกก่วำ่ตัวเมอืงเกยีวโต ไดแ้ก ่วัดคโิยมสิเึดระ แปลเป็นภำษำไทยวำ่ “วัดน ้ำใส” เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืง

เกยีวโต สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 778 หรอื พ.ศ. 1321 นักทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทำงมำเพือ่สักกำระและขอพรจำกองคพ์ระ

โพธสิตัวเ์จำ้แมก่วนอมิ 11 พักตร ์1000 กร ซึง่เป็นพระประธำนของวัด นอกจำกนี้ทีน่ี่ยังเป็นทีป่ระดษิฐำนของเทพเอบสิ ึ

ผูเ้ป็นเทพเจำ้แหง่ควำมร ่ำรวยม่ังคัง่  

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนูชาบูเกยีวโตบฟุเฟ่ต ์

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลักษณ์

ของศำลเจำ้ ทีม่มีำกกวำ่รอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำมเสน้ทำงของไหลเ่ขำลดหลั่นกันบน

เสน้ทำงยำวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉำกของภำพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF 

GEISHAที ่ซำยรู ินำงเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจำ้ใหต้นเองสม

ควำมปรำรถนำ จำกนัน้ทำ่นไปชอ้ปป้ิง สนิคำ้แบรนเนมดร์ำคำพเิศษ ที ่Mitsui Outlet 

เป็นเอำทเ์ลต็มอลลข์นำดใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ นใกล ้มสีนิคำ้แบรนดเ์นมมำกมำย รวมถงึ

รำ้นอำหำร เครือ่งดืม่ รำ้นกำแฟ 

เย็น (อำหำรเย็นอสิระตำมอธัยำศัย) จนสมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูท่ีพั่ก  

ทีพ่กั: Quintessa Ogakiหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย3-5วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

วนัทีส่าม ทาคายามา่ - ทาคายามา่ จนิยะ - ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซิจู ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ –  

                  มตัสโึมโต ้- ปราสาทมตัสโึมโต ้– ออนเซ็น      อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่2) 

 น ำทำ่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่

การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ 

(ถ่ำยรูปดำ้นหนำ้) ซึง่เป็นจวนผูว้ำ่แหง่

เมอืงทำคำยำมำ่ เป็นทีท่ ำงำนและทีอ่ยู่

อำศัยของผูว้ำ่รำชกำรจังหวัดฮดิะ เป็น

เวลำกวำ่ 176 ปี ภำยใตก้ำรปกครอง

ของโชกนุตระกลูกกุำวำ ในสมัยเอโดะ 

จำกนัน้น ำทำ่นเดมิชม หมูบ่า้น Little 

Kyoto หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจู ิSanmachi-Suji ซึง่เป็นหมูบ่ำ้นเกำ่แกส่มัย  เอโดะกวำ่ 300 ปีกอ่น ทียั่ง  

อนุรักษ์และคงสภำพเดมิไดเ้ป็นอยำ่งด ีอสิระใหท้กุทำ่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภำพเมอืงเกำ่ซึง่เต็มไปดว้ย

บำ้นเรอืนโบรำณและรำ้นคำ้หลำกหลำย เชน่ รำ้นผลติและจ ำ  หน่ำยเหลำ้สำเก รำ้นท ำมโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้

ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพำะถิน่ เชน่ ซำรุโบะโบะ หรอื ตุก๊ตำทำรกลงิตัวสแีดงไมม่หีนำ้ตำ ซึง่ถอืวำ่เป็นสัญลักษณ์หนึง่



 

ของเมอืงทำคำยำมำ่ และเป็นสนิคำ้ยอดนยิม เพรำะแฝงไปดว้ยควำมเชือ่เกีย่วกับโชคลำงของชำวญีปุ่่ นอกีดว้ย และ

เก็บเกีย่วบรรยำกำศอันน่ำประทับใจมำกมำย ทำ่นยังสำมำรถลองลิม้ชมิรสขนมของหวำนนำนำชนดิอกีดว้ยหรอืถ่ำยรูป

กับสะพานสแีดงนาคาบาช ิNakabashi Bridge  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3) แบบ Japanese Set 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่หมูบ่า้นชริาคาวา

โกะ (Shirakawago-go) ไดรั้บกำรขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทำงวัฒนธรรม

โดยยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1995 ภำยใน

หมูบ่ำ้นทีส่วยงำมและเป็นแบบญีปุ่่ นแท ้

ดัง้เดมินัน้มเีสน่หด์งึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่ว

ทัง้ใน และตำ่งประเทศเป็นจ ำนวนมำก 

เอกลักษณ์ของบำ้นในแบบกสัโชสคึรุ ิ(Gassho-zukuri) บำ้น แบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ ชือ่นี้ไดม้ำจำกค ำวำ่“กัสโช” ซึง่แปลวำ่ 

