
 

 

รหัสทัวร JWT1903983 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา เกียวโต โตเกยีว 6 วัน 4 คืน (XW) 
เที่ยวชมหมูบานชิราคาวาโกะ เมืองเกาทาคายามา 
ชมเทศกาลดอกซากุระ ณ เมืองคาวาสึ 
ชม ปราสาทอีกาดํา มัตสึโมโต ที่ปกคลุมไปดวยหิมะ 
สนุกสนาน ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ฉากหลังเปนภูเขาไฟฟูจิ 
ชมเมืองเกียวโต ปราสาททองคินคะคุจิ + ศาลเจาฟูชิมิอินาริ 
แชออนเซ็นสไตลญีปุ่�น + ดินเนอรบุฟเฟตขาปู 

 



 

 

บินเขาโอซากา บนิกลับนาริตะ โดยสายการบิน NOKSCOOT 
บริการนํ้าหนักกระเป�า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ 
มีนํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด FREE WIFI ON BUS 

 โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง DMK-KIX : XW112 (23.40-07.10) 
2 สนามบินคันไซ - เกียวโต – ศาลเจาฟูชิ

มิอินาริ - วัดคิโยมิสึ – ปราสาททองคิน
คะคุจิ – นาโกยา - JAZZ DREAM 
NAGOYA - (เที่ยง : ชาบูบุฟเฟต) 

บนเครือง 

  NAGOYA 
HOTEL 
หรือระดับ
เทียบเทา 

3 หมูบานชิราคาวาโกะ – ทาคายามา – ซัน
มาชิ ซูจิ - สะพานแดงนาคะบาช ิ– 
ปราสาทมัตสึโมโต (ชมดานนอก) – 
ถนนชอปปم�งมัตสึโมโต (เที่ยง : หมูยางใบ
โฮบะ) 

   MATSUMOTO 
HOTEL 
หรือระดับ
เทียบเทา 

4 มัตสึโมโต – ศาลเจาฟูจิเซ็นเก็น – ลาน
สกีฟูจิเท็น – รานชา - โอชิโนะ ฮัคไค – 
อาตามิ - แชออนเซ็น + ขาปู (เที่ยง : ยา
กินิกุปم�งยาง // เย็น : ออนเซ็น+ดินเนอร
ขาปู) 

   ATAMI HOTEL 
(ONSEN) 
หรือระดับ
เทียบเทา 

5 อาตามิ – เทศกาลชมดอกซากุระ ณ คา
วาทสึ – GOTEMBA OUTLET – วัดอา
ซากุสะ - ชอปปم�งชินจูก ุ

   NARITA 
HOTEL 
หรือระดับ
เทียบเทา 



 

 

เที่ยวเต็ม ไมมีฟรีเดย 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อนัเนื่องมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของ
สายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบิน
พิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผล
เชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรบัผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้ อนึ่ง 
บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 
 
วันที่ 1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง 
20.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศ เคานเตอร สายการบิน นกสกูต (XW) เจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหนาทัวร
ใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

 23.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ิคันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายบิน NOK 
SCOOT เท่ียวบินที่ XW112 
บริการอาหารรอนและนํ้าดื่ม บนเครื่องทั้งขาไป-ขากลับ 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ช่ัวโมง) 

6 วัดนาริตะ – ถนนโอโมเตะซันโด – 
สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 
NRT-DMK : XW101 (13.55-19.05) 

 บน   



 

 

 
*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่นัง่ของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่น่ังได และ
ทางสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 

 
** สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช 
ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรบัและจับ 

 
วันที่ 2 สนามบินคันไซ - เกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิอนิาริ - วัดคิโยมิสึ – ปราสาททองคิน

คะคุจิ – นาโกยา - JAZZ DREAM OUTLET - เมืองกิฟุ 
 
07.10 น.   ถึง ทาอากาศยานนานาชาต ิคันไซ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร

แลวนําทานเดินทางสูที่พัก (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองหลวง
เกาแกของญี่ปุ�น จากน้ันชม ปราสาททองคินคะคุจิ เดิมน้ันเปนสถานที่พักตาก
อากาศของ โชกุนโยชิมสิึ แหงตระกูลอาชิคางะ ผูโดงดัง มาจากภาพยนตรเรื่อง เณร
นอยเจาปญญาอิคคิวซงั ปราสาทน้ี สรางขึ้นใหมในป ค.ศ. 1955 หลังจากที่ได ถกูไฟ
ไหมไปเมื่อป ค.ศ.1950 ซึ่งไดถอดแบบจําลองโครงสรางจากของจริงในยุคศตวรรษที่ 
14 ตวัอาคารม ี3 ช้ัน ตัวเรือนเปนสีทองจากทองคําเปลว จุดเดนของปราสาทแหงน้ีก็



