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เที่ยวเมืองเกียวโต | ชมปราสาทโอซากา้ | ชมซากรุะ สวนอเุอโนะ | ภเูขาไฟฟจูิ | วดัอาซากสุะ  

ชอ้ปป้ิงชินจกู ุยา่นซาคาเอะ | โกเทมบะ พรเีมียม เอาทเ์ล็ท | เมนขูาปยูกัษ ์| แชน่ า้แร่
ธรรมชาติ  

 

 

  

OSAKA TOKYO ซากุระ ช้อปเพลิน 6วัน 4คนื 
เดินทาง มนีาคม – เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 49,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – โอซากา้ (สนามบนิคนัไซ) (TG622 23.59-07.20) 
วนัท่ี 2.  โอซากา้ (สนามบนิคนัไซ) – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เมืองเกียวโต – ศาลเจา้ฟจูิมอิินาร ิ– เมืองนาโกย่า – ชอ้ปปิง้ย่านซาคาเอะ 

วนัท่ี 3.  วดันิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเ์ลท็ – เมนขูาปยูกัษ ์– แช่น า้แรธ่รรมชาติ 

วนัท่ี 4.  ภเูขาไฟฟจูิ ชัน้ 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศนูยจ์  าลองแผน่ดนิไหว – โตเกียว – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปปิง้ชนิจกู ุ

วนัท่ี 5.  อิสระชอ้ปปิง้เมืองโตเกียว หรือ เลือกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกียวดิสนียแ์ลนด  ์
วนัท่ี 6.  ชมซากรุะ สวนอเุอโนะ – อิออน มอลล ์– โตเกียว (สนามบนินารติะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) (TG677 17.30-22.30) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) 
(TG622 23.15 – 06.25 ) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
[ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับ
ได้] 

23.59 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG622 
(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

วันที ่2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองเกียวโต –  
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – ช้อปป้ิงย่านซาคาเอะ 

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร และเม่ือรับสัมภาระ
เรียบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกท่านไปขึน้รถบสั เตรียมตวัออกเดินทาง พรอ้มกับรบกวนปรบันาฬิกาของท่านใหต้รงตามเวลาของ
ญ่ีปุ่ น ซึ่งเรว็กวา่เมืองไทย 2 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการนดัหมายเวลา 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงโอซาก้า ชมบรเิวณ ด้านนอก ของ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผสัความ
ยิ่งใหญ่ของยุคสมยัท่ีโชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกค าสั่งใหก้่อสรา้งปราสาทแห่งนี ้นับเป็นแลนดม์ารก์อันดบัหนึ่งของโอ
ซากา้ท่ีตอ้งมาเยือนสกัครัง้ 

 

 
 เดนิทางสู ่เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น และยาวนานท่ีสดุ คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 

รว่มๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีส  าคญัๆ ท่ีเตม็ไปดว้ยประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมดงัเดิมของญ่ีปุ่ น 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 ศาลเจ้าฟูชมิิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิง้จอกขาว ท่ีสรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 9 โดยชาวนาเพ่ือบูชาสนุัขจิง้จอกท่ีเช่ือกันว่าเป็น
ทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แห่งการเก็บเก่ียว ภายในศาลเจา้มีเสาโทรอิิจ  านวนมากเรียงกนัจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทริอิท่ีมีความ
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  3 OSAKA TOKYO ซากรุะ ชอ้ปเพลนิ 6วนั 4คืน โดยสายการบนิไทย                                              [GQ2KIX - TG010] 

 

 

 
 เดนิทางสู ่เมืองนาโกย่า น าท่านชอ้ปปิง้ ย่านซาคาเอะ แหลง่รวมความบนัเทิงและหา้งสรรพสินคา้ รวมทัง้สวนสวยใจกลาง

เมืองแหลง่พกัผอ่นกหย่อนใจและจบัจ่ายใชส้อยไดอ้ย่างเตม็ท่ี เช่นรา้นดงกีโ้ฮเต หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ Parco, Matsuzakaya, 
LACHIC และ Mitsukoshi เป็นตน้ อีกทัง้สญัลกัษณ์ใจกลางเมืองอาคารสวยสง่าอย่างนาโกย่าเทเลบิทาวเวอร ์จุดเช็คอินท่ี
ตอ้งไป 

