
 

 

รหัสทัวร ITV1902097 
ทัวรญ่ีปุ�น “หนาวจังเลย” โอซากา นารา เกียวโต โกเบ  
5 วัน 3 คืน (XW) 
นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง เกียวโต ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ศาลเจาเฮอัน พิธีชงชาแบบญ่ีปุ�น  
โกเบ ลานสกี Rokko Snow Park โอซากา ชอปปم�งชินไซบาชิ ปราสาทโอซากา  
ดิวต้ีฟรี ริงกุ พรีเมี่ยม เอาทเลท 
พักโอซากา 3 คืน (โรงแรมทําเลดี ใกลสถานีรถไฟ/แหลงชอปปم�ง)  
พิเศษ!!! บุฟเฟ�ต BBQ YAKINIKU + บุฟเฟ�ตชาบูเกียวโตไมอ้ัน!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง  
 
 
20.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ช้ัน3 

เคานเตอรสายการบิน NOKSCOOT เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความ
สะดวกดานเอกสารกอนข้ึนเคร่ือง 

23.40 น. นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน  NOKSCOOT 
เที่ยวบินท่ี XW112 (คาทัวรไมรวมอาหารบนเคร่ือง ส่ังซื้อบนเคร่ืองเทาน้ัน!) 

วันที่สอง สนามบินคันไซ โอซากา - นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวาง - เกียวโต - พิธีชงชา – 
ศาลเจาเฮอัน -  

 ศาลเจาฟูชิมิอินาริ – โอซากา - ชินไซบาชิ  
 อาหารเที่ยง (บุฟเฟ�ตชาบูเกียวโตไมอ้ัน) 
 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ 

โอซากา (เวลาเร็วกวา
เมืองไทย 2 ช่ัวโมง) ผานพิธี
การ/ตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศ
ญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา 
อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและ
ปรับ รับกระเป�าเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว จากน้ันนําทานข้ึนรถปรับอากาศ
เดินทางสูเมืองนารา Nara เปนเมืองทีอ่ยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา
ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ช่ือNara มาจากภาษาญ่ีปุ�นคําวา Narasu แปลวา
ทําใหแบนราบ เน่ืองจากพ้ืนที่ของเมือง Nara ต้ังอยูบนที่ราบเมือง
นารา เคยเปนเมืองหลวงเกาของญี่ปุ�นมากอนในปค.ศ.710-784(
กอนเมืองหลวงจะถูกเปล่ียนเปนเกียวโตในภายหลัง) มีกวางเปน
สัญลักษณของเมืองนารา เน่ืองจากชาวนารามีความเช่ือวากวางเปน
สัตวรับใชเทพเจา ปจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระทั้ง
เมือง ไมวาจะเปนศาลเจา วัด หรือตามทองถนนก็ตาม นําทานไปชม วัดโทไดจิ 
Todaiji ความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญแหงทิศตะวันออก ต้ังอยูที่เมืองนารา 
ภูมิภาคคันไซถือเปนโบราณสถานท่ีมีความเกาแกและสําคัญที่สุดแหงหน่ึงของ



 

 

ประเทศญ่ีปุ�นและยังถือวาเปนวัดท่ีมีนักทองเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนารา สรางข้ึน
เมื่อป ค.ศ. 752 ในชวงท่ีพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองจนถึงขีดสุด ส่ิงกอสรางท่ี
สําคัญของวัดน้ี คือ วิหารไมหลังใหญ ไดบุทสึ ซ่ึงเปนที่ประดิษฐานองคหลวงพอโต 
(ไดบุทสึ) วากันวาเปนอาคารไมท่ีใหญที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 
187 ฟุต แมวาวิหารไมที่เห็นในปจจุบันน้ีมีขนาดเพียงแค 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิม
ที่เคยถูกไฟไหมไปจากภัยสงคราม แตก็ยังคงมีความย่ิงใหญจนไดรับการข้ึนทะเบียน
เปนมรดกโลก ดานหนาบริเวณวัดจะเปนสวนกวาง ซ่ึงจะมีกวางออกมาเดินให
นักทองเท่ียวไดถายรูปและซ้ืออาหารใหกิน  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี1) บุฟเฟ�ตชาบูเกียวโตไมอ้ัน 
บาย จากน้ันนําทานสัมผัส

