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-สดุฟินกบัรมิทะเลสาบคาวาคจูโิกะKAWAGUCHIKO TOMINOKO 
HOTEL  
-พกัในเมอืงโอซากา้ยา่นอเุมดะ ชมบรรยากาศยามค า่คนื 
OSAKA DAIICHI HOTEL  
-ชอ้ปป้ิงจใุจยา่นอเิคะบคุโุระ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL 
 

GOAL JAPAN GRAND OSAKA TOKYO 
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กาํหดารเดินทาง     19 – 24  // 26 – 31 มีนาคม 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัท่ี  
อาหาร โรงแรม 

หรอืเทียบเท่า เช้า เท่ียง เยน็ 
1 กรงุเทพฯ – สนามบินคนัไซ  - - -  

2 สนามบินคนัไซ –  วดัคิโยมิสึ (ใส่ชุดกิโมโน) –ปราสาททองคินคะคจิุ  
– ศาลเจ้าฟชิูมิอินาร 

- 

  

OSAKA DAIICHI HOTEL   
หรอืเทียบเท่า 

3 นัง่รถไฟชินคนัเซน – อทุยานแห่งชาติฮาโกเน่ –   
ล่องเรอืทะเลสาบอาชิ – หบุเขาโอวาคดุานิ – ออนเซน็+บุฟเฟ่ตข์าป ู
 

  

 

KAWAGUCHIKO 
TOMINOKO HOTEL  
หรอืเทียบเท่า 

4 ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 – ชมซากรุะ สวนอเุอโนะ –วดัอาซะกสุะ –  
ช้อปป้ิงชินจกุ ุ  

 

 

SUNSHINE CITY 
PRINCE HOTEL หรอื
เทียบเท่า 

5 อิสระช้อปป้ิงในเมอืงโตเกียว หรอื ซ้ือเพ่ิมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 
ไม่มีรถบริการ เดินทางโดยรถไฟ 

 - -  

6 สนามบินฮาเนดะ – กรงุเทพ   - -   
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 20.00 น.          กรุ๊ปทัวร์พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชัน้ 4 ประตทูางเข้าท่ี 2 แถว C เคาน์เตอรส์ายการบินไทย 
เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรบัดแูลด้านเอกสาร เชค็อินและสมัภาระในการเดินทาง  

 23.05 น.          เหิรฟ้าสู่ประเทศญ่ีปุ่ นโดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 
 

 06.25 น. เดนิทางถงึ สนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุน่ นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 
   และศุลกากร 

วดัคิโยะมิซุ (Kiyomizu-dera)หรอืที่เราๆรู้จกักันในชื่อ วดัน้ําใส นับเป็นวัดที่ไม่ได้มี
ชื่อเสยีงโด่งดงัระดบัจงัหวดัเท่านัน้ แต่ยงัเป็นวดัทีพู่ดไดเ้ลยว่าดงัทีสุ่ดในญี่ปุ่นกไ็ม่ผดิเลย 
เน่ืองจากการที่วดัมสีถาปตัยกรรมโบราณที่งดงามชวนตะลงึจนยูเนสโกได้บนัทกึให้วดั
แห่งนี้ขึน้เป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) ซึง่ทีม่าของชื่อวดัน้ําใสกม็า
จากการทีว่ดัแห่งนี้นัน้ได้ถูกสรา้งขึน้ปี ค.ศ. 780 แล้วไดม้น้ํีาทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ
จากน้ําตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านตวัวดันัน่เองล่ะค่ะ จุดทีถ่อืว่าเป็นไฮไลท์
การท่องเทีย่วของทีน่ี่กค็งไมพ่น้ อาคารไมข้นาดใหญ่ทีแ่ค่การสรา้งกน่็าทึง่แลว้ เพราะการ
สรา้งทัง้หมดน้ีไมม่กีารใชต้ะปใูดๆทัง้สิน้ ถอืว่าเป็นภูมปิญัญาของคนโบราณทีสุ่ดยอดเลย
จรงิๆ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดนิ และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่น
ออกไปภายนอกทําใหบ้รเิวณนี้เป็นจุดชมววิทีส่วยงาม มองเหน็เมอืงเกยีวโตในฤดูต่างๆ 
และเป็นจดุชมซากุระและชมใบไมแ้ดงทีข่ ึน้ชื่อของเกยีวโตอกีดว้ย  
สดุพิเศษ !! ให้ท่านใส่ชุดกิโมโน เดินเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวอนัสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร IKORO หม้อไฟซูโม่ 
 
 
 
 
 

