
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์       Happy Time in Japan-OCT-TG-W02 

 
 

HAPPY TIME IN JAPAN โตเกยีว นาโกยา่ เกยีวโต โอซากา้ 
จุดเด่น 

 
 นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค าอันศกัดิส์ทิธิ ์ณ วดัอาซะกสุะ 

 ถา่ยรูปกับโคมไฟทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก คามนิารมิง ประตฟู้าค ารณ 

 โตเกยีวสกายทร ีหอคอยสือ่สารทีส่งูทีส่ดุในโลก 

 น่ังกระเชา้ Ropeway Kachi Kachi ชมววิพาโนราม่ารอบภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาปคาวากจุโิกะ ทีม่คีวามสงู 

1,075 เมตร  

 ครัง้หนึง่ในชวีติขึน้ชมความงามของ ภูเขาไฟฟจู ิ 

 หมูบ่า้นน ้าศักดิส์ทิธิ ์โอชโินะฮคัไค 

 เรยีนรูว้ธิกีารรับมอืเมือ่เกดิแผน่ดนิไหวที ่ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว Earth Quake 

 ศาลเจา้ชนิโต Fushimi Inari  
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 เทีย่วเมอืงหลวงเกา่เกยีวโตชม ปราสาททอง คนิคาคุจ ิ

 ชม ปราสาทโอซากา้ ป้อมปราการอนัน่าเกรงขามของโชกนุ โตโยโตม ิฮเิดโยช ิ

 ชอ้ปป้ิงจใุจ ในแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงั โกเท็มบะเอา้ทเ์ล็ต, ชนิไซบาช,ิ ออิอน 

 เต็มอิม่กับ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์อนัเลือ่งชือ่พรอ้มน ้าจิม้รสเด็ด 

 ผอ่นคลายกับการแชน่ ้าแร่ ออนเซ็น Onsen 
 

ชื่อโปรแกรม HAPPY TIME IN JAPAN โตเกยีว นาโกย่า เกยีวโต โอซากา้   
จ านวน 5 วนั 3 คนื 

วนัที ่ รายละเอยีดการทอ่งเทีย่ว มือ้อาหาร โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 

D1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ (วนัเช็คอนิ)  
TG642 BKK-NRT 23:50-08:10 

- / - / -  

D2 นารติะ - วดัอะซะกสุะ - โตเกยีวสกายทร ี- น่ังกระเชา้คาจคิาจ ิ- โก

เท็มบะเอา้ทเ์ล็ต **พเิศษ Onsen / บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ*์* 

- / L / D Route Inn Kawaguchiko 

or SIMILAR 

D3 ภเูขาไฟฟจู ิชัน้ 5 (ขึน้อยู่กบัสภาพภมูอิากาศ) - หมูบ่า้นน ้าใส Oshino 

Hakkai - ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว - ทะเลสาปฮามานะ - ชอ้ปป้ิงซา

กะเอะ 

B / L / - Best Western Nagoya   

or SIMILAR 

D4 ปราสาททองคนิคาคจุ ิ- ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- ดวิตีฟ้ร ี- ชนิไซบาช ิ B / L / - Plaza Osaka or SIMILAR 

D5 ปราสาทโอซากา้ (ชมรอบนอก) - Aeon - สนามบนิคนัไซ - 

สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ   
TG673 KIX-BKK 17:35-22:00 

B / L / -  

 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

20:30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร
ขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ THAI 

AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 

23:50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดย

เทีย่วบนิที ่TG642 
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วนัที ่2 นารติะ - วดัอะซะกสุะ - โตเกยีวสกายทร ี- น ัง่กระเชา้คาจคิาจ ิ- โกเท็มบะเอา้ทเ์ล็ต 

 

08:10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน นารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขัน้ตอน
การตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย ส าคญั!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะ

มโีทษจบั และปรบั เดนิทางสู ่นครโตเกยีว น าทา่นแวะเยีย่ม
ชม วดัอาซากุสะแคนนอน Asakusa Kannon วัดพุทธที่

เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ภายในประดษิฐานองค์ เจา้แม่
กวนอมิทองค า ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพร

เพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามิ
นารมิง ประตฟู้าค ารณ ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงู

ถงึ 4.5 เมตร ไดช้ือ่วา่เป็น โคมไฟทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก แขวนอยู่

อยู่โดยม ีถนน
น า ค า มิ เ ซ 

ถนนชอ้ปป้ิงที่
มีชือ่เสยีงของวัด มีรา้นขายของที่ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็น

เครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย

ขนมที่คนญี่ปุ่ น มายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกัน เพื่อซื้อขนม
กลับไปฝากคนทีใ่หท้่านแวะถ่ายรูปคู่กับหอชมววิทีส่งูทีสุ่ดใน

โลก โตเกยีวสกายทร ีTokyo Sky Tree เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่
วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงู 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่

