
 

 

รหัสทัวร ZAT1902811 
ทัวรญี่ปุ�น EASY LIKE SNOW OSAKA-TOKYO 5 วัน 3 คืน (JL) 
เมืองโอซากา ปราสาทโอซากา เมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึ ถนนกาน้ําชา ศาลเจาฟูชิมิอินาริ  
ศาลโทริอิ เมืองนาโกยา อิสระชอปปم�งยานซาคาเอะ ทะเลสาบฮามานะ หมูบานโอชิโนะฮัคไค  
แชน้ําแรธรรมชาติ ลานสกีฟูจิเท็น กระเชาลอยฟ�า คาช ิคาชิ ยานชินจุก ุวดัอาซากุสะ  
ถนนนาคามิเสะ Tokyo Sky Tree อิสระชอปปم�งชิบุยะ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โอซากา 

 
19.30 น.  คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 8 
เคานเตอร R  

ของสายการบิน Japan Airlines (JL) พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรข้ึนเคร่ือง 

22.25 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานคันไซ เมืองโอซากา โดยเท่ียวบินท่ี JL728 เดินทาง
ดวยเคร่ืองบินลําใหญ ท่ีน่ังกวางสะดวกสบาย บรกิารระดับ 5 ดาว บริการอาหาร
รอนและเคร่ืองดื่มตลอดการเดินทาง 

 (ฟรีโหลดกระเป�าใบละ 23 กโิลกรมั  2 ใบ รวม 46 กิโลกรัม / ทาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 2 
ทาอากาศยานคันไซ (โอซากา) – ปราสาทโอซากา - วดัคโิยมิสึ หรอื วัดน้ําใส – ศาลเจาฟูชิ
มิอินาร ิ- อิสระชอปปم�งยานซาคาเอะ   
 

06.05 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญีปุ่�น หลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูใจกลาง เมืองโอซากา 
ต้ังอยูบนเกาะฮอนชู ซึง่เปนเกาะที่ใหญและอยูตรงกลางสุดของประเทศญี่ปุ�น ถือ
เปนศูนยกลางทางการคาและเศรษฐกิจของญีปุ่�นมาต้ังแตโบราณกาล 

 นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา เปนสัญลักษณอันโดดเดนของเมอืงโอซากา 
สรางข้ึนเปนครัง้แรกบนบริเวณท่ีเคยเปนวดั Osaka Hongan-jiเมื่อป ค.ศ.1583 
โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผูพยายาม
รวบรวมประเทศเปนครั้งแรกหอคอยประสาทหรือสวนที่เรียกวาTenshukakuแลว
เสร็จลงสองปตอมา แตหลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปค.ศ.1615 



 

 

ตระกูล Toyotomi ถกูฆาลางโคตร Tenshukak ก็ถกูทําลายลงยอยยับ ตอมา
ไดรับการบูรณะใหมในสมัย Tokugawa แตนาเสียดายที่ในป ค.ศ.1665 ไดถูกฟ�า
ฝ�าเสียหายท้ังหมด กอนจะทําการบูรณะข้ึนมาใหมอีกครั้งและถูกประกาศใหเปน
สมบัติของชาติอีกดวย ปราสาทโอซากาปจจุบันสูง 55 เมตร ม ี5 สวน 8 ช้ัน
เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆสวนลงทองสี
อรามสวยงามบนของTenshukakuทานสามารถมองเห็นทิวทัศนโดยรวมของเมือง
โอซากาไดอยางชัดเจนในแตละปจะมีนักทองเที่ยวจากท้ังในและนอกประเทศมา
เยือนปละราว 1-3 ลานคน (ชมและถายรูปบริเวณดานนอก) 