วนัที 1 ของการเดินทาง กรงุเทพฯ – สนามบินคนัไซ - - - 

วนัที 2 ของการเดินทาง สนามบินคนัไซ –  วดัคิโยมิสึ (ใส่ชุดกิโมโน) – 
ปราสาททองคินคะคจิุ –ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ 

- เท่ียง เยน็ 
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วดัคินคะคจิุ(Kinkakuji) ทีค่นไทยทัว่ไปรูก้นัในชื่อว่าวดัทองนัน่เอง สาเหตุทีค่นส่วนมาก
เรยีกวดันี้ว่าวดัทองนัน่ก็เพราะว่าอาคารหลกัของวดันี้มสีทีองเหลอืงอร่ามตัง้โดเด่นเป็น
สง่า อยู่ท่ามกลางน้ํา เวลามองภาพสะทอ้นกก็ลายเป็นภาพทีง่ดงามไม่แพก้นั เรยีกไดว้่า
ดงัขนาดกลายเป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์หนึ่งของสถานที่ท่องเทีย่วในเมอืงเกยีวโตเลยจรงิๆ
แลว้มอีกีชื่อนึงทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของคนทอ้งถิน่นัน่กค็อื “วดัโระคุงอนจ(ิRokuon-ji Temple)” ที่
แปลว่าวดัสวนกวาง และด้วยสถาปตัยกรรมที่งดงามลํ้าค่าน่ีเองจงึทําให้ได้รบัการขึ้น
ทะเบยีนจากยูเนสโกให้เป็นมรกดโลกในปี ค.ศ. 1994เดมิทนีัน้วดัแห่งนี้ถูกสรา้งมาเพื่อ
เป็นที่พํานักของท่านโชกุนอาชกิาก้า โยชมิสิุ(Ashikaga Yoshimitsu) และยงัมไีว้เพื่อ
รบัรองแขกระดบัสาํคญัๆเท่านัน้ ภายหลงัทีท่่านเสยีชวีติกม็กีารยกทีพ่กัแห่งนี้ใหก้ลายมา
เป็นวดัในนิกายเซน ซึ่งก็กลายมาเป็นวดัวดัคนิคะคุจอิย่างปจัจุบนัน่ีเอง และด้วยความ
งดงามตระการตาจงึกลายมาเป็นต้นแบบของวดัวดักินคะคุจหิรอืวดัเงนิที่ถูกสร้างโดย
หลายชายของโชกุนในต่อมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ ศาลเจ้าเทพอินาริ ที่คนไทยทัง้หลายชอบเรยีกกนัว่าศาลเจ้าแดงหรอืศาลเจ้า
จิง้จอกเป็นศาลเจา้ชนิโต(Shinto) นัง่เอง ถ้าจะพูดว่าศาลเจา้แห่งนี้ฮอตฮติมากทีสุ่ดกไ็ม่
ผดิเลยเหน็ไดจ้ากโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ์ต่างๆจะต้องมภีาพของทีน่ี่ให้เหน็อยู่เสมอที่มี
ความสําคญัแห่งหนึ่งของเมอืงเกียวโต(Kyoto) มชีื่อเสยีงโด่งดงัจากประตูโทรอิิ (Torii 
Gate) หรอืเสาประตูส ี แดงที่เรยีงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จํานวนหลายหมื่นต้นจนเป็น
ทางเดินได้ทัว่ทัง้ภูเขาอินารทิี่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิส์ ิทธ์โดยเทพอินารจิะเป็น
ตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์การเกบ็เกี่ยวขา้ว รวมไปถงึพชืผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมี
จิง้จอกเป็นสตัวค์ู่กายจงึไมน่่าแปลกใจเท่าไหร่ทีจ่ะเหน็รปูป ัน้จิง้จอกอยู่จาํนวนมากภายใน
ศาลเจา้นัน่เอง 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ป้ิงย่างสไตลญ่ี์ปุ่ น 
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นําท่านสู่ท่ีพกั โรงแรม  OSAKA DAIICHI HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

เช้า             รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
รถไฟชินคันเซน ประเทศญี่ปุ่นนัน้เป็นประเทศแรกที่ร ิเริ่มคิดค้นรถไฟความเร็วสูง 
เนื่องจากภูมปิระเทศทีเ่ป็นภูเขาเกอืบทัง้ประเทศ กบัรางรถไฟใหญ่ขนาด 3 ฟุต 6 นิ้ว 
(1,067มิลิเมตร) ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางที่อ้อมกับรถไฟความเร็วสูง  เพราะฉะนัน้
ประเทศญีปุ่น่นัน้จงึมคีวามจาํเป็นมากขึน้ ในการใชร้ถไฟความเรว็สูงนี้ ในทางตรงขา้มกบั
รางเก่า รถไฟชนิคนัเซน็นัน้มกีฎเกณฑม์าตรฐาน และผ่านอุโมงคม์ากกว่า 