คอืหอคอยแคนตันทาวเวอร์ทีน่ครกว่างโจวของจีน ซึง่มคีวาม

สงู 600 เมตร และหอซเีอ็น 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทกุทา่นน่ังกระเชา้ Rope Kachi Kachi ชมทศันียภาพแบบ

พาโนรามารอบภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาปคาวากจุโิกะ ทีค่วามสงู 
1,075 เมตร จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนด์

เนมที ่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต Gotemba Premiun 

Outlets แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นโก
อนิเตอรม์ากมายกบัคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ลา่สดุ อาท ิMK MICHEL 

KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 
TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, 

DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ 

และนาฬิกาหรูอย่าง  TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, 
TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, 

SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, 
HAKKA KIDS, MIKI MOUSE 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ)์ 

หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกบัการแชน่ ้าแร่ ออนเซ็น Onsen สปาแบบฉบับญีปุ่่ นแทต้ามอธัยาศยั 

 
ทีพ่กั ROUTE INN KAWAGUCHIKO หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3 
ภูเขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 (ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ) - หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค - ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว 

- ทะเลสาปฮามานะ - ซากะเอะ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิMt Fuji ชัน้ 5 โดยรถโคช้แต่
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าสามารถขึ้นไดถ้ึงชัน้ไหน ใหท้่าน

สมัผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิซึง่ภูเขาไฟฟจูเิป็นภเูขา
ทีย่ังไม่ดับสนิทมีความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 3,776 เมตร 

และเป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิ์ของชาวญี่ปุ่ นที่เชือ่กันว่าเป็นที่สงิ
สถิตของเทพเจา้ ดังนั้นภูเขาไฟฟูจิจึงเป็นสถานที่ตอ้งหา้ม

ส าหรับสตรีมานานนับรอ้ยๆ ปี จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บา้นโอชิ

โนะฮคัไค OshinoHakkai เป็นหมู่บา้นทีต่ัง้อยู่ใกลภู้เขาไฟ
ฟู จิ  บ ริ เ ว ณ

ทะเลสาบยา
มานาคาโกะ 

(Lake Yamanaka-ko) เป็นแหล่งน ้ าตามธรรมชาติตั ้งอยู่ใน

หมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรือพูดในทางกลับกันคอืกลุ่มน ้า
ผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้วแรกทีย่่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็

สมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาตทิี่
มใีหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุ์

แหวกวา่ยสบายอารมณ์ อณุหภมูใินน ้าเฉลีย่อยูท่ี ่10-12 องศาฯ 

และทีส่ าคัญหมู่บา้นโอชโินะยัง เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอป
ชนัเยีย่ม  

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว Fuji no eki ทา่นจะไดรั้บขอ้มูล และขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับการเกดิแผ่นดนิไหวรวมทัง้
ข่าวแผ่นดินไหว และการวิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน , แผ่นเปลือกโลกseismometers ท านาย

แผ่นดนิไหวสิง่แวดลอ้มสนึาม ิSeismologists ท านายอาศัยอยู่

ในขณะนี้, วิดีโอ, ขอ้มูล, รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายใน
ปัจจุบันและล่าสุดแผ่นดนิไหวโลก จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ 

เมอืงโอซากา้ ผ่าน ทะเลสาบฮามานา่ ทะเลสาบทีเ่พาะพันธุ์
ปลาไหลทีใ่หญ่ทีส่ดุในบริเวณนัน้ อสิระใหท้่านไดช้มทวิทัศน์ 

และเลอืกซือ้พายปลาไหลทีข่ ึน้ชือ่เพื่อเป็นของฝากและทาน

เล่นจากนัน้เดนิทางต่อสูเ่มอืงนาโกย่า ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิง
ย่าน ซากะเอะ นาโกยา่ Nagoya Sakae ชม และซือ้สนิคา้

มากมายเป็นย่านชอ้ปป้ิงดังนาโกย่าเป็นย่านชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่
ของเมอืงนาโกย่า ทีเ่พรียบพรอ้มไปดว้ยรา้นรวงมากมาย อาท ิ

เครื่องใชไ้ฟฟ้า, อุปกรณ์ตกแต่งบา้น, อุปกรณ์เครื่องครัว , 
เสือ้ผา้, เครือ่งส าอาง หรอืเลอืกลิม้ลองอาหาร และขนมสไตลญ์ีปุ่่ นมใีหเ้ลอืกมากมาย 

 

ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 

ทีพ่กั BEST WESTERN NAGOYA  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 วดัคนิคาคุจ ิ- ศาลเจา้ฟชูมิ ิ- ดวิตรีฟ้ร ี- ชนิไซบาช ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต เป็นเมอืงหลวงเก่าของประเทศญีปุ่่ น

ก่อนทีจ่ะเปลีย่นเป็นเมืองโตเกยีว ว่ากันว่าผูใ้ดทีม่าเยือนแดน

อาทติยอ์ทุัยแลว้ไม่ไดม้าเยอืนเมอืงเกา่ของญีปุ่่ นถอืวา่มาไม่ถงึ
ญี่ปุ่ น จากนั้นน าท่านชม ปราสาททองคนิคาคุจ  ิน าท่านชม

