
 

 

รหัสทัวร JWT1903660 

ทัวรญี่ปุ�น นาโกย ทาคายามา นาโกยา ฟรีเดย 6 วัน 3 คืน (XJ) 
หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ�น 
อิสระเลนสกี ณ ลานสกีทาคายามา สะพานแดงนาคะบาชิ 
ชมเมืองเกียวโต วดัคินคะคุจ ิศาลเจาไดโกจ ิ 
เที่ยวสบาย ไมยอนทาง อิสระฟรีเดย 1 วัน หรือซื้อทัวรเสริม 
พักกิฟ ุ1 คืน  พักโอซากา 2 คืน

 



 

 

บินตรงนาโกยา บินกลับโอซากา โดยสายการบิน AIR ASIA X 
บริการนํ้าหนักกระเป�า 20 KG บริการอาหารบนเคร่ืองเฉพาะขาไปเทาน้ัน 

WIFI FREE ON BUS  น้ําดื่มบริการวันละ 1 ขวด 
 

    โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง     
2 สนามบินดอนเมือง DMK-NGO  XJ638 (02.15-09.40) 

สนามบินนาโกยา - หมูบานชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - 
สะพานแดงนาคะบาช ิ- กิฟุ - AEON MALL 

   Toyoko Inn 
Gifu 

หรือเทียบเทา 
3 ลานกิจกรรมหิมะ - ศาลเจาไดโกจิ (3 HR) - พิธีชงชา - 

ปราสาททอง - โอซากา - ชอปปم�งชินไซบาชิ 
   OSAKA 

HOTEL 
หรือเทียบเทา 

4 อิสระทองเที่ยว ชอปปم�ง ตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวรเสริม 
สวนสนุกยูนิเวอรแซล 

   OSAKA 
HOTEL 

หรือเทียบเทา 
5 ตลาดปลาคุโรมง  - ปราสาทโอซากา (ชมดานนอก) – 

RINKU PREMIUM OUTLET - สนามบินคันไซ  
KIX-DMK  XJ611 (23.55-03.50) 

    

6 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ     
 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย

บนเครื�อง 



 

 

ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
 
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 
22.00 น.      คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-
4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจาหนาที ่ของบริษัทฯ คอยให การตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อ
เตรียมความพรอมกอน ออกเดินทาง 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอน+เครื่องดื่ม ใหบริการ เฉพาะขาไปเทาน้ัน 

(น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซือ้น้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 
*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่น่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่น่ังได 

และทางสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 
 

วันที่สอง สนามบินนาโกยา – หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ –  
 ทาคายามา – เมืองกิฟุ – AEON MALL GIFU 
02.15 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาโกยา โดยสายการบิน แอรเอเชีย เท่ียวบินที ่ XJ638  
09.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากร เรียบรอยแลว  
 ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช 

ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ*** 
 (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง) กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือ

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา 
 
 



 

 

 นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชม.) ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�นขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถ
รองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดด ีและรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือ
พนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลนี้วา “กัสโช” และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลก
หลั่งไหลไปชมความงามในแตละปไมตํ่ากวา 680,000 คน เลยทีเดียว  

 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

จากนั้นนําทานเดินทางชม สะพานนาคะบาชิ (Nakabashi Bridge) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู
ที ่เมืองทาคายามาในเขตฮิดะ
ของจังหวัดกิฟุ ซึ่งเมืองเกาแหง
นี ้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบ
ญี ่ป ุ �นดั ้งเดิม จนกลายเปนอีก
จ ุดหมายปลายทางยอดนิยม
สําหรับเหล านักท องเท ี ่ยวที่
ตองการสัมผัสเสนหแบบญี่ปุ�นๆทามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเห็น
ไดอยางโดดเดนจากสีที่แดงเขม ทําใหเปนจุดที่สังเกตไดงาย อีกทั้งสะพานแหงน้ียัง
ถือเปนสัญลักษณที่สําคัญจุดหนึ่งของเมือง จากนั้นนําทานเดินทาง ทาคายามา 
(Takayama) เปนเมืองที ่มีการผสมผสานระหวางเกียวโตกับขนมธรรมเนียม
ประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ตั้งอยูบริเวณที่โอบลอมไปดวยภูเขานอยใหญใน



 

