
 

 

รหัสทัวร ITV1902151 
ทัวรญ่ีปุ�น โอซากา โตเกียว ทาคายามา ชิราคาวาโกะ เกียวโต  
5 วัน 3 คืน (XW) 
ปราสาทโอซากา ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ MITSUI OUTLET หมูบานชิราคาวาโกะ  
ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา หมูบาน Little Kyoto โออิชิ ปารค พิพิธภัณฑแผนดินไหว  
หมูบานโอชิโนะ ฮักไก วัดนาริตะ 
พักโอกากิ 1 คืน นากาโนะ (ออนเซ็น) 1 คืน นาริตะ 1 คืน   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพฯ ทาอากาศยานดอนเมือง  
 
 
20.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

ขาออก ช้ัน3 เคานเตอรสายการบินNOK SCOOT เจาหนาท่ีใหการ
ตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนข้ึนเคร่ือง 

23.40 น.  นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ�น โดยสายการบิน  NOKSCOOT 
เที่ยวบินท่ี XW112 ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเคร่ือง กรณีทานตองการ (ส่ังซื่อบน
เคร่ืองเทาน้ัน) 

 
วันที่สอง สนามบินคันไซ - โอซากา – ปราสาทโอซากา - ดิวต้ีฟรี JTC - ถายรูปป�ายกูลิโกะ – 

เกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิอินาริ – โอกากิ – มิตชุยเอาทเล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิ
ฟุ  

 อาหารเที่ยง (ชาบูบุฟเฟ�ต) 
 
07.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานคันไซ โอซากา (เวลาเร็วกวา

เมืองไทย 2 ช่ัวโมง) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมี
โทษจับและปรับ  รับกระเป�าเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว 
จากน้ันนําทานข้ึนรถปรับอากาศนําทานข้ึนรถปรับอากาศเดินทาง 
เมืองโอซากา เดินทางสู ปราสาทโอซากา เปนสัญลักษณอันโดด
เดนของเมืองโอซากา สรางข้ึนเปนคร้ังแรกบนบริเวณท่ีเคยเปนวัด 
Osaka Hongan-ji เม่ือปค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi 
(ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผูพยายามรวบรวมประเทศ
เปนคร้ังแรก แตหลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปค.ศ.1615 ตระกูล 
Toyotomi ถูกฆาลางโคตร Tenshukakuก็ถูกทํา  ลายลงยอยยับ ตอมาไดรับการ
บูรณะใหมในสมัย Tokugawa แตนาเสียดายท่ีในป ค.ศ.1665 ไดถูกฟ�าฝ�าเสียหาย
ทั้งหมดกอนจะทําการบูรณะข้ึนมาใหมอีกคร้ังและถูกประกาศใหเปนสมบัติของชาติ
อีกดวย ปราสาทโอซากาปจจุบันสูง55 เมตร มี 5 สวน 8 ช้ัน เคร่ืองประดับหลังคา



 

 

และภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆสวนลงทองสีอรามสวยงาม (ทัวรนําชม
และถายรูปบริเวณดานนอก)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1 ) เมนูชาบูบุฟเฟ�ต  
บาย จากน้ันเดินทางไปชอปปم�งท่ี ราน JTC Duty free อิสระ

