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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ ) - โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ)  
(TG682 / 22.45-06.55 ) 

19.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

22.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ) - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกาย ทรี -  
ช้อปป้ิงชนิจูกุ - แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 นมสัการเจ้าแมก่วนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เป็นวดัที่เก่าแก่และได้รับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียว

อยา่งมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยงัมี โคมไฟยกัษ์ 
4.5 เมตร ณ ประตทูางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสดุของวดั ในนามประตฟู้าค ารณและท่านจะได้สนกุกบัการเดินเลือกดสูินค้าต่างๆ 
สองข้างทางของ ถนนนากามิเซะ ซึ่งมีร้านค้าขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเท้า พวง
กญุแจที่ระลกึฯลฯ 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินสูริ่มแม่น า้สุมิดะ และชมความงามของซากุระ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยที่สงูที่สดุในโลก 
หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถท าลาย
สถิติความสงูของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มี
ความสงู 553 เมตร 
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 น าท่านช้อปป้ิงที่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหลง่บนัเทิงและแหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูย์รวม
แฟชัน่เก๋ๆ เทห์่ๆ ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นิสต้า มีสถานีรถไฟชินจกูทุี่เป็นเหมือนศนูย์กลางของของยา่นนี ้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่
คกึคกัที่สดุในญ่ีปุ่ น ในแตล่ะวนัมีผู้คนจ านวนมากถึง 2.5 ล้านคนท่ีใช้บริการสถานีแหง่นี ้ทางด้านตะวนัตกยา่นนีท้ี่เต็มไปด้วย
ตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในสว่นทางด้านตะวนัออกนัน้คือ คาบกิูโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านที่เต็มไปด้วย
ห้างสรรพสนิค้า, ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อยา่ง Bic Camera และยา่นบนัเทิงยามราตรีที่มีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย 
เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya) 

 
 เดินทางสู ่จังหวัดชิซุโอะกะ และ จังหวัดยะมะนะชิ  ซึ่งเป็นที่ตัง้ของภเูขาไฟฟูจิ เป็นภเูขาที่สงูที่สดุใน ประเทศญ่ีปุ่ น ราว 

3,776 เมตร ซึง่อยูท่างตะวนัตกของ โตเกียว พืน้ท่ีโดยรอบ ประกอบด้วย ทะเลสาบฟจิูทัง้ห้า อทุยานแหง่ชาติฟุจิ, ฮะโกเน่, อิซุ 
และ น า้ตกชิระอิโตะ 

ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั FUJI HOTEL หรือเทียบเทา่ ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยกัษ์สไตล์ญ่ีปุ่น พร้อมน า้จิม้รสเด็ด 

 

วันที่ 3 
โอชิโนะฮัคไก (หมู่บ้านน า้ใส) - ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 – ชิซูโอกะ - ทะเลสาบฮา
มานะ - นาโกย่า - ช้อปป้ิงซาคาเอะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 โอชิโนะฮัคไก (Oshino Hakkai) ซึง่เป็นจดุชมวิวภเูขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สดุอีกจุดหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมจากนกัท่องเที่ยว

ชาวญ่ีปุ่ นเป็นอยา่งมาก และท่ีน่ียงัมีบอ่น า้ศกัดิ์สทิธ์ิอนัแสนบริสทุธ์ิซึง่เกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผา่นภเูขาไฟฟูจิ
ลงสูพ่ืน้เบือ้งลา่งผดุขึน้เป็นตาน า้และบอ่น า้ขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3 -4 ปี ซึ่งชาวบ้านเช่ือกนัว่าถ้าน า
น า้ในบอ่นีม้าดื่มนอกจากจะได้ความสดช่ืนจากการลิม้รสน า้อนับริสทุธ์ิ ยงัจะท าให้สขุภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกด้วย ท่ีน่ี
ทา่นสามารถซือ้ของที่ระลกึจากร้านค้าที่ตัง้อยูภ่ายในบริเวณนีอ้ยา่งส าราญใจ 
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 ภเูขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู 3,776 เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าทา่นขึน้ชมความงาม

กันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 
สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกับ
ภเูขาไฟท่ีได้ช่ือวา่มีสดัสว่นสวยงามที่สดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภเูขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรม
ทวัร์เป็น Fuji Visitor Center ซึง่ทา่นสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจิูและเลอืกซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟจิูได้ 
และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูได้สวยงามในช่วงฤดหูนาว 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินทางสู่  ชิซูโอกะ ชมทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เป็นแหลง่เพาะพนัธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น อิสระให้
ท่านได้ชมทิวทศัน์ของทะเลสาบหรือเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์จากปลาไหลนานาชนิดพร้อมภตัตาคารหรูและศนูยจ าหน่ายสินค้า 
อาหารพืน้เมือง เช่น พายปลาไหล,ปลาไหลอบซีอิ๊ว ท่ีขึน้ช่ือเพื่อเป็นของฝาก และ สตาร์บคัสดุชิล 
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 เดินทางสูเ่มืองนาโกย่า น าทา่นช้อปปิง้ ย่านซาคาเอะ แหลง่รวมความบนัเทิงและห้างสรรพสินค้า รวมทัง้สวนสวยใจกลาง
เมืองแหลง่พกัผอ่นกหยอ่นใจและจบัจ่ายใช้สอยได้อยา่งเต็มที่ เช่นร้านดงกีโ้ฮเต ห้างสรรพสินค้าใหญ่ Parco, Matsuzakaya, 
LACHIC และ Mitsukoshi เป็นต้น อีกทัง้สญัลกัษณ์ใจกลางเมืองอาคารสวยสง่าอย่างนาโกย่าเทเลบิทาวเวอร์ จุดเช็คอินที่
ต้องไป 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
เกียวโต - วัดคนิคะคุจ ิ- ศาลเจ้าฟูชมิิอนิาริ -  โกเบ - โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ -  
โกเบ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู ่เมืองเกียวโต ซึง่ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น และยาวนานที่สดุ คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 

ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองที่มีสถานท่ีส าคญัๆ ที่เต็มไปด้วยประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมดงัเดิมของญ่ีปุ่ น 
 วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เป็นวดัเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็นวดัที่รู้จกัมากที่สดุวดัหนึ่งในประเทศ

ญ่ีปุ่ น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1940 ในอดีตพลบัพลาหลงันีเ้คยถูกลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุที่บวชอยู่ในวดั ซึ่ง
ศาลาสทีองที่เห็นในปัจจบุนัเพิ่งได้รับการแปะผนงัทองไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ท่ีผา่นมา จึงมองเห็นเหลืองอลา่มสะท้อนในสระน า้
อย่างสวยงาม วดัคินคะคุจิ ประกอบด้วย วิหารมี 3 ชัน้ โดยชัน้แรกมีลกัษณะเป็นพระราชวงั ชัน้ที่สองเป็นแบบบ้านซามูไร 
สว่นชัน้ที่สามเป็นแบบวดัเซน มีต านานเก่ียวกบัการ์ตนูเร่ืองอิกคิวซงั ว่าวดันีเ้คยเป็นที่พ านกัของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ ผู้ที่
ชอบทายปจุฉา-วิสชันา กบัอิกคิวซงัในการ์ตนูเร่ืองอิควิซงั เณรน้อยเจ้าปัญญา ก็จ าลองเร่ืองราวเหตกุารณ์ของศาลาทองในวดั
นีใ้ห้เป็นปราสาทของทา่นโชกนุ ก่อนที่จะยกให้เป็นทรัพย์สมบตัิของวดัโรกนุนอนจิ 

 
 ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจ้าจิง้จอกเป็นศาลเจ้าชินโต (Shinto) ที่มีความส าคญัแหง่หนึง่ของเมืองเกียวโต 

มีช่ือเสยีงโดง่ดงัจาก ประตโูทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตสูแีดงที่เรียงตวักนัข้างหลงัศาลเจ้าจ านวนหลายหมื่นต้นจนเป็น
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ทางเดินได้ทัว่ทัง้ภเูขาอินาริ (Mt. Inari) ที่ผู้คนเช่ือกนัวา่เป็นภเูขาศกัดิ์สทิธ์ โดย เทพอินาริ (หรือ พระแมโ่พสพ ตามความเช่ือ
ของไทย) จะเป็นตวัแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเก่ียวข้าว รวมไปถึงพชืผลไร่นาตา่งๆ และมกัจะมจิีง้จอกเป็นสตัว์คู่
กาย (บ้างก็วา่ทา่นชอบแปลงร่างเป็นจิง้จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปัน้จิง้จอกมากมายด้วยเช่นกนั ศาลเจ้าแหง่นีม้ีความ
เก่าแก่มากถกูสร้างขึน้ตัง้แตก่่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกนัวา่จะเป็นชว่งประมาณปีค.ศ. 794 หรือกวา่พนัปีมาแล้ว อีก
ทัง้ที่แหง่นีย้งัได้เป็นสว่นหนึง่ของภาพยนตร์ฮอลลวีู้ด เร่ือง MEMOIRS OF GEISHA อีกด้วย

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินทางสู ่เมืองโกเบ ( Kobe ) ซึง่อยูใ่นจงัหวดัเฮียวโกะ และเป็นหนึง่ใน 10 เมืองใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีนา่ดงึดดูใจส าหรับ
นกัทอ่งเที่ยว โดยที่ทา่เรือโกเบนัน้ ในยคุศตวรรษที่ 19 ก็เป็นหนึ่งในท่าเรือที่เปิดท าการค้าขายกบัต่างประเทศเป็นครัง้แรกอีก
ด้วย 

 ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ (Kobe Harborland) ตัง้อยูท่ี่บริเวณทา่เรือโกเบ เป็นยา่นท่ีรวมทัง้แหลง่ช็อปปิง้และความบนัเทิงที่
หลากหลายที่โด่งดงัมากๆ   มีทัง้ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง โดย
สามารถเดินเลน่ตามทางเดินริมน า้เพื่อช่ืนชมบรรยากาศแบบคลาสสคิ นอกจากนีย้งัมีโรงภาพยนตร์ และร้านอาหารตัง้อยู่ใน
บริเวณโกดังอิฐโบราณที่รีโนเวทมาจากสมัยศตวรรษที่ 19 อีกด้วย บริเวณนีม้ีห้างใหญ่ๆ 2 ห้าง ไม่ว่าจะเป็นห้าง Umie 

