
 

 

รหัสทัวร SNT2000264 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา ทาคายามา โตเกียว 6 วัน 4 คืน (XW) 
ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ | โตเกียวดิสนียแลนด | ชอปปم�งชินไซบาชิ | ลิตเต้ิลเกียวโต 
หมูบานชิราคาวาโกะ | หมูบานน้ําใส | คาเฟ�หุนยนต | วัดอาซากุสะ | ปราสาทโอซากา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 
 

20.00 น.  คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 
3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน NOK SCOOT  เจาหนาที่ของบริษัทฯ 
คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ 
23.40 น.  เหินฟ�าสู เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ�นโดยเท่ียวบินที่  XW 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

สายการบิน NOK SCOOT ใชเคร่ือง BOEING 777-200 จํานวน 415 ที่น่ัง 

วนัที� � :     กรงุเทพ - สนามบินดอนเมือง – สนามคนัไซ โอซาก้า      (-/-/-)                                                                                                                    



 

 

จัดที่น่ังแบบ 3-4-3 
รวมน้ําหนักสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน 

(หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ทานจะตองทําการซื้อเพ่ิม) 
 
 
 
 

07.10 น.  เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 
2 ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ 
หากฝ�าฝนจะมีโทษจบัและปรับ   
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเป�าและทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว    
เชา  รับประทานอาหารเชา Set Box (1) 
นําทานขึ้นรถโคชเพื่อเดินทางสู เมืองโอซากา เมืองสําคัญทางเศรษฐกิจของภูมิภาคคันไซและเปน
หนึ่งในจังหวัดยอดฮิตเมืองทองเที ่ยวยอดนิยมของปนะเทศญี่ปุ �น นําทานเยี่ยมชมและเก็บภาพ
บรรยากาศดานนอก ปราสาทโอซากา OSAKA CASTLE  แลนดมารกอันดับหนึ่งของเมืองโอ
ซากาที่ไมวาใครก็ตองมาเยือน นับเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซากาดวย

วนัที� � :     ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสมิุโยชิ ไทฉะ - สะพานแดง – ชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ� งที�ใหญี�ที�สดุในนครโอซาก้า 
- เมืองกิฟ ุ หรือเลือกซื�อทวัรย์นิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ ( พร้อมรถรบั - ส่ง )    (SB/-/-)                                                                                                                            



 

 

ความยิ่งใหญอลังการของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชั้น หอมลอมดวยกําแพงหิน คูนํ้า ไปจนถึง สวนนิชิโน
มารุ ที่ครอบคลุมพื้นท่ีขนาดใหญ มองแลวดูตัดกับความเปนเมืองทันสมัยที่อยูรายลอมจากตึกอาคาร
ทันสมัย ทําใหความรูสึกเหมือนเปนปราสาทโบราณท่ีหลุดเขามาในยุคปจจุบัน  

นําทานเดินทางสู ศาลเจาใหญสุมิโยชิไทฉะ (SUMIYOSHI TAISHA) เปนหน่ึงในศาลเจาที่เกาแก
ที่สุดในญี่ปุ�น สรางขึ้นเพื่อเปนศาลเจาหลักสําหรับศาลเจาสุมิโยชิ (SUMIYOSHI JINJA) ทั้งหมด
กวา 2,300แหงทั่วประเทศ ศาลเจาใหญสุมิโยชิไทฉะรายลอมไปดวยความงามตามธรรมชาติที่มีอายุ
มากกว า 1,000 ป  เป นท ี ่ นิยมของคนในทองถิ ่นในช วงเทศกาลปใหม การไปฮัตส ึโมเดะ 
(HATSUMODE)  



 

 

ซึ่งผูคนจะไปเยือนศาลเจาเปนครั้งแรกในปนั้นเพื่อแสดงความเคารพ มีผูคนกวา 2.5 ลานคนขาม 
สะพานสุมิโยชิไทฉะ (สะพานแดง) เพื ่อช ําระตัวเองรับปใหม ศาลเจาใหญสุมิโยชิไทฉะมี
สถาปตยกรรมเฉพาะตัวเดนชัดโดยเฉพาะสะพานสีแดงที่เชื่อมดานนอกเขาไปดานในของศาลเจาถูก
สรางขึ้นเมื่อ 400 ปกอน ตอนนี้เนื่องจากการปรับปรุงถมที่ดิน นํ้าที่สะพานสรางเพื่อขามก็กลายเป�น
เพียงสระนํ้าเล็กๆไปแลว สะพานมีสวนโคงขนาดใหญนี้ถูกสรางขึ้นเพื่อใหผูคนนึกถึงสายรุงที่เชื่อม
ระหวางทะเลกับทองฟ�า  
นอกจากนี้ภายในศาลเจายังเปนที่ตั้งของเทพคามิ (เทพเจาชินโต) ซึ่งคอยใหความคุมครองแกนัก
เดินทาง ชาวประมงและชาวเรือ ศาลเจาใหญสุมิโยชิถูกรื้อและสรางขึ้นใหมนับหลายครั้ง ครั้งลาสุด
นั้นเกิดขึ้นในป ค.ศ. 1810 เมื่อพวกเขาฟم�นฟูสภาพอาคารทั้งหมดกลับคืนสูความรุงเรืองในครั้งอดีต 
แมวาอาคารน้ันถูกสรางขึ้นใหม แตก็ใชการออกแบบในลักษณะเดียวกับการสรางครั้งแรกในศตวรรษ
ที่ 3 โดยไมมีอิทธิพลของการออกแบบแนวเอเชียในศาลเจาชินโตเขามาเกี่ยวของเลยจากนั้นใหทุก
ทาน ชอปปم�งตามอัธยาศัยยานชินไซบาชิ ตั้งอยูทางตอนใตของเมืองโอซากา เรียกไดวาเปนยาน
ยอดสุดฮอตของเหลานักทองเที่ยวเลยก็วาได บอกเลยวาถามาโอซากาแลวไมมาเที่ยวยานน้ีถือวามา
ไมถึง เนื่องจากเปนยานศูนยกลางการชอปปم�งที่ใหญที่สุดของเมืองโอซากาและภูมิภาคคันไซเลย
ทีเดียว แถมยังมีแลนดมารกของเมืองอยางเจาป�ายกลูลิโกะอยูที่ยานนี้อีกดวย โดยจะมีหลายชอปปم�ง
สตรีทรวมตัวกันอยูระหวางสถานีรถไฟนัมบะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิ เปนศูนยรวมแหลงบันเทิง
ตางๆ รานอาหาร และหางสรรพสินคามากมายใหไดเลือกชอปกันอยางจุใจ 