 

 

คือ รูปหลอนกฟนิกซบนยอดปราสาท โดยรอบปราสาทมีลําธารใสสะอาดทําใหเกิด
ภาพสะทอนผิวน้ําแสนสวยราวภาพวาดและภายในบริเวณปราสาทน้ันมีสวนญี่ปุ�นจัด
แตงไวอยางสวยงาม 
 
 
 
นําทานสู วัดคิโยมิส ึหรือ วัดน้ําใส ที่ต้ังอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา เชิญดืม่ น้ํา
ศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดจากธรรมชาติ ไหลมาจากเทือกเขา ณ วัดแหงน้ีมีชื่อเสียง
ดวยหองโถงกลางของวัดที่ถูกจดัใหเปนสมบตัิแหงชาติ ซึ่งมีระเบียงไมที่สรางยื่นออก
นอกตัว อาคารของวิหารโดยมีเสาค้ําถงึ 139 ตน เปนจุดชมววิของตัวเมืองไดอยาง
กวางไกลสุดตา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร (1) เมนู ชาบ ู ชาบู  
นําทานชม ศาลเจาเทพเจาจิ้งจอกอิ
นาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือ
ที่คนไทยชอบเรียกกนัวาศาลเจาแดง 
เปนศาลเจาชินโต มีชื่อเสียงโดงดังจาก 
ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสา
สีแดง ที่เรียงตวักันจํานวนหลายหมื่น
ตนจนเปนทางเดินไดทัว่ทั้งภูเขาอินาริ 
ที่ผูคนเช่ือกันวาเปนภูเขาศักดิ์สิทธิ ์โดยเทพอินาริจะเปนตัวแทนของความอุดม
สมบูรณ การเกบ็เกี่ยวขาว รวมไปถงึพืชผลไรนาตางๆ และมักจะมีจิง้จอกเปนสัตวคู
กายจึงสามารถพบเห็นรูปปم�นจิง้จอกมากมายดวยเชนกัน 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) นําทาน
อิสระชอปปم�ง JAZZ DREAM OUTLET ต้ังอยูในนากาชิมะ เขตควุะนะ จังหวดัมิ
เอะ ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาท ีหรือจะตอรถบัสกับรถไฟใตดินก็ได ใชเวลา
ประมาณ 50 นาทีเชนกัน ที่น่ีนับไดวาเปนเอาทเล็ทที่มีขนาดใหญที่สุดของญี่ปุ�น 



 

 

สินคาที่น่ีจําหนายในราคาท่ีลด 40 – 70% จากราคาปกต ิที่น่ีมีศูนยอาหารและลาน
กิจกรรมอยูหลายจุดเหมือนกับเปนธีมพารคแหงหน่ึง ใหทานไดเพลิดเพลินกับการช
อปปم�งอยางจุใจ 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่โรงแรม NAGOYA HOTEL หรือระดับเดียวกัน  
 

วันที่ 3 นาโงยา – หมูบานชิราคาวาโกะ – ทาคายามา – ซนัมาชิ ซูจิ – ปราสาทมัตสึโมโต 
(ชมดานนอก) – ถนนชอปปم�งมัตสึโมโต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2)  
  
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชม.) ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�นขนานแทดั้งเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับ
หิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดด ีและรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของ
พระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโช” และมีผูคนจากทั่วทุกมมุโลกหล่ังไหลไปชม
ความงามในแตละปไมตํ่ากวา 680,000 คน เลยทีเดียว 



 

 

จากน้ันนําทาน เดินทางไปยัง เมือง
เกาทาคายามา (Takayama) (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เปน
เมืองที่มีการผสมผสานระหวางเกียว
โตกบัขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอ
โดะเขาดวยกัน ตัง้อยูบริเวณที่โอบ
ลอมไปดวยภูเขานอยใหญในจังหวัดกิฟ ุดํารงไวซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบ
ประเพณีแบบเมืองเกาแกไวไดเปนอยางดี เปรียบไดกับเมืองทีไ่ดรับพรใหเต็มเปم�ยมไป
ดวยวัฒนธรรมอันดีงาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร (3) 
 
