
 

 

รหัสทัวร JWT1902905 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ทาคายามา โอซากา 6 วัน 3 คืน [XJ] 
หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวติคนญี่ปุ�น 
อิสระเลนสก ีณ ลานสกีทาคายามา สะพานแดงนาคะบาชิ 
ชมเทศกาลไฟ NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATIO N 
ชมเมืองเกียวโต วัดคินคะคุจ ิศาลเจาจิ้งจอก 
พักกิฟุ 1 คืน พักนาโกยา 1 คืน พักโอซากา 1 คืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 
22.00 น.      คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 
สายการบิน Air Asia X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยให การตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียม
ความพรอมกอน ออกเดินทาง 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มบีริการอาหารรอน+เครือ่งดื่ม ใหบริการ เฉพาะขาไปเทาน้ัน 
(น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซือ้น้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 

 
วันที่สอง สนามบินนาโกยา – หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาช ิ– ทาคา

ยามา – เมืองกิฟุ – AEON MALL GIFU 
02.15 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาโกยา โดยสายการบิน แอรเอเชีย เท่ียวบินที่  XJ638  
09.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร เรียบรอยแลว ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ*** 

 (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง) กรณุาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา 
 นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�น
ขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือน
ธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาว
ไดด ีและรปูรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบาน
สไตลน้ีวา “กัสโช” และมีผูคนจากท่ัวทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละป
ไมต่ํากวา 680,000 คน เลยทีเดียว  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันนําทานเดินทางชม 
สะพานนาคะบาชิ 
(Nakabashi 
Bridge) ต้ังอยูท่ีเมืองทา
คายามาในเขตฮิดะของ
จังหวัดกิฟุ ซึง่เมืองเกาแหง
น้ียังคงรักษาบรรยากาศ
แบบญี่ปุ�นด้ังเดิม จน
กลายเปนอีกจุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมสําหรับเหลานักทองเที่ยวที่ตองการสัมผัสเสนหแบบญีปุ่�นๆ
ทามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอยางโดดเดนจากสีท่ีแดงเขม 
ทําใหเปนจุดที่สังเกตไดงาย อีกท้ังสะพานแหงน้ียังถือเปนสัญลักษณทีสํ่าคัญจุด
หน่ึงของเมือง  
จากน้ันนําทานเดินทาง ทาคายามา (Takayama) เปนเมืองที่มีการผสมผสาน
ระหวางเกียวโตกบัขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ต้ังอยูบริเวณที่
โอบลอมไปดวยภูเขานอยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซ่ึงบรรยากาศและขนมธรรม
เนียบประเพณีแบบเมอืงเกาแกไวไดเปนอยางด ีเปรียบไดกบัเมืองท่ีไดรับพรใหเต็ม
เปم�ยมไปดวยวัฒนธรรมอันดีงาม  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
พักที่    Toyoko Inn Gifu หรือระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที่สาม เพลิดเพลินลานสกี ทาคายามา – ศาลเจาโอสุคันนอน – ยานชอปปم�งโอสุ -
เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
จากน้ันนําทานอิสระ เพลิดเพลินเลนสกี ณ ลานสก ีทาคาส ุสโนวพารค Takasu 
Snow Park สนุกกับการเลนสกีและกีฬาฤดหูนาวมากมายที่ลานสกี ณ เมืองกุโจ 
ลานสกีสุดกวางใหญ ต้ังอยูบนเขาทาคาส ุสิ่งแรกที่ข้ึนช่ือสําหรับท่ีน่ีคอืกิจกรรมเรือ
แจว 15 คน และมีเสนทางเดินเขาไปถึงยอดเขาประมาณ 4,000 เมตร และมี
เสนทางใหเลือก 3 เสนทางท่ีแตกตางกัน! มีเสนทางที่เดินจะกวางและดีเหมาะ
สําหรับผูเร่ิมตนเลน, มทีี่สําหรับเด็กที่เปนสายสะพานเคลือ่นท่ีและเปนหน่ึงใน
เสนทางที่ยาวที่สุด ในประเทศญี่ปุ�นภาคตะวันตกที่สามารถสนุกไดทุกคน 
คาทัวรไมรวมคาอุปกรณสกี อุปกรณเลนตางๆหรือกิจกรรมตางๆ 
หมายเหตุ1 : ทางบริษัทขออนุญาตปรับเปลี่ยนไปลานสกีใกลเคียง ในเสนทางใกล
โรงแรมคืนท่ี 2 กรณีพักทาคายา หรือ นาโกยา เพ่ือความสะดวกเร่ืองเวลาการ
เดินทางโดยมติองแจงใหทราบลวงหนา  
หมายเหตุ2 : กรณีลานสกียังไมเปด หรือหิมะทับถมไมเพียงพอหรอืลานสกีปดทาง
บริษัทขอปรับโปรแกรมทดแทนไปเที่ยวยานซาคาเอะ แทน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