 

 

ซื้อทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ เจแปน  *** พรอมรถรับ-สง (รับ 17.00 น.)  ผูใหญ ทานละ 
3,500 บาท / เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 2,500 บาท / เด็กไมถึง 2 ป ไมเสียคาตั๋ว   กรุณา
สั่งซื้อพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง 10 วันเทานั้น ***   
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)  
New York : การจําลองเปนเมืองนิวยอรกที่เปนฉากของภาพยนตรดังหลายๆเรื่องอยาง spider 
Man ที่จะมีเครื่องเลนเดนๆช่ือวา Adventures of spider Man ที่น่ียังมีโรงภาพยนตร 3 มิติที่จะ
ทําใหเด็กๆฟนกับความเกงของสไปเดอรแมนกันเต็มๆ 
Hollywood : โซนนี้ถือวาครบเครื่องเรื่องฮอลลีวูดมากๆเหมือนยกอเมริกามาไวที ่นี ้ เครื่องเลน
โดนๆก็มีใหไดหวาดเสียวกันอยาง Holly wood Dream the Ride หรือใครอยากจะสัมผัส
ประสบการณดูภาพยนตรที่น่ีก็มีโรงภาพยนตรแบบ 4 มิติ ท่ีไดสัมผัสแบบครบทุกประสาทสัมผัสท่ีเต็ม
รูปแบบมาตรฐานระดับโลก 
Jurassic Park : ใครที ่เคยดู Jurassic Park คงอดไมไดที ่อยากจะเขามาโลกที่มีไดโนเสาร
หลากหลายสายพันธุ แบบในหนังบางใชมั ้ยคะ รับรองวามาโซนน้ีจุใจแนคะ เพราะขนทัพเหลา
ไดโนเสารมาเต็มทั้งกินพืชกินเนื้อ แถมยังสามารถตื่นเตนไปกับการลองเรือหนีไดโนเสารที่สุดจะ
หวาดเสียวดวยการดิ่งจากความสูง 25 เมตร 
 
 



 

 

Minion Park : ซนใหมลาสุดที ่เพิ ่งเปดตัวไปในวันที ่ 21 เมษายน 2017โดยมาแทนที่โซนของ 
Back To The Future นับเปนโซนที่เรียกเสียงกรี๊ดกราดทั้งกับเด็กและผูใหญอยางมาก ดวยความ
นารักของเจามินเนี่ยนสีเหลืองตัวป�วนที่ชอบมากที่สุดก็นาจะเปนบานมินเนี่ยนที่เหมือนในหนังเป�ะๆ 
กิจกรรมก็มีใหเลนสนุกกันตลอดทาง ท่ีสําคัญของพรีเม่ียมนารักมากมาย 
Universal Wonderland : เรียกไดเลยวาเปนโซนสุดโปรดของเหลาเด็กนอยเลย เพราะไดรวมเอา
คารเรกเตอรการตูนสุดปงมาไวรวมกันไมวาจะเปน เจาเหมียวสุดคิขุ Hello kitty หุนการตูนจาก 
Sesame Street และเจาหมาขาวจอมป�วน Snoopy ยิ ่งเครื ่องเลนนี ่เหมือนออกมาใหเด็กๆ
โดยเฉพาะนารักแบบขั้นสุด ถาเดินแลวเหนื่อยก็ยังมีรานอาหาร รานของกินเลนใหไดนั่งชิลกินกัน
เพลินๆ  

 
 



 

 

