
                        
 
 
 

 

 

 

 

 

 

           ** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ 

** ร่ืนรมยช์มทิวทศัน์โดย "รถไฟสายโรแมนตกิ" พร้อมชม “ดอกซากุระ” สองขา้งทาง 

** สมัผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ 

** ชอ้ปป้ิง 2 ยา่นดงัแห่งญ่ีปุ่ น “ย่านชินไซบาชิ แห่งเมืองโอซาก้า + ย่านชินจูกุ แห่งเมืองโตเกียว” 

** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato 

** ให้ท่านไดผ้อ่นคลาย แช่น ้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อ่ิมไม่อั้น 

** บริการท่านดว้ยน ้าดื่มทีญ่ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง   2-7 เมษายน 2563 (วนัจกัรี) 

(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตัว๋ค่ะ) 
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วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคนัไซ 
20.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.59 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

วนัที่สอง ศาลเจ้าฟูจมิิ อินาริ - ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) - ปราสาททองคนิคาคุจ ิ
- เมืองอาราชิยาม่า - น่ังรถไฟสายโรแมนตกิ - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคยีว 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฟุชิม ิอนิาริ” หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกนัว่า

ศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จ้ิงจอกเป็นศาลเจา้ชินโต(Shinto)ท่ีมี

ความสาํคญัแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต(Kyoto) มีช่ือเสียงโด่งดงัจาก

ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงท่ีเรียงตวักนัขา้งหลงัศาล

เจา้จาํนวนหลายหม่ืนตน้จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริ ท่ีผูค้นเช่ือกนัว่าเป็นภูเขาศกัสิทธ์ โดยเทพอินาริ

จะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็น

สตัวค์ู่กาย(บา้งก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็นจ้ิงจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปป้ันจ้ิงจอกมากมายดว้ยเช่นกนั ศาล

เจา้แห่งน้ีมีความเก่าแก่มากถกูสร้างข้ึนตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกนัว่าจะเป็นช่วงประมาณปี

ค.ศ. 794 หรือกว่าพนัปีมาแลว้ จากนั้นนาํท่านเดินชมดอกซากุระ “ถนนสายนักปราชญ์ 

(PHILOSOPHER’S PATH )” ถนนเสน้น้ีเป็นทางเดินเลก็ๆ เลียบคลองบิวาโกะ (Biwako) ท่ีใส

สะอาด ผูค้นจาํนวนมากท่ีต่างพากนัมาเดินเล่นชมซากุระท่ีออกดอกสะพร่ังเต็มตน้ตลอดสองขา้งทาง เม่ือ

ซากุระบานเต็มท่ีแลว้ถนนเสน้น้ีก็จะกลายเป็นสีชมพหูวานแหวว ทาํใหไ้ดบ้รรยากาศอนัสุดแสนจะความโร

แมนติกท่ามกลางธรรมชาติริมคคูลองท่ีในหน่ึงปีจะหาชมไดพี้ยงคร้ังเดียวเท่านั้น (ความสวยงามของดอก

ซากุระ..ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

นาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกนัว่า “คนิคาคุจ”ิ ปราสาทท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีอยูข่องโชกุนใน

สมยัโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระนํ้ า โอบลอ้มดว้ยสวนสไตลญ่ี์ปุ่นโบราณท่ีไดรั้บการดูแลและอนุรักษไ์ว้

อยา่งดีเยีย่ม ตวัปราสาทโดดเด่นดว้ยสีทองส่องประกายระยบัยามกระทบแสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบลงบน

ผนืนํ้ าคลา้ยกบัมีปราสาทใตน้ํ้ าอีกหน่ึงหลงั ใหท่้านไดเ้ก็บภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัตวัปราสาทและบรรยากาศ

โดยรอบ  
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 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เมอืงอาราชิยาม่า” เพื่อเดินทางไป

สมัผสักบั “รถไฟสายโรแมนตกิ (Sagano Romantic Train)” 

เสน่ห์ของรถไฟเก่าน้ี มีมุมมองท่ีน่าร่ืนรมยข์องทิวทศัน์ ตลอด

เสน้ทางท่านจะไดช้มความงามของดอกซากุระท่ีบานสะพร่ังและ

แม่นํ้ า Arashiyama, Kameoka สายลมและแสงแดดผา่นภูเขา หุบ

เขา ดว้ยบรรยากาศสุดโรแมนติก (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)  