เลือกซ้ือสินคาราคาถูก และผลิตภัณฑตางๆของญ่ีปุ�นตาม
อัธยาศัย นําทานไป ถายรูปกับป�ากูลิโกะ  หน่ึงในป�ายไฟท่ี
โดงดังมากท่ีสุดแหงโดทมโบริ เม่ือมาโอซากาตองไมพลาดที่
จะถายรูปกับป�ายกูลิโกะที่น่ีเพราะวาป�ายแหงน้ีถือวา
เปนสัญลักษณของเมือง
โอซากา นําทานเดินทางสู
เมืองเกียวโต เปนเมือง
หลักของจังหวัดเกียวโต 
เปนเมืองหลวงเกาแกของ
ญี่ปุ�นในศตวรรษที่8และ
รุงเรืองในฐานะศูนยกลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของญ่ีปุ�นมากกวา 
1,100 ปกอนที่เมืองหลวงจะถูกยายไปยังโตเกียวในกลางศตวรรษท่ี 19 วัดและศาล
เจามากมายในเกียวโตถูกสรางข้ึนมาในชวงน้ันแหลงประวัติศาสตร 17 แหง มีอาณา
เขตต้ังแตบริเวณตะวันออกเฉียงใตจดตะวันตกเฉียงเหนือในตอนกลางและเหนือของ
ภูมิภาคคันไซ ซ่ึงจัดวาเปนศูนยกลางของเกาะฮนชู นําทานไปชม ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ 
Fushimi Inari Shrine ชม เสาโทริอิ ซุมประตูสีแดงที่เปนสัญลักษณของศาลเจาท่ี
มีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 
กิโลเมตร และเปนฉากของภาพยนตรเร่ือง MEMORIES OF GEISHAท่ีซายูริ 
นางเอกของเร่ืองว่ิงลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนาจน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมืองโอกากิ จากน้ันทานไปชอปปم�งสินคาแบรนเนมด
ราคาพิเศษที่ MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอาทเล็ทมอลล มีสินคา
แบรนดเนมมากมาย รวมถึงรานอาหาร เคร่ืองด่ืม รานกาแฟ อิสระใหทานชอปปم�ง
ตามอัธยาศัย อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย  

 ค่ํา สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูท่ีพัก  
       ที่พัก: Hotel Koyo หรือระดับใกลเคียงกัน (ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจง

พรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง) (อาจจะมีการปรับเปล่ียนพักเมืองใกลเคียง 
เชน นาโกยา)  

 



 

 

วันที่สาม     เมืองเซกิ - รานมีดซันชู – หมูบานชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามา – ลิตเต้ิลเกียว
โต - เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ - นากาโนะ - ออนเซ็น    
 อาหารเชา,เที่ยง (Japanese Set),เย็น (บุฟเฟ�ตขาปู) 
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (มื้อท่ี2) 

นําทานเดินทางสู เมืองเซกิ นําทานแวะ
ชม รานซันชู หรือ Hamonoyasan 
สถานที่ท่ีผลิตมีดไดคมสุด ๆ อีกท้ังยัง
เปนเมืองที่มีช่ือเสียงเร่ืองการตีดาบ
ญี่ปุ�นอยางดาบเซกิ สําหรับที่รานซันชูน้ี
มีเคร่ืองใชของมีคมตาง ๆ มากมาย
กวา 3,000 ช้ิน ไมวา
จะเปนมีดหรือกรรไกร
ตัดแตงก่ิงและสวน 
กรรไกรตัดเล็บกรรไกร
หลากขนาด หรือมีด
สําหรับทําครัว
หลากหลายรูปแบบที่
ชวยใหการเตรียมวัตถุดิบของคุณงายย่ิงข้ึนนอกจากน้ียัง
มีดาบญี่ปุ�น ขนมและเคร่ืองด่ืมเย็น ๆ จําหนายอีกดวย 
อีกส่ิงหน่ึงพลาดไมไดเม่ือมารานซันชูคือ การชมการ
แสดงดาบวิชาอิไอกิริ ดาบซามูไรคม ๆ ท่ีฟนฉับเดียวตน
ไผก็ขาดเปน 2 ทอน พรอมใสชุดกิโมโนและเส้ือก๊ัก
ซามูไรถายรูปเปนที่ระลึก จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ 
(Shirakawa-go) ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโก
เมื่อป ค.ศ.1995 ภายในหมูบานท่ีสวยงามและเปนแบบญี่ปุ�นแทด้ังเดิมน้ันมีเสนห
ดึงดูดใหนักทองเท่ียวท้ังใน และตางประเทศเปนจํานวนมากเอกลักษณของบานใน
แบบกัสโชสึคุริ (Gassho-zukuri) บานแบบญ่ีปุ�นด้ังเดิม ช่ือน้ีไดมาจากคําวา“กัสโช” 
ซึ่งแปลวา “พนมมือ”ตามรูปแบบของบานที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคลาย
สองมือท่ีพนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 
เมตร ซ่ึงโครงสรางของบานสรางข้ึนโดยไมไดใชตะปู อีกทั้งวัสดุอุปกรณในการ
กอสรางตางๆ ลวนแตมาจากวัสดุจากธรรมชาติ อยางตนหญาที่ปลูกไวเพ่ือนํามาใช