 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาแกของญี่ปุ�นนานนับพันป จากน้ัน
จากน้ันนําทานชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนํ้าใส มอีายุเกาแกยิ่งกวาเมืองเกียวโต คือ
ยาวนานกวา 1,200 ป จุดเดนอันเปนเอกลักษณของวัดคือ หองโถงใหญ สรางยื่น
ออกจากหนาผา มีเสาไมขนาดใหญ 139 ตน ค้ํายัน และสิ่งที่นาอัศจรรย คือ สราง
โดยไมไดใชตะปูเลย ดังน้ันองคการยูเนสโกไดข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลก และ
เชิญทุกทานไดดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจาก
เทือกเขาอีกดวย จากน้ันใหทาน อิสระชอปปم�ง ณ ถนนกาน้ําชา ซึง่ต้ังอยูระหวาง
ทางเขาวัดคิโยมิสึ รานคาตางๆ ไดตกแตงเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสนิคาพืน้เมือง
นานาชนิด เชน รองเทาโซริ(รองเทาเกี๊ยะแบบญี่ปุ�น), ชุดยูกะตะ, ตุกตานางระบํา
ญี่ปุ�น, ขมมชูครีมสอดไสนานาชนิด, ราน 1,000 เยน, ชาเขียวเกียวโต ที่ข้ึนชื่ออีก
แหงหน่ึงของญี่ปุ�น, ของที่ระลึกแบบญีปุ่�นด้ังเดิม เปนตน  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
จากน้ันจากน้ันนําทานชม ศาลเจาฟูชิมิอินาร ิท่ีสถิตของพระแมโพสภ เทพเจาที่
เปนที่นับถือย่ิงของประชาชนที่มาสักการะขอพร ใหมีความเปนอยูอุดมสมบูรณ
ของเร่ืองพืชพรรณธัญญาหาร นําทานสักการะ พระแมโพสภ และเทพจิ้งจอกที่ชาว
ญี่ปุ�นช่ือวาเปนทูตสวรรค ผูคอยนําขาวสารจากสรวงสวรรคลงมายังโลกมนุษย 
ทานจะไดตื่นตากบัรูปปم�นของเทพจิ้งจอกท่ีมีจํานวนมากมาย แลวนําทานชม ศาล
โทริอิ ซุมประตูสีแดงท่ีเปนสัญลักษณของศาลเจาที่มีมากกวารอยตนทอดตัวยาว
ตามเสนทางของไหลเขาลดหล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 กโิลเมตร และเปนฉาก
ของภาพยนตรเร่ือง MEMORIES OF GEISHA ท่ี ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่ง
ลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา 
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา จากน้ันใหทาน อิสระชอปปم�งยานซาคาเอะ  เปน
ยานการคาที่มีความสําคัญที่สุดของเมืองนาโงยา ทั้งยังเปนท่ีต้ังของหอคอยสง
สัญญาณโทรทัศนแหงเมืองนาโงยา นอกจากน้ันยังเปนท่ีต้ังของหางสรรพสินคาชื่อ
ดังที่มีช่ือเสียงเรียงรายเต็มสองฟากฝم�งถนน รวมทั้งรานคาแบรนดเนมตางๆ อีก
มากมาย โดยท่ีแตละอาคารก็มรีูปทรงสวยงามแตกตางกันไป ทั้งน้ียานซากาเอะยัง
เปนที่ต้ังของโรงแรมช่ือดังมากมาย จึงทําใหบริเวณน้ีไมใชเพียงแคแหลงการคาท่ี
สําคัญของเมืองเทาน้ัน แตยังเปนศูนยรวมการคมนาคมเช่ือมตอไปยงัจุดตาง ๆ ท่ัว
ท้ังภูมิภาคน้ีอีกดวย 
อิสระอาหารเย็นเพ่ือใหทานสะดวกในการชอปปم�งไดอยางเต็มท่ี 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ค่ํา  พักที ่ TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือ
เทียบเทา เมืองนาโกยา 

โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงให
กอน 5-7 วนักอนเดินทาง 
 

วันที่ 3  ทะเลสาบฮามานะ - โกเทมบะ เอาทเล็ท - หมูบานน้ําใส โอชิโนะฮัคไค – เมนูขาปูยกัษ – 
แชออนเซน 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (2)  
นําทานเดินทางสู ทะเลสาบฮามานะ หรือทะเลสาบปลาไหล เปนทะเลสาบน้ําจืดที่
ใหญท่ีสุดในภาคกลางของญี่ปุ�น ต้ังอยูในเมืองฮามามัทสึ ซึ่งอยูระหวางโตเกียว
และนาโงยา จังหวัดชิซโุอกะ ซึ่งช่ือที่คนทั่วไปนิยมเรียกวาทะเลสาบปลาไหลน้ันก็
เพราะวาที่น่ีเปนแหลงเพาะพันธุปลาไหลน่ันเอง เน่ืองจากในทะเลสาบแหงน้ีมีแร
ธาตุท่ีเหมาะสําหรับการเลี้ยงปลาปลาไหล จึงทําใหของฝากของที่น่ีเปนผลิตภัณฑ
อันเกิดจากผลิตผลของปลาไหล นอกจากน้ีรอบๆ บริเวณทะเลสาบยังมีจุดชมววิ
มากมาย รวมทั้งยังมีที่พักรถและรานขายของที่ระลึกดวย 
 
 

 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  

จากน้ันนําทานเดินทางสู Gotemba Premium Outlet  ซึ่งเปนแหลงรวบรวม
สินคาแบรนดเนมระดับโลกและแบรนดเนมดังของญี่ปุ�นไวมากมาย ใหทานไดเลือก
ซื้อเลือกชมสินคาอยางจุใจกับ Collection ตางๆ เส้ือผาลาสุด อาทิ MK 
Michel Klein, Morgen, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile 
ฯลฯ กระเป�าสไตลหรูหรา อาท ิBally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, 
Armany ฯลฯ เคร่ืองประดับและนาฬิกาหรู อาท ิTag Heuer, Agete, S.T. 
Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทาแฟชั่นตางๆ อาท ิHush Puppies, 
Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือสินคาสําหรับคุณหนู เชน 
Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคาอ่ืนๆ อีก
มากมาย 



 

 

 
 
 

 
 
 

นําทานชม หมูบานโอชิโนะฮัคไค เปนหมูบานที่มีบอน้ําซึ่งเกิดจากการละลายของ
หิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งใชระยะเวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสูพื้นดินและซึม
ซาบไปยังแตละบอ ดังน้ันน้ําท่ีอยูในบอจะเปนน้ําท่ีใสสะอาดและสดช่ืนมาก ในป 
1985 สถานที่แหงน้ีไดถูกเลือกใหเปน 1 ใน 100 อันดับแหลงน้ําจากธรรมชาติที่ดี
ท่ีสุดของญี่ปุ�นอีกดวย ใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองและขนมข้ึนช่ือของ
ญี่ปุ�นตามอัธยาศัย  
 
 
 

 
 
 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) บริการทานดวยรานอาหารของโรงแรม
พรอมขาปูยักษ 

หลังอาหารใหทานได แชน้ําแรรอนธรรมชาติ (Onsen) เพ่ือผอนคลายความ
เม่ือยลา การแชน้ําแรรอนชวยทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตดี และยังชวยใหผิวพรรณ
ดีอีกดวย  
(ควรแชครั้งละ 20 นาที แตไมควรแชเกิน 1 ช่ัวโมง) 

ค่ํา  พักที่ FUJIBO HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา            
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงให
กอน 5-7 วนักอนเดินทาง  
 
 
 

 
 



 

 

วันที่ 4 ลานสกีฟูจิเทน – พิธีชงชาแบบญีปุ่�น – กระเชาลอยฟ�า คาชิ คาชิ - ชอปปم�งยานชินจกุ ุ
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (5)  

