
บินตรงสู่ โอซาก้า โดยสายการบิน THAI LION AIR 

บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ 

เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko Snow Land  

ชมความงามของปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) 
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ชมวัดคนิคะคุจิ หรือ วัดทอง ที่ปกคลุมด้วยหิมะ 

อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์เสริมยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ 

WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด 

 

หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยัน

กับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ อัน

เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบิน

รวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการ

บิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัท

 

 

โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก 

1 
สนามบินดอนเมือง DMK-KIX  SL304 (05.55-13.45) - สนามบิน

คันไซ – โกเบ (Kobe) - ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ 
 

บน
เ
ค
รื่
อ
ง 

 
KOBE 

หรือเทียบเทา่ 

2 

เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko – เกียวโต – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาล

เจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ – วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) -โอซาก้า 

(Osaka) - ชินไซบาชิ 

   
BLOEMEN HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

3 อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์เสริมยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ    
BLOEMEN HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

4 
ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ริงกุเอ้าท์เล็ต  - สสนามบินคัน

ไซ KIX-DMK  SL305 (15.00-19.05) 
 

บน
เ
ค
รื่
อ
ง 
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ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ๊ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง 

ขออภัยในความไม่สะดวก 

 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ – โกเบ (Kobe) - ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์(Kobe Harborland)  

03.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สาย

การบิน ไทยไลอ้อนแอร ์(SL) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอน

การเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

05.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร ์เที่ยวบินที่ SL304 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรเีควสหรือเลือกทีน่ั่งได้ และทางสายการบนิเป็นผู้กำหนด ซ่ึง

ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได ้*** 

 

13.45 น.   เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจาก

ผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา 
 

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุน่ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่า

ฝืนมีโทษปรับและจับ ** 

 

น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กโิลกรมัตอ่ทำ่น 



 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง โกเบ(Kobe) 

เป ็นชื ่อเม ืองหลวงของจังหว ัดเฮ ียวโงะ

( Hyogo) เ ป ็ น เ ม ื อ ง ท ่ า  ก า ร ค ้ า แ ล ะ

อุตสาหรกรรมที่สำคัญเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น 

ทำให้มีความหลากหลายของเชื ้อชาติและ

วัฒนธรรมของผู้คนที่มารวมกันอยู่ที่นี่  โกเบ

เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

ทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ไม่ใช่แค่จาก

การหลอมรวมวัฒนธรรมเท่านั ้น แต่ยังมี

สภาพภูมิประเทศที่น่าสนใจมากอีกด้วย เช่น มีด้านหน้าที่ติดทะเลกว้างใหญ่และด้านหลังที่เป็นเทือกเขาสูง ทำให้มี

แหล ่งท ่องเท ี ่ยวท ี ่สวยงามมากมาย  จากน ั ้นนำท ่านผ ่อนคลาย ย ่านโกเบฮาร ์ เบอร ์แลนด์  (Kobe 

Harborland) ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือโกเบ นับเป็นย่านที่รวมทั้งแหล่งช็อปปิ้งและความบันเทิงที่หลากหลายที่โด่ง

ดังมากๆของเมืองแห่งนี้ เรียกได้ว่าสามารถช็อปปิ้งแบบชิลๆได้อย่างสบายๆ เพราะมีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร 

ร้านค้า และสวนสนุก 

เย็น  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ที่พัก  KOBE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 2  เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko – เกียวโต – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าฟูชิมอินิาริ – วัดคินคะคุจ ิ- โอซาก้า - ชิน

ไซบาชิ  

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ Rokko Snow Park สกีสนุก

บนยอดเขาใกล้เมืองโกเบ Rokko Snow Park 
คือลานสกีบนยอดเขา ที่เราสามารถขึ้นมาเล่นสกี
กันได้ในบรรยากาศดี ๆ ของภูเขาแห่งนี้ได้อย่าง
เต็มรูปแบบ สำหรับใครที่ไม่ได้นำอุปกรณ์เล่นสกี
มาด้วยที่นี่ก็มีให้เช่าด้วยเช่นกัน  
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(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ชุด หรือ ค่ากิจกรรมใดๆ) 

หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ในกรณีที่ มีปริมาณหิมะไม่

เพียง หรือ ลานสกีประกาศปิด ทางบริษัท ขอนำท่านไปเที่ยวชม ป่าไผ่อาราชิยาม่า แทน 

นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 

จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
ญี่ปุ่นด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู SHABU  

นำท่าน ชมพิธีชงชา ตามแบบฉบับของคนญี่ปุ่น ในร้านชา จะมีร้านขายของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อกลับ จากนั้น

นำท่านชม ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง เป็น

ศาลเจ้าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดง ที่เรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้นจน