ประสบการณพิเศษพิธีชงชา
แบบญ่ีปุ�น ใหทานไดเรียนชง
ชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ�น และ
ทานสามารถเลือกซ้ือชาและ
สินคาของฝากราคาถูกไดจากท่ีน่ีเชน  โฟมลางหนาถานหิน
ภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมขาวญ่ีปุ�น หรือผลิตภัณฑจาก
น้ํามันมา และยาและวิตามินของญี่ปุ�นที่บํารุงสุขภาพ นํา
ทานเดินทางชม ศาลเจาเฮอัน Heian Shrine เปนศาล
เจาที่มีความงดงามและสถาปตยกรรมที่โดดเดนจากศาล
เจาอ่ืนๆของญี่ปุ�น ถึงแมศาลเจาเฮอันจะไมไดมีประวัติ
ความเปนมายาวนานหลายรอยปเหมือนศาลเจาอ่ืนๆของ
เกียวโต เพราะศาลเจาน้ีถูกสรางข้ึนเน่ืองในโอกาสครบรอบป 
1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อรอยกวาปกอนเทาน้ัน โดยสราง
ข้ึนเพ่ือใหระลึกถึงจักรพรรดิคามมุ (Emperor Kammu) 
และจักรพรรด์ิโคเมอิ (Emperor Komei) ซึ่งเปนจักรพรรดิ
องคแรกและองคสุดทายของเกียวโต อาคารหลักของศาลเจา
น้ี มีตนแบบมาจากอาคารเดิมที่อยูในพระราชวังสมัยยุคเฮอันซึ่งมีขนาดเล็กกวาของ
จริง สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ ชม เสาโทริอิ ซุมประตูสี
แดงที่เปนสัญลักษณของศาลเจาท่ีมีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหล
เขาลดหล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเปนฉากของภาพยนตรเร่ือง 
MEMORIES OF GEISHAที่  ซายูริ นางเอกของเร่ืองวิ่งลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพร
เทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา นําทานเดินทางสู โอซากา ไปแหลงชอปปم�งยาน



 

 

ชินไชบาชิ มทีั้งรานคาเกาแก และทันสมัยปะปนกัน มีสินคามากมายทั้งถูกและแพง 
ทั้งสินคาแฟช่ันลาสุด ขนมเคกแสนอรอย จนถึงกลองดิจิตอล คอมพิวเตอร และเกมส
รุนใหมลาสุดและต่ืนตากับลีลาชีวิตของคนหนุมสาวชาวโอซากาที่ดูจะสนุกสนานและมี
สีสันมากกวาทางฝم�งโตเกียว รวมทั้งรานอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเปนที่
ระลึกกับ จุดเดนของแตละรานคา เชน ปูยักษ หนาภัตตาคารขาปูยักษ และสัญลักษณ
เดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคาของกูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมช่ือดังจากญ่ีปุ�น
น่ันเองหรือจะเปนรานดิสนียชอปผลิตภัณฑใหมๆจากดิสนีย และยานเกาแกอยางถนน
โดทงบุริ ซ่ึงทานสามารถล้ิมลองขนม หรืออาหารข้ึนช่ือของนครโอซากาทั้งทาโกะยากิ 
โอโคโนมิยากิ เปนตน ใหทานไดเพลิดเพลินกันตลอดท้ังวัน นอกจากน้ีในยานน้ียังมี
หางสรรพสินคาใหญๆ และมีช่ือเสียงอยางหางไดมารู หางโซโก หรือจะเปนทากาชิมา
ยา มีสินคามากมายใหทานไดเลือกซ้ือเลือกหาอีกดวย อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 
อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย 
 ที่พัก: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ยานคันไซ 
หรือระดับใกลเคียงกัน 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่สาม โอซากา – ปราสาทโอซากา – ราน JTC ดิวต้ีฟรี - โกเบ - ลานสกี Rokko Snow 
Park - ริงกุ พรีเมี่ยม เอาทเลท    อาหารเชา,เที่ยง (บุฟเฟ�ต BBQ Yakiniku) 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (มื้อท่ี 2) 

นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา เปนสัญลักษณอันโดดเดน
ของเมืองโอซากา สรางข้ึนเปนคร้ังแรกบนบริเวณท่ีเคยเปนวัด 
Osaka Hongan-jiเมื่อป ค.ศ.1583 โดย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับได
เมียวผูพยายามรวบรวมประเทศเปนคร้ังแรกหอคอยประสาท
หรือสวนที่เรียกวา Tenshukakuแลวเสร็จลงสองปตอมา  
แตหลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปค.ศ.1615 
ตระกูล Toyotomi ถูกฆาลางโคตร Tenshukakuก็ถูก
ทําลายลงยอยยับ ตอมาไดรับการบูรณะใหมในสมัย
Tokugawa แตนาเสียดายท่ีในป ค.ศ.1665 ไดถูกฟ�าฝ�า
เสียหายทั้งหมด กอนจะทําการบูรณะข้ึนมาใหมอีกคร้ังและถูกประกาศใหเปนสมบัติ



 

 

ของชาติอีกดวย ปราสาทโอซากาปจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 สวน 8 ช้ันเคร่ืองประดับ
หลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทละหลายๆสวนลงทองสีอรามสวยงามบน
หอคอยช้ัน 8 ของ Tenshukakuทานสามารถมองเห็นทิวทัศนโดยรวมของเมืองโอ
ซากาไดอยางชัดเจนในแตละปจะมีนักทองเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนป
ละราว 1-3 ลานคน(ชมและถายรูปบริเวณดานนอก) จากน้ันนําทานไปชอปปم�งที่ ราน 
JTC Duty free อิสระเลือกซ้ือสินคาราคาถูก และผลิตภัณฑตางๆของญ่ีปุ�นตาม
อัธยาศัย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่3)เมนู BBQ Buffet Yakiniku 
บาย         นําทานเดินทางสูโกเบ เดินทางสู ลาน

สกี Rokko san Snow Park  เปนลาน
สกีเปดถึงส้ินเดือนมีนาแตทั้งน้ีจะข้ึนอยู
กับสภาพอากาศ ปริมาณความหนาแนน
ทับถมของหิมะดวย และมีโซนของเด็ก
“สโนวแลนด” สําหรับเด็กเล็กที่ยังไมถึง
วัยเลนสกีดวย อิสระใหทานสัมผัสหิมะ
และเลนกิจกรรมสโนวสเลด สโนวบอรด 
อยางสนุกสนานตามอัธยาศัย (คาทัวรไม
รวมคาอุปกรณสกี และกิจกรรมตางๆ) 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ริงกุ พรีเม่ียม เอาทเลท อีกหน่ึงแหลงชอปปم�งช่ือดัง
ของโอซากา ต้ังอยูที่เมืองริงกุตรงขามกับทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบ
ใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของสหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอรท ซึ่ง
ภายในแมจะไมใหญโตมากนักแตก็เพียบพรอมไปดวยส่ิงอํานวยความสะดวกมากมาย 
และรานคาแบรนดเนมหลากหลายที่มีช่ือเสียงจากตางประเทศ อิสระใหทานชอปปم�ง
ตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูท่ี
พักแรม 
 ที่พัก: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ยานคันไซ 
หรือระดับใกลเคียงกัน 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ส่ี       อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซ้ือบัตรเขา USJ (บัตรราคา2,800 บาท)  
                 อาหารเชา 



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (มื้อท่ี 4) 
 อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันดวยตัวทานเอง (ไกดแนะนําเสนทางให) 
 >> หรือทานสามารถเลือกซ้ือบัตรซ้ือบัตรเขายูนิเวอรแซล สตูดิโอ เจแปน 
 **กรณีส่ังซ้ือกับบริษัท ราคาบัตรทานละ 3,000 บาท กรุณาส่ังซ้ือพรอมจองทัวรหรือ

กอนเดินทาง10วันเทาน้ัน (ทางบริษัทจําหนายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไมมีบัตร 
Express Pass และไมรวมคารถไฟในการเดินทาง)  