“พนมมอื”ตำมรูปแบบของบำ้นทีห่ลังคำชนัถงึ 60 องศำ มลีักษณะคลำ้ยสองมอืทีพ่นมเขำ้หำกัน ตัวบำ้นมคีวำมยำว

ประมำณ 18 เมตร และมคีวำมกวำ้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรำ้งของบำ้นสรำ้งขึน้โดยไมไ่ดใ้ชต้ะป ูอกีทัง้วัสดอุปุกรณ์ในกำร

กอ่สรำ้งตำ่งๆ ลว้นแตม่ำจำกวัสดจุำกธรรมชำต ิอยำ่งตน้หญำ้ทีป่ลกูไวเ้พือ่น ำมำใชม้งุเป็นหลังคำขนำดหนำแตยั่งคง

ควำมแข็งแรง จนสำมำรถรองรับหมิะทีต่กมำอยำ่งหนักในชว่งฤดหูนำวไดเ้ป็นอยำ่งด ีจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืง

มตัสโึมโต ้น ำทำ่นแวะถ่ำยรูป ปราสาทมตัสโึมโต ้หรอืปราสาทอกีาด า (ทัวร์

น ำชมถ่ำยรูปดำ้นนอก) เป็นปรำสำทไมท้ีค่งควำมดัง้เดมิและเกำ่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ น

และไดถู้กข ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตลิ ้ำคำ่ประจ ำชำต ิกำรตดักันของสดี ำและสขีำว

ของผนังปนูดำ้นนอกปรำสำท ท ำใหป้รำสำทแหง่นีด้โูดดเดน่งดงำมตัดกับฉำก

หลังของเทอืกเขำแอลป์ญีปุ่่ น ปรำสำทแหง่นีถู้กสรำ้งขึน้จำกองคป์ระกอบทำง

สถำปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวหลำยอยำ่ง ปรำสำทมัตสโึมโตยั้งมศีำลำ

ชมดวงจันทรท์ีง่ดงำม แสดงใหเ้ห็นถงึวถิชีวีติของขนุนำงในสมัยกอ่น สมควรแก่

เวลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหาร (มือ้ที4่ )  

ทีพ่กั: Itoen Asamanoyu/ Riverside Ueda Kan Onsen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั หลงัอาหารไมค่วรพลาด

ประสบการณ ์การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ ออนเซ็น Onsen น า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่น

อยา่งเต็มอิม่  

 

วนัทีส่ ี ่ เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คโุรเบะ ก าแพงหมิะ  - ยา่นฟกุุย/กุโจ 

                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น  

 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

เจแปนแอลป์ ทาเตยามะ-คโุรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) เสน้ทำงทีเ่ริม่ตน้ทีเ่ขำทำเตยำมะ (Mount 

Tateyama) ในจังหวัดโทยำมะ (Toyama) ไปสิน้สดุทีส่ถำนโีองซิำวะ (Ogisawa) ในจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) 

ระยะทำงยำวประมำณ 25 กโิลเมตร และตอ้งอำศัยยำนพำหนะหลำกหลำยรูปแบบในกำรเดนิทำง ทัง้เคเบิล้คำร ์รถบัส 

และกระเชำ้ไฟฟ้ำ เป็นตน้ โดยตลอดเสน้ทำงทำ่นจะไดร้ืน่รมยก์ับทวิทัศน์อนัยิง่ใหญ่ตระกำรตำของเทอืกเขำแอลป์

เหนือซึง่ครอบคลมุระยะทำงกวำ่ 3,000 เมตร (หมำยเหต:ุ เสน้ทำงขึน้-ลง อำจมสีลับจดุขึน้สถำนโีองซิำวะลงสถำนีทำ

เตยำมะได)้ 

น าทา่นสมัผสัใกลช้ดิกบัความมหศัจรรย ์

ของธรรมชาต ิเสน้ทางเจแปนแอลป์ทา

เทยามะ คโุรเบะ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ

เจแปนแอลป์ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สถานโีอง ิ

ซาวะ น ำทำ่นเดนิทำงผ่ำนอโุมงคท์ีล่อดใต ้

ภเูขำทำเทยำมำ่ทีม่คีวำมยำว 3.6 กโิลเมตร

โดยน่ังรถบัสรำงไฟฟ้ำอโุมงคค์ันเต็น 

นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยูส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ นน ำทำ่น



 

ชมเขือ่นคโุรเบะซึง่เป็นเขือ่นกัน้น ้ำทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น โอบลอ้มดว้ยภเูขำนับรอ้ยลกูและชมทัศนียภำพของ

วงลอ้มเขำหมิะ มคีวำมสงูถงึ 186 เมตร และมคีวำมกวำ้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลำตัง้แตเ่ริม่บกุเบกิจนเสร็จส ิน้ประมำณ

