
 

 
 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EASY LIKE SNOW OSAKA TOKYO  

เข้าโอซาก้า - ออกนาริตะ 



 

 
 

 

เดินทางโดยสายการบิน JAPAN AIRLINES สายการบินพรีเม่ียมระดับ 5 ดาว 

พิเศษ !!! บริการอาหารร้อน+เครื่องดื่มบนเครื่อง น ้าหนักกระเป๋า 2 ใบ 46 ก.ก. 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พักห้องละ 2 ท่าน 

พักเดี่ยว 

::ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก:: 

01 – 05 กุมภาพันธ์ 2563 33,900 8,900 

09 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 34,900 8,900 

17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 33,900 8,900 

สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ JAPAN AIRLINES (JL) 

ขาไป JL728 BKK – KIX 22.25 - 06.05 

สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ JAPAN AIRLINES (JL) 

ขากลับ JL707 NRT - BKK 18.15 - 23.35 

 

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อน

เดินทางหากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตร

โดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น 

ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสาย

การบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็น

ต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 

 



 

 
 

25 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 33,900 8,900 

09 – 13 มีนาคม 2563 33,900 8,900 

ราคาอื่นๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุต่้ากว่า 2 ปี) ราคา 7,900 บาท 
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 19,900 บาท 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โอซาก้า 

19.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ R  

ของสายการบิน Japan Airlines (JL) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ

และบัตรขึ้นเครื่อง 

22.25 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า โดยเที่ยวบินที่ JL728 เดินทางด้วยเครื่องบินล าใหญ่ ที่นั่ง

กว้างสะดวกสบาย บริการระดับ 5 ดาว บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง 

 (ฟรีโหลดกระเป๋าใบละ 23 กิโลกรัม  2 ใบ รวม 46 กิโลกรัม / ท่าน) 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 2 
ท่าอากาศยานคันไซ (โอซาก้า) – ปราสาทโอซาก้า - วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน ้าใส – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - อิสระช้อปปิง้

ย่านซาคาเอะ   

 



 

 
 

 

06.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ใจกลาง เมืองโอซาก้า ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชู ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่และอยู่ตรงกลาง

สุดของประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล 

 น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณ

ที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับได

เมียวผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรกหอคอยประสาทหรือส่วนที่เรียกว่าTenshukakuแล้วเสร็จลงสองปี

ต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าล้างโคตร Tenshukak 

ก็ถูกท าลายลงย่อยยับ ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปี ค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่า

เสียหายทั้งหมด ก่อนจะท าการบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งและถูกประกาศให้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ปราสาทโอ

ซาก้าปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้นเครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนก าแพงตัวปราสาทและหลายๆ

ส่วนลงทองสีอร่ามสวยงามบนของTenshukakuท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่าง

ชัดเจนในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ล้านคน (ชมและถ่ายรูป

บริเวณด้านนอก) 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นนานนับพันปี จากนั้นจากนั้นน าท่านชม วัดคิโยมิสึ 

หรือ วัดน ้าใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดคือ 

ห้องโถงใหญ่ สร้างยื่นออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น ค้ ายัน และสิ่งที่น่าอัศจรรย์ คือ สร้างโดย

ไม่ได้ใช้ตะปูเลย ดังนั้นองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก และเชิญทุกท่านได้ดื่มน้ าศักดิ์สิทธิ์สาม

สายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาอีกด้วย จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนกาน ้าชา ซึ่ง

ตั้งอยู่ระหว่างทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินค้าพ้ืนเมืองนานาชนิด เช่น  



 

 
 

 

รองเท้าโซริ(รองเท้าเกี๊ยะแบบญี่ปุ่น), ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบ าญี่ปุ่น, ขมมชูครีมสอดไส้นานาชนิด, ร้าน 

1,000 เยน, ชาเขียวเกียวโต ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น, ของที่ระลึกแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  

จากนั้นจากนั้นน าท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชน

ที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร น าท่านสักการะ พระแม่โพสภ 

และเทพจิ้งจอกท่ีชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้

ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอกท่ีมีจ านวนมากมาย แล้วน าท่านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลักษณ์

ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร 

และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพ่ือไปขอ

พรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ  เป็นย่านการค้าที่มีความส าคัญ

