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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

มิถุนำยน 2561 
07 – 12, 14 – 19, 21 – 26,  

28 มิ.ย – 03 กค 61 42,900.- 
 
 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบนิคนัไซ (23.30-07.00) 
 

✈  
2 

คนัไซ – เกยีวโต – วดัคโิยมสึิ – ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ – นำโกย่ำ –                   
ช้อปป้ิงซำคำเอะ – นำโกย่ำ 

-  -
NAGOYA SAKAE HOTEL  
OR  SIMILAR 

3 
นำโกย่ำ – ภุเขำไฟฟูจ ิ(ช้ัน 5) – โอชิโนะ ฮัคไค – ช้อปป้ิงโกเทมบะ – 
ยำมำนำชิ 

  
MOTOSU VIEW  HOTEL OR  
SIMILAR 

4 
ยำมำนำชิ – วนอุทยำนฮำโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั 15 นำท ี– หุบเขำ
โอวำคุดำนิ – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– โตเกยีว 

  - 
APA TOKYO  HOTEL OR  
SIMILAR 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 
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5 
โตเกยีว – วดัอำซะกซุ่ำ – หอคอยโตเกยีวสกำยทรี (จุดถ่ำยรูป) –    
โอไดบะ – สนำมบินฮำเนดะ  

 - -  
6 สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ  (00.20-04.50) ✈    

 
 
 

วนัทีห่นึ่ง            กรุงเทพฯ – สนำมบินคนัไซ 

2000  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C   
(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง 
ดงันั้นผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 

2330 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 622  
  (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง คนัไซ – เกยีวโต – วดัคโิยมสึิ – ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ – นำโกย่ำ – ช้อปป้ิงซำคำเอะ – นำโกย่ำ 

0700 ถึงสนำมบินนำริตะ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอำทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

                        

น าท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งท่ี 2 ของญ่ีปุ่นท่ีเคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพ่ือน าท่านเดินทางสู่  
“วัดคิโยมิสึ” วดัท่ีสร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้ งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง... แล้วน าท่านกราบขอพรพระ                         
เพ่ือความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านด่ืมน ้ าศักด์ิสิทธ์ิท่ี “น ้ำ 3 สำย” ท่ีเช่ือกันว่าถา้ด่ืมแลว้จะเกิดความเป็น                    
สิริมงคลในดา้น“ควำมร ่ำรวย, ควำมมีช่ือเสียง และ มีสุขภำพดี” อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของทิวทศัน์ ... 
แล้วเพลิดเพลินท่ี “ถนนสำยกำน ้ำชำ” ให้ท่านได้เลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองป้ันดินเผา, เคร่ืองเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน ้ าชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พดั ชา รวมทั้ งสินคา้
พ้ืนเมืองเล่ืองช่ือมากมาย ...  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
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  หลงัอาหารน าท่านเดินทางชม “ศำลเจ้ำฟุชิมิ อินำริ” ศาลเจา้ท่ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศให้แก่เทพเจา้แห่งขา้ว ตามความเช่ือ                

ของคนญ่ีปุ่น..  ภายในท่านจะได้ชมรูปป้ันของสุนัขจ้ิงจอกมากมายท่ีเช่ือกันว่าคือผู ้รับใช้ของเทพเจ้าแห่งข้าว                               
ในสมัยนั้ น . . .  และศาลเจ้าแห่งน้ีย ัง เป็นท่ี ข้ึนช่ือของประตูโทริ ท่ี เ รียงต่อกันยาวตามรางของวัดอินาริซัน                                          
ท่ีตอ้งใชเ้วลาเดินถึง 2 ชัว่โมงและยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง “Memory of Geisha” อีกดว้ย ...  

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อโดยรถโคช้ไปยงั “นำโกย่ำ” เมืองใหญ่อนัดับ 3 รองจากโอซาก้า ท่ีเจริญไปด้วย                              
แหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม … เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “ย่ำนซำคำเอะ” ซ่ึงเป็นย่านชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิง                     
ยามราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายท่ีถนนสายน้ี นอกจากนั้ นย ังมี ห้างสรรพสินค้า                         
ร้ านอาหาร  ท่ี บ่ งบอกถึงความมีระดับ ซ่ึง มีให้ทุกท่านได้เ ลือกอย่างมากมาย  . . .  นอกจากน้ีย ัง มี จุดชมวิว                                                 
ท่ีท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายน้ีและตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจน คือท่ีตึกทีวีของนาโกย่า (ไม่รวมค่ำเข้ำชม                                
600 เยน/ท่ำน) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยโตเกียว ทาวเวอร์ แต่มีอายเุก่าแก่มากกวา่ ... อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
*** เพ่ือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ใหท่้านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจากร้านคา้ต่างๆ 
ในยา่นซาคาเอะ *** 

