
 



วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ  

 

20.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคานเตอร D เพื่อเตรียมตัว

เดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 

 

23.55 น. เหิรฟาสู สนามบินคันไซ  ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที ่TG 622 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง โอซากา – เกียวโต - วัดไดโกจิ – เปดประสบการณใหม กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุน – ศาลเจาเฮอัน - 

ปราสาททอง - มิตซุย เอาทเล็ท 

 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของประเทศญี่ปุนแลว  

เมืองเกียวโต ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาของญี่ปุน มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกในเรื่องวัดและศาลเจา เกียวโตเปน

ศูนยกลางการปกครองและวัฒนธรรมมากวา 1,100ป มีอาณาเขตตั้งแตบริเวณตะวันออกเฉียงใตจรด

ตะวันตกเฉียงเหนือในตอนกลางและเหนือของภูมิภาคคันไซทําใหมีลักษณะทางภูมิศาสตร 4 ประการ ไดแก

ชายฝงทรงฟนใบเลื่อยรอบอาวไมสึรุทางตะวันออกเฉียงเหนือ,ภูเขาทันบะตรงใจกลาง,ที่ราบลุมเกียวโตทาง

ตะวันออกเฉียงใตและที่ราบลุมยามาชิโระ  จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดไดโกจิ สรางขึ้นครั้งแรกในยุคเฮอัน มี

อายุกวา 1,200 ป ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนสมบัติแหงชาติและวัดมรดกโลกที่เปนหนึ่งในวัดสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาของประเทศญี่ปุน เปนที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางนั่งยากูชิ และมีเจดีย 5 ชั้นสูงถึง 38 

เมตร ที่เกาแกที่สุดในเกียวโต  วัดไดโกจิ เปนวัดที่มีขนาดใหญโตซอนอยูในพื้นที่ที่เต็มไปดวยภูเขาทางดานใต

ของเกียวโต สวนของอาคารหลักอยูบริเวณดานลางเชิงเขาและติดกับเสนทางเดินปาซึ่งเสนทางนี้สามารถเดิน

ไปยังวัดอ่ืนๆ ได  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ บุฟเฟตชาบูหมูตนตํารับ 

 

บาย จากน้ันนําทานชม เดินทางสู ศาลเจาเฮอัน หรือศาลเจาเฮอันจิงงุ ศาลเจาเฮ

อันสรางในป 1895 เนื่องในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ป โดย

อุทิศถวายแดจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต ตัวศาลเจาถอด

แบบมาจากพระราชวังหลวงที่สรางขึ้นเมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในป 1227 เปนสถาปตยกรรม

แบบเฮอันซึ่งไดรับอิทธิพลจากจีน ศาลเจาในลัทธิชินโตก็เปลี่ยนมาสรางตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากที่เคย

ทิ้งเนื้อไมไวใหมีสีตามธรรมชาติก็หันมาทาสีเปนครั้งแรกเมื่อกาวผานประตูศาลเจาเขาไป จะพบภาพจําลองของ

พระราชวังโบราณที่ยอสวนลงมาเหลือสองในสาม มีลานหินกรวดสีขาวอันกวางขวางทอดตรงไปยังวิหารใหญ

ไดโงะคุเด็ง (ถาเปนวังจริงๆ นี่ก็คือที่วาราชการทั้งหลายทั้งปวง) ซึ่งมีเจดียพยัคฆขาวขนาบอยูทางตะวันออก

และตะวันตก ประตูดานซายของวิหารจะเปดออกสูสวนแบบเฮอันที่ออกแบบมาใหใชลองเรือและเดินเลนได

ดวยสะพานแบบจีน บึงน้ําใสและบันไดมังกร  

 



 
 

นําทานเปดประสบการณใหมกับ พิธีชงชาญี่ปุน ซึ่งเปนเอกลักษณของประเทศญี่ปุนวาดวยการใชเวลาอยาง

สุนทรีย ดวยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ นับตั้งแตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของพิธีชงชา 

และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดื่มและชง

ชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงในประเทศญี่ปุน จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

นําทานชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเปนสถานที่พักผอน ตอมา

บุตรชายของทานไดดัดแปลงใหเปนวัด แตปราสาทเดิมไดถูกไฟไหมในป พ.ศ.2493 และสรางขึ้นใหมเมื่อป 

พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปดดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดดื่มด่ํากับความสะอาดใสของสระน้ําที่

สามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม 

 
 