 **ทางบริษัทขออนุญาตปรับราคาบัตรข้ึนถาเงินเยนมีการปรับข้ึนเรท100เยน=35
บาท** 

 - ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ Universal Studio Japan 
รวมสนุกทาทายกับเคร่ืองเลน
หลากหลายชนิดต่ืนเตนระทึกใจ
จากหนังดังท่ีทานช่ืนชอบ กับโลก
ภาพยนตรของฮอลลิวูด เชน 
Hollywood Dream The Ride 
Backdrop ,ลองเรือผจญภัยกับ
ไดโนเสารจากเร่ือง Jurassic 
Park น่ังเรือเพ่ือพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ Jaw ใช
ทุนสรางมหาศาลกวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว)และสนุกสนานไปกับเคร่ืองเลน
ภาคใหมของ Spider-Man ที่รอใหทานพิสูจนความมันส พรอมทั้งพบกับโซนตัว
การตูนสําหรับเด็กโซน “วันเดอรแลนด” เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานได
เพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักช่ือดังของญ่ีปุ�น Hello Kitty, Snoopy, Sesame 
Street หรือเปนโซนใหม  HARRY POTTER ใหทานไดด่ืมด่ํากับบรรยากาศท่ี
จําลองมาจากในเร่ืองแฮร่ีพอรตเตอร และพบกับโซนใหมลาสุดที่เปดในวันท่ี21
เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หามนําอาหาร
และเคร่ืองด่ืมเขามาภายในสวนสนุกและสามารถซ้ืออาหารไดจาก  ภายในสวนสนุก 
บริเวณดานนอกตรงทางเขาสวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เปนพ้ืนท่ี
จําหนายสินคาที่มีรานอาหารมากมาย นอกจากน้ียังมีจัด Event ตางๆในแตละชวง
เดือนดวย ซึ่งจะมีเคร่ืองเลนพิเศษกับของที่ระลึกมาเพ่ิมเติมใหสนุกสนาน เชน Final 
Fantasy, Detective Conan, Monster Hunter, Pretty Guardian Sailor 
Moon เปนตน 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
>> เลือกอิสระเที่ยวเอง ชอปปم�งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไมรวมคารถไฟและไมมีรถ
บัสบริการ) ดวยการน่ังรถไฟ ทานจะไดสัมผัสประสบการณการเดินทางไปยานตางๆท่ี
เปนไฮไลทของโอซากายานดังท่ีเลือกสรรเปนสวรรคของคนชอบ กิน เท่ียว ชอป ไดแก  
 > ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เปนยานชอปปم�งท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดในโอซากา เปนถนนคนเดินชินไซบาชิยาว
ประมาณ580 เมตร ตลอดเสนทางจะมีรานคาอยูประมาณ 
180 ราน ทางฝم�งทิศใต ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมี
ป�ายทางเขาแถวป�ายกูลิโกะ 
 > โดทงบุริ (Dotonburi) หน่ึงในสถานบันเทิงยามค่ํา
คืนที่โดงดังของโอซากา แหลงรวมรานอาหารมากมายท่ีเปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง 
ถนนแหงน้ีจะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยังมีทั้งรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย 
รวมไปถึงป�ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani 
Doraku crab sign) ท่ีเปนสัญลักษณของเมืองโอซากาดวย 
 > สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสรางใหคลายกับหุบเขา สามารถน่ัง
พักผอนในสวนแบบธรรมชาติทามกลางภูมิทัศนเมืองใหญ 
มีหางสรรพสินคากวา 120 ราน รวมท้ังโรงภาพยนตรและ
สวนดาดฟ�า บนช้ัน 6 มีรานอาหารจํานวนมากเปด
ใหบริการ ไมวาจะเปน อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน 
อาหารเวียดนาม และอ่ืนๆ รานคาเปดเวลา 11:00-
21:00 รานอาหารเปดเวลา 11:00-23:00 
 > ยานเด็นเด็น Den Den Town ต้ังอยูในพ้ืนที่ Nipponbashi เปนยานขาย
สินคาอิเล็กทรอนิกส คลายกับยาน Akihabara ของโตเกียว นอกจากน้ียังมี
การตูนมังงะ อนิเมะ และคอสเพลยคาเฟ�ตตางๆรวมอยูท่ีน่ีดวย รานคาเปดเปน 2 
ชวง คือ 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
 > สัมผัสประสบการณ ลองเรือทมโบริ ริเวอรครูซส (Tombori River Cruise) 
ลองเรือชมวิวของเมืองที่เปนสัญลักษณของเขต Naniwa"Dotombori" จากแมน้ํา
สัมผัสบรรยากาศท่ีสวยงาม 