บา้นพักตากอากาศของโชกนุ อาชคิงะ โยชมิสิ ึจากการต์นูเรือ่ง
ดงั อคิควิซัง เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ชมความงามของตัวปราสาทที่

ตัง้อยู่กลางน ้า ความงดงามสทีองสะทอ้นลงผนืน ้า ปราสาทแห่ง
นี้ไดรั้บการยกย่องจากนักประวัตศิาสตร์ชาวอังกฤษว่าสรา้งได ้

อยา่งกลมกลนืประณีตสวยงามไดส้ดัสว่นเป็นทีส่ดุ 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้ชม ศาลเจา้ฟูชิมอินิารไิทฉะ Fushimi Inari 
ตัง้อยู่ในเขตฟชุมิ ิเมอืงเกยีวโต ชาวบา้นเรยีกกันโดยทั่วไปว่า 

โออนิาริซัง ตัวโบสถ์สรา้งบริเวณตนีเขาอนิาริยามะ แต่อาณา

เขตศาลเจา้ใหญ่ครอบคลมุภูเขาทัง้ลกู ศาลเจา้อนิารมิมีากกว่า 
30,000 แห่งทั่วประเทศ โดยฟุชมิอินิารถิอืเป็นศาลเจา้ทีใ่หญ่

ทีส่ดุ และมปีระวัตศิาสตร์ยาวนานถงึ 1,300 ปี ลักษณะพิเศษ
ของทีน่ี่คอืปรมิาณเสาโทรอิทิีข่ ึน้ชือ่ว่า เซมบง้โทรอิ ิแมจ้ะชือ่ 

เซมบ ง้  ( พั น

ตน้) แต่ความ
จริงที่นี่มีเสา

โทรอิมิากถงึกวา่ 10,000 ตน้ทเีดยีว เสาโทรอิทิีต่ัง้เรยีงยาวสดุ
ลกูหูลูกตาพาใหผู้ม้าเยอืนรูส้กึราวถูกดูดไปสูอ่กีโลกหนึ่ง เดนิ

ทางเขา้ โอซากา้ ใหท้่านไดเ้ดินเที่ยวหรือช็อปป้ิงไดต้าม
อัธยาศัยใน ย่านชนิไซบาช ิย่านทีเ่ก่าแก่และชคิทีสุ่ดในโอ

ซากา้  ซึ่ง เ ต็มไปดว้ยร า้นเสื้อผา้ทั ้งแบรนดังอีกทั ้ง ยังมี

รา้นอาหารมากมายนับว่าเป็นย่านช็อปป้ิงทีเ่หมาะกับนักเทีย่ว
ทกุเพศทกุวยั 

 
ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 

ทีพ่กั PLAZA OSAKA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 โอซากา้ - Aeon - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ ป้อมปราการอันน่าเกรง

ขามของโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยช ิก าแพงหินแกรนิตสูงชัน
แสดงใหเ้ห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของฝีมือมนุษย์ในอดตี องค์

ปราสาทที่สูงเด่นเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ใหท้่านไดศ้ึกษาจาก

แบบจ าลอง ในโบราณวัตถุต่างๆ และยังเป็นจุดชมววิของเมอืง
โอซากา้ที่งดงามอีกดว้ย อสิระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินชื่นชม

ธรรมชาตบิรเิวณรอบปราสาทโอซากา้ 
 

เทีย่ง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
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ใหท้่านอิสระไดช้อ้ปป้ิง ณ ออิอน ช้อปป้ิงพลาซ่า Aeon 
Shopping Center ศูนย์รวมแห่งสนิคา้ชัน้น านานาชนิด อาทิ

นาฬิกา, กลอ้ง,กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ยี่หอ้ต่างๆ และยังมี 

รา้น100เยน สนิคา้ ทีม่คีณุภาพดแีต่ราคาแสนถูก จากนัน้พรอ้ม
กัน ณ จุดนัดหมาย (กรุณาตรงต่อเวลา) น าท่านเดนิทางสู ่ท่า

อากาศยาน คนัไซ 
 

17:35 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG673 
 

22:00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้ม
ดว้ยความประทับใจ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 

เดอืน  ตลุาคม 

27 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60  39,999 39,999 39,999 8,500 - 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 ***หากทา่นถูกเจา้หนา้ทีต่ม.ญีปุ่่ นกกัตวัไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งถูกกักตัว และสง่ตัว

กลบัประเทศไทย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 
 ***หากทา่นตดิดา่นตม.ทัง้ฝ่ังประเทศไทยหรอืประเทศญีปุ่่ นท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางทอ่งเทยีวได ้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทวัรใ์ดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 
 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคุเทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 1,000 บาท /ทา่น ตลอดทริ
ปการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่)  
 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหตุ 

 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
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สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 10,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนียม
ในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์       Happy Time in Japan-OCT-TG-W02 

ใบจองทวัร ์ ญีปุ่่ น 
 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    

E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
2. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
3. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
   


