
 

 

รหัสทัวร JWT1903362 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา ทาคายามา เกยีวโต  6 วัน 4 คืน (XW) 
หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ�น 
ชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION 
เพลิดเพลิน ณ ลานสกีทาคายามา 
ชมเมืองเกียวโต เมอืงเล็กๆที่มีสถานทีส่ําคัญทางประวัติศาสตร 
พักกิฟ ุ1 คืน พักนาโกยา 1 คืน พักโอซากา 1 คืน 
 

 



 

 

บินตรงสู โอซากา โดยสายการบิน NOK SCOOT 
บริการนํ้าหนักกระเป�า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ 

WIFI FREE ON BUS  น้ําดื่มบริการวันละ 1 ขวด 
 
 

โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 สนามบินดอนเมือง     

2 
สนามบินคันไซ - เกียวโต – ศาลเจาเฮอัน – 
พิธีชงชาแบบญี่ปุ�น – วัดคินคะคุจ ิ– เมืองนาโก
ยา - เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato 

บน

 

 

TOYOKO INN 
GIFU 

หรือเทียบเทา 

3 
ลานสกีทาคายามา - หมูบานชิราคาวาโกะ – 
เมืองเกาทาคายามา – สะพานนาคะบาชิ - 
ยานชอปปم�งยานซาคาเอะ 

   TOYOKO INN 
NAGOYA 

หรือเทียบเทา 

4 
เมืองนารา – วัดโทไดจิ - โอซากา – ปราสาท
โอซากา (ชมดานนอก) - ชินไซบาชิ - Duty 
Free - ดองกิโฮเต (Don Quijote) 

   OSAKA 
HOTEL  

หรือเทียบเทา 

5 อิสระชอปปم�ง หรือ ซื ้อทัวรเสริม Universal 
Studios  

   OSAKA 
HOTEL  

หรือเทียบเทา 

6 สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

บน

 

 

 



 

 

หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ 
กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซื้อ
ตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่องมาจากหากเกิดความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบ
เที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสายการบินพิจารณาสถานการณแลว
พบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผล
ดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-
10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 
 
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง 
20.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบินนกสกูต (XW) สนามบินดอนเมือง พบเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 23.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายบิน NOK 
SCOOT เท่ียวบินที่ XW112 

บริการอาหารรอนและนํ้าดื่ม บนเคร่ือง 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ช่ัวโมง) 

 
** สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช 

ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรบัและจับ ** 
 
วันที่ 2 สนามบินคันไซ - เกียวโต – ศาลเจาเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ�น – วัดคินคะคุจิ 

– เมืองนาโกยา - เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato 
07.10 น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาที่ญี่ปุ�นเร็วกวา

ประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของ
ทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 
นําทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�นมา
ยาวนานที่สุด คือต้ังแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียว
โตจึงเปนเมืองสําคัญที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของญี่ปุ�นดวย  
นําทานเดินทางสู ศาลเจาเฮอัน เปนศาลเจาท่ีถูกสรางขึ้นเน่ืองในโอกาสครบรอบป 
1100 ของ เมืองเกียวโตเมื่อรอยกวาปกอน ศาลเจาแหงนี้นั้นถูกสรางขึ้นเพื่อให
ระลึกถึงจักรพรรดิคาม และจักรพรรดิโคเมอิ ผูที่มีความสําคัญตอเมืองเกียวโต
อยางมาก เน่ืองจากเปนจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต  
จากนั้นนําทานสัมผัสประสบการณพิธีชงชาแบบญี่ปุ�น ใหทานไดทดลองชงชา
ดวยตัวทานเองและอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาราคาถูกตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นนําทานสู วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสรางขึ้นเพื่อใชเปนบานพักของ
ทานโชกุนอาชิกากา โยชิมิสุ และ ทานมีความต้ังใจยกบานพักแหงน้ีใหเปนวัดนิกาย
เซนภายหลังจากที่ทานเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันวา วัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะ
มีอาคารหลักเปนสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเดนอยู กลางนํ ้า ทําใหเกิดเปนเงา
สะทอนกับพื้นนํ้าเบื้องหนา จนเกิดเปนภาพที่สวยงามเปนอีกสัญลักษณหนึ่งของ
เมืองเกียวโต 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนู ชาบู สูตรตนตํารับ 
จากนั้นนําทานสู เมืองนาโกยา ซึ่งทานจะไดสัมผัสกับชีวิตประจําวันของชาวญี่ปุ�น
อย างแทจริง น ําท านชม เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato Winter 
Illumination อยูในเมืองนางาชิมะ จังหวัดมิเอะ เปนที่รูจักไปทั่วญี่ปุ�นก็คือการ
ประดับไฟในฤดูหนาว เดิมท่ีในฤดูหนาวชนิดของดอกไมจะลดลง ดังน้ันจึงไดเร่ิมนํา
แสงสีของ LED เขามาประดับประดาตามตนไมภายในสวน จนกระทั ่งความ
สวยงามของ Illumination เล่ืองลือโดงดังไปทั่วประเทศถึงขนาดถูกแนะนําวาเปน
สถานที่ดูไฟประดับ ที่สวยอลังการที่สุดในญี่ปุ�น การประดับไฟในฤดูหนาวเริ่มขึ้น
ตั้งแตป 2004 และมีมาอยางตอเนื่องจนป 2016 นี้จะจัดขึ้นเปนปที่ 13 ซึ่งระดับ