45 ปี เฉพำะตัวเขือ่นใชเ้วลำในกำรสรำ้ง4 ปี โดยจะใชเ้วลำเดนิเทำ้เพือ่ขำ้มเขือ่น 800 เมตร ประมำณ15นำท ีชม

ทัศนียภ์ำพทะเลสำบคโุรเบะทีส่วยงำม น ำทำ่นน่ังเคเบิล้คารล์อดภเูขำจำก สถำนีคโุรเบะโกะไปยังสถำนคีโุรเบะไดระ

ระยะทำงประมำณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คำรแ์หง่เดยีวในญีปุ่่ นทีล่อดภเูขำตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทำง ทัง้นี้เพือ่

หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมำกในฤดหูนำว ใหท้ำ่นไดช้มทีร่ำบคโุรเบะไดระทีส่วยงำม เต็มไปดว้ยหมิะ จำกนัน้น ำทำ่น

โดยสารกระเชา้ไฟฟ้าทีไ่มม่เีสำกลำงตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานไีดกนัไบ เป็นจดุชมววิบนเขือ่น สถำนีรถไฟ 

ใหท้ำ่นไดช้มควำมงำมบนสถำนีไดจ้ำกชัน้2 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สถานมีโูรโดะ โดยรถบสัไฟฟ้า ลอดอโุมงค์

ทำเตยำมะ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) เมนแูบบ Set ญีปุ่่ น 

น ำทำ่นชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวำมสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอนัดับสองรองจำกภเูขำไฟฟจู ิและยังเป็นหนึง่ใน

สำมภเูขำศกัดิส์ทิธิต์ำมควำมเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แตส่มัยโบรำณ ใหท้ำ่นไดเ้ก็บภำพทวิทัศน์อนัสวยงำมน่ำประทับใจจำก

ยอดเขำทำเทยำมำ่ ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้ำโปร่ง สำมำรถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขำไฟฟจู ิและใหท้กุทำ่นไดเ้ดนิบนเสน้ทำงที่

สองขำ้งทำงเป็นก าแพงหมิะสงูชนั (SNOW WALL) สงูกวำ่สบิเมตร สัมผัสกับควำมขำวของหมิะทีส่วยงำมและ

อำกำศอันหนำวเย็น นับเป็นอกีทัศนียภำพทีต่ ืน่ตำตืน่ใจ ใหท้ำ่นเพลดิเพลนิกับกำรบันทกึภำพทีป่ระทับใจ จำกนัน้น ำ

ทำ่นเดนิทำง โดยสารรถปรบัอากาศ ระหวำ่งทำงใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทอืกเขำแอลป์ญีปุ่่ น ใหท้ำ่น

ไดเ้ก็บเกีย่วควำมประทับใจตำมอธัยำศัยเดนิทำงสูส่ถานบีโีจดยัระ แลว้น ำทำ่นโดยสำรโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภเูขำ

สูส่ถานทีาเตยามะ น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นฟกุุย/กุโจ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที7่)  หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กั  

ทีพ่กั: ยา่นกุโจ/ฟกุุย หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีห่า้      ฟุกุย/กุโจ – โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – โดทงพลาซา่ – ชนิไซบาช ิ

                 อาหาร เชา้,เทีย่ง (BBQ บุฟเฟ่ต)์ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที8่) 

 น ำทำ่นเดนิทำงสูโ่อซากา้  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลกัษณ์อนั

โดดเดน่ของเมอืงโอซำกำ้ สรำ้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka 

Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับ

ไดเมยีวผูพ้ยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยปรำสำทหรอืสว่นทีเ่รยีกวำ่ 

Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีตอ่มำ แตห่ลังจำกสงครำม Osaka Natsu No-jinในปี

ค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆำ่ลำ้งโคตร Tenshukakก็ถกูท ำลำยลงยอ่ยยับตอ่มำไดรั้บกำรบรูณะใหมใ่นสมัย 

Tokugawa แตน่่ำเสยีดำยทีใ่นปี ค .ศ.1665 ไดถู้กฟ้ำผ่ำเสยีหำยทัง้หมด กอ่นจะท ำกำรบรูณะขึน้มำใหมอ่กีครัง้และถูก

ประกำศใหเ้ป็นสมบัตขิองชำตอิกีดว้ย (ชมและถ่ำยรูปบรเิวณดำ้นนอก) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่) BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต ์

 น ำทำ่นไปชอ้ปป้ิงที ่DOTON PLAZA เป็นหำ้งส ำหรับละลำยเงนิเยน พบกับสนิคำ้หลำกหลำยรำคำถูก ไมว่ำ่จะเป็น