Lagoon : ถาชวงเด็กๆเคยดูการตูนหรือนิทานปเตอรแพนแลวอยากเห็นวาของจริงจะเปนยังไง มา
โซนนี้เลยคะไมผิดหวังแนๆ แถมยังจะไดดูโชวอันนาตื่นตาตื่นใจของปเตอรแพนและผองเพื่อนกันให
เพลินๆอีก 
Water World : คนที่เคยดูภาพยนตรเรื ่อง water world เชื ่อเลยวายังคงจดจําคามมันสทะลุ
ปรอทของหนังไดดี แมจะผานมานานแลวหากก็ยังเปนหนังในดวงใจของหลายๆคนอยูจนถึงปจจุบัน 
ซึ่งโซนนี้มีโชวดุ เด็ด เผ็ด มันสท่ีสนุกไมแพในหนังเลย 
Amity Village (Jaws) : เปนโซนที่จําลองทองทะเลตามเร่ือง Jaws ใหผูเลนไดลองเรือผานฉลาม
ตัวยักษที่โผลมาทีใจหายวาบๆ ถึงจะเปยกไปซักนิดแตแคมีเส้ือกันฝนก็สบายหายหวงพรอมมันสไปได
แลว 
The wizarding World Harry Potter : โซนยอดนิยมที่หลายคนใฝ�ฝนถึงวาครั้งหนึ่งตองมาเจิม
ใหได แนนอนวาเหลาสาวกพอมดนอยแฮรี่ พอทเตอรตองรองวาวไปตลอดทางแนๆคะ แตละจุดน่ีจอง
ลองเอามาจากหนังไดสมจริงมากๆ เดินหลงเขามาไมมีทางหลุดไปไหนงายๆเพราะมุมถายรูปอยาง
เจง เอาแคปราสาทฮอกวอตสนี ่ก็ขโมยใจไปแลวครึ ่งดวง ยิ่งแตตัวเปนพอมดแมมดยิ่งอิน ตอน
กลางคืนยิ่งฟนเพราะมีการเปดไฟท่ีปราสาทดวยนะเออเริ่ดมากๆ ที่สําคัญมีการเอาเทคโนโลยีลํ้าๆมา
ใสเพื่อความตระการตาดวย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที�โซนต่างๆภายใน Universal Studio Japan 



 

 

เดินทางสู เมืองกิฟุ (Gifu) เปนอีกหน่ึงเมืองนาเท่ียวอันเปนที่ต้ังของ "ฮิดะ ทาคายามา" (HIDA 
TAKAYAMA) จังหวัดน้ีอยูระหวางโตเกียวกบัเกียวโต และอยูทางตอนเหนือของนาโงยาพอดี มี
ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ถูกลอมรอบดวยภเูขาและแมน้ํา 
เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย   
 
 
 
 
 

 นําทานเขาสูทีพั่ก ณ โรงแรม HIDA TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL PLAZA หรือ 
เทียบเทา  
 
 
 
 
 
 

วนัที� � :     ทาคายาม่า – ลิตเติ�ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซนัมาซูจิ – สะพานแดงนาคะบาชิ – อิสระถ่ายรปูศาลาว่าการ
อาํเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองยามานาชิ - แช่นํ�าแร่ออนเซน็      (B/-/D)                                                        



 

 

เชา     บริการอาหารเชา(2) ณ หองอาหารของโรงแรม   
นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา  เมืองที่มีการผสมผสานระหวางเกียวโตกับขนมธรรมเนียม
ประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ตั้งอยูบริเวณที่โอบลอมไปดวยภูเขานอยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซึ่ง
บรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเกาแกไวไดเปนอยางดี เปรียบไดกับเมืองที่ไดรับพร
ใหเต็มเปم�ยมไปดวยวัฒนธรรมอันดีงาม เมืองทาคายามาไดชื่อวา ลิตเติ้ลเกียวโต บรรยากาศภายใน
เมืองยังคงอบอวลไปดวยบรรยากาศแบบยุคสมัยกอนๆ บานโบราณที่ไดรับการอนุรักษมาตั้งแตสมัย
อดีตยังคงมีใหเห็นตามตรอกซอยบริเวณวัดตางๆ ดินแดนแหงนี ้ก็ไดตอนรับการมาเยือนของ
นักทองเที่ยวตางชาติเปนจํานวนมาก แคการเดินเลนเที ่ยวชมก็สรางความสนุกสนานไดไมนอย 
เดินทางสู เมืองเกาซันมาชิซูจิ (SANMACHI – SUJI)  ในอดีตยานซังมาจิ เคยเปนศูนยกลาง
การคาขายที่เฟم�องฟูอยางมากในสมัยเอโดะ โดยมีถนนที่เชื่อมระหวางสถานที่สําคัญทั้ง ปราสาท, วัด 
และศาลเจา ปจจุบันยานน้ีไดกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของเมืองทาคายามะ ไดชื่อวาเปนถนน
สายวัฒนธรรมท่ีเปดใหนักทองเท่ียวไดมาเท่ียวชม สัมผัสบรรยากาศยอนยุคที่มีอาคารบานเรือนญี่ปุ�น
โบราณสมัยเอโดะ เอกลักษณอีกอยางของที่น่ีคือ อาคารบานเรือนตางๆ จะมีเฉพาะสีดําและสีน้ําตาล
เทานั้น โดยหากมีการปรับปรุงหรือสรางอาคารใหมก็ตองทาสีดําหรือสีนํ ้าตาลเชนกันเพื่อรักษา
บรรยากาศของยานน้ีไวใหใกลเคียงในอดีต   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากนั้นเยี่ยมชม สะพานนาคะบาชิ ตั้งอยูที่เมืองทาคายามาในเขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ ซึ่งเมืองเกา
แหงนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญี่ปุ�นดั้งเดิม จนกลายเปนอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับ
เหลานักทองเที่ยวที่ตองการสัมผัสเสนหแบบญี่ปุ�นๆทามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถ
เห็นไดอยางโดดเดนจากสีที ่แดงเขม ทําใหเปนจุดที่สังเกตไดงาย อีกทั้งสะพานแหงนี้ยังถือเปน
สัญลักษณที่สําคัญจุดหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะชวงกลางถึงปลายเดือนเมษายนที่จะมีซากุระบาน
สะพรั่งอยูรายลอมตัวสะพาน จนกลายเปนจุดชมซากุระยอดนิยมแหงหนึ ่งของเมืองทาคายามา 
นอกจากน้ียังจะมีตนหลิวขึ้นอยูรอบๆสะพาน ซึ่งจะมีกิ่งยาวและหอยลงดูเปนพุมสวยงามทําใหดูเปนสี
เขียวชะอุมแลดูรมร่ืนสบายตา และยังมีสีสันที่สวยงามแปลกตาในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีอีกดวย 