จากน้ันนําทานสูทานเดินทางสู ลานสกีฟูจิเท็น เปนสกีรีสอรทขนาดเล็กที่ต้ังอยู
บริเวณ ภูเขาไฟฟูจิ มทีั้งลานสกีสําหรับผูใหญและเด็ก นอกจากน้ันทานจะไดสัมผัส
ไดเปนลานสกีท่ีเต็มไปดวยหิมะขาวโพลน บวกกับฉากหลังที่เปนภูเขาไฟฟูจิท่ี
สวยงาม ที่ลานสกีแหงน้ีมีทั้งลานสกีสําหรับผูเร่ิมเลนสกี และ สําหรับผูท่ีมีความ
ชํานาญ ทานสามารถเลือกเลนได ท้ังสกี สโนวบอรด กระดานเลื่อนหิมะ นอกจากน้ี
ยังมีลานสกีสําหรับเด็ก ใหเลนกระดานเลื่อนหิมะหรือแคน่ังเลนหิมะ (ไมรวมคา
อุปกรณในการเลนสกี)  
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ: หากในชวงท่ีสกีรีสอรทปดใหบรกิาร ทางบริษัทขออนุญาตปรับ
โปรแกรมเปน “GOTEMBA ILLUMINATION” เปนหน่ึงในเทศกาลแสงส ีณ โก
เทมบะ ภายในจะมีการประดับตกแตงไฟอยางสวยงาม โดยบริษัทจะสลับ
โปรแกรมใหทานไปเปนวันที่ 3  ตอนกลางคนืแทน เพ่ือใหทานไดถายรูปอยาง
สวยงาม  
จากน้ันนําทานสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ�น ใหทานไดทดลองและรับชม พิธีชงชาแบบ
ญี่ปุ�น โดยใหทานเรียนชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ�น และทานสามารถเลือกซื้อชาและ
สินคาของฝากราคาถูกไดจากที่น่ีเชน โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว 
โฟมขาวญี่ปุ�น หรือผลิตภัณฑจากน้ํามันมา และยาและวิตามินของญี่ปุ�นท่ีบํารุง
สุขภาพและผิวพรรณ 

   
 
 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  



 

 

หลังอาหารนําทานเดินทางสู ทะเลสาบคาวากจิูโกะ ทะเลสาบทีเปนจุดชมวิวฟูจิที่
สวยที่สุดแหงหน่ึง นําทานขึ้น กระเชาลอยฟ�า คาช ิคาช ิ(Kachi Kachi 
Ropeway) (รวมคากระเชา) กระเชาที่จะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพ่ือชม
ความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปดใหบริการทุกวันตลอดทั้งป 
(อาจมีการงดใหบริการช่ัวคราวเน่ืองจากสาเหตุตางๆ เชน สภาพอากาศไม
เอ้ืออํานวย) เพียงไมกีน่าทีถึงยอดเขา ชมววิแบบพาโนรามาที่มีความสูง 1,075 
เมตร ทานสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิได 
และในวันท่ีอากาศแจมใสจะสามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาแอลป�ญี่ปุ�นทางตอนใต  
 
 
 
 

 
 

 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ยานชินจุกุ ศูนยกลางอีกแหงหน่ึงของมหานคร
โตเกียว ยานชอปปم�งช้ันนําที่ถือวาเปนแหลงอัพเดทเทรนดของชาวญี่ปุ�น ยานความ
เจริญอันดับหน่ึงของมหานครโตเกียวในปจจบัุน ใหทานอิสระเลือกชมสินคา
มากมาย ทั้งเส้ือผาแบรนดเนม เครื่องสําอางค รวมไปถึงเครื่องใชไฟฟ�า เปนตน 
และท่ีขาดไมไดเลยที่จะตองแวะชมคือ ราน 100 เยน สินคาทุกอยางภายในรานจะ
ขายในราคาเพียง 100 เยนเทาน้ัน ซึ่งทานสามารถหาซ้ือของฝากไดในราคาสบาย
กระเป�า อิสระอาหารเย็นเพ่ือสะดวกในการชอปปم�ง 

 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา  พักที ่ PEARL HOTEL KASAI  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา เมืองโตเกียว 
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงให
กอน 5-7 วนักอนเดินทาง 



 

 

