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  วันแรก  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                                       

20.00 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ช ั้น 4 สว่นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 
   โดยสายการบินไทย เจา้หน้าท่ีคอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นข้ึนเคร่ือง 
23.30 น.   เหินฟ้าสู ่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 622 
   (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ช ัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง)  

วันทีส่อง             โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ชมซากุระ) – EXPO PARK(ชมซากุระ) – ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ และย่านนัมบะ                                    

  หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม: ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (เพิ่มเงินผูใ้หญ ่2,800 บาท, เด็ก 1,900 บาท / ทา่น)  

07.00  น.   เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ณ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
  ท่านที่ซ้ื อทัว ร์เสริม  ---> เ ดินทางสู่ “ยูนิเวอร์แซล  สตู ดิโอ เจแปน ” ทา่น จะได้สัมผัสกบัเ ร่ืองราวมหัศจรร ย์              

ในโลกของสีสันแหง่จินตนาการ พร้อมทั้งต่ืนเตน้เร้าใจไปกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิดกบัสวนสนุกอนั ย่ิงใหญต่ระการ
ตาของโลกภาพยนตร์ ให้ทา่นรว่มสนุกท้าทายกบัเคร่ืองเลน่หลากหลายชนิด ต่ืนเต้น ระทึกใจจากหนังดงั ท่ีทา่นชื่น
ชอบ ภายในอาณาบริเวณอนักวา้งขวาง แบง่ออกเป็นโซนหลักๆ 8 โซน และ อีก 1 โซนใหม ่The Wizarding World 
of  Harry Potter  อาทิเชน่ New York โซนท่ีจ าลองบรรยากาศของเมอืงนิวยอร์กในยุคปีค.ศ. 1930 ม ีโรงภาพยนตร์ 
3 มิติ เร่ืองคนเหล็กและเคร่ืองเลน่ The Amazing Adventures of Spider-Man ผจญภัยลา่เหลา่ร้ายไปกบัสไปเดอร์
แมน  Hollywood โซนท่ีเต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์ 4 มิติพร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็คต์สุด ตระการตาสมจริงราวกบัเขา้ไป
อยูใ่นโลกแหง่ภาพยนตร์ ทั้ง เช ร็ค เซซามิสตรีท พร้อมนั่ง รถไฟเหาะ Hollywood Dream – The Ride ชมววิสวน
สนุกในมมุสูงด้วยความเร็วกวา่ 80 กิโลเมตรตอ่ช ั่วโมง  San Francisco ร่วมเจาะเวลาหาอดีตไปกบัรถไทม์แมชชีน 
จากภาพยนตร์เร่ือง Back to the Future Jurassic Park จ าลองบรรยากาศแบบในภาพยนตร์เร่ือง จูราสสิคพาร์ค ลอ่ง
แพหนีการตามลา่ของเหลา่ ไดโนเสาร์พ ร้อมกบัด่ิงลงจากความสูงกวา่ 25 เมตร สู่พื้นน ้ าเ บ้ืองลา่งสุดต่ืนเต้น 
Universal Wonderland โซนน้่ีเ ปิดเน่ื องในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปีของ Universal Studio Japan ดินแดนอัน
แสนสนุกของน้องๆหนูๆ ประกอบไปด้วยธีมปาร์คท่ีสร้าง จากตัวการ์ตูนยอดนิยม 3 เร่ือง ไดแ้กแ่มวเหมยีวคิตต้ี เจ้า
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ตูบสนูปป้ีและเหลา่ตวัละคร จากเซซามสิตรีท แตล่ะธีมจะมีอาคารสีสันสดใส ดา้นในมีร้านอาหาร ของเลน่เด็กและ 
เคร่ืองเลน่แสนสนุกให้เลือกมากมาย Lagoon สระน ้ าขนาดใหญส่ าหรับจดัการแสดงชดุปีเตอร์แพน Water World 
การแสดงโชวสุ์ดระทึกใจด้วยฉากท่ีจ าลองมาจาก ภาพยนตร์เร่ือง Water World ท่ีทั้งสนุก ต่ืนเตน้และ ตลกสุด ๆ 

