
 

 

 
 

รหัสทัวร JWT1900759 
ทัวรโอซากา โปร โตเกียว ฮอท ฮอท 6 วัน 4 คืน (XW) 
- โอซากา - ปราสาทโอซากา(ดานนอก) - ชินไซบาชิ - ป�ายกูลิโกะ 
- เกียวโต – ศาลเจาจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ – ชงชาแบบญี่ปุ�น - กิฟ ุ
- หมูบานชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายามา-ลิตเต้ิลเกียวโต-เขตเมืองเกาซันมาชิซูจ ิ
- มัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโต(ดานนอก) – ผานชมภเูขาไฟฟูจ ิ- โอชิโนะฮัคไค  
- คาวากูจิโกะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว - โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ 
- ศาลเจาเมจิ – ฮาราจุกุ – ชอปปم�งชินจูกุ - ชมกันด้ัมตัวใหม Rx-O Unicorn ที่เกาะ
โอไดบะ - เทพีเสรีภาพ โอไดบะไดเวอรซิต้ี 

 
 



 

 

หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ 
กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซื้อตั๋ว
เครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน 
ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความ
คุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ัน
เหตุผลเหลานี้ อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืน
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความ
ไมสะดวก 

 โปรแกรมการเดินทาง เชา เท่ียง คํ่า โรงแรมท่ีพัก 
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง DMK-KIX : XW112 (23.40-

07.10) 
  

2 สนามบินคันไซ-โอซากา-ปราสาทโอซากา (ดาน
นอก)-ชินไซบาช-ิป�ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจา
จิ้งจอกฟูชิมิอินาร-ิชงชาแบบญี่ปุ�น-กิฟ ุ(**ชาบู 

ชาบู**) 

 
 
 

บนเครือง 

  HASHIMA GIFU 
HOTEL 

หรือระดับเทียบเทา 

3 หมูบานชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายามา-ลิตเต้ิล
เกียวโต-เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต 

ปราสาทมัตสึโมโต (ดานนอก) (ออนเซ็น+บุฟเฟ�ต
ขาปู) 

   SHIRAKABA 
HOTEL 

หรือระดับเทียบเทา 

4 ผานชมภูเขาไฟฟูจ-ิโอชิโนะฮคัไค-คาวากูจิโกะ
พิพิธภัณฑแผนดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-

ถนนนากามิเซะ 
(**ปم�งยางยากินิก*ุ*) 

   NARITA HOTEL 
หรือระดับเทียบเทา 

5 ศาลเจาเมจ-ิฮาราจุก-ุชอปปم�งชินจูก-ุชมกันดัม้ตัว
ใหม Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ-เทพี

เสรีภาพ โอไดบะไดเวอรซิตี ้

   NARITA HOTEL 
หรือระดับเทียบเทา 

6 วัดนาริตะ-ถนนโอโมเตะซันโด-สนามบินนาริตะ 
สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

NRT-DMK : XW101 (13.55-19.05) 

    



 

 

วันที ่1  กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 

20.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอรสาย
การบินนกสกูต (XW) สนามบินดอนเมือง พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 23.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายบิน NOK SCOOT 

เท่ียวบินที่ XW112 
บริการอาหารรอนและน้ําด่ืม บนเครื่องขาไป 

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง) 
 

** สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม 
เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ 

 
วันที่ 2  สนามบินคันไซ-โอซากา-ปราสาทโอซากา(ดานนอก)-ชินไซบาชิ-ป�ายกูลิโกะ 
 เกียวโต-ศาลเจาจิ้งจอกฟูชิมิอินาร-ิชงชาแบบญี่ปุ�น-กิฟ ุ

 
07.10 น.   ถึง ทาอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนํา

ทานเดินทางสูที่พัก (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  
 จากนั้นนําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ดานนอก) เปนหนึ่งใน
แลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา หอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัว
ปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยูทางป�อมตะวัก



 

 