 
 
 
 
 
 
  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมัตสึโมโต (Matsumoto)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 

2 ชม.) เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองของจังหวัดนากาโน มีจดุทองเที่ยวท่ีสําคัญ
ที่สุด คือ ปราสาทมัตสึโมโตะ 1 ในปราสาทดั้งเดิมที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ�น 
ปราสาทมัตสึโมโตะ (ชมดานนอก) เปนปราสาทไมที่คงความดัง้เดิมและเกาแกที่สุด
ในญี่ปุ�นและไดถกูขึ้นทะเบียนใหเปนสมบัติลํ้าคาประจําชาติ การตดักันของสีดําและสี
ขาวของผนังปูนดานนอกปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลัง
ของเทือกเขาแอลป�ญี่ปุ�น ปราสาทแหงน้ีถูกสรางขึ้นจากองคประกอบทาง
สถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวหลายอยาง ปราสาทมัตสึโมโตยงัมีศาลาชม
ดวงจันทรที่งดงาม แสดงใหเห็นถึงวิถชีีวติของขุนนางในสมัยกอน ระหวางปราสาทกับ
สถานีมัตสึโมโต มีถนนชอปปم�งสองสายท่ีคุณไมควรพลาด คือ ถนนนาวาเตะ-โดริ 



 

 

(หรือ “ถนนสายหมอก”) ที่เต็มไปดวยรานขายของพิเศษในทองถิ่นและรานอาหาร
เกๆ อีกสายหน่ึงคือถนน นากะมาจ ิซึ่งเรียงรายไปดวยอาคารแบบครุะ (คลังเก็บ
สินคาที่ผนังทําดวยดิน) สวยงามแปลกตา 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่โรงแรม MATSUMOTO HOTEL หรือระดับเดียวกัน  
 
 
 

วันที่ 4 มัตสึโมโต – ศาลเจาฟูจิเซ็นเก็น – ลานสกฟูีจิเท็น – รานชา - โอชิโนะ ฮัคไค – อา
ตามิ - แชออนเซ็น + ขาป ู

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองยามานาชิ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) นําทาน
สู ศาลเจาฟูจิโยชิดะเซนเกน (Fujiyoshida Sengen Shrine) เปนศาลเจาเซน
เกนหลักที่ต้ังอยูทางทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ สําหรับบชูาเจาหญิงโคโนฮานาซาคุยะ 
เทพของชินโตที่เกี่ยวของกับภูเขาไฟฟูจิ ศาลเจาฟูจิโยชิดะเซนเกน ตัง้อยูในป�าทึบ
หางไกลจากถนน จากถนนใหญเดินเขามาเรียงรายไปดวยโคมไฟหิน และรมเงาของ
ป�าไมสนซีดารสูงใหญ อาคารตางๆภายในศาลเจาทาดวยสีแดงตั้งแตป 1615 เวที
เตนรํา และอาคารเสริมอ่ืนๆอีก 2-3 หลัง เดิมทีศาลเจาแหงน้ีเปนจุดเร่ิมตนสําหรับ
การปนภูเขาไฟฟูจิจากทางทิศเหนือซึ่งต้ังอยูดานขวาขางหลังหองโถงใหญ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันเดินทางไปที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอรท เปนลานสกีที่มีชื่อเสียง และมีฉากหลังเปน
ภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงาม ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนกระดานเล่ือนกับลานหิมะขาว
โพลนและยังมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย (ราคาทัวรไมรวมคาเชา
ชุดอุปกรณและชุดสําหรับเลนกิจกรรมตางๆ)  
 
(อัตราคาบริการโดยประมาณ 1. เชาอุปกรณสกี ราคาประมาณ 6,000 เยน // 
2. เชาอุปกรณ สโนวบอรดราคาประมาณ 6,000 เยน // 3. เชาชุด 
ประกอบดวยเสื้อ กางเกง ถุงมือ หมวกและแวนตา ในราคา 5,500 เยน) ***
คาบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คกับทางไกด  ณ วันเดินทางอีกครั้ง*** 
 
(ลานสกีจะเปดใหบรกิารหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ กรณีที่ลานสกีไมเปด
ใหบริการ ทางทัวรขอสงวนสิทธิ์ นําทุกทานเดินทางไปยังโออิชพิารค หรือ 
หมูบานโอชิโนะฮัคไก) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน แบบปم�งยางยากินิกุ  (5) 
จากน้ันนําทานสัมผัสประสบการณ พิธีชงชาแบบญี่ปุ�น ใหทานไดทดลองชงชาดวย
ตัวทานเองและอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาราคาถูกตามอัธยาศัย 



 

 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานโอชิ
โนะฮักไก (Oshino Hakkai) เปน
แหลงน้ําตามธรรมชาตติั้งอยูในหมูบาน
โอชิโนะ ใหทานสัมผัสไดถึงอากาศ
บริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติ โดยในบอน้ําใสแจวมีปลา
หลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ 
อุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาฯ 
และยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตกัดืม่ตามอัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยัง
เปนแหลงชอปปم�งสินคาโอท็อปชั้นเยี่ยมอีกดวยที่หมูบานน้ีมีของขึ้นช่ืออยาง 
จากน้ันเดินทางสู เมืองอาตามิ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ตั้งอยูที่ฐานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรอิซุ หางจากกรุงโตเกียวไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 1 ชั่วโมง (รถไฟชินคันเซน) จึงนับวาเปนเมืองตากอากาศชายทะเลที่นิยม 
เน่ืองจากเปนแหลงน้ําพุรอน ที่พักเรียวกัง พิพิธภัณฑ และแหลงมรดกทางวัฒนธรรม
อ่ืนๆ มากมาย นําทานเขาสูท่ีพัก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ (6) 
พักที่โรงแรม ATAMI HOTEL หรือระดับเดียวกัน ใหทานไดผอนคลายกับการ แช
นํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและ
ชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

วันที่ 5 อาตามิ – เทศกาลชมดอกซากุระ ณ คาวาทสึ – GOTEMBA OUTLET – โตเกียว 
– วัดอาซากุสะ - ชอปปم�งชินจูกุ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู คาวาซุ (Kawazu) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) เปนเมือง
เล็กๆ ที่อยูติดทะเลทางตะวันออกของคาบสมุทรอิซุ ซากุระในโตเกยีว และเกียวโต
มักจะเริม่ออกดอกในชวงปลายมีนาคม แตทีต่าํบลคาวาสึ เมืองอิซุ จังหวัดชิซุโอกะ 
ซึ่งอยูไมไกลจากภูเขาไฟฟูจิ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธเปนตนไปตลอดเวลากวา 1 เดือน 
"คาวาสึซากุระ (Kawazu-zakura)" จะออกดอกอวดโฉมเร็วกวาซากุระที่ไหนๆ 
ในเกาะฮอนชู ซากุระสีชมพูเขม เรียงตัวยาวตลอดริมน้ํากวา 4 กม. และบานทั่ว
เมืองหลายพันตน แถมบางจุดยังมีดอก "นาโนะฮานะ" หรือ ดอกวางตุง สีเหลือง 
บานพรอมกันอีกดวย สีสันตัดกัน สดใสมากๆ ในทุกๆปมีงานเทศกาล "คาวาสึ
ซากุระมัตสึริ" จะจัดขึน้ในชวงที่คาดวาซากุระผลิบาน โดยมากจะจดัขึ้นชวงตน



 

 

กุมภาพันธ – ตนมีนาคม ในชวงเทศกาลคาวาสึซากุระมัตสึริ ทั่วบริเวณจะมีรานคา 
รานอาหารมากมายออกงานกันอยางครกึครืน้ 
จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย ณ GOTEMBA PREMIUM OUTLET 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) สุดยอดเอาทเล็ท ไมวาจะเปนสินคาแบรนด
ญี่ปุ�นหรือตางประเทศ ที่เอาทเล็ท แหงน้ีก็จัดเต็มไดทุกวัน และไมไดมีเพียงเสือ้ผา
แฟชั่นเทาน้ัน แตยังมีเส้ือผาสปอรตใสออกกําลังกายกลางแจงเกๆ รองเทา ของเลน 
ของกระจุกกระจิก เครือ่งสําอาง และเครื่องประดับตางๆ ก็มีใหชอปปم�งกันเต็มอ่ิม 
ภายในเอาทเล็ทมีรานคากวา 120 ราน และมีรานอาหาร ฟู�ดคอรท คาเฟ� และราน
ขนมปงตางๆ ใหเลอืกมากมาย 
อิสระอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย ภายในเอาทเลท 