**ในกรณรีถไฟซากาโน่เตม็ ช่วงเทศกาลท่องเทีย่ว เช่น ใบไม้เปลีย่นสี, ซากุระ เป็นต้น อาจเปลีย่นไปนัง่

รถไฟ JR ท้องถิ่นแทน* 

และนาํท่านชมความสวยงาม ร่มร่ืน ของทิวไผ ่อนัเขียวขจี นบัหมื่นตน้ตลอดขา้งทาง ณ “สวนป่าไผ่

(Bamboo Groves)” เป็นเสน้ทางเดินเลก็ๆท่ีตดัผา่นในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นใหบ้รรยากาศท่ี

แปลกและหาไดย้าก ยิง่ถา้ช่วงไหนท่ีมีแสงอาทิตยร์อดผา่นตวัป่าไผล่งมายงัพ้ืนดา้นล่างก็จะยิง่สวยมาก 

โดยเฉพาะถา้มีลมพดัมาพร้อมกนัก็จะเป็นเสียงก่ิงกา้นของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้าน

ขายของพ้ืนเมืองท่ีทาํมาจากตน้ไม ้เช่น ตะกร้าไมไ้ผ,่ ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือเส้ือสานจากไผ ่เป็นร้าน

ดั้งเดิมของคนทอ้งถ่ิน ร้านขายของฝาก ของท่ีระลึกต่างๆ ซ่ึงอยูร่ะหว่าง

สองขา้งทาง ก่อนท่ีเราจะนาํท่านชม “สะพานโทเกต็สึเคยีว

(Togetsukyo Bridge)” หรือนิยมเรียกว่า “Moon Crossing Bridge” 

เป็นเสมือนสญัลกัษข์องอาราชิยาม่า ถกูสร้างข้ึนในสมยัเฮอนัและมีการ

บูรณะซ่อมแซมอยูเ่ร่ืองๆ สะพานน้ีมีความสวยงามอยา่งมากเพราะ

ดา้นหลงันั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่นํ้ าท่ีทั้งสองฝ่ัง เป็นบริเวณท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ืนชอบ และเล่ืองลือ

ว่าเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดอกีแห่งในเกียวโต  

 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 พกัท่ี NEYAGAWA TREND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วนัที่สาม ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - มสุิอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว 

NABANA NO SATO 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม “ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)” (ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) สร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีอยู่

ของเจา้เมืองในสมยัโบราณ ตวัปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีไดมี้การสาํรวจและพบว่าเคยเป็น

ท่ีตั้งของพระราชวงัโบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูนํ้ าขนาดใหญ่ เพื่อ

ป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก จากนั้นเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลิน

กบัการชอ้ปป้ิงไร้ชีดจาํกดับนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนั

ตลอดสองขา้งทาง กบัสินคา้มากมาย ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองสาํอาง และ

สินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod กลอ้ง นาฬิกา Mp3 มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเสน้น้ี 

 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

นาํท่านเดินทางสู่ “มสุิอ ิแจ๊สดรีม เอ้าท์เลต็” ซ่ึงเป็น Outlet Malll ดว้ยพ้ืนท่ีกว่า 39,300 ตารางเมตร ท่ีน่ีจึง

รวบรวมร้านคา้แบรนดเ์นมชั้นนาํและร้านอาหารญ่ีปุ่น ท่ีมช่ืีอเสียงไวม้ากกว่า 240 ร้าน นอกจากน้ีก็จะมีส่วน

นัง่พกัเทา้ นัง่พกัผอ่นหลงัเดินชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ กว่า 200 ท่ีนัง่ ใหท่้านไดซ้ื้อสินคา้มากมายในราคาลด

พิเศษ ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกบั “Nabana no 

Sato” เพือ่ชม เทศกาลประดบัไฟ ท่ีน่ีนอกจากตอนกลางวนัจะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้ยามคํ่าคืนของช่วงฤดู

หนาวในทุกๆปียงัประดบัไฟอยา่งสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซ่ึงเป็นงานจดัแสดงไฟท่ียิง่ใหญ่ติด

อนัดบั1ของญ่ีปุ่น  

(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึน้ระหว่าง ตุลาคม -  พฤษภาคม ของทุกปี) 

 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 พกัท่ี HOTEL ROUTE INN YOKKAICHI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วนัที่ส่ี ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื่อ “ล่องเรือโจรสลดั” (ล่องสั้น 10 นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” 

เพ่ือใหท่้านไดส้มัผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบนํ้ าจืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีท่ีแลว้    