Mosaic ตัง้อยูริ่มน า้ ภายในมีร้านค้าเลก็ๆขายเสือ้ผ้า และร้านอาหารที่สามารถเห็นทา่เรือโกเบได้อยา่งชดัเจน นอกจากนีย้งัมี
สวนสนกุเลก็ๆสามารถขึน้ไปชมวิวบนชิงช้าสวรรค์ที่ตัง้อยูห่ลงัอาคารห้างโมเสค และห้าง Canal Garden  

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KOBE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ชมซากุระสวนบัมปาคุ - โอซาก้าเอก็ซ์โปซิตี ้-  
ช้อปป้ิงโดทงโบริ - ช้อปป้ิงชนิไซบาช ิ- โอซาก้า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 ชมบริเวณ (ด้านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผสัความยิ่งใหญ่
ของยคุสมยัที่โชกนุโตโยโตมิ ปกครองและออกค าสัง่ให้ก่อสร้างปราสาทแหง่นีน้บัเป็นแลนด์มาร์กอนัดบัหนึง่ของโอซาก้าที่ต้อง
มาเยือนสกัครัง้ 

 สวนอนุสรณ์บัมปาคุ (BANPAKU) สวนแห่งนีถ้กูใช้เป็นสถานที่จดังาน World Expo ในปี 1970 แม้ว่าเวลาจะผ่านมากว่า 
40 ปีแล้วก็ตาม แตส่ภาพของสวนภายหลงัการจดังานก็ถกูแปลสภาพเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ภายในมีต้นไม้นานาพนัธุ์
รวมถึงต้นซากุระที่จะผลดักนัออกดอกตลอดทัง้ปี (ตามสภาพอากาศ) และภายในสวนเราจะพบกบัเจ้ามาสคอทของสวน
แหง่นีก็้คือ Monument of the sun ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการชมสวนและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
 ช้อปปิง้ ณ โอซาก้าเอ็กซ์โปซิตี ้(OSAKA EXPO CITY) ที่เที่ยวแหง่ใหมใ่นโอซาก้า ศนูย์รวมความบนัเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สดุแหง่

หนึง่ของประเทศญ่ีปุ่ น เอ็กซ์โปซิตีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะที่สร้างขึน้เพื่อระลกึถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จดัขึน้เมื่อปี 1970 
ตัง้อยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนือ้ที่ทัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ที่แห่งนีม้ีแหล่งความบันเทิง
มากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบั
กิจกรรมตา่งๆ ทัง้ช้อปปิง้ กินข้าว หรือแม้แตถ่่ายรูปได้ตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
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 ช้อปปิง้โดทงโบริ [Dotombori] เป็นหนึง่ในยา่นบนัเทิงยามค ่าคืนที่โดง่ดงัของโอซาก้า เป็นแหลง่รวมร้านอาหารมากมายที่เปิด
ให้บริการ 24 ชัว่โมง ถนนแหง่นีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริและยงัมีทัง้ร้านค้า และแหลง่บนัเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็
จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามป้ายร้านค้าตา่งๆ รวมไปถึง ป้ายนกัวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปคูานิโดราค ุ
(Kani Doraku crab) ที่เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอซาก้า 

 ช้อปป้ิงย่านชินไซบาช ิ(Shinsaibashi) หนึง่ในยา่นบนัเทิงยามค ่าคืนที่โดง่ดงัของโอซาก้า เป็นแหลง่รวมร้านอาหารมากมาย
ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยงัมีทัง้ร้านค้า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย ในช่วง
กลางคืนก็จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามป้ายร้านค้าต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนกัวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปู
คานิโดราค ุ(Kani Doraku crab) ที่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง บริเวณแหลง่ช้อปปิง้ที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไป
ด้วยร้านค้าปลีก ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสือ้ผ้าสตรีทแบรนด์ทัง้
ญ่ีปุ่ นและตา่งประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นต้น เรียกวา่มีทกุอยา่งที่ต้องการรวมกนัอยูบ่ริเวณนี ้

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย  
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 โอซาก้า (สนามบนิคันไซ)  - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ )   
(TG623 / 11.45-15.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูส่นามบินคันไซ ท าการเช็คอิน และโหลดสมัภาระ 

11.45 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG623 (มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
15.35 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า * 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 

ราคาแนะน าเพียง : TOKYO KOBE OSAKA สงกรานต์ 6วัน 4คืนโดยสายการบนิไทย  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 14-19 เม.ย. 63 
(วันหยุดสงกรานต์)  

50,900.- 50,900.- 49,900.- 8,900 28,900 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินหการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตาม

เง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสาย
การบนิไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  
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- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