 
นําทานเดินทางสู มหานครโตเกียว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เพ่ือนมัสการ
เจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ วดัที่ไดชื่อวาเปนวัดทีม่ีความศักดิ์สิทธิ ์และ
ไดรับความเคารพนับถอืมากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจา
แมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ ์ขนาด 5.5 เซนติเมตร มักมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือ
ความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกบัภายในวัดยังเปนที่ต้ังของโคมไฟยักษทีม่ี
ขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยู
ดานหนาสุดของวัด ที่มชีื่อวา “ประตูฟ�าคํารณ” 
 

 
 



 

 

จากน้ันนําทานสู ยานชอปปم�งชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง
สินคามากมายและ เครื่องใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจติอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส 
หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เส้ือผา
แฟชั่นสสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, 
SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
 
 

 
วันที่ 6 วัดนาริตะซัน ถนนโอเมโตะซันโด - สนามบินนาริตะ - สนามบนิดอนเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8)  

 นําทานเดินทางสู วัดนาริตะซัน เปนวัดประจาํ
เมืองนาริตะ ตั้งอยูบนเนินเขาใจกลางเมืองนาริตะ 
มีประวัติวากอตั้งในป 940 ซึ่งรวมๆแลวถือวา
อยูมายาวนานเกินพันป แนนอนวาตัวอาคารไมใช
ของด้ังเดิมจากพันปกอน ตัวอาคารแมจะถูก
บูรณะและสรางใหมมาหลายครั้งแลวแตก็
สวยงามมากๆและไดรบัการบันทึกเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ�น วัดแหงน้ีศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะเร่ืองการขอพรให
ปลอดภัย แคลวคลาดจากอุบัติเหตุตางๆ หรอืจะขอพรดานความรัก การงาน และ
เร่ืองทั่วไป จากน้ันนําทานสู Naritasan omotesando Street ซึ่งเปนถนนที่
ตอเน่ืองประมาณ 800 เมตร ซึ่งมทีั้งรานอาหารและของฝากมากกวา 150 ราน ให
ทานเพลิดเพลินกับอาหารและของฝากและผลผลิตเฉพาะของทองถิ่นมากมาย   

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ  



 

 

13.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกูต เท่ียวบินที่ XW101 (ใชระยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 6.50 ช่ัวโมง)  
บริการอาหารรอนและนํ้าดื่ม บนเครื่องทั้งขาไป-ขากลับ 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.30 ช่ัวโมง) 

19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
 

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ ** 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) 
ทานละ 2,000 บาท/ทริป  (ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว จอยแลนด 
(ไมใชตั๋วเคร่ืองบิน) 

19 - 24 ก.พ. 20 
ติดวันหยุด ลางาน 3 วัน 29,999 9,900 22,999 

21 - 26 ก.พ. 20 
ติดวันหยุด ลางาน 3 วัน 30,999 9,900 23,999 

26 ก.พ. – 2 มี.ค. 20 
ติดวันหยุด ลางาน 3 วัน 31,999 9,900 24,999 

28 ก.พ. – 4 มี.ค. 20 
ติดวันหยุด ลางาน 3 วัน 31,999 9,900 24,999 

5 - 10 มี.ค. 20 
ติดวันหยุด ลางาน 3 วัน 33,999 9,900 26,999 

11 - 16 มี.ค. 20 
ติดวันหยุด ลางาน 3 วัน 32,999 9,900 25,999 

 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดงัที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดืม่ 

คาซักรดี คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจาก

ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงค
พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆ กําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลบั 
20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษ)ี 
 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 
15,000 บาท พรอมกับเตรยีมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจอง
แลว 

 การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทาน
ควรจดัเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบรษิัทตองสํารองคาใชจายใน
สวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มฉิะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัท



 

 

ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวาง
ประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัด
ที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถ
เปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 

หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรบับาดเจบ็ที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การ
นัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 
 



 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

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

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัตกิารพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ

เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไม

ถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้กอน

วันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตางๆ  



 

 

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมดัจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบรษิัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพัก
เด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  



 

 

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่�น สามารถใหบรกิารวันละ 10 
ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการทํา
วีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรบัผิดชอบใน
สวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดนิทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผูเดินทางเองและ
จะไมรับผดิชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดงัน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบบัเกาไปอางอิง และ 



 

 

ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบตัรโดยสาร ทานสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและข้ันตอนของ
แตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ 

จะถือวาทานไดยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 
 

บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