เที่ยง   เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
 



 

 

นําทานเดินทางสู ศาลาวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา  เดิมเปนอาคารดานหนาของรัฐบาล 
ปจจุบันถูกใชเปนพิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติศาสตรอันเกรียงไกรของทาคายามะ อิสระถายรูปชื่นชม
สถาปตยกรรมแบบเกา เรียนรูการบริหารงานรัฐบาลที่เคยทําภายในหองโถงของที่นี ่ และเดินชม
นิทรรศการเอกสารราชการตางๆ อาคารแตเดิมมีอายุนับยอนไปถึงศตวรรษที่ 17 แตตัวอาคาร
ปจจุบันเปนงานกอสรางใหมเม่ือป 1816  
อาคารดานหนาท่ีวาการแหงน้ีถูกสรางขึ้นเพื่อควบคุมแหลงผลิตไมอันอุดมสมบูรณในจังหวัดฮิดะที่อยู
รอบเมืองทาคายามะ พิจารณาดูสถาปตยกรรมแบบฉบับสมัยเอโดะจากอาคารดานหนา ซึ่งมีหลังคาปู
กระเบื้องไมและทางเขาอันโอโถงยิ่งใหญ ตัวอาคารมีคานไมไซปรัสดําทะมึนคํ้าจุนอยู พื้นที่เหลานี้ใน
อดีตเปนที่วาการ หองประชุม และที่พํานักของเจาพนักงาน หองที่นาสนใจเปนพิเศษคือหองไตสวน 
ซึ่งผูตองสงสัยในคดีความถูกนําตัวมาสอบสวนที่นี่ ปจจุบันที่นี่เปนที่ตั้งพิพิธภัณฑซึ่งถายทอดความ
เปนมาของที่วาการอําเภอเกาทาคายามา 
 
 
 



 

 