ตก มีตนซากุระกวา 600 ตน ในชวงเดือนเมษายนจึงเปนแหลงชมซากุระที่โดงดังเพราะ
ฉากดานหลังของสวนแหงน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากาท่ีสวยงามเปนอยางยิ่ง  

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวันแบบชาบู ชาบ ู(1) 

หลังอาหารกลางวันนําทานอิสระชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลงช
อปปم�งแหงนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส ราน
เครื่องสําอางค รานรองเทา กระเป�านาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผา
สตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ�นและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart เปนตน  
นําทานชม ศาลเจาเทพเจาจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบ
เรียกกันวาศาลเจาแดง เปนศาลเจาชินโต มีช่ือเสียงโดงดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) 
หรือ เสาสีแดง ที ่เร ียงตัวกันจํานวนหลายหมื ่นตนจนเปน
ทางเดินไดทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผูคนเชื่อกันวาเปนภูเขาศักดิ์สิทธ 
โดยเทพอินาริจะเปนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ การเก็บ
เกี่ยวขาว รวมไปถึงพืชผลไรนาตางๆ และมักจะมีจิ้งจอกเปน
สัตวคู กายจึงสามารถพบเห็นรูปปم�นจิ ้งจอกมากมายดวยเชนกัน จากนั้นนําทานสัมผัส
ประสบการณ พิธีชงชาแบบญี่ปุ�น ใหทานไดเรียนรูและสัมผัสวิธีการชงชาแบบคนญี่ปุ�น 
และอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาราคาถูกตามอัธยาศัย นําทานเดินทางตอสูเมืองกิฟ ุ 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่โรงแรม HASHIMA GIFU HOTEL หรือระดับเดียวกัน  
 
 



 

 

วันที่ 3 หมูบานชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายามา-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ-มัตสึโม
โต-ปราสาทมัตสึโมโต(ดานนอก) ***ขาปูยักษ+ออนเซ็นธรรมชาติ*** 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2)  
 นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�นขนานแท

ดั้งเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 
โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของ
หลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลนี้วา “กัสโช” และมีผูคน
จากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปไมตํ่ากวา 680,000 คน เลยทีเดียว 
นําทานชม ทาคายามาจินยะ หรือ ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ถายรูปและชม
ดานนอก) ซึ่งเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เปนที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวา
ราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาใน
สมัยเอโดะ หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกา ซันมาจิซูจิ ซึ ่งเปนหมูบาน
เกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปกอน ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเปนอยางดี อิสระให
ทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ และ
รานคาหลากหลาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบเซ็ต (3) 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองมัตสึโมโตะ เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองของจังหวัดนากา
โน นําทานชมปราสาทมัตสึโมโตะ ซึ่งเปน 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ 

 
 
 
 

 



 

 

และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ �น เนื่องจากสรางอยูบนพื้นที่ราบ ปราสาทแหงนี้มี
เอกลักษณตรงที่มีหอคอยและป�อมปนเชื่อมตอกับโครงสรางอาคารหลัก และดวยสีโทน
มืดทําใหเกิดความรูสึกที่ยิ่งใหญและสุขุม จนไดรับฉายาวาปราสาทอีกา ภายในตกแตง
ดวยไม จุดที่นาสนใจ ไดแก บันไดไมสูงชัน ชองเก็บหินสําหรับโจมตีศัตรู ชองสําหรับธนู 
และหอสังเกตการณบนชั้น 6 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ (4) 
พักที่โรงแรม SHIRAKABA HOTEL หรือระดับเดียวกัน ใหทานไดผอนคลายกับการ        
แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 4 ผานชมภูเขาไฟฟูจ-ิโอชิโนะฮัคไค-คาวากูจิโกะ-พิพิธภัณฑแผนดินไหว  
  โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทานผานชม “ภูเขาไฟฟูจิ” เปนภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ�น รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติ
อันงดงามที่ลงตัว ความสูงเหนือจากระดับนํ้าทะเล 3,776 เมตรซึ่งเปนสัญลักษณสําคัญ
ของประเทศญี่ปุ�นจากนั้นนําทานเดินทางสู “หมูบานโอชิโนะฮัคไค” (Oshino Hakkai) 
เปนแหลงนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ ใหทานสัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ 
และไอเย็นจากแหลงนํ้าธรรมชาติ โดยในบอนํ้าใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวาย
สบายอารมณ อุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาฯ นอกจากชมแลวก็ยังมีนํ้าผุดจาก
ธรรมชาติใหตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอปปم�งสินคา
โอท็อปชั้นเยี่ยมอีกดวยที่หมูบานนี้มีของขึ้นชื่ออยาง โมจิชาเขียวไสถั่วแดงยาง ขนมฮิตที่
หมูบานน้ําศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮคัไค 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวันแบบปم�งยาง (6) 
นําทานเดินทางสู “มหานครโตเกียว” เพื่อนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ “วัดอาซากุ
สะ”    วัดที่ไดชื่อวาเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหง
หนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแม
กวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร 
ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิริ
มงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ตั้ง
ของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความ
สูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่
อยูดานหนาสุดของวัด ที่มีชื่อวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่