 

จังหวัดกิฟุ ดํารงไวซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเกาแกไว
ไดเปนอยางดี เปรียบไดกับเมืองที่ไดรับพรใหเต็มเปم�ยมไปดวยวัฒนธรรมอันดีงาม 
จากน้ันนําทานสู อิออนมอลล อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
พักที่    Toyoko Inn Gifu หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม ลานกิจกรรมหิมะ - ศาลเจาไดโกจิ - ชมพิธีชงชา - ปราสาททองคินคะคุจิ - 

โอซากา - ชอปปم�งชินไซบาชิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (2) 

จากนั้นนําทานอิสระ เพลิดเพลินเลนสกี ณ ลานกิจกรรมหิมะ สนุกกับการเลนสกี
และกีฬาฤดูหนาวมากมายที่ลานสกี ณ เมืองกุโจ ลานสกีสุดกวางใหญ ตั้งอยูบน
เขาทาคาสุ สิ่งแรกที่ขึ้นชื่อสําหรับที่น่ีคือกิจกรรมเรือแจว 15 คน และมีเสนทางเดิน
เขาไปถึงยอดเขาประมาณ 4,000 เมตร และมีเสนทางใหเลือก 3 เสนทางที่
แตกตางกัน! มีเสนทางที่เดินจะกวางและดีเหมาะสําหรับผูเริ่มตนเลน, มีที่สําหรับ
เด็กที่เปนสายสะพานเคลื่อนที่และเปนหนึ่งในเสนทางที่ยาวที่สุด ในประเทศญี่ปุ�น
ภาคตะวันตกที่สามารถสนุกไดทุกคน 
คาทัวรไมรวมคาอุปกรณสก ีอุปกรณเลนตางๆหรือกิจกรรมตางๆ 
หมายเหตุ1 : ทางบริษัทขออนุญาตปรับเปลี่ยนไปลานสกีใกลเคียง ในเสนทางใกล
โรงแรมคืนที่ 2 กรณีพักทาคายา หรือ นาโกยา เพื่อความสะดวกเรื่องเวลาการ
เดินทางโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  
หมายเหตุ2 : กรณีลานสกียังไมเปด หรือหิมะทับถมไมเพียงพอหรือลานสกีปด
ทางบริษัทขอปรับโปรแกรมทดแทนไปเที่ยวยานซาคาเอะ แทน  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดไดโกะจิ (Daigoji Temple) (ใชเวลาเดินทางทาง
ประมาณ 3 ชม.) สรางขึ้นครั้งแรกในยุคเฮอัน มีอายุกวา 1,200 ป ไดรับการขึ้น
ทะเบ ียนเป นสมบัติแห งชาติและวัดมรดกโลกที่ เป นหน ึ ่งในวัดส ําคัญทาง
พระพุทธศาสนาของประเทศญี่ปุ�น เปนที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางนั่งยากูชิ 
(Yakushi Buddha) และมี เจดีย 5 ช้ัน สูงถึง 38 เมตร ที่เกาแกที่สุดในเกียวโต 
วัดไดโกะจิ เปนวัดที่มีขนาดใหญโตซอนอยูในพื้นที่ที่เต็มไปดวยภูเขาทางดานใต
ของเกียวโต สวนของอาคารหลักอยูบริเวณดานลางเชิงเขาและติดกับเสนทางเดิน
ป�าซึ่งเสนทางนี้สามารถเดินไปยังวัดอื่นๆ ได ซึ่งพื้นที่กวางใหญนี้ทําใหสามารถ
เพลิดเพลินกับทิวทัศนใบไมเปลี่ยนสีไดโดยไมตองแออัดเบียดเสียดกับผูคนเทากับ
ที่อ่ืน บรรดาตนไมภายในวัดอยางตนเมเปم�ล แปะกวย และตนโอคจะเร่ิมเปลี่ยนสีใน
เดือนพฤศจิกายน ใหเราไดเพลิดเพลินกับความงาม  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
จากน้ันนําทานสัมผัสประสบการณ พิธีชงชาแบบญี่ปุ�น ใหทานไดทดลองชงชาดวย
ตัวทานเองและอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาราคาถูกตามอัธยาศัย  
จากนั้นนําทานสู วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสรางขึ้นเพื่อใชเปนบานพักของ
ทานโชกุนอาชิกากา โยชิมิสุ และ ทานมี
ความตั้งใจยกบานพักแหงนี้ใหเปนวัดนิกาย
เซนภายหลังจากที่ทานเสียชีวิต คนไทยนิยม
เรียกกันวา วัดทอง เนื ่องจากที่วัดนี้จะมี
อาคารหลักเปนสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดด
เดนอยูกลางน้ํา ทําใหเกิดเปนเงาสะทอนกับ
พื้นนํ้าเบื้องหนา จนเกิดเปนภาพที่สวยงาม
เปนอีกสัญลักษณหน่ึงของเมืองเกียวโต 
จากนั้นนําทานเดินทางกลับเขาสู โอซากา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) นํา
ทานแวะราน Duty Free เพื่อชอปปم�งสินคาปลอดภาษี โดยตึกจะเปนรูปตัว L 
เปนอาคาร 3 ชั้น ใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
อิสระชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอปปم�งแหงนี ้มี
ความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส ราน
เครื่องสําอาง รานรองเทา กระเป�านาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม ราน
เสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ�นและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC 
Mart เปนตน 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
พักที่    Osaka Hotel หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่สี่ อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวรเสริมสวนสนุกยูนิเวอรแซล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (4) 