ที่สุดของเมอืงนาโงย่า ทั้งยังเป็นที่ตั้งของหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งเมืองนาโงย่า นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้ง 



 

 
 

 

ของห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่มีชื่อเสียงเรียงรายเต็มสองฟากฝั่งถนน รวมทั้งร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆ อีกมากมาย 

โดยที่แต่ละอาคารก็มีรูปทรงสวยงามแตกต่างกันไป ทั้งนี้ย่านซากาเอะยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมชื่อดังมากมาย จึง

ท าให้บริเวณนี้ไม่ใช่เพียงแค่แหล่งการค้าที่ส าคัญของเมืองเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมการคมนาคมเชื่อมต่อไปยัง

จุดต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคนี้อีกด้วย 

อิสระอาหารเย็นเพื่อให้ท่านสะดวกในการช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ 

 

 

 

 

 

 

ค่้า  พักท่ี  TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองนาโกย่า 

โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง 
 

วันที่ 3  ทะเลสาบฮามานะ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮัคไค – เมนูขาปูยักษ์ – แช่ออนเซน 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)  

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของ

ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเมืองฮามามัทสึ ซึ่งอยู่ระหว่างโตเกียวและนาโงย่า จังหวัดชิซุโอกะ ซึ่งชื่อที่คนทั่วไปนิยมเรียกว่า

ทะเลสาบปลาไหลนั้นก็เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลนั่นเอง เนื่องจากในทะเลสาบแห่งนี้มีแร่ธาตุที่

เหมาะส าหรับการเลี้ยงปลาปลาไหล จึงท าให้ของฝากของที่นี่เป็นผลิตภัณฑ์อันเกิดจากผลิตผลของปลาไหล 

นอกจากนี้รอบๆ บริเวณทะเลสาบยังมีจุดชมวิวมากมาย รวมทั้งยังมีที่พักรถและร้านขายของที่ระลึกด้วย 

 

 



 

 
 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Gotemba Premium Outlet  ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก

และแบรนด์เนมดังของญี่ปุ่นไว้มากมาย ให้ท่านได้เลือกซ้ือเลือกชมสินค้าอย่างจุใจกับ Collection ต่างๆ 

เสื้อผ้าล่าสุด อาท ิMK Michel Klein, Morgen, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ กระเป๋า

สไตล์หรูหรา อาท ิBally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เครื่องประดับและนาฬิกาหรู 

อาท ิTag Heuer, Agete, S.T. Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่นต่างๆ อาทิ Hush Puppies, 

Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือสินค้าส าหรับคุณหนู เช่น Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, 

Miki House และสินค้าอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 

 

 

น้า
ท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค เป็นหมู่บ้านที่มีบ่อน้ าซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งใช้
ระยะเวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ าที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ าที่ใส
สะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับแหล่งน้ าจากธรรมชาติที่ดี
ที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองและขนมข้ึนชื่อของญี่ปุ่นตามอัธยาศัย  
 
 
 

 

 

 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) บริการท่านด้วยร้านอาหารของโรงแรมพร้อมขาปูยักษ์ 



 

 
 

 

หลังอาหารให้ท่านได้ แช่น ้าแร่ร้อนธรรมชาติ (Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า การแช่น้ าแร่ร้อนช่วยท า

ให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดี และยังช่วยให้ผิวพรรณดีอีกด้วย  

(ควรแช่ครั้งละ 20 นาที แต่ไม่ควรแช่เกิน 1 ชั่วโมง) 

ค่้า  พักท่ี FUJIBO HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า            

โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง  

 

 

 

 

 

 

วันที่ 4 ลานสกีฟูจิเทน – พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่น – กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)  

จากนั้นน าท่านสู่ท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเท็น เป็นสกีรีสอร์ทขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณ ภูเขาไฟฟูจิ มีทั้งลานสกี

ส าหรับผู้ใหญ่และเด็ก นอกจากนั้นท่านจะได้สัมผัสได้เป็นลานสกีที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน บวกกับฉากหลังที่

เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม ที่ลานสกีแห่งนี้มีทั้งลานสกีส าหรับผู้เริ่มเล่นสกี และ ส าหรับผู้ที่มีความช านาญ ท่าน

สามารถเลือกเล่นได้ ทั้งสกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะ นอกจากนี้ยังมีลานสกีส าหรับเด็ก ให้เล่นกระดาน