Amity Village ต่ืนเต้นไปกบัการลอ่งเ รือหลบหนี การ ตามลา่ของฝูงปลาฉลามยกัษ์จากภาพยนตร์ เ ร่ือง JAWS
นอกจากน้ียังมขีบวนพาเหรดของเหลา่ตวัการ์ตูนดัง  ของคา่ยยูนิ เวอร์แซล อยา่ง Snoopy, Elmo and friends, Kitty, 
Shrek, Woody และอ่ืนๆ 

         จากนั้นให้ทา่นได้ทอ่งไปยงัโลกแห่งเวทมนต์ท่ีร่ายมนต์ใสท่ั้งเ ด็กและผูใ้หญท่ัว่โลก  ในโซน THE WIZARDING 
WORLD OF HARRY POTTER ด้วยการเนรมิตพื้นท่ี 1 ใน  5 ของสวนสนุกแหง่น้ี  ให้เป็นฉากตา่งๆของโลกเวท
มนต์ ทั้ง  โรงเรียนฮอกวอตส์  ของเหลา่พอ่มด แมม่ด หมูบ่า้นฮอกมี้ด สถานีรถไฟคิงส์ครอส  ร้านขายของแปลก
ประหลาดในโลกแหง่จินตนาการแห่งน้ี และไมพ่ลาดกบัการลอง บตัเตอร์เบียร์ เคร่ืองด่ืมข้ึนชื่อของเหลา่พอ่มด แม ่
มด อิสระให้ทุกทา่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก ทั้ง ไมก้วาดกายสิทธ์ิ หรือเคร่ืองมอืเวทมนต์ตา่งๆ เป็นตน้ 

 
 

  ท่านทีไ่ม่ได้ซ้ือทวัร์เสริม ---> น าทา่นเดินทางสู ่“ปราสาทโอซาก้า” (ถ่ ายรูปด้านนอก) สร้างข้ึน ในปี 1583 โดยทา่น
ไดเมียว ฮิเดโยชิ โทโยโทมิ ปราสาทแห่ง น่ีล้อมรอบด้วยก  าแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา  และคูน ้ าขน าดใหญ ่                   
เพื่อป้องกนัการรุกรานจากข้าศึก โดยหินแตล่ะกอ้นมีการวางทบัซ้อนกนัอยา่งแน ่นหนาและแข็งแรงโดยไมไ่ด้                
ท าการตัดหินเลย หลงัจากการเสียชีวติของทา่น ฮิเดโยชิ ปราสาทถูกลายลงโดยทหารของโทคงุาวะและเป็นการปิด
ฉากตระกูลของโทโยโทมิ ในปี 1997 มกีารบูรณะคร้ังใหญ ่และปรับปรุงด้านในให้ทันสมยั กลายเป็นพิพิธภ ัณฑ์
เกี่ยวกบัประวติัความเป็นมาของปราสาทและเ ร่ืองราวของทา่นไดเมียว ฮิเดโยชิ โทโยโทมิ ผู ้ริเ ร่ิมการกอ่สร้าง
ปราสาท ให้ทา่นเกบ็ภาพกบัตน้ซากรุะท่ีบานสะพร่ังในสวนรอบปราสาทกนัตามอัธยาศัย  

จากนั้น  น าทา่นเดินทางสู ่“EXPO PARK”  ในอดีตสวนสาธารณะแห่งน้ีเคยเป็นสถานที่จัดงาน  EXPO มากอ่น ปัจจุบนัเป็น
สวนสาธารณะท่ีเต็มไปด้วยต้นไม ้และดอกไมน้านาพรรณ ท่ีตา่งแบง่เวลาออกดอกตามฤดูกาล  ให้ทา่นได้ถา่ยรูป
กบั "อนุสาวรีย์  Tower of the Sun" หรือหอคอยแห่งดวงอาทิตย์ อนุสาวรีย์รูปทรงแปลกตาท่ีมองแลว้มเีอกลกัษณ์
เฉพาะตัว และเคยเป็นแลนด์มาร์ก และเป็นจุดศูนย์กลางของงาน  ออกแบบโดยน ายโอคาโม ทาโร่ และเป็น               
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แรงบันดาลใจให้นายนาโอก ิอุรุซาวา่ ท่ีน าอนุสาวรีย์แห่ง น้ีมาวาดร่วมอยู ่ในการ์ตูนเร่ือง 20th Century Boy ด้วย 
อิสระให้ทา่นไดเ้กบ็ภาพกนัตามอธัยาศัย 

