
 

 

รหัสทัวร JWT1902908 

ทัวรญี่ปุ�น โอซากา 4 วัน 3 คืน (SL) 
ชมงาน Festival of Light in Osaka 

ชมความงามและความย่ิงใหญของ ปราสาทฮิเมจิ 
ชมวัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง ที่ปกคลุมดวยหิมะ 
เพลิดเพลิน ณ ลานสกี ROKKO SNOW LAND 

หรือ น่ังกระเชา ROKKO ชมใบไมเปลี่ยนส ี

 



 

 

บินตรงสู โอซากา โดยสายการบิน THAI LION AIR 
บริการน้ําหนักกระเป�า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ 

แชเทาฟรี ณ อาริมะ ออนเซ็น ยานออนเซ็นเกาแกที่สุดในญี่ปุ�น 
WIFI FREE ON BUS  น้ําดื่มบริการวันละ 1 ขวด 

 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ 
กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยนืยันกับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซื้อ
ตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่องมาจากหากเกิดความ

 
 

โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 สนามบินดอนเมือง DMK-KIX  SL304 (05.55-13.45) - 
สนามบินคันไซ – AEON MALL - โกเบ 

 บน - KOBE HOTEL 
หรือเทียบเทา 

2 ปราสาทฮิเมจิ - เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko Snow Land 
– แชเทาฟรี ที่ อาริมะ ออนเซ็น – โอซากา – ชอปปم�งชินไซ
บาชิ (เฉพาะพีเรียดเดือน พ.ย. จะเปลี่ยนจาก เลนสกีที่ 
Rokko เปนนําทานนั่งกระเชาชมใบไมเปลี่ยนสีบนยอดเขา 
Rokko แทน) 

  - BLOEMEN 
HOTEL 

หรือเทียบเทา 

3 เกียวโต – ศาลเจาเฮอัน – พิธีชงชาแบบญีปุ่�น – วดัทองคิน
คะคุจิ – ศาลเจาฟูชิมิอินาร ิ– โอซากา – ชมงาน Festival 
of Light in Osaka ที่ถนนมิโดสจุ ิ

   BLOEMEN 
HOTEL 

หรือเทียบเทา 
4 ปราสาทโอซาก า  (ชมด านนอก) –  EXPO CITY  - 

สสนามบินคันไซ KIX-DMK  SL305 (15.00-19.05) 
 บน   



 

 

ผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบ
เที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลว
พบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผล
ดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-
10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 
 
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ – AEON MALL - โกเบ  
03.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

สนามบินดอนเมือง เคานเตอรสายการบิน ไทยไลออนแอร (SL) พบเจาหนาที่
ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 
และหัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

05.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ �น โดยสายการบิน 
ไทยไลออนแอร เท่ียวบินที่ SL304 

 
 

*** ในการเดนิทางเปนหมูคณะ การจัดที่น่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได 
และทางสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 

 
 
 



 

 

13.45 น.   เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ�น (เวลาที่ญี่ปุ�นเร็วกวา
ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของ
ทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 
** สําคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ�นไมอนญุาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช 

ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรบัและจับ ** 
 

จากนั ้นน ําท านเดินทางสู  อิออนมอลล (AEON Mall) ค ือห างท ี ่รวมเอา
ซูเปอรมารเก็ตและชอปปم�งมอลลไวดวยกัน มีสาขาอยูมากมายทั่วประเทศญี่ปุ�น 
และเนื่องจากมีสินคาหลากหลายครบครันตั้งแตเสื้อผาเครื่องนุงหม สินคาซักกะ 
(zakka) เครื่องใชไฟฟ�า หนังสือ ยาชนิดตางๆ ตลอดจนสินคาประเภทอาหาร จึง
เหมาะสําหรับผูที่ตองการซื้อของชิ้นใหญ หรือของที่ระลึก ของฝากคราวละมากๆ 
บางสาขาจะมีบริการเคานเตอรคืนภาษีที่พนักงานพูดภาษาตางประเทศได และมี
บริการกลองสําหรับแพ็คใหฟรีดวย เรียกวามีบริการอํานวยความสะดวกใหกับนักช
อปจากตางประเทศอยางครบครันเลยทีเดียว อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ อิ
ออนมอลล 

