
 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Date Program Meal Hotel 
1 กรุงเทพฯ - สนามบินคนัไซ TG622 (23.59-07.30) -  

2 สนามบินคนัไซ (โอซากา้) – เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่า –  

แต่งชุดกิโมโน – ป่าไผ ่– วดัเทนริวจิ – สะพานโทเกต็สึเคียว – 

เมืองฮามามตัสึ 

- / L / D 
HAMAMATSU OKURA ACT HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

3 นัง่รถไฟด่วนชินคนัเซ็น – ชิซึโอกะ – สมัผสัประสบการณ์

เกบ็ใบชาเขียว - โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาทเ์ลต – แช่ออนเซ็น 

B / L / D FUJI MATSUZONO HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

4 โยโกฮาม่า – ฮกัเกชิมะ ซีพาราไดซ์ – โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ B / - / D SHINAGAWA PRINCE HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

5 อิสระท่องเท่ียวหรือชอ้ปป้ิงในโตเกียว  (ไม่มีรถบสับริการ) 

หรือเลือกซ้ือทวัร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์  

B / - / - SHINAGAWA PRINCE HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

6 วดัอาซากสุะ – นาริตะ – อิออน มอลล ์- สนามบินนาริตะ – 

กรุงเทพฯ TG677 (17.25-21.55) 

B / - / -   

ราคา 
 

บาท/ท่าน 
29,900.- 

ก ำหนดกำรเดินทำง : วนัที่ 11 – 16 กรกฎำคม 2562 

โอซำก้ำ – เกยีวโต – โตเกยีว 
แต่งชุดกโิมโน – ทดลองเกบ็ใบชำเขยีว  

6 วนั 4 คนื  
 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม)ิ – สนำมบินคันไซ  

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

23.59 น ออกเดินทางสู่ โอซำก้ำ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 

วนัที่สอง สนำมบินคันไซ (โอซำก้ำ) – เกยีวโต – อำรำชิยำม่ำ – แต่งชุดกโิมโน – ป่ำไผ่ – วดัเทนริวจ ิ–  
                             สะพำนโทเกต็สึเคียว – เมอืงฮำมำมตัสึ 

07.30 น. เดินทางถึง สนำมบินคันไซ (โอซำก้ำ) ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรียบร้อย (เวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
น าท่านเดินทางสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น น าท่านเดินทางสู่ อำรำชิยำม่ำ เป็นเมืองท่ีมี
ธรรมชาติอนังดงามทุกฤดู เตม็ไปดว้ยเสน่ห์ ตั้งอยู่ทางตะวกัตกของเกียวโต สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการ
ข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์แห่งญ่ีปุ่น น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ดว้ยการ 
แต่งชุดกิโมโนเดินเล่นในเกียวโต โดยมีเจ้าหน้าท่ีเป็นผูช่้วยท่านตั้ งแต่การเลือกชุดจนกระทั่งแต่งชุด
กิโมโนเรียบร้อย ซ่ึงถือว่าเป็นชุดประจ าชาติท่ีมีเสน่ห์และใชศิ้ลปะในการแต่งชุด ท่านจะไดส้ัมผสัความ
เป็นญ่ีปุ่นอยา่งแทจ้ริง เดินเล่นชม  สวนป่ำไผ่ เป็นเสน้ทางเดินเลก็ๆท่ีตดัผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถ
เดินเล่นหรือข่ีจกัรยายผ่านก็ได ้ให้บรรยากาศท่ีแปลกและหาไดย้าก ยิ่งถา้ช่วงไหนท่ีมีแสงอาทิตยร์อด
ผ่านตวัป่าไผ่ลงมายงัพ้ืนดา้นล่างก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถา้มีลมพดัมาพร้อมกนัก็จะเป็นเสียงก่ิงกา้น
ของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพ้ืนเมืองท่ีท ามาจากตน้ไม ้เช่น ตะกร้าไมไ้ผ่, 
ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือเส้ือสานจากไผ ่เป็นร้านดั้งเดิมของคนทอ้งถ่ิน  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านชม วัดเทนริวจิ เป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage Site หน่ึงเดียวของอาราชิยาม่า ซ่ึงวดั