เลื่อนหิมะหรือแค่นั่งเล่นหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี)  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

หมายเหตุ: หากในช่วงที่สกีรีสอร์ทปิดให้บริการ ทางบริษัทขออนุญาตปรับโปรแกรมเป็น “GOTEMBA 

ILLUMINATION” เป็นหนึ่งในเทศกาลแสงสี ณ โกเทมบะ ภายในจะมีการประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงาม 

โดยบริษัทจะสลับโปรแกรมให้ท่านไปเป็นวันที่ 3  ตอนกลางคืนแทน เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปอย่างสวยงาม 

  
จากนั้นน าท่านสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น ให้ท่านได้ทดลองและรับชม พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่น โดยให้ท่านเรียนชงชา
แบบธรรมเนียมญี่ปุ่น และท่านสามารถเลือกซ้ือชาและสินค้าของฝากราคาถูกได้จากที่นี่เช่น โฟมล้างหน้าถ่าน
หินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมข้าวญี่ปุ่น หรือผลิตภัณฑ์จากน้ ามันม้า และยาและวิตามินของญี่ปุ่นที่บ ารุงสุขภาพ
และผิวพรรณ 

   

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  

หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ทะเลสาบทีเป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง น าท่านขึ้น 

กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ (Kachi Kachi Ropeway) (รวมค่ากระเช้า) กระเช้าที่จะพาไปบนยอดเขา 

Mitsutoge เพ่ือชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปิดให้บริการทุกวันตลอดทั้งปี (อาจมีการ

งดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย) เพียงไม่ก่ีนาทีถึงยอดเขา ชมวิวแบบ

พาโนรามาที่มีความสูง 1,075 เมตร ท่านสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิได้ 

และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาแอลป์ญี่ปุ่นทางตอนใต้  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ย่านชินจุกุ ศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของมหานครโตเกียว ย่านช้อปปิ้งชั้นน าที่ถือ

ว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวญี่ปุ่น ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของมหานครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านอิสระ

เลือกชมสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม เครื่องส าอางค์ รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และที่ขาดไม่ได้

เลยที่จะต้องแวะชมคือ ร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างภายในร้านจะขายในราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น ซึ่งท่าน

สามารถหาซื้อของฝากได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

ค่้า  พักท่ี  PEARL HOTEL KASAI  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองโตเกียว 

โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง 
 

วันที่ 5 วัดอาซากุสะ - Tokyo Sky Tree – ช้อปปิ้งชิบุยะ – อิออน มอลล์ นาริตะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)  

น าท่านเดินทางสู่   วัดเซนโซจิ  หรือ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ก่อตั้งเมื่อปี 628 ซึ่งตาม

ประวัติความเป็นมา วัดนี้เกิดขึ้นโดยชาวประมงที่ออกไปหาปลา แต่กลับทอดแหได้พระโพธิสัตว์กวนอิมทองค า 

ความสูง 5.5 เซนติเมตร หลังจากนั้นคนในหม่บ้านก็ได้สร้างวัดนี้ขึ้นเพ่ือเป็นสถานที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์

กวนอิมให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชา นอกจากนี้ลักษณะโดดเด่นของวัดคือ ประตูทางเข้าวัดที่ประดับด้วยโคมสีแดง

ขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร แขวนอยู่ชื่อว่า ประตูฟ้าค้ารณ หรือ Kaminari Mon ภายในวัดท่าน

สามารถเลือกซ้ือเครื่องรางของขลัง หรือเลือกซ้ือสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมายที่ ถนนนาคามิเสะ  อาทิ พวง 

 



 

 
 

 

กุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดแต่งกายประจ าชาติญี่ปุ่น และพลาดไม่ได้กับ ขนมอาเกะมันจู ขนม

ซาลาเปาทอดสูตรเฉพาะของวัด และเป็นขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ 

จากนั้นน าท่านสู่จุดชมวิวเพ่ือถ่ายรูปคู่กับ Tokyo Sky Tree  แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของมหานครโตเกียว เปิด

ให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุระบบดิจิตอล

แห่งใหม ่ซึ่งแต่เดิมใช้หอคอยโตเกียวทาวเวอร์ที่มีความสูง 333 เมตร แต่ในปัจจุบันความสูงไม่เพียงพอในการ