 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก RED PLANET NAGOYA NISHIKI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 
วัดนิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท 
– เมนูขาปูยักษ ์– แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดนิตไทจิ วัดท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกับญ่ีปุ่ น สรา้งขึน้เม่ือปี คศ.1904 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ไวเ้พ่ือ

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพทุธรูปท่ีไดร้ับพระราชทางจากพระมหากษัตริย์ไทย ภายในจะมีรูปป้ันขององค์
รชักาลท่ี 5 อยู่ในวดัอีกดว้ยและปัจจบุนัมีคนไทยนิยมไปสกัการะกนัอย่างมากมาย 
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 ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบท่ีเป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น  อิสระให้ท่านไดช้มทิวทัศน์ของ

ทะเลสาบหรือเลือกซือ้ผลติภณัฑจ์ากปลาไหลนานาชนิดพรอ้มภตัตาคารหรูและศนูยจ าหน่ายสนิคา้ อาหารพืน้เมือง เช่น พาย
ปลาไหล,ปลาไหลอบซีอิว้ ท่ีขึน้ช่ือเพ่ือเป็นของฝาก และ สตารบ์คัสดุชิล 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย 
เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การจบัถว้ยชา และการด่ืมชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงามเป็นอย่าง
มาก และท่านยังมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัท่านเองอีกดว้ย ซึ่งก่อนกลบัใหท้่านอิสระเลือกซือ้ของท่ีฝากขอ งท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั 
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 ชอ้ปปิง้สนิคา้แบรนดเ์นม โกเทมบะ พรีเมยีม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึ่งในสาขาแบรนดเ์อาทเ์ล็ทท่ี
กระจายครอบคลมุประเทศญ่ีปุ่ น ใหท้่านไดช้อ้ปปิง้อย่างจใุจกบัสนิคา้หลากหลายแบรนดด์งั ทัง้ในประเทศ และ ต่างประเทศ 
เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พเิศษ เมนูขาปูยักษส์ไตลญ์ี่ปุ่น พร้อมน ้าจิม้รสเดด็** 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก FUJI PREMIUM RESORT หรือเทยีบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ี่ปุ่น 

 

วันที ่4 
ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศูนยจ์ าลองแผ่นดินไหว – โตเกียว –  
วัดอาซากุสะ – ช้อปป้ิงชินจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji) ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นดว้ยความสงู 3,776 เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชมความงาม

กันแบบใกลช้ิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี 
สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอันบริสทุธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกับ
ภเูขาไฟท่ีไดช่ื้อวา่มีสดัสว่นสวยงามท่ีสดุในโลก ซึ่งเป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
หมายเหตุ: ในกรณีที ่ภูเขาไฟฟูจไิม่สามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนโปรแกรม
ทวัรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจูิและเลือกซือ้ของท่ีระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟูจิได ้
และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจูิไดส้วยงามในช่วงฤดหูนาว 
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 ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้งจัดแสดงขอ้มลูการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมมุโลก มีหอ้งจัด

ฉากการเกิดแผน่ดนิไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดบัริคเตอรต์่างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอด
จากสิง่กีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแลว้ จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปปิ้งสินคา้ต่างๆมากมายท่ีเป็นโปรดกัส์
ของญ่ีปุ่ น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วดัเซนโซจิ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า ท่านยัง

จะไดเ้ก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ท่ีมีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตทูางเขา้วดั และยังสามารถ
เลือกซือ้เครื่องรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปปิ้งท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีรา้นขาย
ของท่ีระลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครื่องรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ แมก้ระทั่ง
องคจ์กัรพรรดิอ์งคปั์จจบุนัยงัเคยเสดจ็อีกดว้ย 

 

 
 ย่านช้อปป้ิงชินจูกุ ใหท้่านอิสระและเพลิดเพลินกับการชอ้ปปิ้งสินคา้มากมายและ  เครื่องใช้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