 

 

มุงเปนหลังคาขนาดหนาแตยังคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยาง
หนักในชวงฤดูหนาวไดเปนอยางดี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี3) เมนูแบบเซตญ่ีปุ�น  
บาย นําทานชม ทาคา

ยามาจินยะ หรือ 
ท่ีวาการอําเภอเกา
เมืองทาคายามา 
ซ่ึงเปนจวนผูวาแหง
เมืองทาคายามา 
เปนที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวา
ราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 
176 ป ภายใตการปกครองของโช
กุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ(ทัวร
นําชมดานอก) จากน้ันนําทานเดิมชม หมูบาน Little Kyoto หรือ เขตเมืองเกาซันมา
ชิซูจิSanmachi-Suji ซึ่งเปนหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปกอน ที่ยังอนุรักษ
และคงสภาพเดิมไดเปนอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและช่ืนชมกับทัศนียภาพ
เมืองเกาซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือนโบราณและรานคาหลากหลาย เชน รานผลิตและจํา  
หนายเหลาสาเก รานทํามิโสะ ฯลฯ พรอมท้ังเลือกซ้ือของที่ระลึกพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน 
เชน ซารุโบะโบะ หรือ ตุกตาทารกลิงตัวสีแดงไมมีหนาตา ซ่ึงถือวาเปนสัญลักษณหน่ึง
ของเมืองทาคายามา และเปนสินคายอดนิยม เพราะแฝงไปดวยความเช่ือเก่ียวกับโชค
ลางของชาวญ่ีปุ�นอีกดวย และเก็บเก่ียวบรรยากาศอันนาประทับใจมากมาย ทานยัง
สามารถลองล้ิมชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดวยหรือถายรูปกับสะพานสีแดง
นาคาบาชิ Nakabashi Bridge สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู จังหวัดนากาโนะ 
นําทานเขาสูที่พัก 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ําที่หองอาหาร (ม้ือที่4 ) บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 
 หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ําแรออนเซ็น 

(Onsen) น้ําแรในสไตลญ่ีปุ�นใหทานไดพักผอนอยางเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ�นเช่ือวาน้ําแร
ธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การบรรเทาอาการปวด
เม่ือยตางๆ และชวยผอนคลายความตึงเครียดไดอยางดี พรอมทั้งบํารุงผิวพรรณให
เปลงปล่ัง 
 ท่ีพัก: Shirakaba Kogen Hotel / Shirakabako View Hotel หรือระดับ
ใกลเคียงกัน 



 

 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ส่ี        นากาโนะ - โออิชิปารค (ชวง Autumn)หรือลานสกี Pilatus Tateshina Snow 
Resort (ชวงWinter) - ยามานาชิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- คาวา
กูจิโกะ - โตเกียว - ชอปปم�งชินจูกุ – นาริตะ                     

 อาหารเชา,เที่ยง (Japan Sukiyaki Set) 
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (มื้อที ่5) 
 นําทานเดินทางไปโออิชิปารค (ชวง Autumn) หรือ ลาน

สกี Pilatus Tateshina Snow Resort (ชวง
Winter)   