แห่งน้ีไดรั้บการจดัอนัดบัว่าเป็นอนัดบัหน่ึงแห่งวดัในแบบเซ็น สร้างข้ึนเม่ืองปี ค.ศ.1339 นอกจากตวั
อาคารแลว้ภายในยงัมีสวนเซ็นท่ีเล่ืองช่ืออีกดว้ย จากนั้นน าท่านชม สะพำนโทเก็ตสึเคียว หรือฉายาสากล
วา่ Moon Crossing Bridge นั้นถือเป็นสญัลกัษณ์ของอาราชิยาม่า สร้างข้ึนตั้งแต่สมยัเฮอนั มีความยาวร่วม 
200 เมตร สะพานแห่งน้ีทอดขา้มแม่น ้าโฮะซึ โดยมีภูเขาอาราชิยาม่าเป็นวิวอนังดงามอยูเ่บ้ืองหลงั 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมอืงฮำมำมตัสึ  
 
 
 
 
 

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ณ ภัตตำคำร --- บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่ำง พร้อมเคร่ืองดืม่ซอฟท์ดร้ิงค์ไม่อั้น 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั HAMAMATSU OKURA ACT CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 



 

 

วนัที่สำม น่ังรถไฟชินคันเซ็น – เมอืงชิซึโอกะ – สัมผสัประสบกำรณ์เกบ็ใบชำเขียว -  
                             โกเทมบะ พรีเมีย่ม เอำท์เลต – แช่ออนเซ็น 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 ใหท่้านไดท้ดลอง น่ังรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหวักระสุน ดว้ยความเร็วสูงสุดเฉล่ีย 240 ก.ม./ชม. จาก
สถำนีฮำมำมัตสึสู่สถำนีชิซึโอกะ น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองชิซึโอกะ เมืองท่ีตั้งอยูร่ะหว่างโตเกียวและนา
โกยา่ เป็นท่ีตั้งของภูเขาไฟฟจิู คาบสมุครอิซุ และไร่ชาเขียวอนักวา้งใหญ่ดีท่ีสุดของญ่ีปุ่น 

 สัมผัสประสบกำรณ์เก็บใบชำเขียว เรียนรู้เร่ืองชาเร่ิมตั้ งแต่การปลูกชา วิธีเก็บใบชาสดๆจากต้น ชม
บรรยากาศอนังดงามของไร่ชาและยงัสามารถเลือกซ้ือชาคุณภาพดีจากไร่เป็นท่ีระลึก 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ต  ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของญ่ีปุ่น และแบรนดเ์นมชั้น

น าระดบัโลกมาไวด้ว้ยกนัท่ีน่ี ซ่ึงมีร้านคา้แบรนด์เนมมากว่า 200 ร้านไม่ว่าจะเป็น Gucci, Anna Sui, 
Armani, Coach, Hugo Boss, Prada, Kate Spade Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap ฯลฯ  

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม --  บุฟเฟ่ต์อำหำรญ่ีปุ่น พร้อมขำปูไม่อั้น 

 เชิญท่ำนผ่อนคลำยกับกำร “แช่น ้ำแร่ธรรมชำติ” หรือ “ออนเซ็น” เพื่อผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ ช่วย
ระบบหมุนเวยีนโลหิตและช่วยให้ผวิพรรณเปล่งปลัง่   

วนัที่ส่ี โยโกฮำม่ำ – ฮักเกจมิะ ซีพำรำไดซ์ – โตเกยีว – ช้อปป้ิงย่ำนชินจูก ุ

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโยโกฮำม่ำ เพ่ือเขา้ชม ฮักเกจิมะ ซีพำรำไดซ์ สวนสนุกแบบธีมพาร์คในรูปแบบ
ของ “เกาะทั้ ง เกาะ”ซ่ึ งมีขนาดใหญ่ ท่ี สุดในประเทศญ่ี ปุ่น  YOKOHAMA HAKKEIJIMA SEA 
PARADISE เป็นเกาะท่ีตั้งอยู่ในเขตคานาซาว่า ของเมืองโยโกฮาม่า โดยอยูบ่ริเวณอ่าวโยโกฮาม่า มีพ้ืนท่ี
ประมาณ 240,000 ตร.ม. สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจกลางมหาสมุทรแบบครบวงจรโดยมีการ 
"ใช้พ้ืนท่ีทั้ งเกาะให้เกิดประโยชน์" จนกลายเป็นสถานท่ีท่ีมีเพียงหน่ึงเดียวในบริเวณเขตเมืองหลวง 
นอกจากน้ียงัมีการใชป้ระโยชน์จากลกัษณะเฉพาะอนัไดแ้ก่ "ทะเล เกาะ ส่ิงมีชีวิต" จนท าให้บนเกาะมี
สถานท่ีต่างๆอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า สวนสนุก ศูนยก์ารคา้ ร้านอาหาร และ
โรงแรม โดยบตัรเขา้ชมของคณะจะเป็นแบบ ONE DAY PASS เขา้ชมได ้4 ท่ี 
1.อควา มิวเซียม (AQUA MUSEUM) หน่ึงในพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นซ่ึงคุณสามารถ
รับชมส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ในทอ้งทะเลจ านวน 12,000 ตวัจาก 700 สายพนัธ์ุ นอกจากน้ียงัมีโชวก์ารแสดง