นาฬกิา เคร่ืองเลน่เกมส ์หรือสนิคา้ท่ีจะเอาใจคณุผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส  าหรบัวยัรุ่น 
เครื่องส  าอางย่ีหอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก TOKYO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 อิสระช้อปป้ิงเมืองโตเกียว หรือ เลือกซือ้ทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ใหท้่านไดเ้ลือกอิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆใน เมืองโตเกียว โดยมีไกดค์่อยใหค้  าแนะน าท่านในการเดินทาง เช่นย่าน
ชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของ
เหลา่บรรดาแฟชั่นนิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศนูยก์ลางของของย่านนี ้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีท่ีคึกคกัท่ีสดุในญ่ีปุ่ น 
ในแต่ละวันมีผูค้นจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนท่ีใชบ้ริการสถานีแห่งนี ้ทางดา้นตะวนัตกย่านนีท่ี้เต็มไปดว้ยตึกระฟ้าหลาย
อาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในสว่นทางดา้นตะวนัออกนัน้คือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านท่ีเต็มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้, 
รา้นเครื่องใชไ้ฟฟา้ขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบนัเทิงยามราตรีท่ีมีรา้นอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นรา้นอิซากา
ยะ (Izakaya) เป็นตน้และยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัๆตา่งๆมากมาย เช่น  ย่านฮาราจูกุ, ย่านชิบูย่า, ย่านอากิฮาบาระ, 
ไดเวอรว์ติีโ้อไดบะ, ตลาดอาเมโยโกะ, ตลาดปลาสึคิจ,ิ ศาลเจ้าเมยจ์,ิ Tokyo Sky Tree 
หรือเลือกซือ้ทัวรเ์สริมโตเกียวดสินียแ์ลนด ์เตม็วัน เพิม่ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เดก็ 2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟ

ในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง] เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต  านานและ
จินตนาการของการผจญภยั ใชท้นุในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผสักับเครื่องเล่นในหลาย
รูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัสเ์หมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักับ HAUNTED MANSION บา้นผี
สิง, ตื่นเตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เท่ียวบา้นหมีพหู,์ ตะลยุอวกาศไปกับ 
BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกบัการต์นูท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY 
* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเตม็ทีจึ่งไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 

ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก TOKYO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 ชมซากุระ สวนอุเอโนะ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.30-22.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทัง้วดั ศาลเจา้ ทะเลสาบ และสวนสตัว ์ มี

ตน้ไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศรม่รื่นจึงเป็นสถานท่ีท่ีชาวโตเกียวนิยมมาพกัผ่อนกัน และในฤดใูบไมผ้ลิของทุกๆปีสวนอุเอโนะ
จะไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทัง้สองขา้งยาวไปตามทางเดินภายใน
สวน มีจ านวนมากกวา่ 1,000 ตน้ ท าใหด้งึดดูผูค้นจ านวนมากมาเย่ียมชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ  
(โดยปกตซิากรุะจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตน้เดือนเมษายน อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
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 ชอ้ปปิ้งต่อท่ี อิออน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีรา้นค ้าท่ีหลากหลาย
มากกว่า 150 รา้น เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเครื่องกีฬา และซุปเปอร์
มารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้่านไดเ้ก็บจดัการลสิตข์องฝากมาจากคนท่ีบา้นไดอ้ย่างครบครนัเตม็ท่ี 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล ์
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนินาริตะ เพ่ือเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

17.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 677 
สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

22.30 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 
** หากท่านทีต้่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

 

 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทริป 
หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง : OSAKA TOKYO ซากุระ ช้อปเพลิน 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 18-23 มี.ค.63 49,900 49,900 47,900 8,900 32,900 
วนัท่ี 20-25 มี.ค.63 55,900 55,900 53,900 8,900 33,900 
วนัท่ี 25-30 มี.ค.63 50,900 50,900 48,900 8,900 32,900 
วนัท่ี 03-08 เม.ย.63 55,900 55,900 53,900 8,900 33,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ  
ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกบัสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
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พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลอืเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
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2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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