 

 

ความอลังการและผูมาเที่ยวชมจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ในแตละป เคล็ดลับก็คือสเกลการ
ใชพื้นที่ทั่วทั้งสวนประดับประดาไดอยางหรูหราอลังการและสามารถสะกดผูมา
เท่ียวชมไดอยูหมัด โดยการจัดองคประกอบของลักษณะภูมิประเทศกับตนไมตางๆ 
ไดอยางลงตัว และใชความเดนของแสงสีคัลเลอรฟูล ตนไม และดอกไมในสวนมา
เนรมิตโลกอันสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่ Toyoko Inn Gifu หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่ 3 ลานสกีทาคายามา - หมู บ านชิราคาวาโกะ – เม ืองเก าทาคายามา  

– สะพานนาคะบาชิ - ยานชอปปم�งยานซาคาเอะ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

จากน้ันนําทานอิสระ เพลิดเพลินเลนสกี ณ ลานสก ีทาคาสุ สโนวพารค Takasu 
Snow Park สนุกกับการเลนสกีและกีฬาฤดูหนาวมากมายที่ลานสกี ณ เมืองกุโจ 
ลานสกีสุดกวางใหญ ตั้งอยูบนเขาทาคาสุ สิ่งแรกที่ขึ้นชื่อสําหรับที่น่ีคือกิจกรรมเรือ
แจว 15 คน และมีเสนทางเดินเขาไปถึงยอดเขาประมาณ 4,000 เมตร และมี
เสนทางใหเลือก 3 เสนทางที่แตกตางกัน! มีเสนทางที่เดินจะกวางและดีเหมาะ
สําหรับผูเริ ่มตนเลน, มีที่สําหรับเด็กที่เปนสายสะพานเคลื่อนที่และเปนหนึ่งใน
เสนทางท่ียาวที่สุด ในประเทศญี่ปุ�นภาคตะวันตกที่สามารถสนุกไดทุกคน 
คาทัวรไมรวมคาอุปกรณสกี อุปกรณเลนตางๆหรือกิจกรรมตางๆ 
หมายเหตุ1 : ทางบริษัทขออนุญาตปรับเปลี่ยนไปลานสกีใกลเคียง ในเสนทางใกล
โรงแรมคืนที่ 2 กรณีพักทาคายา หรือ นาโกยา เพื่อความสะดวกเรื่องเวลาการ
เดินทางโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
หมายเหตุ2 : กรณีลานสกียังไมเปด หรือหิมะทับถมไมเพียงพอหรือลานสกีปด
ทางบริษัทขอปรับโปรแกรมทดแทนไปเที่ยวยานซาคาเอะ แทน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) เมนู หมูยางใบโฮบะ 
 

 
 
 
 

 
 นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�น
ขนานแทดั้งเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือน
ธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดหูนาวได
ดี และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ี
วา “กัสโช” และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปไมตํ่า
กวา 680,000 คน เลยทีเดียว 