 

 

จากเหล่าสตัวท์ะเลใหคุ้ณไดส้นุกสนานเพลิดเพลินใจอีกดว้ย  
2. ฟุ เระไอ ลากูน (FUREAI LAGOON) พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ าท่ีโดดเด่นไม่เหมือนใครและมีท่ี  SEA 
PARADISE ท่ีเดียว เพราะท่ีแห่งน้ีจะท าใหคุ้ณสัมผสักบัเหล่าบรรดาส่ิงมีชีวิตในทะเลไดโ้ดยตรงแบบท่ี
แทบไม่มีการแบ่งกั้นระหวา่งคนกบัสตัว ์
3. อุมิฟาร์ม (UMI FARM) พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าในธีม “อุมิอิคุ (สัมผสักบัทอ้งทะเลและเติบโตไปพร้อมกบั
ทะเล)” แห่งน้ีจะท าใหคุ้ณไดล้องสัมผสัประสบการณ์ต่างๆ ทั้งตกปลา จบัปลา และรับประทานปลาทอด
ท่ีตวัเองหามาได ้
4.ดอลฟิน แฟนตาซี (DOLPHIN FANTASY) พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ารูปประตูโคง้แห่งน้ีจะท าใหคุ้ณไดรั้บชม
เหล่าโลมาท่ีแหวกว่ายในอุโมงค์อย่างอิสระราวกับได้เดินเล่นอยู่ใต้ทะเลลึก นับเป็นพ้ืนท่ีอนัแสน
มหศัจรรยซ่ึ์งจ าลองเอาสภาพบรรยากาศท่ีใกลเ้คียงกบัทอ้งทะเลในธรรมชาติมากกวา่ท่ีไหนๆมาไว ้

 รับประทำนอำหำรกลำงวนัอสิระตำมอธัยำศัย เพือ่ไม่เป็นกำรรบกวนเวลำของท่ำน 
 
 
 
 
 
 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ มหำนครโตเกยีว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลก

เมืองหน่ึงจึงท าใหก้รุงโตเกียวเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทาง เศรษฐกิจ การคมนาคม และเทคโนโลยี  น าท่าน
สู่ ย่ำนชินจูกุ แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดา
แฟชัน่นิสตา้ และเป็นจุดนดัพบยอดนิยมของหนุ่มสาวชาวญ่ีปุ่น   อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้มากมาย 
อาทิ เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ทนัสมยั, นาฬิกา, เคร่ืองส าอาง, สินคา้แบรนดเ์นมทั้งใหม่และมือสอง หรือจะ
เป็นร้านขายของเล่นผูใ้หญ่, ร้าน 100 เยน   นอกจากน้ีท่ีน่ีท่านสามารถเดินเท่ียวในยามราตรีได้ดว้ย 
เน่ืองจากมีร้านคา้ต่างๆเช่น ร้านอาหารหลากหลายประเภท ร้านคาราโอเกะ เคร่ืองเล่นปาจิงโกะ  ท่ีเป็นท่ี
นิยมมากส าหรับคนญ่ีปุ่น ใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือกนัอยา่งจุใจ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ณ ภัตตำคำร --- เตม็อิม่กบับุฟเฟ่ต์ชำบู หมูและเนือ้ พร้อมเคร่ืองดืม่ซอฟท์ดร้ิงค์ 

น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
วนัที่ห้ำ อสิระช้อปป้ิงในกรุงโตเกยีว หรือ ทัวร์เสริมโตเกยีวดสินีย์แลนด์ (ไม่มรีถบัสบริกำร) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
อสิระท่องเที่ยวเตม็วนั ไม่มรีถบัสบริกำร ***ไกด์แนะน ำที่เที่ยว มีท่ีเท่ียวมาแนะน าดงัน้ี      

 - ฮำรำจูกุแหล่งรวมแฟช่ันวัยรุ่น ที่เช่ือมระหว่ำงสถำนีJR HARAJUKU STATIONกบัถนนสายหลกั
MEIJI DORI ถนนคนเดินท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของฮาราจูกุ ส่ิงท่ีมีช่ือเสียงของย่านน้ีก็คือการแต่งตวัแฟชัน่
แบบ COSPLAY ของวนัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตามการ์ตูนเร่ืองต่างๆ 



