
 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 
20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

NOK SCOOT เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.40 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XW112 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
 

สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 777-200 จ านวน 415 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
 

 
 

วนัทีส่อง โอซากา้ – เกยีวโต - วดัไดโกจ ิ– เปิดประสบการณ์ใหม ่กบั พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – ศาลเจา้เฮอนั - ปราสาท

ทอง - ออิอน มอลล ์

 
07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้  หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงน าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงเกยีวโต ซึง่เป็นเมอืง

หลวงเกา่ของญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปท ัว่โลกในเรือ่งวดัและศาลเจา้ เกยีวโตเป็นศูนยก์ลางการปกครอง

และวฒันธรรมมากวา่ 1,100ปี มอีาณาเขตตัง้แตบ่รเิวณตะวนัออกเฉียงใตจ้รดตะวันตกเฉียงเหนอืในตอนกลางและ
เหนือของภูมภิาคคันไซท าใหม้ีลักษณะทางภูมศิาสตร์ 4 ประการ ไดแ้ก่ชายฝ่ังทรงฟันใบเลือ่ยรอบอ่าวไมสรึุทาง

ตะวันออกเฉยีงเหนือ,ภูเขาทนับะตรงใจกลาง,ทีร่าบลุม่เกยีวโตทางตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละทีร่าบลุม่ยามาชโิระ  จากนัน้
น าทา่นเดนิทางสู ่วดัไดโกจ ิสรา้งขึน้คร ัง้แรกในยคุเฮอนั มอีายุกวา่ 1,200 ปี ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบตั ิ

แหง่ชาตแิละวดัมรดกโลกทีเ่ป็นหนึง่ในวดัส าคญัทางพระพทุธศาสนาของประเทศญีปุ่่ น เป็นทีป่ระดษิฐานของ
พระพุทธรูปปางน่ังยากูช ิและมีเจดยี์ 5 ชัน้สูงถงึ 38 เมตร ที่เก่าแก่ที่สุดในเกียวโต  วัดไดโกจ ิเป็นวัดที่มีขนาด

ใหญ่โตซอ่นอยู่ในพืน้ทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยภูเขาทางดา้นใตข้องเกยีวโต สว่นของอาคารหลักอยูบ่รเิวณดา้นลา่งเชงิเขาและ

ตดิกบัเสน้ทางเดนิป่าซึง่เสน้ทางนีส้ามารถเดนิไปยังวดัอืน่ๆ ได ้ 
 

 



 
 

 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ตช์าบูหมูตน้ต ารบั 

  
บา่ย จากนัน้น าท่านชม เดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั หรอืศาลเจา้เฮอันจงิง ุศาลเจา้เฮอัน

สรา้งในปี 1895 เนื่องในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี โดยอุทศิถวายแด่จักรพรรดอิงค์แรกและองค์
สดุทา้ยของเกยีวโต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวงัหลวงทีส่รา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคภีัยใน

ปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึง่ไดรั้บอทิธพิลจากจนี ศาลเจา้ในลัทธชินิโตก็เปลีย่นมาสรา้งตามแบบวัดใน

พุทธศาสนา จากทีเ่คยทิง้เนื้อไมไ้วใ้หม้สีตีามธรรมชาตก็ิหันมาทาสเีป็นครัง้แรกเมือ่กา้วผ่านประตศูาลเจา้เขา้ไป จะ
พบภาพจ าลองของพระราชวังโบราณทีย่่อสว่นลงมาเหลอืสองในสาม มลีานหนิกรวดสขีาวอันกวา้งขวางทอดตรงไป

ยังวหิารใหญ่ไดโงะคุเด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ นี่ก็คือทีว่่าราชการทัง้หลายทัง้ปวง) ซึง่มีเจดยี์พยัคฆ์ขาวขนาบอยู่ทาง
ตะวนัออกและตะวันตก ประตดูา้นซา้ยของวหิารจะเปิดออกสูส่วนแบบเฮอันทีอ่อกแบบมาใหใ้ชล้อ่งเรอืและเดนิเลน่ได ้

ดว้ยสะพานแบบจนี บงึน ้าใสและบนัไดมังกร  

 

 
 

น าทา่นเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญีปุ่่ น ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นวา่ดว้ยการใชเ้วลาอยา่งสนุทรยี ์
ดว้ยการดืม่และการชงชาผงสเีขยีวหรอืมัทฉะ นับตัง้แตป่ระมาณศตวรรษที ่14 ตน้ฉบับของพธิชีงชา และใหท้่านได ้

สมัผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วการพบปะกันในวงสังคมเกีย่วกับการดืม่และชงชาทีไ่ดแ้พร่หลายใน

บรรดาชนชัน้สงูในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 
น าท่านชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชคิางะ โยชมิิส ึเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ต่อมา

บุตรชายของท่านไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด แต่ปราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหม่เมื่อปี พ.ศ.