ที่พัก  KOBE HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
วันที่ 2  ปราสาทฮิเมจิ - เพลดิเพลิน SKI ณ Rokko Snow Land – แชเทาฟร ีที่ อา

ริมะ ออนเซ็น – โอซากา – ชอปปم�งชินไซบาชิ (เฉพาะพีเรียดเดือน พ.ย. จะ
เปลี่ยนจาก เลนสกีที่ Rokko เปนนําทานนัง่กระเชาชมใบไมเปลีย่นสีบนยอด
เขา Rokko แทน) 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 
 
 
 
 

 



 

 

นําทานเดินทางสู ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.15 ชม.) ตั้งอยู ที่ เมืองฮิเมจิ ในจังหวัดเฮียวโงะ นับเปนปราสาทดั้งเดิมที่
เหลืออยูมีทั้งหมด 12 แหงในญี่ปุ�น ยิ่งภายหลังปราสาทฮิเมจิเพิ่งจะผานการรีโน
เวทครั้งใหญมาเมื่อป 2015 ทําใหสภาพของปราสาทตอนนี้สวยงามและสมบรูณ
มากยิ่งขึ้นไปอีก จนไดรับการยอมรับวาเปนปราสาทท่ียิ่งใหญและสวยงามมากที่สุด
แหงหนึ่งของญี่ปุ�นเลยทีเดียวคะ อีกทั้งยังไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจาก
ยูเนสโก และเปน 1 ใน 4 ปราสาทที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ�นรวมกับ
ปราสาทอ ีกสามแห งอย าง Matsumoto Castle, Inuyama Castle และ 
Hikone Castle) ไดรับการการันตีทั้งระดับประเทศไปจนถึงระดับสากลนี่บอกได
เลยวาปราสาทแหงน้ีตองไมมีคําวาธรรมดาอยางแนนอน 

หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางชวงเดือน พ.ย.ถึงตนเดือน ธ.ค. จะเที่ยวชมปราสาทในบรรยากาศ 
ใบไมเปลี ่ยนสี สวนพีเรียดที ่เดินทางในชวงธ.ค.- ม.ค. จะไดชมปราสาทใน
บรรยากาศที่ปกคลุมดวยหิมะขาวโพลน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู Rokko Snow Park (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) 
สกีสนุกบนยอดเขาใกลเมืองโกเบ Rokko Snow Park คือลานสกีบนยอดเขา 
ที่เราสามารถขึ้นมาเลนสกีกันไดในบรรยากาศดี ๆ ของภูเขาแหงนี้ไดอยางเต็ม
รูปแบบ สําหรับใครที่ไมไดนําอุปกรณเลนสกีมาดวยที่น่ีก็มีใหเชาดวยเชนกัน  
(ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณ ชุด หรือ คากิจกรรมใดๆ) 



 

 

หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางชวงเดือน พ.ย.ถึงตนเดือน ธ.ค. นําทานน่ังกระเชาขึ้นชม ภูเขา
รอคโคะ(Mount Rokko) ตั้งอยูที่เมืองโกเบ ภายในจังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) 
เรียกไดวาถาอยากจะชมวิวทิวทัศนสวยๆแถบๆนอกเมืองของโกเบ ภูเขาแหงน้ีตอบ
โจทยมากๆ ดวยความสูง 931 เมตรจากระดับนํ้าทะเล จึงทําใหภูเขารอคโคะแหง
น้ีเปนยอดเขาที่สูงที่สุดในบรรดาเทือกเขารอคโคะทีเดียว และที่ทําใหฟนขึ้นไปอีกก็
ตรงที ่มีฉากหลังเปนป�าใบไมเปลี ่ยนสีพรอมกับเมืองโกเบ เปนทัศนียภาพอัน
สวยงามของภูมิภาคฮันชิน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  
ทานเดินทางสู  Arima Onsen (อะริมะออนเซ็น) คือหนึ่งในยานออนเซ็น
เกาแกที่สุดในญี่ปุ�น ตั้งอยูบนภูเขาที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลถึง 300-350 
เมตร บริเวณดานเหนือของภูเขา Rokko วากันวาออนเซ็นแหงน้ีเปนที่รูจักครั้งแรก
ในปค.ศ. 631 เนื่องจากจักรพรรดิองคหนึ่งของญี่ปุ�น ไดมาลงแชที่ออนเซ็นแหงน้ี
จนชื่อเสียงของออนเซ็นเลื่องลือ และเริ่มเปนที่รู จักแพรหลายยิ่งขึ้น นํ้าแรในบอ
ออนเซ็นแหงนี้มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของออนเซ็นที่
เกาแกและมีชื่อเสียงมากที่สุดในญี่ปุ�น เนื่องจากอุดมไปดวยแรธาตุคุณภาพดึใน
นํ้าแรถึง 7 ชนิดในบอเดียว ซึ่งแรธาตุเหลานี้มีสวนชวยในการรักษาโรค อิสระ แช
เทาฟรีตามอัธยาศัย 
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง โอซากา (Osaka) เมืองอันดับสองและขนาดใหญ
เปนอันดับสามของญี่ปุ�น เปนเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมี
สถานที่ทองเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย จากนั้น นําทานแวะราน 
Duty Free ชอปปم�งสินคาปลอดภาษ ีโดยตึกจะเปนรูปตัว L เปนอาคาร 3 ชั้น ให
ทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
นําทานอิสระชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอปปم�งแหงน้ี
มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส ราน
เครื่องสําอาง รานรองเทา กระเป�านาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม ราน
เสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ �นและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC 
Mart ดองกิโฮเต สาขา Dotombori รานดิสเคานทสโตรขนาดใหญที่สุดของ



 

 

ญี่ปุ�น ดองกิโฮเต สาขา Dotombori มี "ชิงชาสวรรคสีเหลือง" เปนสัญลักษณ 
นับเปนอีกหนึ่งจุดสังเกตของยาน Minami ในโอซากา! ภายในมีสินคาเครื่องใช
ประจําวัน, สินคาจิปาถะ, เครื ่องใชไฟฟ�า, เครื ่องแตงกาย, เครื ่องประดับ, 
รานอาหาร สินคาทุกประเภทเรียงรายราวกับสวนสนุก รองรับการทองเที่ยวตลอด 
24 ชม. 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  OSAKA HOTEL หรือ ระดับเทียบเทา  
วันที่ 3 เกียวโต – ศาลเจาเฮอัน – พิธชีงชาแบบญี่ปุ�น – วัดทองคินคะคุจ ิ– ศาลเจาฟู

ชิมิอินาร ิ– โอซากา – ชมงาน Festival of Light in Osaka ที่ถนนมิโดสุจ ิ
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ซึ่งเคยเปน
เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�นมายาวนานที่สุด คือตั้งแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 
รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียวโตจึงเปนเมืองสําคัญที่เต็มไปดวยประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมของญี่ปุ�นดวย 
นําทานเดินทางสู ศาลเจาเฮอัน เปนศาลเจาท่ีถูกสรางขึ้นเน่ืองในโอกาสครบรอบป 
1100 ของ เมืองเกียวโตเมื่อรอยกวาปกอน ศาลเจาแหงนี้นั้นถูกสรางขึ้นเพื่อให
ระลึกถึงจักรพรรดิคาม และจักรพรรดิโคเมอิ ผูที่มีความสําคัญตอเมืองเกียวโต
อยางมาก เนื่องจากเปนจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต จากนั้นชม



 

 

พิธีชงชา ตามแบบฉบับของคนญี่ปุ�น ในรานชา จะมีรานขายของฝากใหทานได
เลือกซื้อกลับ 

หมายเหตุ : พีเรียดที ่เดินทางชวงเดือน พ.ย.ถึงตนเดือน ธ.ค. จะเที ่ยวชมศาลเจาเฮอันใน
บรรยากาศ ใบไมเปลี่ยนสี สวนพีเรียดที่เดินทางในชวงธ.ค.- ม.ค. จะไดชมศาลเจา
เฮอันในบรรยากาศที่ปกคลุมดวยหิมะขาวโพลน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนู ชาบชูาบู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานชม ศาลเจาเทพเจาจ้ิงจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือ
ที่คนไทยชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง เปนศาลเจาชินโต มีชื่อเสียงโดงดังจาก ประตู
โทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดง ที่เรียงตัวกันจํานวนหลายหมื่นตนจนเปน
ทางเดินไดทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผูคนเช่ือกันวาเปนภูเขาศักดิ์สิทธิโ์ดยเทพอินาริจะเปน
ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ การเก็บเกี่ยวขาว รวมไปถึงพืชผลไรนาตางๆ และ
มักจะมีจิ้งจอกเปนสัตวคูกายจึงสามารถพบเห็นรูปปم�นจิ้งจอกมากมายดวย 

หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางชวงเดือน พ.ย.ถึงตนเดือน ธ.ค. จะเที่ยวชมศาลเจาในบรรยากาศ 
ใบไมเปลี ่ยนสี สวนพีเร ียดที ่เดินทางในชวงธ.ค.- ม.ค. จะไดชมศาลเจาใน
บรรยากาศที่ปกคลุมดวยหิมะขาวโพลน 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทานเดินทางชม วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) ที่คนไทยทั่วไปรูกันในชื่อวา
วัดทองน่ันเองคะ สาเหตุที่คนสวนมากเรียกวัดน้ีวาวัดทองน่ันก็เพราะวาอาคารหลัก
ของวัดนี้มีสีทองเหลืองอรามตั้งโดเดนเปนสงาอยูทามกลางนํ ้า เวลามองภาพ
สะทอนก็กลายเปนภาพที่งดงามไมแพกัน เรียกไดวาดังขนาดกลายเปนอีกหน่ึง
สญัลักษณหน่ึงของสถานที่ทองเที่ยวในเมืองเกียวโตเลยละคะ จริงๆแลวมีอีกชื่อนึง
ที่เปนที่รู จักของคนทองถิ่นนั่นก็คือ “วัดโระคุงอนจิ (Rokuon-ji Temple)” ที่
แปลวาวัดสวนกวาง และดวยสถาปตยกรรมที่งดงามลํ้าคานี่เองจึงทําใหไดรับการ
ขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกใหเปนมรกดโลกในป ค.ศ. 1994 

หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางชวงเดือน พ.ย.ถึงตนเดือน ธ.ค. จะเท่ียวชมวัดในบรรยากาศ ใบไม
เปลี่ยนสี สวนพีเรียดที่เดินทางในชวงธ.ค.- ม.ค. จะไดชมวัดในบรรยากาศที่ปก
คลุมดวยหิมะขาวโพลน 

 
 นําทานเดินทางสู เมือง โอซากา เมืองอันดับสองและขนาดใหญเปนอันดับสามของ

ญี่ปุ�น เปน เมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ทองเที่ยว
ภายในเมืองและรอบเมือง 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนําทานชม เทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญประจําป ที่เมืองโอซากา ที่มีชื่อวา 
Festival of the Light in OSAKA 2019 จัดแสดงไฟภายใตคอนเซ็ปต The 
Museum of Light ซึ่งปนี ้พิเศษกวาปไหนๆ ขยายเวลาจัดงานนานขึ้น ตั้งแต 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2019 – 31 มกราคม 2020 ภายในงานจะมีโซนจัดงาน 2 
สวนคือ Midosuji Illumination และ Osaka Hikari-Renaissance ตลอด
ชวงเวลาจัดงาน ตั้งแตวันแรก จนถึงวันสุดทาย จะสามารถชมงานจัดแสดงไฟตลอด
ถนน Mido-suji Illumination จากบริเวณสี่แยก Hanshin-mae ไปจนถึงสี่
แยก Namba-Nishiguchi เปนระยะทางกวา 4 กิโลเมตร ไดตั้งแตเวลา 17.00-
23.00 น. และลาสุดถนนสายนี้ไดรับการบันทึกสถิติ วาเปนถนนที่มีตนไมประดับ
ไฟมากทีสุ่ดของโลก  
และเฉพาะโซนจัดแสดงพิเศษ Osaka Hikari-Renaissance จะจัดงาน Light 
Art Festival ข ึ ้นที่  Osaka City Hall จนถ ึงบริ เวณสวน Nakanoshima 
ระหวางวันที่ 14-25 ธันวาคม 2019 เทาน้ัน ระหวางเวลา 17.00-22.00 น. 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 



 