นําทานเดินทางสู ศาลเจาโอสุคันนอน ต้ังอยู
ภายในเมืองนาโกยา (Nagoya) จังหวัดไอจิ
(Aichi) นับวาเปนวัดในพระพุทธศาสนาท่ีมี
ช่ือเสียงมากๆ ในแถบตอนกลาง ส่ิงท่ีทําใหวัด
น้ีมีช่ือเสียงโดงดังมากๆ ก็คงเพราะวดัแหงน้ี
น้ันเปนท่ีประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเช่ือ
กันวาเปนเทพเจาท่ีข้ึนช่ือเรื่องความเมตตา 
จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�ง ยานชอปปم�งโอสุ 
ของเมอืงนาโงยา มีอายุประมาณ 400 กวาป 
เปนถนนการคาท่ีมีช่ือเสียงและไดรับความ
นิยมจากนักทองเที่ยวเปนอยางมากดวยมนต
เสนหของบรรยากาศยานชนช้ันแรงงานแบบ
ด้ังเดิม มรีานคานอยใหญมากมายกวา 1,200 รานคาเรียงรายตลอดสองขางทาง
ยาว 1.7 กิโลเมตร ประกอบดวยอาหารและสินคาทันสมัยไมวาจะเปนน้ําหอม, 
เส้ือผา, เคร่ืองสําอาง และรองเทาจากสารพัดยี่หอดังและท่ีสําคัญคือราคาถูกมาก 
นอกจากน้ีแลวยังเปนแหลงรวมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส, ชุดคอสเพลย, การตูนอะนิ
เมะและสินคาอ่ืนๆ อีกมากมาย  
นําทานชม เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato Winter Illumination อยูใน
เมืองนางาชิมะ จงัหวัดมิเอะ เปนท่ีรูจักไปทั่วญี่ปุ�นกคื็อการประดับไฟในฤดูหนาว 
เดิมที่ในฤดูหนาวชนิดของดอกไมจะลดลง ดังน้ันจึงไดเร่ิมนําแสงสีของ LED เขามา
ประดับประดาตามตนไมภายในสวน จนกระทั่งความสวยงามของ Illumination 
เล่ืองลือโดงดังไปทั่วประเทศถึงขนาดถูกแนะนําวาเปนสถานที่ดูไฟประดับ ที่สวย
อลังการที่สุดในญี่ปุ�น การประดับไฟในฤดูหนาวเร่ิมข้ึนตั้งแตป 2004 และมีมา
อยางตอเน่ืองจนป 2016 น้ีจะจัดขึ้นเปนปที ่13 ซึ่งระดับความอลังการและผูมา
เท่ียวชมจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ในแตละป เคล็ดลบัก็คือสเกลการใชพ้ืนท่ีทั่วทั้งสวน
ประดับประดาไดอยางหรูหราอลังการและสามารถสะกดผูมาเที่ยวชมไดอยูหมัด 
โดยการจดัองคประกอบของลักษณะภูมิประเทศกับตนไมตางๆ ไดอยางลงตัว และ
ใชความเดนของแสงสีคัลเลอรฟูล ตนไม และดอกไมในสวนมาเนรมติโลกอัน
สวยงาม 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย  
พักที่    Toyoko Inn Nagoya หรือระดับเดียวกัน 

 
วันที่สี ่ นาโกยา – เกียวโต - ศาลเจาเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ�น – วดัคินคะคุจ ิ– ศาลเจา

ฟูชิมอิินาริ – โอซากา – AEON MALL OSAKA 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�นมา
ยาวนานที่สุด คือต้ังแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียว
โตจึงเปนเมืองสําคัญท่ีเต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของญี่ปุ�นดวย นํา
ทานเดินทางสู ศาลเจาเฮอัน เปนศาลเจาท่ีถูกสรางขึ้นเน่ืองในโอกาสครบรอบป 
1100 ของ เมืองเกียวโตเมื่อรอยกวาปกอน ศาลเจาแหงน้ีนั้นถูกสรางขึน้เพ่ือให
ระลึกถึงจักรพรรดิคาม และจักรพรรดิโคเมอิ ผูท่ีมีความสําคัญตอเมืองเกียวโต
อยางมาก เน่ืองจากเปนจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต  
จากน้ันนําทานสัมผัสประสบการณ พิธีชงชาแบบญีปุ่�น ใหทานไดทดลองชงชาดวย
ตัวทานเองและอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาราคาถูกตามอัธยาศัย  
จากน้ันนําทานสู วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสรางขึน้เพื่อใชเปนบานพักของ
ทานโชกุนอาชิกากา โยชิมิสุ และ ทานมีความต้ังใจยกบานพักแหงน้ีใหเปนวัดนิกาย
เซนภายหลังจากที่ทานเสียชีวิต คนไทยนิยมเรยีกกันวา วัดทอง เน่ืองจากที่วัดน้ีจะ
มีอาคารหลักเปนสีทองเกือบท้ังหลังต้ังโดดเดนอยูกลางน้ํา ทําใหเกิดเปนเงา