 
 (ชวง Autumn) โออิชิ ปารค (Oishi Park) จุดชมวิว

ภูเขาไฟฟู  จิที่สวยที่สุดอีกแหงหน่ึง ต้ังอยูทางเหนือริมฝم�งทะเลสาบคาวากุจิโกะ ใน
วันที่อากาศดีสามารมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิไดอยางชัดเจน 
(ชวง Winter) ลานสกีพิลาตัส ทะเทะชินะ สโนว รีสอรท Pilatus Tateshina 
Snow Resort สัมผัสความงามของฤดูหนาวที่จังหวัด
นะงะโนะพ้ืนที่แถบทะเทะชินะ (Tateshina) บนที่ราบ
สูงในดินแดนแหงขุนเขาอยางจังหวัดนะงะโนะ 
(Nagano) นับเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมในชวงฤดู
หนาว สนุกสนานกิจกรรมของลานสกี หรือถายรูปกับ
หิมะ อิสระใหทานเลนกิจกรรมและถายรูปตามอัธยาศัย 
คาทัวรไมรวมคาอุปกรณสกี คาเขาลานกิจกรรมและอุปกรณเลนตางๆหรือกิจกรรม
ตางๆ 
(กรณีลานสกียังไมเปดหรือหิมะทับถมไมเพียงพอหรือลาสกีปดแลวทางบริษัทจะปรับ
ไปเที่ยวโออิชิปารคแทน สภาพอากาศทางบริษัทไมสามารถคาดการณลวงหนาได) 
 
 จากน้ันเดินทางสู จังหวัดยามานาชิ นําทานเดินทางไป
สัมผัสประสบการณแปลกใหมท่ี พิพิธภัณฑแผนดินไหว 
Experience Earthquake ทานจะไดทดสอบในบาน
จําลองแผนดินไหว รับการส่ันสะเทือนจากข้ันต่ําสุดสูข้ัน
สูงสุด และสนุกสานในการเรียนรูประสบการณ ในหอง



 

 

จําลองแบบตางๆ จากน้ันใหทานเลือกซ้ือของฝากราคาถูก อาทิเชน ขนม 
เคร่ืองสําอาง เคร่ืองไฟฟ�า ผลิตภัณฑจากน้ํามนัมา โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ 
ผลิตภัณฑแบรนด 4GF หรือวิตามินบํารุงรางกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเปนนักวิจัย
ช่ือดังของชาวญ่ีปุ�นเดินทางไปยัง หมูบานโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) 
เปนหมูบานเล็กๆ ประกอบดวยบอน้ํา 8 บอในโอชิโนะ ต้ังอยูระหวางทะเลสาบคาวากู
จิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอน้ําทั้ง 8 น้ีเกิดจากการละลายหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ
ท่ีละลายในชวงฤดูรอนทีม่ีอายุมามากกวา 1,200 ป ที่ใชเวลาอันยาวนาน ในการไหล
ลงมาสูพ้ืนดินและซึมซาบไปยังบอน้ําแตละบอน้ํา  ดังน้ันน้ําท่ีอยูในบอจะเปนน้ําที่ใส
สะอาดและสดช่ืนมาก ในป 1985 สถานท่ีแหงน้ียังไดถูกเลือกใหเปน 1 ใน 100 
อันดับ แหลงน้ําจากธรรมชาติที่ดีท่ีสุดของญ่ีปุ�นอีกดวย อีกท้ังบริเวณโดยรอบสามารถ
ชมดอกไมและวิวของภูเขาไฟฟูจิไดในวันที่อากาศแจมใส ใหทานไดเพลิดเพลินกับ
บรรยากาศ พรอมชมและเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง  จากน้ันนําทานเดินทางไป ทะเลสาบ
คาวากูจิโกะ เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี 6) เมนู Japan Sukiyaki Set 
บาย จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสู โตเกียว เมืองหลวง นําทาน ชอปปم�งยานชินจูกุ 