นําท่านสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่(Hakone) อยู่ใกล้กบัภูเขาไฟฟูจ ิซึ่งไม่ไกลจาก
โตเกยีวใชเ้วลาแค่ประมาณไม่เกนิ 2 ชัว่โมงเท่านัน้ มชีื่อเสยีงเกี่ยวกบับ่อออนเซน็ และก็
ววิภูเขาไฟฟูจ ิเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่คนทัว่ไปนิยมเดินทางมา นอกจากนี้ยงัมี
ทะเลสาบ ขึน้กระเชา้ชมววิ และการล่องเรอือกีดว้ย 

นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ซึ่งได้ก่อตวัจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สมัผสักบั
ทศันียภาพทีส่วยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบเปรยีบดัง่สะทอ้นจากกระจกใสบาน
ใหญ่ 
นําเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตัง้อยู่ในจงัหวดัคะนะงะวะ ชื่อเสยีงในด้านน้ําพุ
รอ้นซึง่เกดิจากความรอ้นของภเูขาไฟรวมทัง้ยงัมทีวิทศัน์ของภเูขาไฟฟูจทิีส่วยงาม 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เซท็หม้อไฟ  
 
 
 
 
 

วนัท่ี 3 ของการเดินทาง นัง่รถไฟชินคนัเซน – อทุยานแห่งชาติฮาโกเน่ –  
 ล่องเรือทะเลสาบอาชิ –หบุเขาโอวาคดุานิ –  

ออนเซน็+บุฟเฟ่ตข์าปู 

เช้า เท่ียง เยน็ 
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 หบุเขาโอวาคุดานิ(Owakudani) ตัง้อยู่ที่เมอืงฮาโกเน่ในจงัหวดัคานากาว่า บอกได้
เลยว่าน่ีก็เป็นอกีหน่ึงแลมารก์ที่ต้องมาปกัหมุดของเมอืงน้ีเลย เรยีกได้ว่านักท่องเที่ยว
ส่วนมากจะต้องมาลิ้มรสไข่ดําแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกนัให้ได้ ซึ่งเจ้าไข่ดําเนี่ยมาจาก
น้ําพุร้อนธรรมชาติล้วนๆเลยโดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีดําเนื่องจากถูกแร่
กํามะถนั มคีวามเชื่อว่าเมื่อทานไข่ดํา 1 ลูก จะมอีายุยนืขึน้ 7 ปี ยิง่กนิยิง่ดเีคา้ว่ากนัว่า
อยา่งนัน้ 

           คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์ 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านสู่ท่ีพกั โรงแรม  KAWAGUCHIKO TOMINOKO HOTEL  หรือเทียบเท่า  
 นําท่านอาบน้ําแร่สปารีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่า“ออนเซน็”เพ่ือสุขภาพและ

ผิวพรรณท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             เช้า                  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาที่มชีื่อเสียงทัว่โลกเป็นสญัลกัษณ์ของญี่ปุ่น มีความสูงที่สุดใน
ประเทศ 3,776 เมตรเ  หนือระดบัน้ําทะเล มนีักปีนเขามากมายทีป่รารถนาทีจ่ะไปพชิติ
ยอดของมนั “ที่ราบสูงอิซุ”เป็นรีสอร์ทแถบคันโตที่ได้รบัความนิยม ,มพีิพิธภัณฑ์ที่ไม่
เหมอืนใครมากมาย “เมอืงน้ําพุรอ้นอโิต” ซึง่ขนาบขา้งดว้ยทะเลและภูเขาและเป็นทีรู่จ้กั
ในฐานะของ “เมอืงน้ําพุรอ้น” ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของอซิุ ส่วน “ทางตะวนัตกของอซิุ”
นัน้เต็มไปด้วยชายฝ ัง่ทะเลที่สวยงามและน้ําพุร้อนที่คอยช่วยคลายความเหน่อยล้าของ
นกัท่องเทีย่ว น้ําพุรอ้นกลางแจง้ทีส่ามารถชมภเูขาไฟฟูจกิม็ไีวค้อยบรกิาร 

วนัท่ี 4  
ของการเดินทาง 

ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 – ชมซากรุะ สวนอเุอโนะ – 
วดัอาซะกสุะ – ช้อปป้ิงชินจกุ ุ