2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถ

สะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ย่างงดงาม 

 



 
 

 

 

มาเทีย่วปราสาททอง สถานทีย่อดฮติในการต์นูเรือ่งดงั อคิควิซงั ทัง้ทจีะพลาด

กบัเมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดย้ังไงกันแนะน าซอฟทค์รมีจากรา้น 
Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตวัซอฟทค์รมีนัน้จะเป็นรสชาเขยีว เนือ้ครมีเนยีนนุ่มละมนุ

ลิน้ ท ามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ต ารับของญีปุ่่ น ขา้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพือ่เพิม่ความ

นุ่มนวลการในลิม้รส และเพิม่ถั่วแดงหวานทีใ่หร้สชาดเขา้กนัดกีบัชาเขยีวกอ่นจะหุม้ดว้ย
แผน่ทองค าทีผ่ลติโดยฝีมอืชา่งท ากระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่ น 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ หา้งจสัโกอ้อิอน ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องญีปุ่่ น มสีนิคา้มากมาย
หลากหลายชนดิใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กนั ไมว่า่จะเป็นโซนเครือ่งซ าอางค ์ของใชเ้ด็ก ของเลน่ เสือ้ผา้ กระเปา า รองเทา้ 

ยาสามัญประจ าบา้นหรอืแมก้ระทัง่ผลไมส้ดๆจากไร่ของญีปุ่่ นก็มจี าหน่ายทีน่ีด่ว้ยเชน่กนั  พเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ที
ทกุอย่างในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ ซึง่เป็นรา้นยอดฮติของคนญีปุ่่ นกนัเลยทเีดยีว    

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่  โรงแรม  HOTEL KOYO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม ทาคายาม่า - หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ –สะพานนาคะบาช ิ - ทีท่ าการเมอืงเกา่ทาคายาม่า –  เขตเมอืงเกา่ซนั

มาชซิจึ ิ- มติซุย เอา้ทเ์ล็ท 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ จังหวดั “ฮดิะ” จังหวดัทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร 

เดนิทางสู ่“หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมู่บา้นทีไ่ดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะ

ไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคึรุ ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากค า

วา่ กสัโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชันถงึ 60 องศา มี

ลกัษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมี

ความกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดยีว 

แตย่ังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนู Tobanyaki Set 
 

น าทา่นชมสถานทีส่ าคญัเมือ่ครัง้อดตี ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ ใชเ้ป็นทัง้ที่
ท างาน และทีอ่ยู่อาศัยของผูว้า่ราชการจังหวดัฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่ ใน

สมัยเอะโดะ หรอืกว่า 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นทีท่ าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดยีวทีข่า้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบรูณ์ 



 
 

 

ซึง่ภายในนีป้ระกอบดว้ยบรเิวณไตส่วนพจิารณาคด ีหอ้งขงันักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที ่ไมร่วมคา่เขา้
ชมทา่นละ  430 เยน   

 

 
 

จากนัน้น าทา่นถ่ายภาพประทับใจกับ สะพานนาคะบาช ิตัง้อยู่ทีเ่มอืงทาคายาม่าในเขตฮดิะของจังหวัดกฟิ ุซึง่เมอืง

เก่าแห่งนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญี่ปุ่ นดั ้งเดิม จนกลายเป็นอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมส าหรับเหล่า

นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการสมัผัสเสน่หแ์บบญีปุ่่ นๆทา่มกลางธรรมชาตอิันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอ้ย่างโดดเดน่จาก

สีที่แดงเขม้ ท าใหเ้ป็นจุดที่สังเกตไดง้่าย อีกทั ้งสะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญจุดหนึ่งของเมือง 

โดยเฉพาะชว่งกลางถงึปลายเดอืนเมษายนทีจ่ะมซีากรุะบานสะพร่ังอยู่รายลอ้มตัวสะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากรุะ

ยอดนยิมแหง่หนึง่ของเมอืงทาคายามา่เลยทเีดยีว 

 



 
 

 

 
น าชมความงามของเมอืงทาคายาม่า ซึง่ยังคงความเป็นบา้นเมืองแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิอย่างแทจ้รงิเดนิชม เขตเมอืง

เกา่ซนัมาชซิจึ ิซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทีย่ังคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี

กอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไมว่า่จะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะ
ชริุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุก๊ตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น   

 

 
 

จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงทีม่ติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมัยแหลง่รวมพลของสนิคา้แบ

รนดเ์นมชือ่ดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถงึ 128 แบรนด ์ อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 
เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทกุคนตัง้แตส่นิคา้แฟชัน่หญงิชายและเด็กจนถงึอปุกรณ์กฬีาและสนิคา้ทั่วไป นอกจากนี้

ภายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ ่ทีจุ่ได ้650 ทีน่ั่ง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้
ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย     

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม  HOTEL KOYO หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่ ี ่ ลานสก ี- โอซากา้  - ปราสาทโอซากา้ - ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นสนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหมิะ ณ ลานสก ีใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลน่ไมก้ระดานเลือ่นไดต้าม
อัธยาศัย ณ ดนิแดนแห่งนี้ทีซ่ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย เป็นลานสกทีีม่ี