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 

 แนะนําแหลงชอปปم�ง 
 โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หนึ่งในสถานบันเทิงยามคํ่าคืนที่

โดงดังของโอซากา เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปดใหบริการ 24 
ชั่วโมง 

 อะเมะริคามูระ Amerikamura เปนแหลงแฮงคเอาของวัยรุ นโอซากา 
คลายกับยานฮาราจูกุของโตเกียว ยานนี้ก็จะไดพบกับแฟชั่นการแตงตัวของ
วัยรุน และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ�น มีบรรยากาศครึกครื้น ระหวางทางมี
รานกาแฟ เสื้อผา และรานขายของตางๆมากมาย เปนอีกยานหนึ่งที่นามา
เดินเลน 

   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** 
พักที่    Osaka Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หา  ตลาดปลาคุโรมง  - ปราสาทโอซากา (ชมดานนอก) – RINKU PREMIUM 
OUTLET - สนามบินคันไซ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (6) 
เดินทางสู ปราสาทโอซากา (ชมดานนอก) เปนหนึ่งในแลนดมารคสําคัญของ
เมืองโอซากา หอคอยปราสาทจะมีอยู ด วยกันทั ้งหมด 8 ชั ้น ตัวปราสาทถูก
ลอมรอบดวยกําแพง หินคอนกรีต, คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยูทางป�อมตะวักตก 
มีตนซากุระกวา 600 ตน ในชวงเดือนเมษายนจึงเปนแหลงชมซากุระที่โดงดัง
เพราะฉากดานหลังของสวนแหงนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากาที่สวยงามเปน
อยางยิ่ง 



 

 

ทานเดินทาง เอ็กซโปซิตี้ เปนสวนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึง
งานเวิลดเอ็กซโปประเทศญี่ปุ�น ที่จัดขึ้นเมื่อป 1970 ตั้งอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัด
โอซากา มีเนื ้อที่ทั ้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยูดานหนาสถานี
รถไฟฟ�า Bampaku-kinen-koen ภายในพื้นที่แหงนี้ถูกเติมเต็มไปดวยสถานที่
เพ ื ่อความบันเทิงมากมาย ภายใต คอนเซ ็ปต fusing the enjoyment of 
playing, learning, and discovering                
 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ  

23.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบิน AIR ASIA X เท่ียวบินที่ XJ611 
 ไมมีบริการอาหารและนํ้าดื่มบนเครื่อง แตมีจําหนาย 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ช่ัวโมง) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

วันเดินทาง 
ผูใหญพักหองละ  
2-3 ทาน ทานละ 

ราคาไมรวม
ตั๋ว ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม
ทานละ 

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.- 
18-23 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 
19-24 ธ.ค. 62 27,999.- 20,999.- 8,900.- 

31 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 34,999.- 27,999.- 10,900.- 
8-13 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 
15-20 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 
17-22 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 
23-28 ม.ค. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 