เช้า เท่ียง เยน็ 
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เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  YOGAN ONSEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนอเุอโนะ (Ueno Park) เรยีกไดว้่าเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว ทีถ่้ามา
แถวๆย่านอุเอะโนะรับรองว่ามาแล้วไม่ใช่นัง่พักผ่อนเพลินๆเฉยๆแน่นอน เพราะ
สวนสาธารณะแห่งนี้ไม่ใช่แค่เพยีงสวนธรรมดาๆนะคะ แต่ขา้งในบอกเลยว่าครบเครื่อง
มากๆ โดยภายในมทีัง้วดั ศาลเจ้า ทะเลสาบ และสว   นสตัว์ มตี้นไม้มากมาย ให้
บรรยากาศร่มรื่นจงึเป็นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพกัผ่อนกนั ช่วงปกติที่ว่าคนนิยม
มาแลว้บอกเลยว่าจะพคีสุดๆกช็่วงฤดใูบไมผ้ลขิองทุกๆปีนี่เอง จากการทีม่ตี้นซากุระเรยีง
รายอยู่ทัง้สองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มจีาํนวนมากกว่า 1,000 ต้น ซึง่มกัจะ
บานช่วงประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึต้นเดอืนเมษายน ทําให้ดงึดูดผูค้นจาํนวนมากมา
เยีย่มชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรอืทีเ่รยีกกนัว่า เทศกาลงานฮานาม ิบอเลยว่าถงึช่วง
นัน้คนจะแน่ไปอยูบ่า้งแต่กค็ุม้นะคะ เพราะซากุระบานสะพรัง่พรอ้มๆกนัเตม็พืน้ทีไ่ปหมด
นี่เป็นอะไรที่สวยจนเกนิบรรยายจรงิๆ ยิง่ถ้ามาในช่วงเทศกาลงานฮานามยิิง่จะได้สัมผสั
ถงึวฒันธรรมของญีปุ่น่แบบจรงิจงัอกีดว้ย 
 จากนัน้ วดัอาซะกสุะ ทีม่หีลายๆชื่อทีค่นนิยมเรยีกขานกนัทัง้วดัอาซากุสะ หรอืวดัโคม
แดง  (Asakusa Kannon Temple) เป็นวดัใหญ่ในย่านอาซากุสะและ) เป็นหนึ่งในวดัที่
เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวดัหนึ่งของเมอืงโตเกยีว  โดยจะมถีนนนากามเิสะที่เป็น
ถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวดัที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย บอกเลยว่านักท่องเที่ยว
เกอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ตไ์มม่ใีครไมรู่จ้กัวดันี้แน่นอน ยิง่ในหมูค่นไทยแลว้ล่ะกเ็รยีกไดว้่าถ้าไป
โตเกยีวต้องไปแวะเจมิวดันี้แทบจะทุกคน โดยภาพส่วนใหญ่กจ็ะเหน็แชะๆภาพพื้นหลงั
เป็นโคมแดงอนัใหญ่ๆที่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์สําคญัมากๆของวดัแห่งนี้เลยทเีดยีว 
ความนิยมเหน็ง่ายๆเลยจากการทีม่ผีูค้นเดนิทางมาสกัการะและเทีย่วชมไดท้ัง้ตวัวดัและ
บรเิวณภายนอกแบบไมข่าดสายเลย 
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ย่านช้อปป้ิงชินจูกุให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมายและ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรอืสนิค้าที่จะเอาใจคุณ
ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้  แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่สําหรบัวยัรุ่น เครื่องสําอาง
ยีห่อ้ดงัของญีปุ่น่ไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ 
 
 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ชาบสูไตลญ่ี์ปุ่ น 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านสู่ท่ีพกั โรงแรม  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

   

          เช้า                                รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อิสระเต็มวนัหรือ ซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด์ เต็มวนั ไม่มีรถโค้ชตลอดวนั / 
เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร)์ 
เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึง่เตม็ไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญ
ภยั ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผสักบัเครื่องเล่น
ในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์เหมอืนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, 
ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตื่นเต้นกบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่
เรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีูห์, ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ 
LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์ูนทีท่่าน
ชื่นชอบของ WALT DISDEY  