 

 

ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาขาย
ของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่
ระลึก ฯลฯ  

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 

วันที่ 5 ศาลเจาเมจิ-ฮาราจุกุ-ชอปปم�งชินจูกุ-ชมกันดั้มตัวใหม Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ-
เทพีเสรีภาพ โอไดบะไดเวอรซิตี ้

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 
จากนั ้นเดินทางไปยัง “ศาลเจ าเมจิ” (Meiji 
Jingu) ซึ่งอยูใกลๆกับสถานีฮาราจูกุ เปนศาลเจา
ในศาสนาชินโต ที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1920 เพื่อ
เปนอนุสรณสถานแดดวงวิญญาณของสมเด็จพระ
จักรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีโชเก็ง 
ตามความเชื่อของศาสนาชินโต โดยศาลเจาแหงน้ี
ถูกสรางเพื ่ออุทิศใหกับจักรพรรดิเมจิและพระ
มเหสีในยุคสมัยกอน ภายหลังเมื่อในระหวางชวง
สงครามโลกครั้งที่สอง ศาลเจาเมจิไดถูกทําลายลง 
แตก ็ไดมีการบูรณะและสรางขึ ้นมาใหมจนถึง
ปจจุบันนี ้ จากความศักดิ ์สิทธิ ์และบรรยากาศ
ทั้งหลายที่เต็มไปกลิ่นอายมนตรขลังจึงทําใหยังเปนศาลเจาที่มีชื่อเสียงในการจัดงาน
แตงงานแบบชินโตดั้งเดิมมากๆเลยทีเดียว เรียกไดวาถามาแลวโชคดีอาจจะไดเห็นพิธีการ
หรือบาวสาวที่แตงชุดแตงงานสไตลญี่ปุ�นแทๆก็เปนไดสําหรับบรรยากาศภายในศาลเจา
นั้นแมจะอยูในแหลงพลุกพลาน แตก็รมรื่นไปดวยตนไมสูงใหญ จนเหมือนกับคนละโลก
กับภายนอกศาลเจา จากนั้นนําทานไปชอปปم�ง “ยานฮาราจูกุ” ฮาราจูกุนั้นไมใชแคศูนย
รวมของวัยรุนที่ชอบแตงหนาแตงตัวมีเอกลักษณจนอาจเรียกไดวาหลุดโลกอยางที่เรารูจัก
เทานั้น ปจจุบันฮาราจูกุคือยานหนึ่งที่ตั้งอยูใจกลางโตเกียว ซึ่งที่นี่ไมเพียงแคเปนแหลง
รวมรานคาเทานั้น แตรอบๆบริเวณยังมีสวนสาธารณะ และถนนเสนใหญสไตลตะวันตก



 

 