นําทานเดินทางสู ชิราคาวาโกะ หมูบานมรดกโลก อันงดงามทรงเสนหดุจดังหมูบานในเทพนิยาย ณ 
ที่ราบทามกลางขุนเขาสูงโอบลอมแหงเมืองชนบทเล็ก ๆ ทางทิศเหนือของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ�น มี
หมูบานเล็ก ๆ ตั้งอยูอยางเดนทระนง และทรงเสนหดวยงานสถาปตยกรรมอันงดงามเปนเอกลักษณ 
ดุจดัง “หมูบานในนิทาน” หรือ “หมูบานในเทพนิยาย” หมูบานแหงน้ีมีภูมิปญญาการกอสรางอันทึ่ง 
ที่มาพรอมกับภาพความงามซึ่งจะผันเปลี่ยนไปตามฤดูกาล สรางความงดงามประทับใจใหกับผูมา
เยือนเปนยิ่งนัก หมูบานชิราคาวาโกะ มีชื่อเต็มวา“กัสโชซึคุริโอกิมาฉิ ชิราคาวาโกะ” (ในอดีต)เปน
หมูบานชาวนาท่ีสรางทอดตัวขนานไปกับแมน้ําโชคาวะ ในที่ราบทามกลางขุนเขาแวดลอม ของจังหวัด
กิฟุ แหงภูมิภาคชูบ ุดินแดนรุมรวยวัฒนธรรมใจกลางญี่ปุ�น 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู  เมืองยามานาช ิ(YAMANASHI) ดินแดนแหง "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติมากมายเน่ืองจากลอมรอบดวยภูเขา นอกจากน้ีในบรรดาสถานที่ทองเที่ยวท่ีมี
ชื่อเสียงของยามานาชิก็มีเมืองน้ําพุรอนออนเซ็น 
คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า (3)   ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูทีพั่ก ณ โรงแรม TOMINOKO KAWAGUCHIKO หรือเทียบเทา 
หลังรับประทานอาหารให ทานไดแชนํ ้ารอนออนเซ็นธรรมชาติ เพื ่อผอนคลายความ
เม่ือยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตและใหผิวพรรณสวย (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 
1 ชั่วโมง)  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา    บริการอาหารเชา(4) ณ หองอาหารของโรงแรม   
เดินทางสู ลานสกีฟูจิเทน ลานสกีฟูจิเทนตั้งอยูบนฐานทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบฟูจิ
ทั้งหาและบนฐานทางตอนใต เปนที่ตั้งของ Snow Town Yeti อีกดวย เรียกไดวาเปนอีกหนึ่งลาน
สกีที่ไปเชาเย็นกลับโตเกียวไดสบาย ทานที่อยากชมวิวดีๆของภูเขาไฟฟูจินี่รับรองวาไมผิดหวังเพราะ
สกีรีสอรทแหงนี้มีจุดสูงสุด สูง 1,500 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ตํ่าสุดสูง 1,300 เมตร ความลาดชัน
สูงสุด 32 องศานับวาระดับที่เหมาะสําหรับเลนสกีมากๆ ระยะทางยาวที่สุด 1,500 เมตรที่น่ัง
ใหบริการทั้งหมด 4 ที่นั่ง  ที่สําคัญเสนทางใหเลือกเลนทั้งหมด 7 เสนทางแบบวาที่นี่เล็กพริกขี้หนู
จริงๆสําหรับคนเลนไมเปนไมเปนปญหาเลย เพราะบริเวณรีสอรทมีพื้นที่ทั้งสําหรับผูเริ่มตนเลนสกีใน
ระยะ 500 เมตรแรกจะมีความลาดชันตํ่า และไตระดับขึ้นไปเรื่อยๆ รวมถึงพื้นที่สวนขนาดใหญ
สําหรับเด็กเล็ก สามารถเลนรถเล่ือน หรือเรียนรูการเลนสกีขั้นตน 
(ราคานี้ไมรวมอุปกรณการเลนสกี อุปกรณตางๆ และคาขึ้นกระเชา หากทานลูกคาสนใจ กรุณา
ติดตอไกดหรือหัวหนาทัวรที่เดินทางไปกับทัวร) 
 

วนัที� � :     ลานสกีฟจิูเทน  - ชมวิวภเูขาไฟฟจิู (ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ) -   พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว - หมู่บ้านนํ�าใส -   
 เรียนรู้พิธีชงชาต้นตาํรบัญี�ปุ่ น - โตเกียว         (B/L/-)                                                                                                                            



 

 

 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (4) 

 
นําทานเดินทางสู  ศูนยจําลองแผนดินไหว (FUJINO EKI) เปนตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุก
คน ใหรับรูถึงผลกระทบจากภัยพิบัติแผนดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีหองจัดแสดง
ขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หองแสดงภาพแผนดินไหวหองแสดงเหตุการหลัง
แผนดินไหว หองจําลองแผนดินไหว หองอุทกภัย หองเขาวงกตกระจกโซนถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซน



 

 

ความรูตางๆ และโซนชอปปم�งสินคางานฝมือญี่ปุ�น เชนมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑเครื่องปم�นดินเผา 
เครื่องสําอางและของฝากอีกมากมาย 
จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไก หรือ หมูบานนํ้าใส เปนแหลงทองเที่ยวที่เหมาะ
มากๆกับสายธรรมชาติ เพราะที่นี่ลอมรอบไปดวยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ กับวิวที่สวยงามมากๆ 
สาเหตุที่ทําใหที่น่ีโดงดัง แนนอนวาตองมาจาก  ความใส ของน้ํา ที่บอกไดเลยวาบอน้ําของที่น่ีน้ัน น้ํา
ใส ไหลเย็น เห็นตัวปลาของจริงคะ วากันวาในอดีตที่นี่คือเปนทะเลสาบขนาดยักษชื่อวา ทะเลสาบ
อุทสึโกะ เมื่อเวลาผานไป นํ้าในทะเลสาบแหงนี้ก็เริ่มลดนอยลง จนกลายเปนแองกระทะ เมื่อนํ้าแข็ง
จากภูเขาไฟฟูจิละลายและซึมลงสูใตดินจนผานมาถึง 80 ป ก็เริ่มมีนํ้าผุดขึ้นมาตามรอยแยกของหิน 
จนกระทั่งกลายเปนบอนํ้าผุดทั้ง 8 บอ ในหมูบาน ซึ่งชาวญี่ปุ�นเชื่อวานํ้าในหมูบานแหงนี้นั้นเปนนํ้า
สะอาดและมีความศักดิ์สิทธิ์ หากใครไดดื่มนํ้าก็จะมีอายุที่ยืนยาว ปราศจากโรคภัย โดยเฉพาะหาก
ใครพาคุณพอ คุณแมไป เท่ียวญี่ปุ�นแลวตองลองไปดื่มน้ําสะอาดจากภูเขาไฟฟูจิแถมดีตอสุขภาพดวย
นะคะ หรือใครอยากจะเอากลับไปฝากเพื่อนๆ หรือญาติพี่นองเปนที่ระลึก ภายในบริเวณก็มีขวดขาย
ใหเราสามารถตักกลับบานไดตามสบาย เรียนรูพิธีชงชาตนตํารับชาวญี่ปุ�น เพราะถือไดวา การชงชา
นั้นคือเอกลักษณของประเทศญี่ปุ�นเลยก็วาไดดวยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัตชะ นับตั้งแต
ประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เรื่องราวเกี่ยวกับการพบปะกันในวงสังคมการดื่มและชงชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้น
ในประเทศญี่ปุ�น จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย  จากนั้นนําทานขึ้นรถโคช
เพ่ือเดินทางสู มหานครโตเกียว เมืองที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมืองหน่ึง 