วั น ท่ี  5  ข อ ง ก า ร
เดินทาง 

อิสระช้อปป้ิงในเมืองโตเกียว หรือ ซ้ือเพ่ิมโตเกียวดิสนีย์
แลนด ์

เช้า - - 
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**ราคา ผูใ้หญ่ ท่านละ 2,800 บาท  
**ราคา เดก็ 4-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท 
สําหรบัท่านที่เลอืกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทาง
จากมคัคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในย่านการคา้อนัทนัสมยัของ
มหานครโตเกยีวศูนยร์วมวยัรุน่แหล่งชอ้บป้ิงชื่อดงั  
ย่านฮาราจูก ุท่านจะได้พบกบัการแต่งตวัที่เป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยัรุ่น
ญี่ปุ่นเพลดิเพลนิกบัการช้อบป้ิงกบัรา้นค้าหลากหลายสองฝ ัง่ถนนทาเคชติะ และ โอโม
เตะซนัโด  
ย่านชิบูย่า ย่านวยัรุ่นชื่อดงัอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบัแฟชัน่
ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 
109” ตกึชื่อดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของยา่นนัน้  

         เท่ียง   อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
อิสระเตม็วนัหรือ ซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 

         คํา่                 อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  
   ถึงเวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ  

        00.20 น.          ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 611 
       05.25 น.            เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการ      

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 
1 ผู้ใหญ่+1 เดก็มี

เตียง 
เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว เพ่ิม 

มีนาคม 2562 54,900 51,900 51,900 48,900 8,900 

ราคาไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

34,900 31,900 31,900 28,900 - 

ราคาเดก็ทารก อาย ุตํา่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมีผู้เดินทางจาํนวน 10 ท่านขึ้นไป*** 

หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุป๊ หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

 
 
 

วนัท่ี 6 ของการเดินทาง สนามบินฮาเนดะ – กรงุเทพ    
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 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ทศันาจรตามเสน้ทางรายการทีร่ะบุเท่านัน้ 
 ราคาน้ีรวมภาษีน้ํามนั ณ. วนัท่ี 29 ส.ค. 2561  และ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรบัภาษีน้ํามนัขึ้น 

หากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม โดยทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้  
 ค่าพาหนะรบัส่งตามรายการนําเทีย่วทีร่ะบุเท่านัน้   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้     
 ค่าอาหาร เครือ่งดื่มตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้       
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้ 
 ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบน้ําหนกัไมเ่กนิ 30 กก. 
 บรกิารน้ําวนัละ 1 ขวด  
 บรกิาร WIFI ฟรบีนรถบสั 
 ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดอืน – ไมถ่งึ 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิ 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
 
 

 
 
 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่น 
 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง หรอืพาสปอรต์   
       ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่มและอาหารทีส่ ัง่เพิม่เตมิจาก 
 รายการทีท่างบรษิทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน้ําหนกัเกนิกว่าสายการบนิกําหนด คอื 20 กโิลกรมัต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสาํหรบัคนต่างดา้วทีก่ลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษน้ํีามนัทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพ่ิมจากราคาค่าทวัร ์
 
 
 
 
 

เมือ่ท่านทาํการจองทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอเรยีกเกบ็มดัจาํค่าทวัรท์่านละ  10,000-20,000 บาท (ขึน้อยู่
กบัช่วงเวลาทีเ่ดนิทาง หรอืกฎของสายการบนิ)  ส่วนทีเ่หลอืตอ้งชาํระทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัทาํการ  
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***กรณุาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัรข์องบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร*์** 
หากท่านได้ทาํการจองทวัร ์ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  45 วนั    ไมเ่กบ็ค่าใชจ้า่ย 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจาํ   
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ้่าย  75 % ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร ์
 ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ หกัค่าใชจ้า่ย 100% 

*** ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ กต็าม 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด*** 

 
ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่าน
จะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็น
ผูก้ําหนด ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ําเนินการออกตัว๋
เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณตีัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  
 
ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั  
 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ
หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั 
  กรณมีงีานจดัประชุมนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองสมัภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    สาํหรบัน้ําหนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรมั (สําหรบัผูโ้ดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน้ําหนกัเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได้ 
(ท่านตอ้งชาํระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 
    สําหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครื่องได ้ ต้องมน้ํีาหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวาม
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเิมตร (18 
นิ้ว)  
   กรณทีีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายทีส่มัภาระน้ําหนักเกนิ 
(ท่านตอ้งชาํระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 
   ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
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หมายเหต.ุ. (สาํคญัมาก ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางต้องรบัทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง 

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก 
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั 
อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีเ่หนือการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทาง
บรษิทัจะคาํนึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสําคญั 

2. หากท่านยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาต
ภยั อคัคภียั  ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงให้บรกิาร
อยูเ่ป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายไปแลว้ 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณดีงันี้ 
** กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้
เมอืงหา้มเดนิทาง  
** กรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ให้กบัชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวที่
พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกิดเหตุการณ์
ดงักล่าว 
 
 
 
 
 

 
 