 

 

 
 
 
 
 

 
 นําทานเดินทางสู หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกา ซันมาจิซูจิ ซึ่ง

เปนหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปกอน ท่ียังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเปน
อยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและช่ืนชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวย
บานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย  

 
 
 

 
 

 
นําทานชม สะพานแดงนากาบาชิ (Nakabashi Bridge) เชื่อมไปยังยานเมือง
เกาในฮิดะ ทาคายามะ เมืองที่เต็มไปดวยกลิ่นอายของประวัติศาสตรอันยาวนาน
และอารยธรรมโบราณของญี่ปุ�น ในฤดูใบไมผลิตนซากุระจะออกดอกเปนสีขาวและ
ชมพูตัดกับสีสะพานอยางสวยงาม ในฤดูรอนตนไมจะมีสีสันสดใส หรือในฤดูหนาว
ซึ่งจะมีบางชวงที่ตกกลางคืนแตทองฟ�าเปดก็สามารถเห็นแสงจันทรที่ทอดผานยัง
สะพานนากาบาชิใหความสวยงามไปอีกแบบ 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา เดินทางสู ยานการคาซาคาเอะ ใหทานได
อิสระเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง มีรานรวงประมาณ 1100 ราน โดยยานนี้จะมีหาง
ดั ง เ ช  น  PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK 



 

 

OFF, ราน 100 เยน พรอมทั้งรานขายเสื้อผา รองเทา พรอมทั้งยังมีรานอาหาร
หลากหลายชนิดใหไดเลอืกซื้อเลือกทานอีกดวย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่ TOYOKO INN HOTEL NAGOYA หรือระดับเดียวกัน 

 
วันที่ 4 เมืองนารา – วัดโทไดจิ - โอซากา – ปราสาทโอซากา (ชมดานนอก)  

- ชินไซบาชิ - Duty Free - ดองกิโฮเต 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
 
 
 
 
 
 

เดินทางสู เมืองนารา เมืองแหงพระใหญและฝูงกวาง นําทานชม วัดโทไดจิ 
(Todaiji) มีชื่อเรียกหลายๆชื่อที่คนทั่วไปมักจะเรียกขานกันทั้ง วัดหลวงพอโต
แหงเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ(Daibutsu of Nara) นับวาเปนวัดที่มีชื ่อเสียง
ความโดงดังน่ีระดับประเทศญี่ปุ�น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
จากนั้นนําทานเดินทางสู ปราสาทโอ
ซาก า (Osaka Castle) (ชมด าน
นอก) เปนหนึ ่งในแลนดมารคสําคัญ
ของเมืองโอซากา หอคอยปราสาทจะมี
อยูดวยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูก
ลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต คูนํ้า 
และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยูทางป�อมตะวัก



 

 

ตก มีตนซากุระกวา 600 ตน ในชวงเดือนเมษายนจึงเปนแหลงชมซากุระที่โดงดัง
เพราะฉากดานหลังของสวนแหงนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากาที่สวยงามเปน
อยางยิ่ง  
นําทานแวะราน Duty Free ชอปปم�งสินคาปลอดภาษี โดยตึกจะเปนรูปตัว L เปน
อาคาร 3 ชั้น ใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
นําทานอิสระชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอปปم�งแหงน้ี
มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไป
ด วยร านค าปล ีก ร านแฟรนไชส   ร าน
เครื่องสําอาง รานรองเทา กระเป�านาฬิกา 
รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผา
สตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ�นและตางประเทศ เชน 
Zara H&M Beans ABC Mart ด อ ง กิ
โฮเต สาขา Dotombori รานดิสเคานทสโตรขนาดใหญที่สุดของญี่ปุ�น ดองกิโฮ
เต สาขา Dotombori มี "ชิงชาสวรรคสีเหลือง" เปนสัญลักษณ นับเปนอีกหน่ึง
จุดสังเกตของยาน Minami ในโอซากา! ภายในมีสินคาเครื่องใชประจําวัน, สินคา
จิปาถะ, เครื่องใชไฟฟ�า, เครื่องแตงกาย, เครื่องประดับ, รานอาหาร สินคาทุก
ประเภทเรียงรายราวกับสวนสนุก รองรับการทองเที่ยวตลอด 24 ชม. 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  OSAKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่ 5 อิสระชอปปم�ง หรือ เลือกทัวรเสริม ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารใหทานอิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ภายในเมืองโอซากา โดยมี
ไกดใหคําแนะนําการเดินทาง (ไมมีรถบัสบริการ) 