เป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดม
สมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรูปปั้น
จิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางชม วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) ที่คนไทยทั่วไปรู้กันในชื่อว่าวัดทองนั่นเองค่ะ สาเหตุที่คน

ส่วนมากเรียกวัดนี้ว่าวัดทองนั่นก็เพราะว่าอาคารหลักของวัดนี้มีสีทองเหลืองอร่ามตั้งโดเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางน้ำ 

เวลามองภาพสะท้อนก็กลายเป็นภาพที่งดงามไม่แพ้กัน เรียกได้ว่าดังขนาดกลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์หนึ่งของ

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเกียวโตเลยล่ะค่ะ จริงๆแล้วมีอีกชื่อนึงที่เป็นที่รู้จักของคนท้องถิ่นนั่นก็คือ “วัดโระคุงอนจิ 

(Rokuon-ji Temple)” ที่แปลว่าวัดสวนกวาง และด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามล้ำค่านี่เองจึงทำให้ได้รับการขึ้น

ทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรกดโลกในปี ค.ศ. 1994 



 

 

 
 

 นำท่านเดินทางสู่ เมือง โอซาก้า (Osaka) เมืองอันดับ

สองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น เป็น เมือง
เศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่
ท่องเที่ยวภายในเมืองและรอบเมือง 

จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) 

บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 

เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้าน

เครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ 

ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็น

ต้น  

ค่ำ         อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ที่พัก  OSAKA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า  

 

วันที่ 3 อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกทัวร์เสริมยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารให้ท่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ให้คำแนะนำการเดินทาง (ไม่มี

รถบัสบริการ) 

 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโอซาก้าและเมืองรอบๆ 

• วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น เชื่อกันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกขอประเทศ

ญี่ปุ่น 



 

 

• พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลโอซาก้า (Osaka Aquarium) หรือที่เรียกว่า Kaiyukan ตั้งอยู่ที่ Tempozan 

Harbor Village บริเวณอ่าวโอซาก้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น มีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่

อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก 

• ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) เป็นศาลเจ้าที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจากศาลเจ้า

อื่นๆของญี่ปุ่น ถึงแม้ศาลเจ้าเฮอันจะไม่ได้มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี เหมือนศาลเจ้าอื่นๆ

ของเกียวโต  

 แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง 

• โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หนึ่งในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็นแหล่ง

รวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง 

• อะเมะริคามูระ Amerikamura เป็นแหล่งแฮงค์เอ้าของวัยรุ่นโอซาก้า คล้ายกับย่านฮาราจูกุของโตเกียว 

ย่านนี้ก็จะได้พบกับแฟชั่นการแต่งตัวของวัยรุ่น  และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ ่น มีบรรยากาศครึกครื้น 

ระหว่างทางมีร้านกาแฟ เสื้อผ้า และร้านขายของต่างๆมากมาย เป็นอีกย่านหน่ึงที่น่ามาเดินเล่น 

   หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม  

(ไม่รวมในค่าทัวร์ผู้ใหญ่ท่านละ 2800 บาท เด็ก 2-11 ราคา 2400 บาท )  

• ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2001 เป็น

สวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่เปิดในเอเชีย ภายในมีทั้งหมด 8 โซน: Hollywood, New 

York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, Amity Village แล ะ  Universal 

Wonderland ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ตั้งแต่เครื่องเล่นสำหรับเด็กๆไปจนถึง

รถไฟเหาะที่หวาดเสียวสุดๆ นอกจากนี้ยังมีหนัง 3 มิติ อย่างเช่น Spiderman, Back to the Future, 

Terminator 2, Jurassic Park และเรื ่องใหม่ล่าสุดอย่าง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนั ้น จะมี 

Universal City walk Osaka ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีโรงแรม ร้านค้า ร้านอาคารจำนวน

มาก รวมทั้งร้านที่ขายสินค้าของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และของที่ระลึกของเมืองโอซาก้า และใกล้ๆกันกย็ัง

มีพิพิธภัณฑ์ทาโกะยากิ มีร้านทาโกะยากิชื่อดังของโอซาก้ามาเปิดให้ได้ลิ้มลองรสชาติดั้งเดิม ของกินขึ้นชื่อ

ของโอซาก้า ที ่ได้รับการโหวตจากชาวเมืองว่าเป็นสุดยอดร้านทาโกะยากิ  รวมกันมาเปิดอยู ่ที ่แล้ว 

พิพิธภัณฑ์นี้ต้ังอยู่ที่ชั้น 4 ของห้างแห่งนี ้

**อสิระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย** 

ที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ         อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ที่พัก  OSAKA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า  

วันที่ 4 ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ริงกุเอ้าท์เล็ต  - สนามบินคันไซ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle)  