29 ม.ค.- 3 ก.พ. 63 26,999.- 19,999.- 8,900.- 
31 ม.ค.- 5 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.- 
5-10 ก.พ. 63 27,999.- 20,999.- 8,900.- 
7-12 ก.พ. 63 27,999.- 20,999.- 8,900.- 
9-14 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
10-15 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
12-17 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
14-19 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
16-21 ก.พ. 63 24,999.- 17,999.- 8,900.- 
18-23 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
22-27 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
24-29 ก.พ. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

26 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
28 ก.พ. – 4 มี.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 



 

 

1–6 มี.ค. 63 22,999.- 15,999.- 8,900.- 
3-8 มี.ค. 63 24,999.- 17,999.- 8,900.- 
5-10 มี.ค. 63 24,999.- 17,999.- 8,900.- 
7-12 มี.ค. 63 23,999.- 16,999.- 8,900.- 
9-14 มี.ค. 63 24,999.- 17,999.- 8,900.- 
11-16 มี.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 
13-18 มี.ค. 63 25,999.- 18,999.- 8,900.- 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  
ราคา INFANT ทานละ 7,900 บาท 

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

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่น่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่น่ังได 

และทางสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ 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 คามินิบารในหองและคาพาหนะตาง ๆ ที่มิไดระบุในรายการ 



 

 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆ กําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขา
กลับ 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
คาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลกิการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 



 

 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื ่นใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน 
การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 
 
การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรับที่นั่ง Business/Pre-
mium ตั๋วกรุปทัวรไมสามารถอัพที่นั่งได  



 

 

ที่นั่ง Hot Seat เปนที่นั่งที่มีพื้นที่วางที่มากกวาที่นั่งมาตรฐาน ดวยพื้นที่วางขาที่กวางเปน
พิเศษ มีพื้นท่ีพอที่จะสามารถยืดขาไดอยางเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟลทขาไป DMK – NGO  XJ638  (02.15-09.40) 
Hot Seat (Quiet Zone) แถว 7 ราคา 1,750 บาท / เที่ยว 
Standard (Quiet Zone) แถว 8-14 ราคา 600 บาท / เทีย่ว 
Hot Seat (Standard 
Zone) 

แถว 15-17 , 34-35 ราคา 1,650 บาท / เที่ยว 

ไฟลทขากลับ KIX – DMK   XJ611  (23.45-04.00) 
Hot Seat (Quiet Zone) แถว 1 DFG , 2 ABC , 2 

HJK 
ราคา 1,750 บาท / เที่ยว 

Standard (Quiet Zone) แถว 2 DFG , แถว 3-12 ราคา 600 บาท / เทีย่ว 
Hot Seat (Standard 
Zone) 

แถว 14 , 30 ราคา 1,650 บาท / เที่ยว 

หมายเหตุ 
1. Quiet Zone สําหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต 10 ปขึน้ไปเทาน้ัน 



 

 

2. ที่นั่ง แถว 15 HJK / 35 ABC HJK (บริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน) หามคนชรา 
อายุเกิน 60 ป และเด็กอายุตํ่ากวา 16 ปน่ัง ตองเปนผูที่มีความพรอมทางดาน
รางกายและจิตใจสมบูรณแข็งแรง เพ่ือสามารถชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

3. ที่นั่ง แถว 16 DFG / 17 ABC / 34 DFG สามารถนั่งไดทุกเพศ ทุกวัย 
 

เพ่ิมน้ําหนักกระเป�า 

ชําระเพ่ิม 
ฮอกไก

โด 
CTS 

โตเกียว 
NRT 

นาโกยา 
NGO 

โอซากา 
KIX 

จาก 20 kg. เปน 25 kg. 900 บาท / เที่ยว 850 บาท / เที่ยว 
จาก 20 kg. เปน 30 kg. 1,200 บาท / เที่ยว 1,050 บาท / เทีย่ว 
จาก 20 kg. เปน 40 kg. 2,200 บาท / เที่ยว 2,050 บาท / เที่ยว 

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศจากสายการบิน** 
หากตองการเพ่ิมน้ําหนักกระเป�า หรือ อัพเกรดที่น่ัง โปรดแจง 3 วันทําการ กอนเดินทาง 

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

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 และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

 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 ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

 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 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 
จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 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  
จะถือวาทานไดยอมรบัเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 