จากนั้น  น าทา่นเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นช ้อปป้ิงชื่ อดังของเมืองโอซาก ้า เพ ลิดเพลินกบัการช ้อปป้ิงไร้ขีดจ าก ัด              
บนถนนความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ซ่ึงมร้ีานค้าและห้างสรรพสินคา้เ รียงรายกนัตลอดสองข้างทาง กบัสินคา้มากมาย 
ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋านา่รักๆ รองเทา้แฟช ั่นสวยๆ เคร่ืองส าอางและสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod กลอ้ง นาฬิกา Mp3 มใีห้
เลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นน้ี และชอ้ปป้ิงกนัตอ่ท่ียา่น “นัมบะ” ยา่นช ้อปป้ิงชื่อดงัอีกแห่ง
หน่ึงของเมืองโอซากา้ท่ีอยูติ่ดกบัยา่นชินไซบาชิ มทีั้งร้านคา้ และห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง ให้
ทา่นได้เลือกซ้ือสินคา้ตา่งๆ ทั้ง เส้ือผ้าเ ก๋ๆ กระเป๋าน ่ารักๆ รองเทา้แฟช ั่นสวยๆ เคร่ืองส าอาง กลอ้ง นาฬิกา และ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อิเล็กทรอนิคตา่งๆกนัให้ทา่นไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 
ค ่า                  รับประทาน อาหารค ่า แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า   

        สมควรแก่เวลา ***รับคณะทีซ้ื่อทวัร์เสริม ณ จุดนัดพบ*** เพ่ือเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั 
    ทีพ่กั  NEW OTANI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันทีส่าม นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – วัดไดโกจิ    

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสูเ่มอืงนารา ชม “วัดโทไดจิ” ซ่ึงเ ป็นวิหารไมท่ี้ใหญท่ี่สุด ในโลก เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป
ส าริดองค์ใหญ ่ตั้งแตส่มยัคริสศตวรรษท่ี 8 พระพทุธรูปองค์น้ีสูง  16.2 เมตร หนัก 452 ตนั และระหวา่งทางเดินสู่
วหิารแหง่น้ี และเพลิดเพลินกบัความน่ารัก และการป้อนอาหารให้กบัฝูงกวางมากมายท่ีปลอ่ยให้อยูต่ามธรรมชาติท่ี 
“สวนกวาง” 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าทา่นเดินทางสู่ เ มืองอาราชิยาม่า  น าทา่นชมความสวยงาม ร่มร่ืน  ของทิวไผ่ อนัเขียวขจีนับหมืน่ต้นตลอดข้าง 
จากนั้นชม สะพาน              โทเก็ตสึเคียว สะพานท่ีเล่ืองลือวา่เป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดอีกแหง่ในเกยีวโต 
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จากนั้น น าทา่นเดินทางสู่ “วัดไดโกจิ”  วดัน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก มีอาคารตา่งๆท่ีสวยงาม มเีจดีย์ 5 ช ั้น                    
ท่ีเกา่แกท่ี่สุดในเกียวโต มีอาคารหลักท่ีรวมรวมวตุัโบราณและพระพุทธรูปไว ้และยังมีสวนซากุระสวยๆให้
นักทอ่งเท่ียวไดช้ม อิสระให้ทา่นไดเ้กบ็ภาพกนัตามอธัยาศัย 

ค ่า                  รับประทาน อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
   พกัที ่HEIAN NO MORI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันทีส่ี่  วัดคิโยมิสึ – ทะเลสาบฮามานะ – HAMAMATSU FLOWER PARK – โอชิโนะฮัคไค  