 

ที่พัก  OSAKA HOTEL หรือ ระดับเทียบเทา  
วันที่ 4 ปราสาทโอซากา (ชมดานนอก) – EXPO CITY  - สนามบินคันไซ  
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

 
 
 
 
 
 

 
 เดินทางสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ชมดานนอก) เปนหน่ึงในแลนด
มารคสําคัญ ของเมืองโอซากา หอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัว
ปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพง หินคอนกรีต, คูนํ้า และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยูทาง
ป�อมตะวักตก มีตนซากุระกวา 600 ตน ในชวงเดือนเมษายนจึงเปนแหลงชม
ซากุระที่โดงดังเพราะฉากดานหลังของสวนแหงน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากาที่
สวยงามเปนอยางยิ่ง 

หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางชวงเดือน พ.ย.ถึงตนเดือน ธ.ค. จะเที่ยวชมปราสาทในบรรยากาศ 
ใบไมเปลี ่ยนสี สวนพีเรียดที ่เดินทางในชวงธ.ค.- ม.ค. จะไดชมปราสาทใน
บรรยากาศที่ปกคลุมดวยหิมะขาวโพลน 
นําทานเดินทางสู EXPO CITY แหงโอซากา เปนศูนยบันเทิงครบวงจรที่ใหญที่สุด
ในประเทศญี่ปุ�น และเปนสวนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงงาน
เวิลดเอ็กซโปประเทศญี่ปุ�น ที่จัดขึ้นเมื่อป 1970 ตั้งอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอ
ซากา มีเน้ือที่ท้ังหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยูดานหนาสถานีรถไฟฟ�า 
Bampaku-kinen-koen ภายในพื้นที่แหงนี้ถูกเติมเต็มไปดวยสถานที่เพื่อความ
บันเทิงมากมาย ภายใต คอนเซ ็ปต   fusing the enjoyment of playing, 
learning, and discovering 
อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบนิคันไซ 



 

 

15.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกูต เท่ียวบินที่ SL305  
 บริการอาหารและน้ําดื่มบนเครื่อง 

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ช่ัวโมง) 
 

19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

+++++++++++++++++++ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

การจัดที่นั่งบนเครื่องของแตละกรุป เปนไปตามที่สายการบินเปนผูกําหนด 
ไมสามารถเลือกที่นั่งได ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

ยกเวนลูกคาซื้อที่นั่งเพิ่ม ((ตามรายละเอียดทายโปรแกรม)) 
 

อัตราคาบริการทัวร 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาทัวรไมรวมตั๋ว พักเด่ียว 

4 – 7 พ.ย. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
9 - 12 พ.ย. 62 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
16 - 19 พ.ย. 62 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
23 - 26 พ.ย. 62 24,999.- 18,999.- 7,900.- 



 

 

 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) 
ทานละ 1,500 บาท/ทริป  

 (ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
ราคาเด็กทารก Infant ราคาคนละ 16,900 บาท 

 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 

5 - 8 ธ.ค. 62 30,999.- 24,999.- 7,900.- 
12 - 15 ธ.ค. 62 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
16 - 19 ธ.ค. 62 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
21 - 24 ธ.ค. 62 24,999.- 18,999.- 7,900.- 

30 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 
63 32,999.- 26,999.- 7,900.- 

6 - 9 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
11 - 14 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
16 - 19 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
20 - 23 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 7,900.- 
25 - 28 ม.ค. 63 24,999.- 18,999.- 7,900.- 



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข
ตามกรรมธรรม) 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา 
o วีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 
20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษ)ี 

 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 
15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 



 

 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื ่องจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผู ตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู สูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให
ถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือ
เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย 
สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ 
เปนตน 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 

 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

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

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

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

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติทีจ่ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  



 

 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตจุากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื ่องมาจากการกระทําที ่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ �นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผู เดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใด
หนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวาง
สันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดาน



 

 

ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด 
กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใช
ฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที ่บริษัทเร็วที ่สุด เพื ่อยืนยันการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสอืเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยัง
ไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตัว๋เครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯ แลวทางบริษัทฯ 

จะถือวาทานไดยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บริการเพ่ิมเติมเลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