 

 
 



 

 

เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูทีพั่ก ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 

เชา    บริการอาหารเชา(5) ณ หองอาหารของโรงแรม 
**เงื่อนไขการใชรถบัสในวันฟรีเดย ตามจํานวนผูโดยสาร  ดังน้ี 
  ** 10-15 ทาน  เพ่ิมทานละ 12,000 เยน 
  ** 16-25 ทาน  เพ่ิมทานละ 8,000 เยน  
  ** 26 ทาน ขึ้นไป เพ่ิมทานละ 5,000 เยน 
 
OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว หรือชอปปم�งในยานการคาอันทนัสมัยของมหา
นครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบปم�งช่ือดัง แนะนําสถานที่ทองเที่ยวในโตเกียว 
ตลาดปลาซึกิจิ ( Tsukiji Fish Market ) ตลาดปลาท่ีใหญที่สุดในโตเกียวเปดใหบรกิารมา
ยาวนานมากกวา 80 ป  เปนศูนยกลาง เปนรากฐานของวงการอาหารญี่ปุ�น อุดมไปดวยวัฒนธรรมท่ี
ถายทอดความเปนญี่ปุ�นไดอยางชัดเจน ตลาดปลาซึกิจิไมใดมีเพียงตลาดขายสงปลาเทาน้ัน ส่ิงที่ขึ้น
ชื่อของยานน้ีก็คงหน้ีไมพนรานอาหารประเภทซูชิ หรือพวกปลาดิบ ซ่ึงรานที่ไดรบัการรีวิวจะมีคนตอ
แถวรอกินยาวมาก เชน Sushi Dai รานที่คนไทยรูจักกันดีแถวยาวตั้งแตกอนเปดราน ตลาดปลาแหง
น้ีจะเร่ิมคึกคักตั้งแต 5 โมงเย็นเรื่อยไปจนถึงดกึ ตลาดปลาซึกิจิมีสินคามากมายหลายระดับ ต้ังแต
สาหรายทะเลถูกๆ ไปจนถึงไขปลา Cavier ราคาแพง หรือปลาทูนาท่ีถูกประมูลไปในราคาสถิติโลก 
 
 

วนัที� � :     อิสระท่องเที�ยวตามอธัยาศยัในกรงุโตเกียวหรือเลือกซื�อทวัรดิ์สนียแ์ลนด-์ดิสนียซี์   
OPTION A  ใช้บริการรถบสัพร้อมไกดนํ์าเที�ยว ตลาดปลาซึกิจิ - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจกู ุ- ย่านชิบยู่า - 
 คาเฟ่หุ่นยนต ์-  ช้อปปิ� งชินจกู ุ 
OPTION B  ทวัรดิ์สนียแ์ลนด ์- ดิสนียซี์ พร้อมรถรบั-ส่ง �,��� บาท 
เงื�อนไขเป็นไปตามที�บรษิทัฯ กาํหนด ขอสงวนสทิธิ �นํารถออกไดต่้อเมื�อมผีูต้อ้งการใชร้ถตามจาํนวนที�กาํหนด  
หากมผีูต้อ้งการใชร้ถ ไม่ถงึจาํนวนดงักล่าวแลว้นั �น จะไม่สามารถนํารถออกไดใ้นวนัฟรเีดย ์
***ทั �งนี�ขอความรว่มมอืในการใช้รถตามเวลาการที�กาํหนด ��.��น.-��.��น.***หากเกนิเวลาที�กาํหนดตอ้งเดนิทางกลบัที�พกัดว้ยตนเอง 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั �งสิ�น           (B/-/-)                                                                                                                            



 

 

ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เปนเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตลวัยรุนญี่ปุ�น การแตง
กายเลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆโอโมเตะซันโด ราน Kiddyland ศูนยรวมของเลนหลากหลาย 
นารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับเปนของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุกตาบลายด สนูปปم� คิตตี้ คาแรคเตอร
ตาง ๆ หรือ เกมส ของเด็กเลนที่หลากหลายใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อหาอยางจุใจ 

ยานชิบูยา ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของ
หนุมสาวชาวแดนปลาดิบ และหามุมถูกใจถายภาพคูกับ "ฮาจิโกะ" รูปปم�นสุนัขแสนรู ท่ีกลายเปนจุดนัด
พบยอดฮิตสําหรับหนุมสาว อัพเดทแฟช่ันจากรานคามากมาย มากกวา 100 รานคา และ “ตึก 109” 
ตึกชื่อดังที่เปนสัญลักษณของยานน้ัน 