 

 

สะทอนกับพ้ืนน้ําเบ้ืองหนา จนเกิดเปนภาพท่ีสวยงามเปนอีกสัญลักษณหน่ึงของ
เมืองเกียวโต 

 
 
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

นําทานชม ศาลเจาเทพเจาจ้ิงจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทย
ชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง เปนศาลเจาชินโต มีชื่อเสียงโดงดังจาก ประตโูทริอิ 
(Torii Gate) หรือ เสาสีแดง ที่เรียงตัวกนัจํานวนหลายหมื่นตนจนเปนทางเดินได
ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผูคนเช่ือกันวาเปนภูเขาศักดิ์สิทธ์ิโดยเทพอินาริจะเปนตัวแทน
ของความอุดมสมบูรณ การเกบ็เกี่ยวขาว รวมไปถึงพืชผลไรนาตางๆ และมักจะมี
จิ้งจอกเปนสัตวคูกายจงึสามารถพบเห็นรูปปم�นจิ้งจอกมากมายดวยเชนกัน 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางกลับเขาสู โอซากา อิสระชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคา 
AEON MALL Rinku Sennan ต้ังอยูใน "Rinku Town" ในจังหวัดโอซากา 
เขต Sennan ในบริเวณโดยรอบมีสนามบินนานาชาติคันไซและ Rinku Pre-
mium Outlets ทีต้ั่งอยูแนวชายฝم�งทะเล จากหางสามารถมองเห็นทิวทัศนของ
อาวโอซากา ความงามของพระอาทิตยตกดินที่น่ีถูกเลอืกใหเปน 100 สถานที่ชม
พระอาทิตยตกดินที่ดีท่ีสุดของญี่ปุ�น นอกจากน้ียังที่จอดรถฟรีขนาด 4,700 คัน 
รานอาหาร 43 รานและรานเฉพาะทาง 86 รานรวมกันกวา 170 รานเปนหน่ึงใน
เสนหของช็อปปم�งมอลลแหงน้ี 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย  
พักที่    OSAKA HOTEL หรอืระดับเดียวกัน 
 

วันที่หา  ปราสาทโอซากา - Duty Free – ชินไซบาชิ - เอ็กซโปซิต้ี – สนามบินคันไซ - 
สนามบินดอนเมือง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  
เดินทางสู ปราสาทโอซากา (ชมดานนอก) 
เปนหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอ
ซากา หอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกัน
ทั้งหมด 8 ช้ัน ตัวปราสาทถูกลอมรอบ
ดวยกําแพง หินคอนกรตี, คูน้ํา และสวนนิ
ชิโนมารุซึ่งอยูทางป�อมตะวักตก มีตน
ซากุระกวา 600 ตน ในชวงเดือน
เมษายนจึงเปนแหลงชมซากุระท่ีโดงดังเพราะฉากดานหลังของสวนแหงน้ีจะ
มองเห็นภาพปราสาทโอซากาท่ีสวยงามเปนอยางยิ่ง 
นําทานแวะราน Duty Free เพ่ือชอปปم�งสินคาปลอดภาษี โดยตึกจะเปนรูปตัว L 
เปนอาคาร 3 ช้ัน ใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
อิสระชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอปปم�งแหงน้ีมีความ
ยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส รานเคร่ืองสําอาง 
รานรองเทา กระเป�านาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเส้ือผาสตรีทแบ
รนดทั้งญีปุ่�นและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart เปนตน 



 

 

ทานเดินทาง เอ็กซโปซิต้ี เปนสวนหน่ึงของสวนสาธารณะท่ีสรางข้ึนเพื่อระลึกถึง
งานเวิลดเอ็กซโปประเทศญี่ปุ�น ที่จัดขึ้นเมื่อป 1970 ต้ังอยูในเมืองซอิุตะ จังหวัด
โอซากา มีเน้ือท่ีท้ังหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยูดานหนาสถานี
รถไฟฟ�า Bampaku-kinen-koen ภายในพ้ืนที่แหงน้ีถูกเติมเต็มไปดวยสถานท่ี
เพ่ือความบันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing the enjoyment of play-
ing, learning, and discovering                
  สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินคนัไซ  