ยานรวมเสนหทุกอยางของญ่ีปุ�น ทั้งแหลงชอปปم�งช้ันนํา แหลง
รวมรานกินด่ืมและรานอาหารทุก
ระดับ และแหลงทองเที่ยวข้ึนช่ือ 
และเปนแหลงอัพเดทเทรนดใหมๆ
เปนยานความเจริญอันดับหน่ึงของ
นครโตเกียวในปจจุบัน ใหทานเลือก 
ชมและซื้อสินคามากมาย อาทิเชน เคร่ืองใชไฟฟ�า, กลองถายรูป, MP-3,  
คอมพิวเตอร, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา และเคร่ืองสําอาง KOSE , SHISEDO 
, KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่ราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทย และที่
จะขาดไมไดเลยก็ คือ ราน 100เยน (อยูตึกPEPEช้ัน8) ซ่ึงสินคาทุกอยางภายในราน
จะราคา 100 เยน เทากันหมด ทีท่านสามารถเลือกซ้ือเปนของฝากกลับบานไดอิสระช
อปปم�งตามอัธยาศัย อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ใหทานไดเลือกชิมรานอรอย
ตางๆจนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูที่พักยานนาริตะ 
 ท่ีพัก: The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง)  
 



 

 

วันทีห่า      วัดนาริตะ - รานดองกิโฮเต – หางอิออนมอลล - ทาอากาศยานนาริตะ - ทา
อากาศยานดอนเมือง 

                  อาหาร เชา 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่7) 
 นําทานเดินทางสู วัดนาริตะ วัดน้ีเปนหน่ึงในวัดที่เปนที่รูจักมากที่สุดใน

ภูมิภาคคันโต ถือวาเปนวัดท่ีโดงดังที่สุดในแถบชิบะ และจํานวนผูมา
เย่ียมชมก็เปนรองเพียงศาลเจาเมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเปนท่ีต้ัง
ของประตูหลัก มีทางเดินบันไดข้ึนสูอาคารหลัก
เปนสถานที่สําหรับสักการะบูชาภายในวัดทาน
สามรถบันทึกภาพเจดียหาช้ันหน่ึงคู สวนหยอม
ที่มีสระน้ําขนาดใหญ รวมท้ังบริเวณสําหรับ
เล้ียงสัตว ภายในกอสรางดวยสถาปตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ
ของศิลปะแบบญ่ีปุ�นเอาไว นําทานกราบนมัสการขอพรพระเพ่ือสิริมงคล ใหมีชีวิตที่ดี
และยืนยาว พรอมเลือกชมและซ้ือเคร่ืองรางของขลังและสินคาพ้ืนเมือง จากน้ันนํา
ทานเดินทางไปชอปปم�ง รานดองก้ี เปนรานที่รวบรวมสินคาตางๆของญ่ีปุ�นไวมากมาย 
ในราคาพิเศษ ใกลๆกันจะมีหางอิออนมอลล ทานสามารถเดินไปชอปปم�งได สมควร
แกเวลาเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 

13.55น.  เหินฟ�าสู ทาอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน  NOKSCOOT  เท่ียวบินที่ 
XW101 
ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเคร่ือง กรณีทานตองการ (ส่ังซื่อบนเคร่ืองเทาน้ัน) 

19.10น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 

**************************** 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
 

ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 0-2 ป 
Infant 
(ไมเสริมเตียง) 

พักเด่ียว/
เดินทางทาน
เดียว เพ่ิม 

ที่น่ัง หมายเหตุ 

18-22 ตุลาคม 62 27,888  
 
 
 
 

9,500 34  
19-23 ตุลาคม 62 29,888 9,500 34  
20-24 ตุลาคม 62 27,888 9,500 34  
21-25 ตุลาคม 62 27,888 9,500 34  
22-26 ตุลาคม 62 27,888 9,500 34  



 

 

23-27 ตุลาคม 62 26,888  
 
 
ราคาเด็ก 0-2 ป 
(Infant) 
ราคา 7,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,500 34  
25-29 ตุลาคม 62 26,888 9,500 34  
1-5 พฤศจิกายน 62 25,888 9,500 34  
8-12 พฤศจิกายน 62 25,888 9,500 34  
15-19 พฤศจิกายน 62 25,888 9,500 34  
22-26 พฤศจิกายน 
62 