แบบ Champs-Elysees เขาไวดวยกันไดอยางลงตัว และถนนที่ขึ้นชื่อท่ีสุดในยานฮารา
จูกุนั้น คือถนนทาเคะชิตะที่อยูตรงขามสถานีฮาราจูกุนั่นเอง     จากนั้นนําทานสู “ยานช
อปปم�งชินจุกุ” ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคามากมายและ เครื่องใช 
ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย 
กระเป�า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นสสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดัง
ของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 นําทาเดินทางสู “เกาะโอไดบะ” จากนั้นนําทานสู “ยานโอไดบะ”  (Odaiba) เปนเกาะ
รวมศูนยกลางความบันเทิง ของเมืองโตเกียว เมืองหลวงในปจจุบันของญี่ปุ�น โอไดบะ 
เปนเกาะที่มนุษยสรางขึ้นเอง โดยการนํา ดิน ทราย มาถม ทะเล ใหเกิดขึ้นเปนเกาะขึ้นมา
ตั้งแตป ค.ศ. 1850 สรางกันมาเปนรอยปเลยทีเดียว เกาะนี้เปนเกาะที่แสดงใหเห็นถึง 
วิสัยทัศน และศักยภาพของชาวญี่ปุ�น ที่สามารถสราง สิ่งที่เปนไปไมไดใหเปนไปไดขึ้นมา 
จากนั้นนําทานถายรูปกับ“เทพีเสรีภาพ” สําหรับเทพีเสรีภาพที่โอไดบะนั้น ทางการ
ฝรั่งเศสไดสงเทพีเสรีภาพใหกับทางญี่ปุ�น เนื่องในโอกาสฉลองความสัมพันธอันยาวนาน 
กวา 3 ศตวรรษระหวางญี่ปุ�นกับฝรั่งเศส ในป ค.ศ.1998 จนเมื่อถึงเวลานํากลับไดมีการ
ขอรองไปยังรัฐบาลฝรั่งเศสวาอยาขนกลับเลย แตรัฐบาลฝรั่งเศสนั้นมีความจําเปนที่
จะตองขนกลับเพราะเปนตัวตนแบบของเทพีเสรีภาพที่นิวยอรก จึงไดสรางเทพีเสรีภาพตัว
ปจจุบันน้ีซึ่งมีขนาดใหญกวาตัวตนแบบแตกย็ังเล็กกวาเทพีเสรีภาพที่ต้ังอยูที่นิวยอรก และ
สงมาใหในป ค.ศ.2000 นั่นเองคะ ดังนั้นเทพีเสรีภาพที่โอไดบะนั้นไมใชของที่ทําจําลอง
ขึ้นมา แตเปนของแทจากฝรั่งเศส จากนั้นนําทานเดินทางสู “หางสรรพสินคาไดเวอรซิตี้
โตเกียว” (DiverCity Tokyo Plaza) ภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิง 



 

 

จุดเดนของหางนี้ก็คือ “หุนยนตกันดั้ม” ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณ
หาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางเชน กันดั้มคาเฟ� (Gundam Cafe) และถา
อยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ตองไปที่ กันดั้มฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยูใน
บริเวณหางไดเวอรซิต้ี 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 

วันที่ 6 วัดนาริตะซัน-ถนนโอโมเตะซันโด-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง  
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

 นําทานเดินทางสู วัดนาริตะซันเปนวัดประจําเมือง
นาริตะ ตั ้งอยู บนเนินเขาใจกลางเมืองนาริตะ มี
ประวัติวากอตั้งในป 940 ซึ่งรวมๆแลวถือวาอยูมา
ยาวนานเกินพันป แนนอนวาตัวอาคารไมใชของ
ดั้งเดิมจากพันปกอน ตัวอาคารแมจะถูกบูรณะและ
สรางใหมมาหลายครั้งแลวแตก็สวยงามมากๆและ
ไดรับการบันทึกเปนมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ �น วัดแหงนี ้ศักดิ ์สิทธิ ์มาก
โดยเฉพาะเรื่องการขอพรใหปลอดภัย แคลวคลาดจากอุบัติเหตุตางๆ หรือจะขอพรดาน
ความรัก การงาน และเรื่องทั่วไป จากนั้นนําทานสู Naritasan omotesando Street 
ซึ่งเปนถนนที่ตอเนื่องประมาณ 800 เมตร ซึ่งมีทั้งรานอาหารและของฝากมากกวา 150 
ราน ใหทานเพลิดเพลินกับอาหารและของฝากและผลผลิตเฉพาะของทองถิ่นมากมาย   