มาเที่ยวปราสาททอง สถานทีย่อดฮิตในการตูนเรื่องดัง อิคคิว

ซัง ทั้งทีจะพลาดกับเมนูของหวานทานเลนยอดฮิตของปราสาททอง

ไดยังไงกันแนะนําซอฟทครีมจากราน Kinkaku Soft Ice Cream ซึ่ง

ตัวซอฟทครีมนั้นจะเปนรสชาเขียว เนื้อครีมเนียนนุมละมนุลิ้น ทํามา

จากผงชาเขียวแทๆตนตํารับของญี่ปุน ขางในโคนใสแปงโมจิเพ่ือเพิ่ม

ความนุมนวลการในลิ้มรส และเพ่ิมถั่วแดงหวานที่ใหรสชาดเขากันดี

กับชาเขียวกอนจะหุมดวยแผนทองคําที่ผลิตโดยฝมือชางทํากระดาษวาชิสไตลญี่ปุน 

 

จากนั้นนําทาน ชอปปงที่มิตซุย เอาทเล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยแหลงรวมพลของ

สินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนดดังถึง 128 แบรนด อาทิเชน Coach Armani, Ralph 

Lauren, Seigo เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา 

และสินคาทั่วไป นอกจากนี้ภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ ที่จุได 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko 

Farm Bridge ซี่งเปนพื้นที่ที่มีสินคาทองถิ่นและสินคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย  

 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย  

 

พักที่  โรงแรม  NAGOYA CROWN HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สาม ทาคายามา - หมูบานชิราคาวะโกะ –สะพานนาคะบาชิ  - ที่ทําการเมอืงเกาทาคายามา –  เขตเมอืงเกาซัน

มาชิซึจิ - อิออน มอลล 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 

นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติที่สวยงาม ผูคนที่

เปนมิตรเดินทางสู “หมูบานชิราคาวะโกะ หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.

1995 ทานจะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเปนแบบญี่ปุนดั้งเดิม ชื่อนี้ไดมาจากคําวา กัสโช ซึ่ง

แปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของบานที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสองมือที่พนมเขาหากัน ตัว

บานมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 เมตร ซึ่งโครงสรางของบานสรางขึ้นโดยไมใชตะปู

แมแตตัวเดียว แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดดี 

 



 
 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ดวยเมนู Tobanyaki Set 

 

นําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา 

ใชเปนทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเปน

เวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ใน

สมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยาง

สมบูรณ ซึ่งภายในนี้ประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาที่ 

ไมรวมคาเขาชมทานละ  430 เยน   

 

 



จากน้ันนําทานถายภาพประทับใจกับ สะพานนาคะบาชิ ตั้งอยูที่เมืองทาคายามาในเขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ ซึ่ง

เมืองเกาแหงนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญี่ปุนดั้งเดิม จนกลายเปนอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับ

เหลานักทองเที่ยวที่ตองการสัมผัสเสนหแบบญี่ปุนๆทามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอยาง

โดดเดนจากสีที่แดงเขม ทําใหเปนจุดที่สังเกตไดงาย อีกทั้งสะพานแหงนี้ยังถือเปนสัญลักษณที่สําคัญจุดหนึ่ง

ของเมือง โดยเฉพาะชวงกลางถึงปลายเดือนเมษายนที่จะมีซากุระบานสะพรั่งอยูรายลอมตัวสะพาน จน

กลายเปนจุดชมซากุระยอดนิยมแหงหนึ่งของเมืองทาคายามาเลยทีเดียว 

 
 

นําชมความงามของเมืองทาคายามา ซึ่งยังคงความเปนบานเมืองแบบญี่ปุนด้ังเดิมอยางแทจริงเดินชม เขตเมือง

เกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 

300 ปกอน ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเปนเหลา

สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซึ่งเปนตุกตาตามความเช่ือของคนโบราณสมัยกอน   

 

 



นําทานชอปปง ณ หางสรรพสนิคา หางจัสโกอิออน ซึ่งเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญของญี่ปุน มีสินคา

มากมายหลากหลายชนิดใหทานไดเลือกซื้อกัน ไมวาจะเปนโซนเครื่องซําอางค ของใชเด็ก ของเลน เสื้อผา 

กระเปา รองเทา ยาสามัญประจําบานหรือแมกระทัง่ผลไมสดๆจากไรของญี่ปุนก็มีจําหนายที่นี่ดวยเชนกัน  

พิเศษสุดกับราน 100 เยน ททีุกอยางในรานราคาเพียง 100 เยนเทานั้น ซึ่งเปนรานยอดฮิตของคนญี่ปุนกันเลย

ทีเดียว    

ค่ํา  อสิระอาหารค่าํตามอัธยาศัย 

 

พักที่  โรงแรม  NAGOYA CROWN HOTEL หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สี ่ ลานสกี - โอซากา  - ปราสาทโอซากา - ดิวตี้ฟรี - ชอปปงชินไซบาช ิ