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 

น าทา่นชม “วัดคิโยมิสึ” วดัท่ีสร้างข้ึนบนเนินเขาโดยการใชท้อ่นซุงน ามาวางเรียงกนั และไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น
มรดกโลกอีกแห่งหน่ึง น าทา่นนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและด่ืม “น ้ าศักด์ิสิทธ์ิสามสาย” ท่ีเชื่อวา่เมื่อด่ืมแลว้จะประสบ
ความส าเร็จสามดา้นคือ “ชื่อเสียง เ งินทอง และสุขภาพ” อิสระกบัการเลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นบนถนน “โอชะซากะ” 
และ “ซนัเน็งซากะ” ชาเขียว ขนมญี่ปุ่น พวงกญุแจ พดัญี่ปุ่นฯลฯ 

จากนั้น  น าทา่นผา่นชม “ทะเลสาบฮามานะ” แหลง่เพาะเล้ียงปลาไหลท่ีใหญ ่ท่ีสุดของญี่ ปุ่น  ไปยัง “HAMAMATSU 
FLOWER PARK” สวนดอกไมข้นาดใหญใ่กล้ทะเลสาบฮามานะ ท่ีมีดอกไมน้านาพนัธ์ให้นักทอ่งเท่ียวได้เข้าชม 
ให้ทา่นได้ชมต้นซากุระท่ีปลูกเรียงรายกวา่ 1 ,300 ต้น และยงัมีดอกทิวลิปกวา่ 500 ,000 ต้น ท่ีบานในชว่งเวลา
เดียวกนัน้ี รวมกนัเป็นววิท่ีสวยงามเป็นอยา่งย่ิง ให้ทา่นไดเ้กบ็ภาพกนัตามอธัยาศยั 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าทา่นเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บอ่น ้ าท่ีเกดิจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหล

ลงมาสูพ่ื้นดิน และซึมไปยงับอ่น ้ าแตล่ะบอ่ ดงันั้นน ้ าท่ีอยูใ่นบอ่จะเป็นน ้ าท่ีใสสะอาด ในปี 1985 สถานท่ีแหง่น้ียัง
ได ้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหลง่น ้ าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญี่ปุ่นอีกดว้ย 

ค ่า                   รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั *** ขาปยูักษ์ ***         

   พกัที ่  TOMONOKO HOTEL หรือเทยีบเท่า                       
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ให้ทา่นไดสั้มผสักบัการอาบน ้ าแร่หรือเรียกอีกอยา่งวา่ ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผอ่นคลายความเมื่อยล้า การอาบ
น ้ าแรจ่ะท าให้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเครียดอีกด้วย 

วันทีห้่า  ภูเขาไฟฟจูิ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต – โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจุกุ   

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม   
น าทา่นชม “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง ่านอยูเ่หนือเกาะญี่ ปุ่นด้วยความสูง  3,776 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล และรูปทรง
กรวยคว  า่    ท่ีไดสั้ดสว่นจึงเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์ และกวีผู ้มี
ชื่อเสียงของญี่ ปุ่น เดิมทีชาวญี่ ปุ่นเชื่อกนัวา่ภูเขาไฟฟูจิเป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ และเป็นท่ีสถิตของเทพเจ้าจึง เป็นแดน
ตอ้งห้ามส าหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกดิการระเบิดคร้ังสุดทา้ยเมือ่กวา่สามร้อยปีมาแล้ว 

จากนั้น น าทา่นเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” แหลง่ทอ่งเ ท่ียวยอดนิยมท่ีมภีู เขาไฟฟูจิเ ป็นฉากหลังและมบีอ่น ้ าพ ุร้อนซุกซอ่นอยู ่
มากมาย  น าทุกท ่าน ล่ อง เรือ โจรสลั ด  ยั งบ ริ เวณ  “ทะเล ส าบอาชิ” สัมผัสบรรยากาศ  และ ชมความงาม                       
ของทะเลสาบน ้ าจืดขนาดใหญท่ี่เกดิจากการระเบิดของภูเขาไฟเมือ่กวา่ 3,000 ปีท่ีแลว้ 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
 น าทา่นเดินทางสู่ “โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ ต” แหลง่รวมสินค้าน าเขา้และสินค้าแบรนด์ญี่ ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย

กบัคอลเลคช ั่น เส้ือผ้าล ่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เ ลือก
ซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ ห รือเลือกซ้ือสินค้าส าห รับคุณห นู Aigle, 
Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย   

จากนั้น น าทา่นชอ้ปป้ิงกบัยา่นแหง่ความเจริญอนัดับหน่ึงของกรุงโตเกยีว “ชินจูกุ” ทา่นจะไดพ้บกบัห้างสรรพสินคา้ และ
ร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซ่ึงจะมผูี้คนนับหมืน่ เดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกดว้ย  เชิญทา่นเลือกชม
สินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูป เส้ือผา้, รองเทา้ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ 

ค ่า                   รับประทานอาหารค ่า แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า  

    พกัที ่JAL CITY HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วันทีห่ก  สวนอุเอโนะ(ชมซากุระ) – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูป) – สวนสุมิดะ(ชมซากุระ) – โอไดบะ  
   – Diver city – Aqua city & decks (ถ่ายรูปสะพานเรนโบว์) – สนามบินฮาเนดะ 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม   
 น าทา่น เดินทางสู่ “สวนอุเอโน ะ” สวนสวยกลาง กรุงท่ีรวบรวมพัน ธ์ุไมน้ าน าช นิ ดจากทั่วทุกมุมโลก และ                 

เป็นสถานท่ีพ ักผอ่นหยอ่นใจของคนโตเกียว นอกจากสวนสวยแล้วสวนอุเอโนะยังมีสวนสั ตว์ และพิพิธภณัฑ์                
กลางสวนอีกดว้ย ให้ทา่นไดเ้กบ็ภาพกบัจุดชมซากุระท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดของชาวโตเกยีวกนัตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าทา่นไปยงั “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วดัท่ีเหลา่โชกนุและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธา เป็นอยา่งมาก 
นมสัการองค์เจ้าแมก่วนอิมทองค าท่ีประดิษฐาน ในวิหารหลังใหญ ่ถา่ยภาพเป็นท่ีระลึกกบั  “คามนิาริมง (ประตูฟ้า
ค ารณ)” ซ่ึงมโีคมไฟสีแดงท่ีได้ชื่อวา่เป็น “โคมไฟท่ีใหญท่ี่สุดในโลก” แขวนอยู ่โดยมี ถนนร้านค้า“ถนนนากามิ
เสะ” แหลง่รวมสินคา้ของท่ีระลึกตา่งๆมากมาย อาทิ พวงกญุแจ ตุ๊กตาแมวกวกัดาบซามไูร ชดุกิโมโน ร่มญี่ ปุ่น หรือ 
“ขนมอาเกมนัจู” ขนมข้ึนชื่อ กส็ามารถหาซ้ือไดท่ี้ถนนแหง่น้ี 

จากนั้น ให้ทา่นได้ถา่ยรูปกบั “โตเกียว สกายทรี” หรือ โตเกยีวทาวเวอร์แห่งใหม ่โตเกยีวเป็นหอกระจายคล่ืนตั้งอยูท่ี่เขต               
ซมุดิะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ ปุ่น ปัจจุบนัเป็นส่ิงกอ่สร้างท่ีสูง ท่ีสุดในประเทศญี่ ปุ่น  ท่ีความสูง 634.00 เมตร(2 ,080 
ฟุต) ให้ทา่นไดเ้กบ็ภาพกนัตามอัธยาศยั *** หากมีเวลา*** น าทา่นเดินไปยงั “สวนสุมิดะ” ให้ทา่นไดเ้กบ็ภาพสวยๆ
กบัตน้ซากรุะกวา่ 300 ตน้ ท่ีเรียงรายอยูต่ามริมแมน่ ้ าสุมดิะ ให้ทา่นเกบ็ภาพกนัตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าทา่นไปยงั  “DiverCity Tokyo Plaza” แหลง่ชอ้ปป้ิง ท่ีมีร้านคา้ ร้านอาหารมากมายให้ทา่นไดเ้ ลือกชม เลือกซ้ือ
กนัตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าท ่านไปยัง  “Aqua city และ Decks” ซ่ึ งตั้ง อยูริ่มอ ่าวโตเกียว สถาน ท่ีออกเดทของห นุ ่มสาวญี่ ปุ่นท่ีได้รับ                 
การโหวตวา่ “โรแมนติกท่ี สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรน โบว์” ท่ีพ าดผา่น จากโอไดบะ                    
สูเ่มืองโตเกยีว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลกัษณ์ของเมอืงตั้งตระหงา่นอยู ่รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ช ั่นญี่ ปุ่น
ยืนถือคบเพลิงอยูริ่มอา่วโตเกยีว 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า  