ทีพ่กั : NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ำม  นำโกย่ำ – ภุเขำไฟฟูจ ิ(ช้ัน 5) – ทุ่งดอกพิง้ค์มอส (ชิบะซำกรุะ) หรือโอชิโนะ ฮัคไค – ช้อปป้ิงโกเทมบะ – ยำมำนำชิ  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

   

น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขำไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะงดงามท่ีสุดใน
โลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้ งปี ... น าท่านข้ึนสัมผสั
บรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกลชิ้ดท่ี “สถำนีที่ 5” บนระดับความสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีที่อำกำศเอื้ออ ำนวย)                  
อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้ำพื้นเมืองและขนมอร่อย” 
มากมายตามอธัยาศยั 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

     

น าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บ้านเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ ง 5  ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่างทะเลสาบ 
Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บา้นมีบ่อน ้ าแปดบ่อท่ีเกิดจากการละลายของหิมะ จากบนภูเขาไฟฟูจิ
และถูกกรองผ่านชั้นหินลาวาใตดิ้นมาเป็นเวลานานมีอายมุามากกวา่ 1,200 ปี ... ไดรั้บใบประกาศจากกรมชลประทาน 
ของประเทศญ่ีปุ่นว่าน ้ าในแต่ละบ่อเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่                                
และมีแร่ธาตุ ท าให้มีสาหร่าย และหญา้น ้ า เกิดในบ่อ ท าให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ยกบัมรกตอยูใ่นน ้ า... 
อิสระให้ท่าน ซ้ือของท่ีระลึก จากชุมชนพ้ืนบ้านบริเวณโดยรอบ พร้อมด่ืมน ้ าสะอาดอนัศักด์ิสิทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ                                     
ท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือวา่ หากใครไดด่ื้มก็จะมีอายยุนืยาว ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ ... 

 น าท่านเดินทางสู่  “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท”  ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม                             
Tomei Expressway ท่ีเช่ือมระหวา่ง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือก
ซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, 
Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า  Intimate Apparel ได้แ ก่  Kid Blue และ 
Triumph หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori  เป็นตน้ ... นอกจากน้ี
ยงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท ้ และราคาถูกกวา่ในหา้งสรรพสินคา้ ท่ี
รวมไวใ้นพ้ืนท่ีกวา่ 400,000 ตารางฟตุ ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิง ของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ...  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัพร้อมทั้งอาบน ้ าแร่ธรรมชาติ เพ่ือสุขภาพ ท่านจะไดพ้กัผ่อนกบัการลองอาบ 
“ออนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในสไตลญ่ี์ปุ่นและ พกัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเย็นท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านไดอ่ิ้มอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ำ้แร่ธรรมชำต”ิเพื่อสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 
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วนัทีส่ี่ ยำมำนำชิ – วนอุทยำนฮำโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั 15 นำท ี– หุบเขำโอวำคุดำนิ – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– โตเกยีว 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)  

   
น าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่” ซ่ึงถือวา่เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแลว้น าท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด”   สัมผสัความงามราวกบัภาพวาด           
ของทิวทศัน์ของ “ทะเลสำบอำชิ” (ใช้เวลำล่อง 15 นำท)ี ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดำดฟ้ำเรือ” เพื่อบนัทึกภาพ
ความงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงั…  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

หลงัอาหารน าท่าน มุ่งหนา้สู่ “หุบเขำโอวำคุดำนิ” หรือ “หุบเขำนรก” ท่ีเกิดข้ึนจากการปะทุข้ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่
เม่ือหลายพนัปีก่อน ท าให้เกิดบ่อน ้ าร้อนผุดข้ึนมาจากใตดิ้น น ้ าและ ควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของก ามะถนัอยูด่ว้ย ...        
ชมบ่อน ้ าแร่ก ามะถันท่ีสามารถต้มไข่ไห้สุกได้ และไข่ท่ีต้ม จากบ่อน้ีเปลือกของไข่จะมีสีด าสนิท ... พร้อมชิม                             
“ไข่ด ำ” โดยเช่ือกนัวา่เม่ือกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าใหมี้อายยุนืยาวข้ึน 7 ปี...  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เ มืองหลวงปัจจุบันของญ่ีปุ่น ท่ีคลาคล ่ าไปด้วยผู ้คน                                  
และเทคโนโลยีล ้ ายุคมากมาย... เพ่ือเป็นการเอาใจเหล่านัก “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปป้ิงชั้ นน า                               
ของชาวญ่ีปุ่นท่ีถือวา่เป็น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ  ณ ยา่นการคา้ “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลำงที่สองแห่ง
นคร”  ย่านความเจริญอนัดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง 
เป็นตน้ 
*** เพ่ือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ใหท่้านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจากร้านคา้ต่างๆ *** 