 

 

PEPPER PARLOR คาเฟ�หุ นยนต แลนดมารคแหงใหมแหงยานชิบุยา  ที ่คาเฟ� Pepper 
PARLOR เหลาหุนยนตจะทํางานในฐานะพนักงานคนหนึ่งรวมกันกับมนุษย เสิรฟความบันเทิงใน
รูปแบบใหม เจาหุ นยนตตัวนี ้มีชื ่อวา Pepper ซึ ่งบริษัท Softbank Robotics ไดนําหุ นยนต 
Pepper ไปใชงานตามสถานที่ตาง ๆ แลวมากมาย ไมวาจะเปนสนามบิน ธนาคาร มหาวิทยาลัย 
และรานขายของ ทางรานตองการใหทุกคนไดสัมผัสกับ “การใชชีวิตรวมกันของมนุษยและหุนยนต” 
แบบสบาย ๆ และหวังใหเปนพื้นที่ท่ีทุกคนไดเพลิดเพลินไปกับวิวัฒนาการของหุนยนตและโลกอนาคต
ที่มนุษยใชชีวิตรวมกับหุนยนต โดยคาเฟ� Pepper PARLOR นอกจากจะตกแตงดวยงานศิลปะไฟสี
เขียวที่ใหความสบายแกคาเฟ�แลว ยังมีเกาอี้และโซฟาที่ทําจากผาสีสันสดใส ทั้งนี ้คาเฟ�แหงน้ีมี
ผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดีไซนเนอร เชฟ ชางฝมือที่มีชื่อเสียงที่ทํางานอยูทั้งในและนอก
ประเทศมารวมโปรเจคเปนจํานวนมาก 



 

 

 
ยานชินจุกุ คือ ยานรวมเสนหทุกอยางโดยเปนทั้งแหลงชอปปم�งชั้นนําในโตเกียว  แหลงรวมรานกินดื่ม
และรานอาหารทุกระดับ และแหลงทองเที่ยวขึ้นชื่อในแหงเดียวกัน ทุกทานจะเพลิดเพลินกับการ
จับจายซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่นี่ ไมวาจะเปน รานซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลอง
ถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตาง ๆ กันที่ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดา
เครื่องสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่ราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, 
ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปนอยางดี  และสินคาอื่น ๆ  หรือใหทานไดสนุกกับการ
เลือกซื้อสินคา 

 
 



 

 

OPTION B : ซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด หรือ ดิสนียซี เพ่ิมผูใหญทานละ 3,500 บาท 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป ทานละ 2,000 บาท และเด็ก อายุ ไมเกิน 2 ขวบ ไมเสียคาตั๋ว ไมรวม
คารถไฟในการเดินทาง  
[ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 
เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใชทุนใน
การกอสราง 600 ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ  

 
 ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN  
 ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง  
 นั่งเรือผจญภัยในป�ากบั JUNGLE CRUISE 
 ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS

 
 
 



 

 

เครื่องเลนภายในดิสนียแลนดจะถูกตกแตงใหเปนธีมตัวละครตางๆจากคายดิสนีย ราวกับยกฉากของ
การตูนมาไวเลยทีเดียว ซึ่งแนนอนวามาถึงดิสนียแลนดทั้งทีจะตองหามพลาดชมขบวนพาเหรดของ
เหลาตัวละครจากดิสนีย ที่ขนกันมาอยางคับคั่งเพื่อมามอบความสุข ความฟนใหกับสาวก  WALT 
DISDEY กันอยางเต็มที ่เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการกับการตูนที่ทานช่ืนชอบ เชน มิกกี้เมาส, มิน
น่ีเมาส,โดนัลด๊ัก ฯลฯ หรือชอปปم�งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจ  
เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูทีพั่ก ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเทา 

 
 
 

เชา    บริการอาหารเชา(6) ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู วัดอาซากุสะ นมัสการเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดน้ีไดชื่อวามีความ
ศักดิ์สิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหนึ่งในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหว
ขอพรเพื่อความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาด
ใหญที่สุดในโลกดวยความสูง  4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด  
ที่มีชื่อวา  “ประตูฟ�าคํารณ”    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ือวา “ถนนนากามิเซะ” ถนนช็
อปปم�งชื่อดัง ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของ
เลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

วนัที� � :     วดัอาซากสุะ - ถนนนากามิเซะ - สนามบินนาริตะ  - สนามบินดอนเมือง    (B/-/-)                                                                                                                            



 

 

นําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ  เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  

13.55 น.    เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT  เท่ียวบินที่ XW 101 
19.10 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  

 
-------- 

 
 
 
      

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ 

กอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน ** 
 
 
 
 
 
 

**หมายเหตุ : โปรแกรมและโรงแรมอาจมกีารปรับเปลี�ยนหรือเปลี�ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ขึ�นอยู่กับสภาพอากาศ, การจราจร, การเมือง, สายการบนิและฤดูกาล 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ2-3 
ทาน 

พักเด่ียวเพ่ิม 
(ราคาตอทาน) 