ช ือ่เสยีง ทา่นจะไดส้นุกกบัลานหมิะขาวโพลน ทา่นทีส่นใจจะเชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทวัรล์ว่งหนา้ 
ราคานีไ้ม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครือ่งเล่นสก ีสโนวส์เลด หรอืครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกจีะเปิด

ใหบ้รกิารหรอืไม ่ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ)  

หมายเหต ุ: ในกรณีทีล่านกจิกรรมหมิะปิดใหบ้รกิารหรือเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่สามารถท าใหเ้ขา้รับบรกิารไดบ้รษัิทขอ
สงวนสทิธิเ์ปลยี่นแปลงโปรแกรมน าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาคุโรมง เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกม่ากทีส่ดุแห่ง

หนึ่งของเมืองโอซากา้ จนไดรั้บสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซากา้กันเลยทเีดยีว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ 
Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆกวา่ 160 รา้นคา้ ขายทัง้ของสด และ

แบบพรอ้มทาน มขีองกนิเลน่และอาหารพืน้เมอืงมากมายหลายชนดิใหไ้ดช้มิกัน ของทีข่ายสว่นภายในตลาดคโุรมงจะ

เป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื้อ และผักต่างๆ รา้นอาหารต่างๆภายในตลาดจงึเนน้ขายอาหารทะเลกัน ทัง้
แบบสดๆ เชน่ ซาชมิ ิซชู ิและหอยนางรม และแบบปรุงสกุ เชน่ ปลาไหลย่าง ปลาหมกึย่าง หอยเชลย่าง กุง้เทมปุระ 



 
 

 

เป็นตน้ นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกผลไมต้่างๆตามฤดูกาลของญี่ปุ่ นที่ควรค่าแก่การลองเป็นอย่างมาก เช่น แอปเป้ิล 
มะเขอืเชอรี ่สตอเบอรี ่เมลอ่น กวี ีและลกูแพร เป็นตน้ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งยากนิคิ ุ
 

น าทา่นเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมคา่เขา้ปราสาททา่นละ 600 เยน) ซึง่ถอืไดว้า่
เป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิง่ใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึง่เล่าถงึความเป็นมาของ

ปราสาท รวมทัง้ประวตัแิละขา้วของเครือ่งใช ้ตา่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี าสัง่ใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นี ้

 

 
 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษดีวิตีฟ้ร ีซึง่มี
สนิคา้ใหบ้รกิารทกุทา่นเลอืกจับจ่ายใชส้อยในราคาถกูย่อมเยาวอ์ย่างมากมายโดยสนิคา้บางประเภทจะไม่สามารถซือ้

ในเมอืงอืน่ของประเทศญีปุ่่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจ าเมอืงเท่านัน้  น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดัง

ของนคร โอซากา้ ภายในย่านนี้มรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับ
เด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านนีถ้อืวา่เป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชัน้น าแห่งหนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเล

ขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่หอ์ย่างหนึ่งคอื ทุกรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ 
และปลาหมกึ ซึง่นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทกุแห่ง จะพยายาม

สรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เดน่ของย่านนี้คอื ตกึรูป
เครือ่งหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดงัจากญีปุ่่ นน่ันเอง  

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม BELLEVUE GARDEN หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีห่า้  สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (SET BOX) 

08.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เที่ยวบนิที่ XW111 (ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

12.10 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 



 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 2 – 3 

ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัรไ์ม่

รวมต ัว๋ 

08 – 12 มกราคม 2563 25,999 8,000 17,999 

09 – 13 มกราคม 2563 25,999 8,000 17,999 

10 – 14 มกราคม 2563 25,999 8,000 17,999 

11 – 15 มกราคม 2563 25,999 8,000 17,999 

14 – 18  มกราคม 2563 25,999 8,000 17,999 

15 – 19 มกราคม 2563 25,999 8,000 17,999 

16 – 20 มกราคม 2563 25,999 8,000 17,999 

17 – 21 มกราคม 2563 25,999 8,000 17,999 

18 – 22 มกราคม 2563 25,999 8,000 17,999 

21 – 25 มกราคม 2563 25,999 8,000 17,999 

22 – 26 มกราคม 2563 25,999 8,000 17,999 

23 – 27 มกราคม 2563 25,999 8,000 17,999 

24 – 28 มกราคม 2563 25,999 8,000 17,999 

25 – 29 มกราคม 2563 25,999 8,000 17,999 

28 ม.ค. – 01ก.พ. 2563 25,999 8,000 17,999 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 25,999 8,000 17,999 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 25,999 8,000 17,999 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 25,999 8,000 17,999 

01 – 05 กมุภาพนัธ ์2563 23,999 8,000 15,999 

04 – 08 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 

11 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 

15 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 

18 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 



 
 

 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 

25 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 17,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเท่าน ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการ

จองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. ส ิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเปา าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 



 
 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบริการคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 



 
 

 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเปา าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเปา าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์ไสก้รอก

ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 