23.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ611  
 ไมมบีรกิารอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่อง แตมจีําหนาย 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ช่ัวโมง) 
 

วันที่ 6 สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  
 
03.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันเดินทาง ผูใหญพักหองละ  

2-3 ทาน ทานละ 
ราคาไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม
ทานละ 

5-10 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 
6-11 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 
7-12 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 



 

 

11-16 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 
12-17 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 
13-18 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 
18-23 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 
19-24 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 
20-25 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 
29 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 36,999.- 29,999.- 10,900.- 
30 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63 34,999.- 27,999.- 10,900.- 
31 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 34,999.- 27,999.- 10,900.- 
1-6 ม.ค. 63 30,999.- 23,999.- 8,900.- 
2-7 ม.ค. 63 28,999.- 21,999.- 8,900.- 
8-13 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 
9-14 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 
10-15 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 
15-20 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 
16-21 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 
17-22 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 
22-27 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 
23-28 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 
24-29 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 
25-30 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 
29 ม.ค.- 3 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 
30 ม.ค.- 4 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 
31 ม.ค.- 5 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
1-6 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
2-7 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
3-8 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
4-9 ก.พ. 63 27,999.- 20,999.- 8,900.- 
5-10 ก.พ. 63 27,999.- 20,999.- 8,900.- 
6-11 ก.พ. 63 27,999.- 20,999.- 8,900.- 
7-12 ก.พ. 63 27,999.- 20,999.- 8,900.- 
8-13 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 



 

 

9-14 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
10-15 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
11-16 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
12-17 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
13-18 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
14-19 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
15-20 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
16-21 ก.พ. 63 24,999.- 17,999.- 8,900.- 
17-22 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
18-23 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
19-24 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
21-26 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
22-27 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
23-28 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
24-29 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
25 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
26 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
27 ก.พ. – 3 มี.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
28 ก.พ. – 4 มี.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
29 ก.พ. – 5 มี.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
1–6 มี.ค. 63 24,999.- 17,999.- 8,900.- 
2-7 มี.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
3-8 มี.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
4-9 มี.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
5-10 มี.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
6-11 มี.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
7-12 มี.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
8-13 มี.ค. 63 23,999.- 16,999.- 8,900.- 
9-14 มี.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
10-15 มี.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
11-16 มี.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
12-17 มี.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 



 

 

13-18 มี.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
 
*** ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลท้ังหมดกอนการจอง  
เพ่ือความถูกตองและความเขาใจที่ตรงกันระหวางทานและบริษัทฯ *** 
** ปล. ไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  
ราคา INFANT ทานละ 8,500 บาท 
ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)ทานละ 1,500 บาท/ทริป  
(ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 
อัตราคาบรกิารรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบรกิารนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองดื่ม คาซกัรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตาง ๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 



 

 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ทีห่นักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 30 กก. // ขากลับ  
กก.) 

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

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรบัเงิน/ใบกํากับ
ภาษี) 

 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรยีมเงินมดัจํา 
15,000 บาท พรอมกบัเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบรษิัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมถงึการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ช่ือผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคนืเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถา
ตองการ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน 
การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 
 
การอัพเกรดท่ีน่ัง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรับท่ีน่ังBusiness/Premium 
ต๋ัวกรุปทัวรไมสามารถอัพที่น่ังได  
 
ที่น่ัง Hot Seat เปนท่ีน่ังที่มีพื้นที่วางที่มากกวาท่ีน่ังมาตรฐาน ดวยพ้ืนท่ีวางขาที่กวางเปนพิเศษ 
มีพ้ืนท่ีพอท่ีจะสามารถยืดขาไดอยางเต็มท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Airbus A330 
โซน แถวที ่ ราคา ตอเท่ียว ตอทาน 
โซนเงียบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 
*Forward Zone แถว
ทางออก Exit Seat 

15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zone 16 DFG 2,350 บาท 
Forward Zone 17 ABC 2,350 บาท 
After Zone 34 DFG 2,250 บาท 
*After Zone แถวทางออก 
Exit Seat 

35 ABC   HJK 2,250 บาท 

Airbus A332 
โซน แถวที ่ ราคา ตอเท่ียว ตอทาน 
โซนเงียบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 
Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 
*After Zone แถวทางออก 
Exit Seat 

30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมคีุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

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

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 



 

 

4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก
ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ

เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง  

 เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มฉิะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม



 

 

วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถงึวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมคีาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถอืวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  



 

 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรณุา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบตัร
โดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซึง่โดย
สวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกบั
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บริการเพิ่มเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