อุณหภูมิเฉลี่ย 
สูงสุด - ตํ่าสุด 

เดือน ธันวาคม 2562 - เดือน เมษายน 2563 
28 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 

2563 
36,990.- 9,500.- 13℃ - 6℃ 

31 ธันวาคม 2562 - 05 มกราคม 
2563 

36,990.- 9,500.- 10℃ - 3℃ 

01 - 06   มกราคม 2563 36,990.- 9,500.- 10℃ - 3℃ 
31 มกราคม - 05 กุมภาพันธ 2563 27,777.- 9,500.- 10℃ - 3℃ 

07 - 12 กุมภาพันธ 2563 33,990.- 9,500.- 10℃ - 3℃ 
28 กุมภาพันธ - 04 มีนาคม 2563 33,990.- 9,500.- 14℃ - 6℃ 

27 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 34,990.- 9,500.- 14℃ - 6℃ 
 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว 

บริษัทฯ  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

* ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป  10,000 บาท * 
**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเปนผูใหญ (นบัวันเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุ�น)** 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 
ทานละ 1,800 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะ
ไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือ

ประโยชนแกตัวทานเอง 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
   2. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 
 
 
 
 

 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเคร่ืองบินไป – กลับ ช้ันประหยัด  เสนทางตามที่ระบุไวในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป)  
ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นั่งได ยกเวนการ
ซื้อที่นั่งเพ่ิม 
 ซื้อที่นั่งเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่น่ัง 
พรอมชําระคาท่ีน่ังไดดงัน้ี 
- ที่นั่งช้ัน ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจง
กอนเดินทาง10วัน 
- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง10วัน มีคาใชจายและเงือ่นไข ดังน้ี 

โซน แถวที ่ ประเภทที่นั่ง Seat Pitch ราคาตอทานตอเที่ยว 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front Row) มากกวา 36 น้ิว 2,000 บาท 
โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 35 น้ิว 1,500 บาท 
โซนหนา 31 *Stretch(Front Row) มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 
โซนหนา 32-34 Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 
โซนหลัง 62-63 71-74 Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปและผูพิการน่ัง 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กนั่ง  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงค์
เพื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาติ หรอืธุรกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั�นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื�อยืนยนัการมีคณุสมบตัิการเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* 
ดงัตอ่ไปนี � 

1. ตั�วเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที�อาจเกิดขึ �นในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 คาน้ําหนัก กระเป�าสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามที่สายการบินกําหนดแตละเสนทาง  
(ไมเกินทานละ 20 กิโลกรัมเทานั้น) ถือขึ้นเครื่องได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม)  
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)  
 ซื้อนํ้าหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง10วัน) มี
คาใชจายดังน้ี 
(ราคาตอทาน ตอเที่ยว) 
เพ่ิม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพิ่ม 20กก.1,300 บาท/
เพ่ิม 30กก.2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนชิ้นในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบนน.สูงสุดได 
32กก./ชิ้น 
 คาธรรมเนียม น้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง    
 คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาโรงแรมท่ีพัก ตามท่ีระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)      
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ    
 คาอาหารและเครื่องด่ืม ตามที่ระบุในรายการ  
 คาประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท   
(หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กทีม่ีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ป ทาง
บริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ)  (กรณีสงจอยหนาราน) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคน
ไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก  ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,800 บาท/ทาน/ทริป 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคน
ไทย  
ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
 

ราคาทัวรนี้ไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
คาทิป จํานวน 1,800 บาท  *กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทัวรที่สนามบิน (วันแรก) *  

วิธีการชําระเงิน  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสง
หลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง (ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)  
3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น 
การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
 
 
 



 

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่
บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับ
ยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ 
 กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใด
อยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
1. ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ืองตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ  
2. ยกเลิกการเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระแลว  
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี 
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยว
ใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 
 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการกา
รันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงิน
ได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา
หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเทีย่วบินน้ัน 

 
เงื่อนไขอื่น ๆ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเปนเหตุผลซึ่งอยู
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินบางสวน
หรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทาง
ตอไปได คณะทัวรทานอ่ืน ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเปนตองออกเดินทาง



 

 

ตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงานและเจาหนาที่จะทําการติดตอ
และชวยเหลือทานเปนระยะ ๆ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตาง 
ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหต,ุ ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจร
ติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออํานาจการควบคุมของบริษัทฯ และ
เจาหนาที่นั้น ๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และ
คาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เปนตน  
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดแลว  
- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด ๆ 
ทั้งสิ้น 
- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามที่
กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหัก
เงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะเดินทาง  (ถา
โปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา) 
- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีที่มีการขึ ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คา
ประกันภัย คาธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้น
ในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 
- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบนหนาต๋ัว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลวน้ัน ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ที่
สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางหลังจากออก
ตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับสายการบินเทาน้ัน) 
- บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสง
เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวใน
ระหวางการ ทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์ม
สามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่ง



 

 

ยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมา
ขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมี
เหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ ที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตาง ๆ ทั้งน้ี
ทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

 
 

 
โปรดอา่นขอ้มลูท ั�งหมดในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
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