 

 

 - ย่ำนชิบูย่ำ แหล่งชอ้ปป้ิงและเอนเตอร์เทนเมน้ท์สุดชิคขนาดใหญ่ใจกลางโตเกียว เป็นหน่ึงในย่านท่ี
คึกคักมีผู ้คนพลุกพล่านตลอดเวลา มีห้างสรรพสินค้าจ านวนมาก ร้านอาหารเก๋ๆก็มีอยู่ไม่น้อย 
สัญลกัษณ์ของท่ีน่ีคือ ห้ำแยกชิบูย่ำ และรูปป้ันสุนัขฮำจิโกะ หมานอ้ยผูซ่ื้อสัตยส์ายพนัธ์ุอากิตะท่ีมานัง่
รอเจา้ของกลบัจากท่ีท างานท่ีสถานีรถไฟชิบูยา่ทุกวนัโดยท่ีไม่รู้เลยวา่เจา้นายของมนันั้นเสียชีวิตลงแลว้  

 - ถนนทำเคชิตะ (TAKESHITA DORI) เป็นถนนเลก็ๆ หนา้สถานีฮาราจูก ุเป็นแหล่งรวมร้านคา้แฟชัน่
วยัรุ่น เส้ือผา้เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง หา้มพลาดร้านเครปสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีโด่งดงั ตั้งอยูต่รงกลางของ
ถนนทาเคชิตะร้านท่ีมีช่ือเสียงคือ MARION CREPES เป็นร้านเครปอนัเก่าแก่เปิดมานานท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

 - ถนนโอโมเตะซำนโดะ (OMOTESANDO) แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั 
 - โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ แนะน าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ โตเกียวดสินีย์แลนด์ ดินแดนหรรษาของคนทุก

เพศทุกวยั พบกบัความอลงัการซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้น
ในการก่อสร้าง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด  

 ***อสิระอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย เพือ่ให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงเตม็ที่ 
น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ำ    

วนัที่หก วดัอำซำกสุะ – นำริตะ – ออิอนมอลล์ - สนำมบินนำริตะ – กรุงเทพฯ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วัดอำซำกุสะ วดัท่ีไดช่ื้อว่าเป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บ
ความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึง ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค า มีผูค้นนิยมมากราบ
ไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของ โคมไฟยกัษ์ ท่ีมีขนาดใหญ่ ณ 
ประตูทางเขา้ดา้นหนา้สุดของวดั ช่ือ ประตูฟ้าค ารณ และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐาน เจา้
แม่กวนอิมทองค านั้น มีช่ือว่าถนน นำกำมิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่าง ๆ 
มากมาย จากท่ีน่ีท่านจะสามารถเกบ็ภาพความประทบัใจคู่กบัหอคอย TOKYO SKYTREE   
 
 
 
 
 

 
 น าท่านเดินทางสู่ นำริตะ แวะชอ้ปป้ิงก่อนกลบัท่ี อิออน มอลล์ ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย เช่น 

นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ ฯลฯ รวมทั้ง “ร้ำน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถกูอิสระ
ใหท่้าน“เลอืกชมและซ้ือ” สินคา้ถกูใจตามอธัยาศยั  

 อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย เพือ่ไม่เป็นกำรรบกวนเวลำในกำรช้อปป้ิง 

 สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ สนำมบินนำริตะ เพ่ือท าการเช็คเอกสารและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 
17.25 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG677 
21.55 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 



 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 
เดก็เสริมเตยีง 

(พกัผู้ใหญ่2ท่ำน) 
เดก็ไม่เอำเตยีง 
(พกัผู้ใหญ่2ท่ำน) 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่ำนละ 

21 – 26 มิถุนำยน 2562 53,900 48,900 43,900 10,500 

11 – 16 กรกฎำคม 2562 55,900 50,900 44,900 10,500 

 
อตัรำนีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง น ้าหนกัรวมกนัไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทัไทยวิวฒัน ์ (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (ยกเลิกเม่ือ 1 กรกฎาคม 2556) 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถและค่าทิปไกด ์ตามความพึงพอใจของท่าน  

 
 

เงือ่นไขกำรเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



 

 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก
การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะ
ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

a. ญ่ีปุ่น ท่านละ 15,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
กำรยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ี

สายการบินเรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซง
ได ้ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ี
ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจาก
ราคาตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของ
โปรแกรม 

 