 

 

> ยานชินเซไก(Shinsekai) เปน
เสมือนแลนดมารกสําคัญอีกแหงหน่ึงของ
เมืองโอซากา ชินเซไกแปลตรงตัววา “โลก
ใหม” ที่หมายถึงโลกใบใหมแหงโอซากา 
มีทั้งแหลงชอปปم�ง มีหอคอยซึเทนคาคุ
(Tsutenkaku)ท่ีเปนเหมือนสัญลักษณของยานชินเซไกน้ีต้ังอยูตรงกลางดวย จะ
คึกคักแบบสุดๆก็ชวงกลางคืนน่ี เต็มไปดวยรานคาและ ผูคนมากินด่ืมกันตามราน
ตามๆอยางเนืองแนน บริเวณน้ียังมีถนนแคบๆท่ีเรียกกันวา จันจัน โยโกะโช (Jan 
Jan Yokocho) ที่เปนแหลงรวมรานกินด่ืมสําหรับคนญ่ีปุ�น เปดไฟรานเรียกแขก
คึกคัก มีอาหารและขนม และกับแกลมใหลองชิมกันมากมายและยังมีรานขายของท่ีระ
ลีกใหเลือกชอปปم�งอีกหลายรานและท่ีน่ีจะพบเห็นหุนคลายลิงน่ังย้ิม ตามมุมตางๆก็คือ
บิลลิเคน (Billiken) หรือเทพแหงโชคลาภเปนอีกหน่ึงสัญลักษณของยานน้ีดวย 

>สปา เวิลด (Spa World) ศูนยรวมบอน้ําแรใหญที่สุดในโอซากา เปนศูนยรวม
วารีบําบัดที่ใหญท่ีสุดในโอซากา ต้ังอยูในยาน Shinseikai ใกลหอคอยทสึเทงคาคุ 
ภายในมบีอน้ําแรธรรมชาติในท่ีรมแยกเปนโซนยุโรป โซนเอเชีย รวมท้ังส้ิน 16 บอ มี
หองซาวนา หองสปาหินรอน นวดตัวผอนคลาย สวนน้ําซ่ึงเปดใหบริการตลอด 24
ช่ัวโมง 
*วันน้ีไมมีบริการรถบัสและไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา* 
 ที่พัก: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA / Noku Osaka /ยานคันไซ 
หรือระดับใกลเคียงกัน 
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันทีห่า     ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง                                                  
               อาหารเชา (Set Box) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา (ม้ือที่ 5) บริการอาหารเชาแบบกลอง (Set Box) 

เพ่ือความสะดวกในเร่ืองเวลาและการเดินทางมาสนามบิน 
05.00น.    นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 
08.30น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินที่ XW111 (คา

ทัวรไมรวมอาหารบนเคร่ือง ส่ังซ้ือบนเคร่ืองเทาน้ัน!) 
12.45น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ  



 

 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง 
 

ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 0-2 ป  
(ไมเสริมเตียง) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ท่ีน่ัง หมายเหตุ 

11-15 ธันวาคม 62 23,888  
 
 
เด็กอายุ 0-2 ป 
(INF) 7,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เด็กอายุ 0-2 ป 
(INF) 7,000 บาท 
 

8,500 34  
12-16 ธันวาคม 62 23,888 8,500 34  
14-18 ธันวาคม 62 23,888 8,500 34  
18-22 ธันวาคม 62 23,888 8,500 34  
19-23 ธันวาคม 62 23,888 8,500 34  
21-25 ธันวาคม 62 23,888 8,500 34  
25-29 ธันวาคม 62 26,888 8,500 34  
26-30 ธันวาคม 62 29,888 8,500 34  
27-31 ธันวาคม 62 29,888 8,500 34  
28ธันวาคม-1มกราคม 63 33,888 8,500 34  
29ธันวาคม-2มกราคม 63 33,888 8,500 34  
30ธันวาคม-3มกราคม 63 33,888 8,500 34  
31ธันวาคม-4มกราคม 63 32,888 8,500 34  
1-5 มกราคม 63 32,888 8,500 34  
2-6 มกราคม 63 32,888 8,500 34  
4-8 มกราคม 63 25,888 8,500 34  
8-12 มกราคม 63 22,888 8,500 34  
9-13 มกราคม 63 22,888 8,500 34  
11-15 มกราคม 63 22,888 8,500 34  
15-19 มกราคม 63 22,888 8,500 34  
16-20 มกราคม 63 22,888 8,500 34  
18-22 มกราคม 63 22,888 8,500 34  
22-26 มกราคม 63 22,888 8,500 34  
23-27 มกราคม 63 22,888 8,500 34  
25-29 มกราคม 63 22,888 8,500 34  
29มกราคม-2กุมภาพันธ  22,888 8,500 34  
30มกราคม-3กุมภาพันธ 22,888 8,500 34  
1-5 กุมภาพันธ 63 22,888 8,500 34  
5-9 กุมภาพันธ 63 24,888 8,500 34  