ค ่า                   รับประทานอาหารค ่า แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า  
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    สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดินทางสูส่นามบินฮาเนดะ      

วันทีเ่จ็ด สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 

00.20 น.     เหินฟ้าสู ่เมอืงไทย โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่  TG661 
04.50 น.     เดินทางถึงเมอืงไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 
 

**************************************************** 
 

หมายเหตุ  :  รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
อัตราค่าบริการ  (ราคาตอ่ 1 ทา่น) 

วันเดินทาง 
ราคา 

(บาท / ท่าน) 
ผู้ใหญ่ 

เด็ก 1 ท่าน  

พกักับ 
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน  

พกักับ 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 1 ท่าน  

พกักับ 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

28 ม.ีค. – 3 เม.ย. 60 
รวมตัว๋ 58,900.- 55,900.- 55,900.- 52,900.- 9,500.- 

ไมร่วมตัว๋ 39,900.- 39,900.- 39,900.- 36,900.- 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. กรณีท ีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนตามทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอื เลือ่นการเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 14 วันก่อนการเดนิทาง  

2. กรณีท ีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศ หรอื ระหว่างประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับวันเดนิทางทีท่่านไดท้ าการจองไวก้ับ

ทางบรษัิทฯ กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ท ีใ่หท้ราบ ก่อนการช าระเงนิค่าต๋ัวดังกล่าว หากเกดิขอ้ผดิพลาด  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการงดความดูแลรับผดิชอบในค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ดังกล่าวทุกกรณี 

3. การช าระคา่บรกิาร  
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3.1 กรุณาส ารองทีน่ั่ง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าทัวร ์ท่านละ 10,000 บาท  

3.2 กรุณาช าระค่าต๋ัวเครือ่งบนิ 30 วันก่อนออกเดนิทาง หรอื ตามก าหนดการในใบแจง้การช าระเงนิ 

3.3 กรุณาช าระค่าทัวรท์ัง้หมด 15 วันก่อนออกเดนิทาง หรอื ตามก าหนดการในใบแจง้การช าระเงนิ 

4. การยกเลิกและคนืคา่ทวัร ์ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืมัดจ าทัง้หมด 

4.2 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป เก็บค่าใชจ่้ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท  

4.3 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25 - 30 วัน เก็บค่าใชจ่้ายเบือ้งตน้ 10,000 บาท 

4.4 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 - 25 วัน ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทัวรท์ัง้หมด  

4.5 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทัวรท์ัง้หมด  

4.6 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าท ีน่ั่งกับสาย

การบนิและค่ามัดจ าท ีพั่ก รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมด  

4.7 กรณีวซ่ีาไม่ผ่าน (ท่านไดใ้หค้วามร่วมมอืในการเตรยีมเอกสารอย่างถูกตอ้ง และตรงตามก าหนดเวลา)  

ทางบรษัิทฯ ยินดคีนืค่าทัวรใ์ห ้โดยหักค่าบรกิาร 2,000 บาท ต่อ ท่าน  

4.8 กรณีท ีท่่านมคีวามประสงคจ์ะยื่นวซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลังจากวันทีท่างบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกต๋ัว  

เครือ่งบนิแลว้ หากวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน ทางบรษัิทฯ ขอเรยีกเก็บค่าต๋ัวเครือ่งบนิ 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึน้อยู่กับ

ราคาต๋ัวเครือ่งบนิในแต่ละกรุ๊ป)  

4.9 กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

หมายเหตุ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิาร รายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง  

พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าเขา้สถานที ่และค่าใชจ่้ายนัน้ๆคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1.คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิ (ต ัว๋กรุ๊ป บนิไป – กลบั พรอ้มคณะ) ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์

ขา้งตน้ การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีต๋ัวกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้50% โดยขึน้อยู่

กับเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนิ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอืทัง้หมดนัน้ ออกโดยสายการบนิ ทางบรษัิทไม่
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อาจก าหนดเองได ้ อนงึการเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลัง หากมค่ีาใช่จ่ายใดๆ ทเีพิ่มขึน้ ถอืเป็นค่าทัวรส่์วนเพิ่มท ีท่าง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ ตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกต๋ัว 

2.คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า  

หมายเหตุ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีท ีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่างกัน ซึง่

อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งตดิกันตามทีต่อ้งการ ดังนั ้นท่านควรทีจ่ะส่งเรือ่งแจง้ขอหอ้งพักดังกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลา อย่าง

นอ้ย 30 วัน 

3.คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมล่วงหนา้ หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรือ 

ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชม

สถานทีดั่งกล่าวได ้ทางบรษัิทฯไม่สามารถ คนืเงนิใดใหแ้ก่ท่านได ้  

4.เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกทา่นตลอดการเดนิทาง  

5.คา่น า้หนกัสมัภาระไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั / 1 ใบ และ สัมภาระไม่เกนิ 7 กโิล สามารถตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้่านละ1 ใบ 

   ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

6.คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  
  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 - กรณีผูเ้ดนิทางอายุ 6 เดอืน - 75 ปี จะมสีทิธรัิบ 100% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
 - กรณีผูเ้ดนิทางอายุ 76 ปี ขึน้ไป  จะมสีทิธรัิบเพียง 50% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
หมายเหตุ ในกรณีเกดิอุบัตเิหตุในระยะเวลาการเดนิทาง จ ากัดจ านวนเงนิความรับผดิชดใช ้ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  ์
กรณีดงัตอ่ไปนี ้ทางบรษิทัประกนัภยัไมคุ่ม้ครองตอ้งท าเป็น แผนแบบเดีย่วเทา่น ัน้ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
1. กรณีผุเ้ดนิทาง ไม่เดนิทางไป - กลับพรอ้มคณะ  
2. กรณีเดนิทางคนละสายการบนิกับคณะ 
3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดเ้ดนิทางเริม่ตน้จากประเทศไทย  
*** กรณีดังกล่าวขา้งตน้ ทางประกันภัยการเดนิทางจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ *** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม  

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

            รหัสโปรแกรมทัวร ์  A2-AHND SAKURA 7D4N MAR17-TG-W30 

 

 

2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ท ีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามัน ท ีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ  

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

หมายเหตุ :  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีท ีม่ผูีร่้วมคณะไม่ถงึจ านวนตามทีก่ าหนด  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ ท ีจ่ าเป็น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ และ การน าสิง่ของที ่ผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน  

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเว้นวีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารที่จะตอ้งใช้ในการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน 

ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเท ีย่ว เยี่ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื่อยืนยันการมี

คุณสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น 
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2. สิง่ท ีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได ้ 

3. (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

5. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น 

คุณสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้าน เหลอืมากกว่า 6 เดอืน ขึน้ไป นับจากวันทีผู่โ้ดยสารเดนิทาง 

กรณีหนังสอืเดนิทาง (พาสพอรต์) หมดอายุไม่สามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯไม่ขอรับผดิชอบต่อความเสยีหายไม่ว่ากรณี

ใดๆทัง้สิน้ 

2.  กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ท ีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
หมายเหตุ โปรแกรมจัดท าขึน้ส าหรับผูท้ ีป่ระสงคเ์ดนิทางท่องเท ีย่วเท่านัน้ เนือ่งจากบรษัิททัวร ์ไม่สามารถรับผดิชอบ กรณี

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ – ออก เมอืง ปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ ค่าใชจ่้ายทัง้หมดเป็นการช าระขาดล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทาง

ทัง้สิน้ ไม่สามารถคนืไดไ้ม่ว่ากรณีใด 

 
 