วันที่ 5 วัดอาซากุสะ - Tokyo Sky Tree – ชอปปم�งชิบุยะ – อิออน มอลล นาริตะ – สนามบินนาริ
ตะ – กรงุเทพ 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (7)  
นําทานเดินทางสู   วัดเซนโซจิ  หรือ วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว 
กอต้ังเมื่อป 628 ซึ่งตามประวติัความเปนมา วัดน้ีเกิดขึ้นโดยชาวประมงท่ีออกไป
หาปลา แตกลับทอดแหไดพระโพธิสัตวกวนอิมทองคํา ความสูง 5.5 เซนติเมตร 
หลังจากน้ันคนในหมบานก็ไดสรางวดัน้ีขึ้นเพื่อเปนสถานที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว
กวนอิมใหผูคนไดกราบไหวบูชา นอกจากน้ีลักษณะโดดเดนของวัดคือ ประตู
ทางเขาวัดที่ประดับดวยโคมสีแดงขนาดใหญท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร แขวนอยูช่ือ
วา ประตูฟ�าคํารณ หรอื Kaminari Mon ภายในวัดทานสามารถเลือกซื้อ
เครื่องรางของขลัง หรอืเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกตางๆ มากมายที่ ถนนนาคามิ
เสะ  อาทิ พวงกุญแจ ตุกตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดแตงกายประจําชาติญีปุ่�น และ
พลาดไมไดกับ ขนมอาเกะมันจู ขนมซาลาเปาทอดสูตรเฉพาะของวัด และเปนขนม
ข้ึนช่ือของวัดอาซากุสะ 
จากน้ันนําทานสูจุดชมวิวเพ่ือถายรูปคูกบั Tokyo Sky Tree  แลนดมารกแหง
ใหมของมหานครโตเกยีว เปดใหบริการอยางเปนทางการเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 
2555 เปนหอสงสัญญาณโทรทัศนและวิทยุระบบดิจติอลแหงใหม ซึ่งแตเดิมใช
หอคอยโตเกียวทาวเวอรท่ีมีความสูง 333 เมตร แตในปจจบุันความสูงไมเพียงพอ
ในการสงสัญญาณ เน่ืองจากในมหานครโตเกียวมตึีกสูงเปนจํานวนมาก ทําใหสง
สัญญาณไมสะดวก จึงไดสรางหอคอยแหงน้ีมารองรับแทนดวยมีความสูงถึง 634 
เมตร สามารถสงสัญญาณไดท่ัวท้ังภูมิภาค (ถายรูปบริเวณดานนอก) 
 
 
 
 
 

 
นําทาน อิสระชอปปم�งชบุิยะ คือหน่ึงใน 23 เขตของมหานครโตเกียว และมีพ้ืนที่
เพียง 15 ตารางกิโลเมตรเทาน้ัน ซึ่งท่ีน่ีก็เปนอีกหน่ึงยานที่เปนศูนยรวมยอดนิยม
ของวัยรุนมากวา 30 ป เพราะเปนที่ต้ังของหางสรรพสินคาแฟช่ันตางๆ มากมาย 
โดยยานชิบุยะน้ันมศูีนยกลางอยูตรงสถานีรถไฟชิบุยะ หน่ึงในสถานีใหญของ
โตเกียวที่มคีวามซับซอน เพราะมีรถไฟฟ�าท้ังบนดินและใตดินหลายสาย จึงทําให



 

 

สถานีชิบุยะมีผูคนผานไปมาถึงวันละประมาณ 2 ลานตนๆ ท่ีสําคัญชิบุยะมีจุดนัด
พบท่ีมีช่ือเสียงน่ันก็คือบริเวณอนุสรณรูปปم�นของสุนัขช่ือฮาจิโกะน่ันเอง 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันนําทานสู อิออนมอลล เปนหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ เน่ืองจากต้ังอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงใน
รูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 รานจําหนาย
สินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียงัมีรานเส้ือผา
แฟช่ันมากมาย 
อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพ่ือใหทานไดชอปปم�งตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
สมควรแกเวลานําทานสู ทาอากาศยานนานาชาตินารติะ เพ่ือเตรียมตัวกลับสู 

กรุงเทพมหานคร 
18.15 น.  ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี JL707 เดินทางดวย

เครื่องบินลําใหญ ท่ีน่ังกวางสะดวกสบาย บริการระดับ 5 ดาว บริการอาหารรอน
และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง 