ส่งสัญญาณ เนื่องจากในมหานครโตเกียวมีตึกสูงเป็นจ านวนมาก ท าให้ส่งสัญญาณไม่สะดวก จึงได้สร้างหอคอย

แห่งนี้มารองรับแทนด้วยมีความสูงถึง 634 เมตร สามารถส่งสัญญาณได้ทั่วทั้งภูมิภาค (ถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) 

 

 

 

 

 

น าท่าน อิสระช้อปปิ้งชิบุยะ คือหนึ่งใน 23 เขตของมหานครโตเกียว และมีพ้ืนที่เพียง 15 ตารางกิโลเมตร

เท่านัน้ ซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งย่านที่เป็นศูนย์รวมยอดนิยมของวัยรุ่นมากว่า 30 ปี เพราะเป็นที่ตั้งของ

ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นต่างๆ มากมาย โดยย่านชิบุยะนั้นมีศูนย์กลางอยู่ตรงสถานีรถไฟชิบุยะ หนึ่งในสถานีใหญ่

ของโตเกียวที่มีความซับซ้อน เพราะมีรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินหลายสาย จึงท าให้สถานีชิบุยะมีผู้คนผ่านไป

มาถึงวันละประมาณ 2 ล้านต้นๆ ที่ส าคัญชิบุยะมีจุดนัดพบที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือบริเวณอนุสรณ์รูปปั้นของสุนัข

ชื่อฮาจิโกะนั่นเอง 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

จากนั้นน าท่านสู่ อิออนมอลล์ เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับ

สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าท่ีหลากหลายมากกว่า 150 

ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย 

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพ่ือเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร 

18.15 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ JL707 เดินทางด้วยเครื่องบินล าใหญ่ ที่นั่งกว้าง

สะดวกสบาย บริการระดับ 5 ดาว บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง 

23.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดิภาพ 

 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจ้าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง*** 

 

หมายเหตุ :  

1. โรงแรมท่ีญี่ปุ่นห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีห้องส้าหรับนอน 3 ท่าน ท่านอาจจะต้องพักเป็นห้องที่นอน 2 

ท่าน และห้องท่ีนอน 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และในกรณีที่พัก 2 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไม่มีเตียงทวิน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักเป็นเตียงดับเบิ ลส้าหรับนอน 2 ท่าน 



 

 
 

 

2. รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ  

เนื่องจากบริษัทรถทัวร์ของญี่ปุ่นสามารถใช้รถได้ 12 ช่ัวโมง / วัน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย ทางบริษัทของสงวน

สิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั งนี  บริษัทฯ จะค้านึงถึงความปลอดภัย ตลอดจน

ผลประโยชน์ของคณะเป็นส้าคัญ 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจ านวน 30 ท่านขึ นไป 

ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 

 

ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ตลอดทริป  

กรุณาช้าระมัดจ้าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ท้าการจอง  

หากไม่ช้าระภายในวันที่ก้าหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข 

อัตราค่าบริการนี รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 
2. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ ามัน 
3. ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 
5. ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

 



 

 
 

 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่อง

พิเศษของโรงแรม เป็นต้น 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ 
6. ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท/ ท่าน / ทริป  

 
เงื่อนไขการช้าระเงิน 

1. ช าระค่ามัดจ า ท่านละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
2. ช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ าเต็มจ านวน 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
3. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจ าที่

นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนค่ามัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

4. เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท้าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบาย
ของสายการบิน 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนข้ึนไป 
2. ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ ามันเพ่ิมตาม

ความเป็นจริง 
3. ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 

หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะ
ผู้เดินทางเป็นหลัก 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน 
การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหาย
อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง 

 



 

 
 

 

6. กรณีท่ีสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

7. กรณีท่ีท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุ
ไว้  เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

9. กรณีท่ีท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 

(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่น) 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่

ว่าจะอยู่ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือยืนยัน

การมีคุณสมบัตรการเข้าประเทศญี่ปุ่นดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้  

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในระหว่างพ านักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม เป็นต้น) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

 

เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้แล้ว  

ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย 



 

 
 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

(กรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

 
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ าว่า 6 เดือน 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่น จะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ านัก

ระยะสั้นเท่านั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาในการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศ 
 

 