 แนะนําสถานที่ทองเที่ยวเมืองโอซากาและเมืองรอบๆ 
 วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji) หนึ่งในวัดที่เกาแกที่สุดของญี่ปุ�น เชื่อกันวา

เปนวัดพุทธแหงแรกขอประเทศญี่ปุ�น 



 

 

 พิพิธภัณฑสัตวทะเลโอซากา (Osaka Aquarium) หร ือที ่ เร ียกวา 
Kaiyukan ตั ้งอยู ที่ Tempozan Harbor Village บริเวณอาวโอซากา 
พิพิธภัณฑสัตวนํ้าที่ดีที่สุดของญี่ปุ�น มีสัตวนํ้าหลากหลายชนิดที่อาศัยอยูใน
มหาสมุทรแปซิฟก 

 ศาลเจ าเฮอัน (Heian Shrine) เป นศาลเจ าท ี ่ม ีความงดงามและ
สถาปตยกรรมที่โดดเดนจากศาลเจาอื่นๆของญี่ปุ�น ถึงแมศาลเจาเฮอันจะ
ไมไดมีประวัติความเปนมายาวนานหลายรอยปเหมือนศาลเจาอื่นๆของ
เกียวโต  

 แนะนําแหลงชอปปم�ง 
 โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หนึ่งในสถานบันเทิงยามคํ่าคืนที่

โดงดังของโอซากา เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปดใหบริการ 24 
ชั่วโมง 

 อะเมะริคามูระ Amerikamura เปนแหลงแฮงคเอาของวัยรุ นโอซากา 
คลายกับยานฮาราจูกุของโตเกียว ยานนี้ก็จะไดพบกับแฟชั่นการแตงตัวของ
วัยรุน และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ�น มีบรรยากาศครึกครืน้ ระหวางทางมีราน
กาแฟ เสื้อผา และรานขายของตางๆมากมาย เปนอีกยานหนึ่งที่นามาเดิน
เลน 

   หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม  
(ไมรวมในคาทัวรผูใหญทานละ 2800 บาท เด็ก 2-11 ราคา 2400 บาท )  

 ยูนิเวอรซัล สตูดิโอส เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) 
เปดเมื่อเดือนมีนาคม ป 2001 เปนสวนสนุกแหงแรกของยูนิเวอรแซล 
สตูดิโอ ที ่เปดในเอเชีย ภายในมีทั ้งหมด 8 โซน: Hollywood, New 
York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, 
Amity Village และ Universal Wonderland ผ ู  เข  าชมสามารถ
เพลิดเพลินไปกับเครื่องเลนตางๆ ตั้งแตเครื่องเลนสําหรับเด็กๆไปจนถึง
รถไฟเหาะที ่หวาดเส ียวสุดๆ นอกจากนี ้ยังม ีหนัง 3 มิติ อย างเชน 
Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park 
และเรื ่องใหมลาสุดอยาง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนั ้น จะมี 



 

 

Universal City walk Osaka ซึ ่งเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญ ที ่มี
โรงแรม รานคา รานอาคารจํานวนมาก รวมทั้งรานที่ขายสินคาของยูนิเวอร
แซล สตูดิโอ และของที ่ระลึกของเมืองโอซากา และใกลๆกันก็ยังมี
พิพิธภัณฑทาโกะยากิ มีรานทาโกะยากิชื่อดังของโอซากามาเปดใหไดลิ้ม
ลองรสชาติดั้งเดิม ของกินขึ้นชื่อของโอซากา ที่ไดรับการโหวตจากชาวเมือง
วาเปนสุดยอดรานทาโกะยากิ รวมกันมาเปดอยูที่แลว พิพิธภัณฑนี้ตั้งอยูที่
ชั้น 4 ของหางแหงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย** 