23.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาเขา  โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 

พักหองละ 2 ทาน 
พักเด่ียว 

::ราคาโปรโมช่ัน ไมมรีาคาเด็ก:: 
01 – 05 กุมภาพันธ 2563 33,900 8,900 
09 – 13 กมุภาพันธ 2563 (วันมาฆบูชา) 34,900 8,900 
17 – 21 กุมภาพันธ 2563 33,900 8,900 
25 – 29 กุมภาพันธ 2563 33,900 8,900 
09 – 13 มีนาคม 2563 33,900 8,900 
ราคาอ่ืนๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ํากวา 2 ป) ราคา 7,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชตั๋วเคร่ืองบิน ราคา 19,900 บาท 

 
***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจํา 

เพื่อประโยชนของทานเอง*** 
 
หมายเหตุ :  

1. โรงแรมที่ญี่ปุ�นหองคอนขางเล็ก และบางโรงแรมไมมีหองสําหรับนอน 3 ทาน ทานอาจจะ
ตองพักเปนหองที่นอน 2 ทาน และหองที่นอน 1 ทาน (แยกเปน 2 หอง) และในกรณีท่ี
พัก 2 ทาน บางโรงแรมอาจจะไมมีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหองพัก
เปนเตียงดับเบ้ิลสําหรับนอน 2 ทาน 

2. รายการทองเท่ียวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงให
ทราบลวงหนา 
ในกรณีที่มีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการ
ควบคุมของบริษัทฯ  



 

 

เน่ืองจากบริษัทรถทัวรของญี่ปุ�นสามารถใชรถได 12 ช่ัวโมง / วัน หากเกิดเหตุการณ
สุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเปน
สําคัญ 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 30 ทานขึ้นไป 
ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ 
เปลี่ยนแปลงราคา 
 
ยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ตลอดทรปิ  
กรุณาชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง  
หากไมชําระภายในวันท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ตามเท่ียวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
 คาภาษีสนามบิน ภาษน้ํีามัน 
 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียวหรือระดับ

เดียวกัน 
 คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
 คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง 

วงเงิน 1,000,000 บาท 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมในการทาํหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 
 คาธรรมเนียมวีซา 
 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คา

โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
 ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท/ ทาน / ทริป  



 

 

เง่ือนไขการชําระเงิน 
 ชําระคามดัจํา ทานละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของ

ราคาทัวรทั้งหมด 
 กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง

บริษัทฯ ตองมีการการนัตีมดัจําที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน 
Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทาํใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัว
ได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู
เดินทางไมถึง 30 คนขึ้นไป 

 ในกรณีที่สายการบินประการปรับข้ึนภาษีน้ํามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 

 ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกเปนกรุปไมสามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความ

เหมาะสม ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ 
โดยบริษัทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน หากเกดิเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจาก
สายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยดุงาน การกอ
จลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาต ิหรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจาก
ความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตจุากความประมาท
ของตัวทานเอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีทองเที่ยวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 



 

 

 กรณีท่ีทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุใน
รายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมปีฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย ส่ิงของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ กต็ามบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดกต็าม 

 กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับ
คณะทัวร หากทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย 
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตเขาประเทศญี่ปุ�น) 

 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะอยูดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัตรการเขา
ประเทศญี่ปุ�นดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักใน

ประเทศญี่ปุ�นได  
(เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 

3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดในระหวางพํานักอยูในประเทศญี่ปุ�น (เชน 
คนรูจัก โรงแรม เปนตน) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น 
เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศญีปุ่�น ทางบริษัทฯ ไดมีการ
จัดเตรียมไวใหแลว  
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองท่ีประเทศญี่ปุ�นดวย 
 



 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น  
(กรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 

 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมต่ําวา 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�น จะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขา

ขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะส้ันเทาน้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาในการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. ตองเปนผูท่ีไมมีประวติัการถกูสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธในการ
เขาประเทศ 
 