27,888 9,500 34  

29พฤศจิกายน-3
ธันวาคม  

27,888 9,500 34  

4-8 ธันวาคม 62 27,888 9,500 34  
5-9 ธันวาคม 62 27,888 9,500 34  
6-10 ธันวาคม 62 27,888 9,500 34  
13-17 ธันวาคม 62 26,888 9,500 34  
20-24 ธันวาคม 62 26,888 9,500 34  
27-31 ธันวาคม 62 33,888 9,500 34  
28ธันวาคม-1มกราคม 
63 

35,888 9,500 34  

29ธันวาคม-2มกราคม
63 

35,888 9,500 34  

30ธันวาคม-3มกราคม
63 

35,888 9,500 34  

31ธันวาคม-4มกราคม
63 

34,888 9,500 34  

1-5 มกราคม 63 33,888 9,500 34  
3-7 มกราคม 63 28,888 9,500 34  
10-14 มกราคม 63 25,888 9,500 34  
17-21 มกราคม 63 25,888 9,500 34  
24-28 มกราคม 63 24,888 9,500 34  
31มกราคม-4 
กุมภาพันธ  

24,888 9,500 34  

6-10 กุมภาพันธ 63 25,888 9,500 34  
7-11 กุมภาพันธ 63 26,888 9,500 34  



 

 

8-12 กุมภาพันธ 63 26,888  
ราคาเด็ก 0-2 ป 
(Infant) 
ราคา 7,000 บาท 

9,500 34  
14-18 กุมภาพันธ 63 25,888 9,500 34  
21-25 กุมภาพันธ 63 24,888 9,500 34  
28กุมภาพันธ-3 
มีนาคม  

25,888 9,500 34  

6-10 มีนาคม 63 26,888 9,500 34  
13-17 มีนาคม 63 26,888 9,500 34  
20-24 มีนาคม 63 28,888 9,500 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 
กรณีอัตราแลกเปล่ียนเงินเยนปรับสูงข้ึน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมข้ึน
โดยจะแจงใหทราบลวงหนา 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง30ทาน  

- ขอสงจอยทัวรใหกับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน  
- หรือขอเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง30ทานและ
ทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
    บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
3.การชําระคาบริการ  ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการ
เดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง+ความประสงคเพ่ิมเติมของลูกคา กรุณาสงพรอมหลักฐานการ
โอนเงินมัดจําหรือพรอมยอดคงเหลือ**  



 

 

4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
การยกเลิกทัวร เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได
ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ท้ังส้ิน  รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการ
ใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและ
เงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรรของสายการบินยกเวนกรณีอัพที่น่ังเพ่ิม 
** คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ืองขากลับ สามารถส่ังซ้ือจากเลมเมนูบนเคร่ืองไดเลยเน่ืองจาก
ต๋ัวกรุปไมรับส่ังจองลวงหนา 
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีเดินทาง3 
ทานจะเปนหองTriple จะเปนแบบเตียงเด่ียวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ1เตียงเตียงเด่ียว1
เตียง เปนการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไมสามารถระบุได 
กรณีโรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 
1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
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 มากกวา 36 น้ิว 2,000 บาท 



 

 

Row) 
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 ปและผูพิการน่ัง 
-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 (ราคาตอเท่ียว) 
+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 
6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเคร่ืองด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพท
เปนตน 



 

 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริปหรือเงินไทย 1300 บาท สําหรับกรุปที่
มีหัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน 
รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันใน
ประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 
1.ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2.ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น
ได (เชน เงินสด บัตร 
เครดิต เปนตน) 
3.ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมต่ํากวา 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 และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวร
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 ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 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 วันเสารอาทติย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย



 

 

พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันท่ีทําทัวรเต็มวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทาง
รวมจํานวน3ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-12ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือ
วาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกัน
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครอง
ใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 