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานสกี ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเลื่อน

ไดตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหงนี้ที่ซึ่งเปนสวนสนุกขนาดใหญ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย 

เปนลานสกีที่มีชื่อเสียง ทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน ทานที่สนใจจะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถ

ติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา ราคานี้ไมรวมคาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝก ประมาณ 

5000 เยน (ลานสกีจะเปดใหบริการหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)  

 

 
 

หมายเหต ุ: ในกรณีที่ลานกิจกรรมหิมะปดใหบริการหรือเกิดเหตุการณที่ไมสามารถทําใหเขารับบริการไดบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมนําทานเดินทางสู มิตซุย เอาทเล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยรวมแฟชั่น

ทันสมัยแหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนดดังถึง 128 แบรนด อาทิเชน 

Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชายและ

เด็กจนถึงอุปกรณกีฬาและสินคาทั่วไป นอกจากนี้ภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ ที่จุได 650 ที่นั่ง และ

มี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเปนพื้นที่ที่มีสินคาทองถิ่นและสินคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย     

 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษบุฟเฟตปงยางยากินิคุ 

 

นําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขา

ปราสาททานละ 600 เยน) ซึ่งถือไดวาเปนสัญลักษณของเมือง สัมผัส

ความยิ่งใหญและชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยูภายใน ซึ่งเลาถึงความเปนมา

ของปราสาท รวมทั้งประวัติและขาวของเครื่องใช ตางๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมีคําสั่งใหกอสราง

ปราสาทแหงนี ้

 

จากนั้นนําทานชอปปงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษีดิวตี้ฟรี 

ซึ่งมีสินคาใหบริการทุกทานเลือกจับจายใชสอยในราคาถูกยอมเยาวอยางมากมายโดยสินคาบางประเภทจะไม

สามารถซื้อในเมืองอื่นของประเทศญี่ปุนไดจะเปนสินคาประจําเมืองเทานั้น  นําทานชอปปงยาน ชินไซบาชิ 

ยานชอปปงชื่อดังของนคร โอซากา ภายในยานนี้มีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคา

หลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานนี้ถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงชั้นนําแหงหนึ่งของนคร

โอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสนหอยางหนึ่งคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตน

ดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่

ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาให

เขามาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจาก

ญี่ปุนนั่นเอง  



 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

 

พักที่  โรงแรม WBF OSAKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน  

วันที่หา  ตลาดปลาคุโรมง - วัดสุมิโยชิไทฉะ - ริงกุ เอาทเล็ท - สนามบนิคนัไซ - สนามบนิสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดคุโรมง เปนตลาดที่มีชื่อเสียงและเกาแกมากที่สุดแหงหนึ่งของเมืองโอซากา จน

ไดรับสมญานามวาเปน ครัวของโอซากากันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเปนทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาว

ประมาณ 600 เมตร 2 ขางทางจะเต็มไปดวยรานคาตางๆกวา 160 รานคา ขายทั้งของสด และแบบพรอมทาน 

มีของกินเลนและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดใหไดชิมกัน ของที่ขายสวนภายในตลาดคุโรมงจะเปนของ

สด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื้อ และผักตางๆ รานอาหารตางๆภายในตลาดจึงเนนขายอาหารทะเลกัน ทั้งแบบ

สดๆ เชน ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เชน ปลาไหลยาง ปลาหมึกยาง หอยเชลยาง กุงเทมปุ

ระ เปนตน นอกจากนี้ก็จะเปนพวกผลไมตางๆตามฤดูกาลของญี่ปุนที่ควรคาแกการลองเปนอยางมาก เชน 

แอปเปล มะเขือเชอรี่ สตอเบอรี่ เมลอน กีวี และลูกแพร เปนตน 

 



 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ศาลเจาสุมิโยชิ เปนศาลเจาที่ถูกสรางขึ้นตั้งแตศตวรรตที่ 3 เรียกวาเปนอีกหนึ่งศาล

เจาที่เกาแกมากที่สุดแหงหนึ่งของญี่ปุนเลยก็วาได ที่นี่ไมใชเพียงแคความเกาแกเทานั้นะ แตรูปแบบ

สถาปตยกรรมการสรางก็ถือวาโดดเดนไมแพที่ไหนๆ เพราะถูกสรางดวยรูปแบบที่เรียกวา สุมิโยชิ-ซึคุริ ที่จะมี

หลังคาแบบทรงตรงๆ ตางจากที่อ่ืนที่จะมีทรงโคงๆ จั่วจะถูกตกแตงดวยไมที่ลักษณะไขวกันคลายกับไมกางเขน