 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านข้ึนสู่ “ภูเขาไฟฟูจ”ิ ท่ีตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล นาํ

ท่านข้ึนชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟจิู (หรือชั้นสูงสุดท่ีทางอุทยานฯอนุญาต

ใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อ

นํ้ าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟจิู ท่ีใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พ้ืนดิน และซึมไปยงั

บ่อนํ้ าแต่ละบ่อ ดงันั้นนํ้ าท่ีอยูใ่นบ่อ จะเป็นนํ้ าท่ีใสสะอาด และสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถ้กู

เลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งนํ้ าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

 พกัท่ี TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น 

พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งว่าออนน

เซ็น เพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบนํ้ าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ

ดี, ผอ่นคลายความเมื่อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 
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วนัที่ห้า มหานครโตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วดัอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชิน

จูกุ - อิออนพลาซ่า 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว” ใหท่้านชม “สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลางกรุงโตเกียว เป็น

สวนสาธารณะท่ีชาวญ่ีปุ่นนิยมเดินทางมาพกัผอ่นหยอ่นใจ สวนน้ียงัเป็นท่ีตั้งของศาลเจา้ พิพิธภณัฑ ์และ 

สวนสตัว ์ภายในสวนอุเอโนะมีความร่มร่ืนของตน้ไมน้านาพรรณ รวมทั้งตน้ซากรุะนบัพนัตน้ ช่วงเดือน

ปลายมีนาคม-ตน้เมษายนเป็นช่วงท่ีดอกซากุระบาน สวนอุเอโนะจะจดัเทศกาลชมดอกซากรุะ ซ่ึงถือว่าเป็น

เทศกาลชมดอกซากุระท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโตเกียว อีกทั้งภายในงานเทศกาลยงัมีการออกร้านคา้ ขาย

ของกินตลอดงาน ใหน้กัท่องเด่ียวไดซ้ื้อหาลองทาน, ลองชิมกนัอยา่งเพลิดเพลิน (ความสวยงามของดอก

ซากุระ..ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นนาํทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ “วดัอาซากุสะ” วดัท่ีได้

ช่ือว่าเป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายใน

ประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพร

เพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

โลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยูด่า้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีช่ือว่า “ประตูฟ้าคาํ

รณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐานเจา้แมก่วนอิมทองคาํ มีช่ือว่า “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็น

ท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ี

ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก และนาํทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์าร์กแห่ง

ใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกยีวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณ

โทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร 

สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาว

เวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุ

เทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของ

เอะโดะ  

 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิง “ย่านชินจูก”ุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบั

หา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหมื่นเดินกนัขวกัไขว่ ถือเป็นจุดนดัพบยอด

นิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้

แฟชัน่ และเคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ อิสระใหท่้านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 
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นาํทุกท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศนูยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไมว่่าจะเป็นขนมญ่ีปุ่น ผลไม ้และ

อาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั  

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบนิฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

   

วนัที่หก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ  

00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 

04.50 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความ

เหมาะสมทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหว่างการนาํเท่ียวเป็น

สาํคญัโดย 

มิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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เดนิทาง    2-7 เมษายน 2563 (วนัจกัรี) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 45,900 บาท 

เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  43,900 บาท 

เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 41,900 บาท 

พกัเด่ียวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 

ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -18,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 

 

อตัราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน  

1.ค่าทวัร์รวมภาษีมูลค่าเพิม่ (ไม่รวมถึงตัว๋เคร่ืองบิน)  

2.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (สินคา้ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย) 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

o ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% + หกั ณ ท่ีจ่าย 3%  (เฉพาะค่าทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัท่ี 19/11/2562) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
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o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ่ากว่า 1เดือน 
วงเงินทุนชีวติท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  

o การบริการของมคัคุเทศก์จากเมอืงไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o นํ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพ่ิมเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วนัก่อนเดนิทาง ยดึเงนิ 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมอีายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้
เดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนท่ี
ระบุ) 

o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีสาํรองท่ีนัง่ หากไม่มีการ
แจง้เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพ่ิม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
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o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้อง

ขอคืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละ

แห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีทาํใหท่้านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะ
ขอคืนค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้
15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถกูเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผล
ซ่ึงอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทาํใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ 
รวมถึงไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ 
จะทาํหนา้ท่ีประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 
คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้
เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการ
บิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดการสูญหาย
ของ สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไมรั่บผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลกูคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 
 
 

  