ที่พัก  OSAKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 6 สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
 

เชา สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ  
08.30 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกูต เท่ียวบินที่ XW111  
 

 บริการอาหารและนํา้ดื่มบนเคร่ือง 
 

12.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 
วันเดินทาง ผูใหญพักหองละ 

2-3 ทาน  ทานละ 
ราคาไมรวมตั๋ว 

ทานละ พักเดี่ยว เพ่ิมทานละ 
4 - 9 ธ.ค. 62 30,999.- 23,999.- 9,900.- 
5 - 10 ธ.ค. 62 31,999.- 24,999.- 9,900.- 
6 - 11 ธ.ค. 62 31,999.- 24,999.- 9,900.- 
11-16 ธ.ค. 62 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
12-17 ธ.ค. 62 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
13-18 ธ.ค. 62 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
18-23 ธ.ค. 62 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
19-24 ธ.ค. 62 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
20-25 ธ.ค. 62 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
25-30 ธ.ค. 62 33,999.- 26,999.- 10,900.- 
26-31 ธ.ค. 62 34,999.- 27,999.- 10,900.- 

27 ธ.ค.- 1 ม.ค. 62  ปใหม 36,999.- 29,999.- 11,900.- 
28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 62   ปใหม 36,999.- 29,999.- 11,900.- 
29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 62  ปใหม 36,999.- 29,999.- 11,900.- 

2-7 ม.ค. 63 30,999.- 23,999.- 9,900.- 
3-8 ม.ค. 63 30,999.- 23,999.- 9,900.- 
8-13 ม.ค. 63 25,999.- 18,999.- 9,900.- 
9-14 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
10-15 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
15-20 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
16-21 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
17-22 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
22-27 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
23-28 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
24-29 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

29 ม.ค.- 3 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
30 ม.ค.- 4 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
31 ม.ค.- 5 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

5-10 ก.พ. 63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
6-11 ก.พ. 63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
7-12 ก.พ. 63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
12-17 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
13-18 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
14-19 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
19-24 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
20-25 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 
21-26 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 9,900.- 

26 ก.พ.- 2 มี.ค.63 27,999.- 20,999.- 9,900.- 
27 ก.พ.- 3 มี.ค.63 27,999.- 20,999.- 9,900.- 
28 ก.พ.- 4 มี.ค.63 27,999.- 20,999.- 9,900.- 

4-9 มี.ค.63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
5-10 มี.ค.63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
6-11 มี.ค.63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
11-16 มี.ค.63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
12-17 มี.ค.63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
13-18 มี.ค.63 28,999.- 21,999.- 9,900.- 
18-23 มี.ค.63 29,999.- 22,999.- 9,900.- 
19-24 มี.ค.63 29,999.- 22,999.- 9,900.- 
20-25 มี.ค.63 29,999.- 22,999.- 9,900.- 



 

 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) 

ทานละ 2,000 บาท/ทริป  (ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวนัเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

ราคาเด็ก INFANT 7,900 บาท 
 
อัตราคาบริการรวม 

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

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 



 

 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบิน
ในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

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

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 

15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื ่องจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผู ตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, 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 หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิด
เหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย 
หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 

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

1. ทางสายการบินมีน้ําหนักกระเป�าใหทานละ 20 กก. ตอ 1 เท่ียวการเดินทาง ทานใดประสงค
จะซื้อน้ําหนักเพิ่มกรุณาแจงเจาหนาที ่ณ วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระตามรายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch มีคาใชจายเพ่ิมเติม (โปรด

แจงลวงหนากอน 7 วันทําการ)  
และไมอนุญาตใหเด็กทารกและผูพิการ นั่งที่นั่งแถวที่ 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 
61H/61J/61 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

สายการบินจะจํากัดน้ําหนักสูงสุดไมเกิน 32 กิโลกรัมตอช้ิน 

** ราคาเปนราคาอัพเดต ณ วันที่ 5 มี.ค.62 อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามกอน
จอง ** 

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



 

 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

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 และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
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 อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  



 

 

 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 มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ 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 โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

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

 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 ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
สวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 



 

 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  

จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 

 

บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
 
 
 

 