(ชมด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคญั 

ของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกัน

ทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วย

กำแพง หินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุซึ่ง

อยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น 

ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่ง

ดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง  

  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 



 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง ริงกุเอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับ สนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการ

เลือกซื้อสินค้า “ แบรนด์เนม ” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง , เครื่องประดับ, 

เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย

กับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด 

สมควรแก่เวลา นำทา่นเดินทางสู่ สนามบนิคันไซ 

15.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ SL305  

 บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง 

(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง) 

 
19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 

+++++++++++++++++++ 

 

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการทัวร ์

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว พักเดี่ยว 

2 – 5 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

5 – 8 ธ.ค. 62 28,999.- 22,999.- 7,900.- 

 

  ำ  ั                                                                                         
                                                                                 

รำ กำรท ัร   ำมำร  ล ั ปร ัเปล   นหร อ   ป ำ  
รำ กำร   ตำม  ำมเหมำะ ม โ  มติ อ      ห ทรำ ล ่ หน ำ 

 

ทำ    เ นิทำ  ะ ม ่ อ ร อ     อนัเน  อ มำ ำก   ร ัทรำ เ   อน  กอ่นกำรเ นิทำ  ล   

 ร ิทั   อ   น ทิ ิ เร ิ ม ละ  กำร ห  รกิำร ท    นำม นิต นทำ  ำ ป เทำ่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

                                                                                         
                                                                                                   
                                

 

                                                                                         
                                                                                                      

 
 



 

 

9 - 12 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

12 - 15 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

14 - 17 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

16 - 19 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

19 - 22 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

21 - 24 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

28 – 31 ธ.ค. 62 30,999.- 24,999.- 10,900.- 

30 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63 30,999.- 24,999.- 10,900.- 

2 - 5 ม.ค. 63 30,999.- 24,999.- 10,900.- 

6 - 9 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

9 - 12 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

11 - 14 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

13 - 16 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

16 - 19 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

18 - 21 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

20 - 23 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

23 - 26 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

25 - 28 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

27 - 30 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

30 ม.ค. – 2 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

1 – 4 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

3 - 6 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

6 - 9 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

8 - 11 ก.พ. 63 28,999.- 22,999.- 7,900.- 

10 - 13 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

13 - 16 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

15 - 18 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

17 - 20 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

20 - 23 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 



 

 

 

** ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ **  

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมคา่ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน (ถ้าม)ี 

ท่านละ 1,500 บาท/ทริป  

 (ชำระทีส่นามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 

(ค่าทปิหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) 

ราคาเด็กทารก Infant ราคาคนละ 16,900 บาท 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
✓ ค่าที่พักห้องคู ่(2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ 
✓ ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

22 - 25 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

24 - 27 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

27 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

29 ก.พ. – 3 มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

2 - 5 มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

5 - 8 มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

7 - 10 มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 

9 - 12 มี.ค. 63 21,999.- 15,999.- 7,900.- 

12 - 15 มี.ค. 63 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

14 - 17 มี.ค. 63 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

16 - 19 มี.ค. 63 19,999.- 13,999.- 7,900.- 

19 - 22 มี.ค. 63 22,999.- 16,999.- 7,900.- 

21 - 24 มี.ค. 63 22,999.- 16,999.- 7,900.- 



 

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด    ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการ
ยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทาง
รัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วซี่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ 
o วีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวี
ซ่า 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
 ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความพึงพอใจของท่าน) 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) 

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 

➢ กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 15,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่ง

ให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว 

➢ การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อย

ก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ

เดินทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออก

บัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอาย,ุ มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวใน

ระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็น

หมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 
 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

➢ ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามกำหนดของแต่ละสาย
การบินก่อน 7 วันของการเดินทาง) 

 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ในกรณีนี้บริษัท

ฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ

ในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่

นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, 

การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็น ไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่

สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต 

เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า

ข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 



 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  
❖ ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
❖ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
❖ กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
❖ รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
❖ การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  

❖ กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

❖ มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารล งนามโดยผู้มี
อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

❖ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

❖ กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
ห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

❖ สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 



 

 

❖ เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน

สิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง 

สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

❖ บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนำ
เที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และ
คนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

❖ กรณีพาสปอร์ตต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปกับทัวร์ **ผู้เดินทางต้องดำเนินการเช็คเรื่องการทำวีซ่าในการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วย
ตนเอง และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผู้เดินทางไม่ได้ขอวีซ่า จะถือว่าเป็น
ความผิดของผู้เดินทางเองและจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ 

❖ กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถ

คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

❖ หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใด

หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ ้น ทางสายการบิน หรือ 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ

เดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ

เพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

❖ กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น 

 

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษทัฯ แล้วทางบริษัทฯ 

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว* 

 



 

 

บริการเพิ่มเตมิเล่นเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


