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TOKYO FUJI OSAKA 5D4N  
PREMIUM สงกรานต ์IN LOVE 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน 2562 
โดยสายการบนิไทย (THAI) 

พเิศษ!!! แตง่ชุดกโิมโน ใสเ่ทีย่วรอบเกยีวโต  
ฟร!ี!! ชุดยูคาตะ ของทีร่ะลกึจากทางบรษิทั 

ไหวพ้ระขอพร ณ วดัอาซากุสะ ผา่นชม โตเกยีวสกายทร ี
ขึน้ภูเขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

สกัการะสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ณ วดัโอสคุนันอน เมอืงนาโกยา่ 
ชอ้ปป้ิงจใุจ 3 ยา่นดงัของ 3 เมอืง ออิอนมอลล ์ซาคาเอะ และชนิไซบาช ิ 
พเิศษ!!! อาบน า้แรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปูยกัษ ์FREE WIFI ON BUS 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
 



CODE : TNJ47 

 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 9,000.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนินารติะ – วดันารติะ - ออิอนมอลล ์

04.00 น.      พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

07.35 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG676 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

 

15.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ี่ปุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่ความ

สะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  เดนิทางสู่ วดันารติะซงั 

(Naritasan) เป็นวัดพุทธเกา่แก่ขนาดใหญ่ ทีม่ีชือ่เสยีงมากของเมืองนารติะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่

ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวัดมีอาคารทีห่ลากหลายตัง้อยู่ในบรเิวณทีก่วา้งขวาง เชน่ หอ้ง

โถงหลกั เจดยี ์3 ชัน้สไตล ์Tahoto มีชือ่ว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญีปุ่่ น และสวน

ยุโรปอีกดว้ย เสน้ทางทีน่ ามาสูว่ัดนารติะซังคอืถนนชอ้ปป้ิงโอโมเตะซงัโดะ (Omotesando street) 

ระยะทางประมาณ 1  กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ ต่างๆ เชน่ รา้นจ าหน่ายสนิคา้งานฝีมือ

ดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ ซึง่เปิดบรกิารใหแ้ก่นักท่องเที่ยวมานานหลายศตวรรษ น าท่าน

เดนิทางสู ่ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ

เนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรูปแบบทีท่นัสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มีรา้นคา้ที่

หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมี

รา้นเสื้อผา้แฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ

ซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Narita Gateway Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว BUS 30+1 

12-16 เมษายน 2562 48,888.- 8,900.- 1 

13-17 เมษายน 2562 NEW 48,888.- 8,900.- 2 



CODE : TNJ47 

 

วนัทีส่อง   โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – โตเกยีวสกายทร ี(ผ่านชม) -โกเท็มบะ เอา้เลท - หมูบ่า้นอยิาชโินะ 

ซาโตะ - Dinner บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์- ออนเช็นธรรมชาต ิ 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

เดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว น าทา่นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ ASAKUSA TEMPLE 
วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่ีความศักดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถือมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว 

ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบ
ไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาด

ใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทีม่ี
ชือ่ว่า “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่วัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่ว่า ถนน
นากามเิซะ ซ ึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ 

รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และท่านสามารถ
เดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสมุดิะ 

หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ีTokyo Sky tree (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมที่

สงูทีส่ดุในโลก ทวิทัศน์ของหอคอยโตเกยีวสกายทรี ทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นได ้
จากละแวกวัดอาซะกซุา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

 เดนิทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต GOTEMBA OUTLET  ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกับ
สนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย เชน่ MK MICHEL 
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้ กระเป๋าไฮ
ไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดูเครือ่งประดับ และนาฬกิา
หรู อย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสนิคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, 
BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อื่นๆ อีกมากมาย เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโิน

ซาโตะ IYASHINO SATO ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของ 
ทะเลสาบไซโกะ ซึง่ถูกพายุไตฝุ้่ นพัดถลม่ในปี 1966 จนกระทัง้ต่อมาอีก 40 ปีไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่
ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัวัฒนธรรม 

ลองและซือ้สนิคา้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิ ภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลงัคาเรือน ในอาคาร
แต่ละหลังนอกจากกจิกรรมงานฝีมือแบบดัง้เดมิแลว้ ยังสามารถชมพพิธิภัณฑแ์ละแกลลอรี่ , ซือ้สนิคา้
พืน้เมอืง, เพลดิเพลนิกับรา้นน ้าชาและรา้นอาหาร นอกจากนี้ยังมีจัดอีเวนทแ์บบโบราณใหเ้ขา้กับฤดูกาล

ดว้ยไดเ้วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(3) 

พกัที ่ FUJI SAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท า
ใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัทีส่าม   ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) – ทะเลสาบฮามานาโกะ – วดัโอสุคนันอน - ชอ้ปป้ิง
ยา่นซาคาเอะ 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิMt.Fuji 5th  ทีม่คีวามสงูเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ี
ชือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปทัว่โลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็น

สญัลักษณ์หนึง่ของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักทอ่งเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยือนญีปุ่่ นตลอด
ทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสทิธิ์ไม่ข ึน้ ในกรณีที่อากาศไม่
เอ ือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ที่ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของ

ภูเขาไฟฟูจ ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลือกซื้อ
สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้ีกดว้ยอสิระใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

 เดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรอืทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่
รมิชายฝ่ังแปซฟิิค ทศิตะวันตกของจังหวัดชซิุโอกะ แต่เดมิเป็นทะเลสาบน ้าจืดที่แยกออกมาจาก

มหาสมุทร ต่อมาเกดิแผ่นดนิไหวในปี 1498 ท าใหน้ ้าจืดเปลี่ยนเป็นน ้าเค็มในที่สุด  สาเหตุที่ชือ่ว่า
ทะเลสาปปลาไหล เนื่องจากบรเิวณนี้จะเป็นบรเิวณที่มีการจับปลาไหลไดม้ากเป็นอันดับตน้ ๆ ของ

ประเทศญีปุ่่ น โดยสถานทีแ่ห่งนี้จะเป็นจุดชมววิและเป็นทีพ่ักจอดรถ มรีา้นคา้และผลติภณัฑเ์กีย่วกบัปลา

ไหลใหเ้ลอืกซือ้เป็นของทีร่ะลกึ  เดนิทางสูเ่มอืงนาโกย่า NAGOYA จากนัน้น าทา่นสู ่วดัโอสุคนันอน 
Osu Kannon Temple แรกเร ิม่ สรา้งขึน้ ในจังหวัดกฟิุ และเนื่องจากไดร้ับความเสยีหายจากอุทกภัย
บ่อยครัง้ ดังนัน้จงึยา้ยมาประดษิฐาน ณ เมอืงนาโกย่า เป็นหนึง่ในสามของศาลเจา้บูชาเจา้แม่กวนอมิที่
ใหญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น โดยวัตถุประสงคห์ลักของวัดแห่งนี้ คอืการเคารพบูชารูปสลักไมข้อง เทพคันนอน 

เทพแห่งความเมตตา ซึง่แกะสลกัโดยพระสงฆ ์Kobo Daishi ภายใตห้อ้งโถงใหญ่ คอืหอ้งสมุดชนิปูคจุ ิ
ทีจ่ัดเก็บหนังสอืภาษาญีปุ่่ นและภาษาจนี กว่า 15,000 เล่ม หนังสอืเหล่านี้เป็นสมบัตขิองชาต ิและเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม รวมถงึส าเนาทีเ่กา่แก่ทีส่ดุของพงศาวดารโคจคิ ิทีร่วบรวมประวัตศิาสตรต์น้ก าเนนิ

ของญีปุ่่ น   

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 หลังจากเขา้สูท่ีพ่ักแลว้ อสิระตามอัธยาศัย ณ ย่านซาคาเอะ เป็นย่านธุรกจิการคา้ มีหา้งสรรพสนิคา้

มัตสซึาคายะ หรือ เมืองใตด้นิ (central park) ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่, รา้นของ
ใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ี่กนิบรเิวณตัง้แตส่ถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะ
โอโดร ิ
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงเกยีวโต – แตง่กายดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจ าชาตญิีปุ่่ น - ศาลเจา้เฮอนั – การเรยีนพธิชีง

ชาญีปุ่่ น - โอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 น าท่าน
เดนิทางสู ่

เกยีว

โต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ นมายาวนานทีส่ดุ คอืตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 
ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคัญทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่ น

ดว้ย จากนัน้ น าท่าน เปลีย่นเครื่องแตง่กายดว้ยชดุกโิมโน ชดุประจ าชาตญิี่ปุ่ น พเิศษ!!! ทา่นสามารถ
แต่งกายดว้ยชุดกโิมโนพรอ้มถ่ายรูปสวยๆ พรอ้มรบัชุดยูคาตะกลบัเมอืงไทยเพือ่เป็นของที่
ระลกึ จากทางบรษัิท  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

น าทา่นสู ่ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) ศาลเจา้แห่งนี้นัน้ถูกสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุ
และจักรพรรดิโ์คเมอ ิผูท้ีม่ีความส าคัญต่อเมืองเกยีวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและ

องคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยิักษ์สแีดง
ทีต่ัง้อยู่ดา้นหนา้ของวัด มีสแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล ไฮไลท!์!! จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของ

ชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย 
เร ิม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิี รายละเอียดทีบ่รรจงและสวยงาม
เป็นอย่างมาก พธิชีงชานี้ ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่างเดยีวยังใหท้า่นไดล้องการชงชาแบบชาวญีปุ่่ น อีกดว้ย 

น าทา่นชอ้ปป้ิงกนัตอ่ย่าน ชนิไซบาช ิSHINSAIBASHI บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งนี้มคีวามยาวประมาณ 
600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้น
กาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญี่ปุ่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara H&M Beans 
ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีกุอย่างทีต่อ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณนี้  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  UNIVERSAL HOTEL REBORN หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ – สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง บนบสั (8) 

 ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ 

11.45 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG623 

 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

15.45 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ เพือ่เช็ควา่กรุป๊

มกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิบิาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้

การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้งขอ

วซีา่ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 
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× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 34 ทา่น หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร

เพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ท ีร่ออยู ่

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่

ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 

(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ

สะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 

2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจ าที่
พกัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 
พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้มดัจ า หรอื
คา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 



CODE : TNJ47 

 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ
ในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