เครือ่งส ำอำง ครมี ของใช ้ยำบ ำรุง สขุภำพ สบู ่ครมี

ลำ้งหนำ้ เครือ่งไฟฟ้ำ เป็นตน้อสิระใหท้ำ่นเลอืกซือ้ตำม

อัธยำศัยน ำทำ่นเดนิทำงไปละลำยเงนิเยน และอสิระช ้

อปป้ิงสนิคำ้ทีถ่นนโดทงโบร ิยา่นชนิไซบาช ิแหลง่ช ้

อปป้ิงยอดนยิมทีส่ดุของโอซำกำ้ทีเ่ต็มไปดว้ยรำ้นคำ้

มำกมำยทัง้แบรนดเ์นมของมอืสองรำ้นอำหำรชือ่ดัง

มำกมำยหลำกหลำยชนดิและไมค่วรพลำดชอ้ปป้ิงที่

รา้นดองกี ้และมัตสโึมโตค้โิยช ิรำ้นคำ้ยอดนยิมในใจของคนไทยทัง้หลำยทีต่อ้งแวะเมือ่มโีอกำสไปญีปุ่่ น และถ่ำยรูป

กับป้ำยกลูโิกะ 

เย็น (อสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั) จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีง   

 

วนัทีห่ก       ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                   



 

                   อาหารเชา้ (Set Box) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Set Box) (มือ้ที ่10) 

 เพือ่ความสะดวกในเรือ่งเวลาและการเดนิทางมาสนามบนิ 

05.00น.      น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทำงกลบั 

08.30น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ  NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW111  

12.10น.    เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิำพ  

 

**************************** 

หมายเหต:ุ รำยกำรทัวรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำยกำรบนิ กำรจรำจรชว่งเทศกำลหรอื

วันหยดุของญี่ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำร

ปรับเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปล ีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 

บาท กรณีอตัราแลกเปล ีย่นปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำร โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

- หรอืสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช ำระเงนิคำ่จองทัวรท์ำ่นละ 15,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นกำรเดนิทำง 20วัน  

*ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)  

 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เน่ืองจำกเป็นรำคำต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่อง

ตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง 

พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรร Random ของสำยกำรบนิไมส่ำมำรถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้

2. คำ่ทีพั่กหอ้งละ 2 ทำ่นตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเทำ่ กรณีหอ้งพักคู/่พักสำมทำ่นเต็มอำจมปีรับเปลีย่นพัก

หอ้ง Single 1ทำ่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกนัได ้

3. คำ่อำหำรคำ่เขำ้ชมและคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 

5.  คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสัมภำระโหลดใตเ้ครือ่งที ่สำยกำรบนิ NokScoot ก ำหนดทำ่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สัมภำระถอืข ึน้เครือ่งไม่

เกนิ7กก. และคำ่ประกนัวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  

(คำ่ทัวรไ์มร่วมกำรประกันควำมคุม้ครองกำรสญูเสยีหรอืเสยีหำยของกระเป๋ำเดนิทำง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิควำมเสยี บรษัิทฯ

ไมส่ำมำรถรับผดิชอบได)้ 

หมำยเหต:ุ สำยกำรบนิไมจ่ ำกัดจ ำนวนชิน้ในกำรโหลด แตก่ฎหมำยกำรบนิท่ัวโลกให1้ใบ น ้ำหนักสงูสดุได ้32กก./ช ิน้ 

6. คำ่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงคุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำทคำ่รักษำพยำบำลกรณีเกดิอบัุตเิหตุ

วงเงนิทำ่นละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ ไมร่วม 

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 

2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบอุำทเิชน่คำ่อำหำรเครือ่งดืม่คำ่ซักรดี คำ่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 



 

3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  

4. คำ่ภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คำ่ Vat 7% และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

6. คำ่ทปิยกกระเป๋ำทกุโรงแรม  

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มันและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อันเนื่องจำกสำเหตตุำ่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, ภัยธรรมชำต,ิ ซึง่อยู่

นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิส ิง่ของสญูหำย อันเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำรโจรกรรม และ 

อบัุตเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ 

ทัง้หมด  

7. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพั่กในตำ่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพั่ก  

9. กรณผีูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณำแจง้บรษัิทฯ อยำ่งนอ้ย 7วัน  

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของผูจั้ดก ำกับเทำ่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกับตัวแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่่ำน

กำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง 

เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ทำ่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำรจัดหอ้ง

ใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  

13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกับวันหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วันเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำในกำร

ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอควำม

ร่วมมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 

14. บรกิำรน ้ำดืม่ทำ่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ ของกำรเดนิทำงถงึวันที4่ ของกำรเดนิทำงรวมจ ำนวน 4 ขวด 

15. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอบัุตเิหตจุำกกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว ตำม

พรบ. กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย ทำ่นสำมำรถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และ

ทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทัวร ์(ทำ่นสำมำรถซือ้ประกนัสขุภำพ ในระหวำ่งกำร

เดนิทำงได ้จำกบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษำเงือ่นไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

 

 