  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ  
13.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกูต เท่ียวบินที่ XW101 (ใชระยะเวลาในการ

เดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง)  
** ไมมบีริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 7 ชั่วโมง ** 

19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 



 

 

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา 
 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  
ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถาม)ีทานละ 2,000 บาท/ทริป  

(ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ทั้งหมดน้ีแลว* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว จอยแลนด 
(ไมใชตั๋วเครื่องบิน) 

10-15 มี.ค. 19 32,999 9,900 25,999 
24-29 มี.ค. 19 33,999 9,900 26,999 
25-30 มี.ค. 19 34,999 9,900 27,999 
03-08 เม.ย. 19 35,999 9,900 28,999 
08-13 เม.ย. 19 37,999 9,900 30,999 
10-15 เม.ย. 19  42,999 9,900 35,999 
11-16 เม.ย. 19 43,999 9,900 36,999 
13-18 เม.ย. 19 41,999 9,900 34,999 
17-22 เม.ย. 19 34,999 9,900 27,999 
18-23 เม.ย. 19 34,999 9,900 27,999 
20-25 เม.ย. 19 34,999 9,900 27,999 
22-27 เม.ย. 19 34,999 9,900 27,999 
02-07 พ.ค.19 39,999 9,900 32,999 
08-13 พ.ค.19 33,999 9,900 26,999 
09-14 พ.ค.19 31,999 9,900 24,999 
12-17 พ.ค.19 30,999 9,900 23,999 
13-18 พ.ค.19 30,999 9,900 23,999 
15-20 พ.ค.19 31,999 9,900 24,999 
16-21 พ.ค.19 31,999 9,900 24,999 
19-24 พ.ค.19 30,999 9,900 23,999 
20-25 พ.ค.19 29,999 9,900 22,999 
22-27 พ.ค.19 29,999 9,900 22,999 
23-28 พ.ค.19 29,999 9,900 22,999 
24-29 พ.ค.19 29,999 9,900 22,999 
25-30 พ.ค.19 29,999 9,900 22,999 
26-31 พ.ค.19 29,999 9,900 22,999 
27-1 มิ.ย.19 27,999 9,900 20,999 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คา
ซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทาง
ญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะ
สั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 
บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที ่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 
 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 

กก.) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวันเชค็อิน 

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษ)ี 

 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท 

พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 
 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ 
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตอง
ใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผู
เดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 

หมายเหตุ (1) 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 
30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี ้ เมื ่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและ
อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บริการเพิ่มเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเครื่องบิน 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทาง
กลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุป 
เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�น
ไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารใน
ขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น

ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที ่จะกระทําในประเทศญี่ปุ �นจะตองไมเปนสิ ่งที ่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 



 

 

 

 
 



 

 

หมายเหตุ (2) 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 

30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ

ตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรม
ที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ี
ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 
7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผู จัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ ้นแทนผู จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่



 

 

สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว 
โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะ
ติด อาจทําใหเวลาในการทองเที ่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่
ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เนื ่องจากการเดินทางทองเที ่ยวในครั ้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใด
สวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขา
ชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใด
สวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนา
ทั้งหมดแลว 

 บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการ
เดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวัน
ละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการทําวีซา
ในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวน
นั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผูเดินทางเองและจะไม
รับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนา
หนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง 
เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี



 

 

สิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทาน
ใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการ
ตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับ
แจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมา
ที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แต
หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื ่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

 
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษทัฯ  

จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 
 

 

 
 