ทีพ่กั : APA TOKYO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ โตเกยีว – วดัอำซะกซุ่ำ – หอคอยโตเกยีวสกำยทรี (จุดถ่ำยรูป) –โอไดบะ – สนำมบินฮำเนดะ  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทำงไปยงัสนำมบิน) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
       รหสัโปรแกรมทวัร ์ OSAKA TOKYO SUMMER JUN18-TG-W51 

    

น าท่านเดินทางสู่ “วัดอำซะกุซ่ำคันนอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้ำแม่
กวนอิม” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็ก เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนำดยักษ์”              
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกสูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลังอันศักด์ิสิทธ์ิ                              
ของวดัแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินท่ี “ถนนนำคำมิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝาก ของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้
พ้ืนเมือง  “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้ งขา้วของเคร่ืองใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า,                    
เส้ือผา้ เป็นตน้ พร้อมเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั ...  

น าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกำยทรี”                   
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555                          
โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร 
และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกำยทรี” 
ท่ีบรรจุเทคโนโลยี แนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จาก ละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปด้วยกล่ินอายแบบเมืองเก่า                        
ของเอโดะ … 

   

น าทุกท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรย์แห่งโตเกียว ท่ีเกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล ้ ายุค                        
และ ทนัสมยั ... เป็นเกาะท่ีแสดงให้เห็นถึง วิสัยทศัน์ และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่น ท่ีสามารถสร้างส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้                                      
ให้เป็นไปได้ข้ึนมา  …ด่ืมด ่ากับการ “นั่งกินลมชมวิว”  บน  “ชิงช้ำสวรรค์” (ferris wheel) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น...                    
ต่ืนตากับสีสันของแสงไฟท่ีประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวท่ีมี “สะพำน                            
เรนโบว์” (Rainbow  Bridge) พาดผ่าน และ มีแสงสีของกรุงโตเกียว ยามค ่าคืนเป็นฉากหลงั…รวมทั้ง “เทพีเสรีภำพ” 
เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่น ยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าว ...  

หรือช้อป ป้ิง  “ ห้ ำง  Diver City Tokyo Plaza”  ท่ี ถูกส ร้ าง ข้ึนมา เ พ่ือ ดึง ดูดนัก ท่อง เ ท่ียวภายใต้คอนเ ซ็ปท์                             
“Theatrical City Space”  แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ท่ี มี ร้านค้าต่ าง ๆ มารวมตัวกันถึง  154 ร้าน  อาทิ  UniQlo,                       
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Zara, H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ ... ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดคือการถ่ายรูปคู่กบั                                            เจา้
หุ่ น ยนต์  GUNDAM RG1/ 1 RX- 78- 2 GUNDAM Ver.GFT ซ่ึ งขนาด เ ท่ ากับของจ ริ งด้ว ยอัต ร า ส่ วน  1:1                                      
มีความสูงถึง 18 เมตร(ไม่รวมค่ำชิงช้ำสวรรค์, ค่ำเข้ำชม และเคร่ืองเล่นต่ำงๆ) 

***เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำอำหำรมื้อกลำงวันและมื้อค ่ำอิสระตำมอัธยำศัย...ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อย
จำกร้ำนค้ำต่ำงๆ   *** 
สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบินฮำเนดะ”  

วนัทีห่ก สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ   

0020  เดินทางจากสนำมบินฮำเนดะโดยสายการบิน Thai Airways  เท่ียวบิน  TG 661 

0450  ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

       หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็นต้น 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
อตัราค่าบริการ  

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 42,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 32,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ ✓ ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    

✓ ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วนั 
 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบั  

สายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วี 
ซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจ่ะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละ
กรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน 
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมำยเหตุ   
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1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยั
ของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  
 
2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 
3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 
4. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 
 
5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ โดย
ทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  
 
6. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 
7. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 
 
8. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 
9. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั 
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 
 
10. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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11. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอใหท่้านท าความ
เขา้ใจก่อนจองทวัร์ 
 
12. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 
 
13. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 
 
14. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 
 
15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทวัร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง.. 
 