 

 

6-10 กุมภาพันธ 63 24,888 8,500 34  
7-11 กุมภาพันธ 63 25,888 8,500 34  
8-12 กุมภาพันธ 63 24,888 8,500 34  
12-16 กุมภาพันธ 63 23,888 8,500 34  
13-17 กุมภาพันธ 63 23,888 8,500 34  
15-19 กุมภาพันธ 63 23,888 8,500 34  
19-23 กุมภาพันธ 63 22,888 8,500 34  
20-24 กุมภาพันธ 63 22,888 8,500 34  
22-26 กุมภาพันธ 63 22,888 8,500 34  
26กุมภาพันธ-1มีนาคม 23,888 8,500 34  
27กุมภาพันธ-2มีนาคม 23,888 8,500 34  
29กุมภาพันธ-4มีนาคม 23,888 8,500 34  
4-8 มีนาคม 63 24,888 8,500 34  
5-9 มีนาคม 63 24,888 8,500 34  
7-11 มีนาคม 63 23,888 8,500 34  
11-15 มีนาคม 63 24,888 8,500 34  

 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือให
ทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของ
ประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะ
เปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน 
เทากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงข้ึน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตรา
คาบริการเพ่ิมข้ึน 
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปน
การชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาด
เชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญ่ีปุ�น)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาต๋ัวเคร่ืองบินใหแก
ทาน  



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอน
ลวงหนา 
- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
    บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**  
การยกเลิกและคืนคาทัวร  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
อัตราคาบริการน้ี  รวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวรขางตน 
ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได ยกเวนการ
ซ้ือท่ีน่ังเพ่ิม 
 ซ้ือที่น่ังเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่
น่ัง พรอมชําระคาที่น่ังไดดังน้ี 



 

 

- ทีน่ั่งช้ัน ScootBiz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจง
กอนเดินทาง10วัน 
- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง7วัน มีคาใชจายและเง่ือนไข ดังน้ี 
โซน แถวท่ี ประเภทที่น่ัง Seat Pitch ราคาตอทานตอเที่ยว 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 35 น้ิว 1,500 บาท 
โซนหนา 31 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหนา 32-34 Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปและผูพิการ น่ัง 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กน่ัง  
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/
พักสามทานเต็มอาจมีปรับเปล่ียนพักหอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตเคร่ืองท่ีสายการบิน NokScoot กําหนดทานละไม
เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือข้ึนเคร่ืองไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตาม
เง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ  
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 ซ้ือน้ําหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot (XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง 10 วัน) มี
คาใชจายดังน้ี  
+5 กก. -- 400 บาท  
+10กก. -- 700 บาท 
+15กก. -- 1,000 บาท 
+20กก. -- 1,300 บาท 
+30กก. -- 2,350 บาท 



 

 

หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนช้ินในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบ น้ําหนัก
สูงสุดได 32กก./ช้ิน 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได 
อัตราคาบริการน้ี  ไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเคร่ืองด่ืมคาซักรีด คา
โทรศัพทเปนตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริปหรือชําระเงินไทย 1,300 บาท 
สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรหรือการใหทิปเพ่ิมข้ึนอยูกับความประทับใจในบริการของลูกคา 
รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 
1.ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2.ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น
ได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3.ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
 3.ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 



 

 

 4.เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 30ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 10วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน



 

 

เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเร่ิมในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการ
เดินทางรวมจํานวน 2 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-12ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ การทองเท่ียวเทาน้ันไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ 
การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทาน
ไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ใน
ระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองให
ละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 