ของศาสนาคริสต หากออกจะเปนรูปกากบาทซะมากกวา รวมทั้งยังมีไมขนาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาวทั่ว

ทั้งหลังคา โดยเฉพาะตรงจุดที่ทางเขาอยูดานใตหนาจั่วของหลังคาและยังมีรั้วลอมรอบ จากความตางและ

ความเกาแกนี้ที่ทําใหศาลเจาแหงนี้มีช่ือเสียงมากๆในญี่ปุน 

 

 
 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 

 



จากนั้นนําทานสู ริงกุ เอาทเล็ต (Rinku Outlet) แหลงชอปปงใหญใกลกับสนามบินคันไซ ใหทาน

เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา “แบรนดเนม” ชื่อดังหลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ  อาทิ  เครื่อง

สําอาง,เครื่องประดับ, เสื้อผา, กระเปา, รองเทาอุปกรณกีฬา, เครื่องใชไฟฟาและยังเปนแหลงรวมสินคา

แ บ ร น ด ญี่ ปุ น โ ก อิ น เ ต อ ร ม า ก ม า ย กั บ ค อ ล เ ล ค ชั่ น เ สื้ อ ผ า ล า สุ ด

อาทิ   MKMichelKlein, Morgan, Elle,CynthiaRowley,DiffusioneTessile ฯลฯพรอมทั้ ง เลือกซื้อ

กระเปาไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ และ

นาฬิกาหรูอยาง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทาแฟชั่น Hush 

Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู  Aigle, Bandai 

Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินคาอื่นๆอีกมากมาย ใหทานไดเลือกชอปปงตามอัธยาศัย(อิสระ

อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปงสินคา) 

 

 
 

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

17.25 น. เหิรฟาสูกรุงเทพ ฯ โดยเที่ยวบินที่ TG673 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

22.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เครื่องบนิ ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลือกใชบริการ ** 

 
 
 
 



อัตราคาบริการ ** บริการน้าํดื่มวันละ 1 ขวดในวนัที่มรีายการทองเที่ยว** 
 

 

กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใหญหองละ 

2-3 ทาน 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทัวร

ไมรวมต๋ัว 

10 – 14 มกราคม 2563 31,999 8,000 21,999 

11 – 15 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 

15 – 19 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 

16 – 20 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 

17 – 21 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 

22 – 26 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 

23 – 27 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 

24 – 28 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 32,999 8,000 22,999 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 32,999 8,000 22,999 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 32,999 8,000 22,999 

05 – 09 กุมภาพันธ 2563 32,999 8,000 22,999 

06 – 10 กุมภาพันธ 2563 33,999 8,000 23,999 

07 – 11 กุมภาพันธ 2563 33,999 8,000 23,999 

12 – 16 กุมภาพันธ 2563 32,999 8,000 22,999 

13 – 17 กุมภาพันธ 2563 32,999 8,000 22,999 

14 – 18 กุมภาพันธ 2563 32,999 8,000 22,999 

19 – 23 กุมภาพันธ 2563 32,999 8,000 22,999 

20 – 24 กุมภาพันธ 2563 32,999 8,000 22,999 

21 – 25 กุมภาพันธ 2563 32,999 8,000 22,999 

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 32,999 8,000 22,999 

27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 32,999 8,000 22,999 

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 32,999 8,000 22,999 

04 – 08 มีนาคม 2563 35,999 8,000 25,999 

11 – 15 มีนาคม 2563 35,999 8,000 25,999 

18 – 22 มีนาคม 2563 35,999 8,000 25,999 

21 – 25 มีนาคม 2563 35,999 8,000 25,999 

 



***คาบริการขางตน ยงัไมรวมคาทิปคนขบัรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 3,500 เยน /ทริป/ตอทาน*** 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด 

เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คา

ทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 2. คาทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกนิ 15 วัน ไมวา

จะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยนัการ

มีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี ้

 

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให 

2. สิ่งที่ยนืยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงนิสด บัตร

เครดิต) 

3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขตดิตอในระหวางที่พํานักในประเทศญีปุ่น (เชน คนรูจัก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พาํนักในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานัก
ระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา      ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายใน
การทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต 
คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใช
บริการ) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานัก
ระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง  



2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยว

หรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี

ใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึงศุกร เวลา 08: 30 น. - 17: 30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา

เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิ2กการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจง

ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน

คาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการ

ตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่

วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึงศุกร เวลา 08: 30 น. - 17: 30 น.:นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา

เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจง

ใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยาง

นอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจาก

การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 



4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทาง

ใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยว

สวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว

เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกัน

ทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยาง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก

เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว 

ไสกรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 

  

 

 


