
 

 

 
    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า กลางวนั ค ่า 
1 กรุงเทพฯ –  สนามบินนาริตะ (TG642 23.50-08.10+1)    - 

2 นาริตะ – โตเกยีว – วดัอาซะกสุะ – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– ยามานาชิ – ออนเซ็น   
FUJI MATSUZONO 
HOTEL หรือเทียบเท่า  

3 
ยามานาชิ – โอชิโนะฮักไก – เกบ็สตรอเบอร์ร่ี ( ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ )  สวน
โอคาซาก ิ– นาโกย่า – ย่านซาคาเอะ 

  
CASTLE PLAZA 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 
นาโกย่า – เกยีวโต – ศาลเจ้าฟูชิมอินิาริ – วดัคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า โอซาก้า 
– ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

  
OSAKA NEW HANKYU 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

5 
โอซาก้า – อสิระช้อปป้ิงใจกลางเมอืงโอซาก้า หรือซ้ือทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิ
เวอร์แซล สตูดโิอ เดนิทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท, เดก็
อายุต า่กว่า 12 ปีช าระเพิม่ท่านละ 2,400 บาท ) 

  

OSAKA NEW HANKYU 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

6 
โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ( เข้าชมด้านใน ) – ห้างออิอน – สนามบินคันไซ – 
กรุงเทพฯ  (TG673 17.35-21.25) 

    

ก าหนดการเดนิทาง :  01 – 06 เมษายน 2563 

ราคา 

บาท/ท่าน 

56,900.- 

WONDERFUL JAPAN 
โตเกยีว ยามานาคะโกะ เกยีวโต โอซาก้า 

6 วนั 4 คนื 
 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ –  สนามบินนาริตะ 

19.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ C สายการบิน
ไทย เจา้หนา้ท่ีทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดินทาง 

23.50 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642 

วนัที่สอง นาริตะ – โตเกยีว – วดัอาซะกสุะ – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– ยามานาชิ – ออนเซ็น  
08.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ จงัหวดัชิบะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เพ่ือเขา้ชม วัดอาซะกุสะ ซ่ีงเป็นวดัท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว ภายในยงัมีองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าประดิษฐาน
อยู่ นอกจากน้ีท่านจะไดเ้ห็นโคมไฟสีแดงขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 
เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวดั โดยมีถนนนาคามิเสะ เป็นถนนสายช้
อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองรางของขลงั ของเล่น โบราณ และตบทา้ยดว้ยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่นซ่ึงมายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิว
กนั เพ่ือซ้ือกลบัไปฝากคนท่ีบา้นกนัเลยทีเดียว 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ----เซ็ทอาหารญ่ีปุ่น 
บ่าย น าทุกท่านไปยงั ย่านชินจูกุ เป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของกรุงโตเกียว 

ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นร้าน
ร้อยเยน สินคา้แบรนดเ์นม อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เส้ือผา้น า
สมัย  กระเป๋า  รองเท้าว ัย รุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไท เกอร์  รวมไปถึง
เคร่ืองส าอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ยามานาชิ 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://fujimatsuzono.com/ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ** ให้ท่านได้อ่ิมหน าส าราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็นซูชิหน้าต่างๆ พร้อมเพ่ิม

รสชาติด้วยวาซาบิต้นต ารับ หรือจะเป็นเทมปุระท่ีทอดจนกรอบ น่ารับประทาน นอกจากนีย้ังมีสุกีย้ากีญ่ี้ปุ่น
สูตรต้นต ารับ ปีกไก่ทอดกรอบ หมูอบราดซอส ไข่ตุ๋น สเต๊กเนือ้ญ่ีปุ่นและมิโซะซุป หรือสลัดผักสดๆ และ
ขาปูท่ีเสิร์ฟให้ท่านอ่ิมอร่อยได้แบบไม่อ้ัน ** 

  
 
 
 
 
 ** หลังรับประทานอาหารค า่ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น า้แร่สไตล์ญ่ีปุ่น หรือท่ีเรียกกันว่า การอาบออน

http://fujimatsuzono.com/


 

 

เซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเม่ือยล้าจากการ เดินทาง และชาวญ่ีปุ่นยังเช่ือกันว่าการอาบน า้แร่น้ันจะท าให้
ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ** 

 

วนัที่สาม ยามานาชิ – โอชิโนะฮักไก – เกบ็สตรอเบอร์ร่ี ( ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ )  สวนโอคาซาก ิ– นาโกย่า – ย่านซาคาเอะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ โอชิโนะ ฮักไก ซ่ึงเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่ีสุด

อีกจุดหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเป็นอยา่งมาก 
และท่ีน่ียงัมีบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิอนัแสนบริสุทธ์ิซ่ึงเกิดจากน ้ าฝนไหล
ผ่านดา้นบนภูเขาไฟฟูจิและผ่านเขา้มาภายใน และสุดทา้ยไหลลงสู่
ดา้นล่างใชเ้วลายาวนานถึง 3-4 ปี ซ่ึงน ้ าในบ่อน้ีชาวบา้นเช่ือกนัว่าถา้
น ามาด่ืมนอกจากจะไดค้วามสดช่ืนจากการล้ิมรสน ้ าอนับริสุทธ์ิ ยงั
จะท าใหสุ้ขภาพแขง็แรงและจะมีโชคดีอีกดว้ย   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ----เซ็ทอาหารญ่ีปุ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์ร่ี เพลิดเพลินกบัการเก็บและล้ิม

รสสตรอเบอร์ร่ีจากตน้สดๆไดต้ามอธัยาศยัพิเศษสุดอ่ิมอร่อยไม่อั้น 
(ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) หลงัจากนั้นน าท่านไปยงั สวนโอคาซากิ 
เป็นสถานท่ีชมซากุระช่ือดงัท่ีไดรั้บเลือกใหเ้ป็นหน่ึงในร้อยสถานท่ี
ชมซากุระในประเทศญ่ีปุ่น มีตน้ซากุระโซเมะโยชิโนะราว 1,000 
ตน้ บานสะพร่ังอยู่ท่ีเข่ือนกั้นแม่น ้ าอิกะเป็นแนวยาว โดยเทศกาล
ซากุระจะมีร้านคา้กวา่ 140 ร้านเรียงอยู่อยา่งมากมาย ท าใหมี้ผูค้นจ านวนมากมาท่ีน่ีในทุกๆปี สมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เพ่ือเดินทางไปยงั ย่านซาคาเอะ เป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองนาโกยา่ โดย
ท่านจะไดพ้บกบัแหล่งความบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่พร้อมกบัชิงชา้สวรรค์ขนาดความสูง 52 
เมตร นอกจากน้ีภายในหา้งสรรพสินคา้ยงัเป็นท่ีตั้งของโรงภาพยนตร์อีกดว้ย 

 อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั CASTLE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 http://www.castle.co.jp/plaza/ 

วนัที่ส่ี นาโกย่า – เกยีวโต – ศาลเจ้าฟูชิมอินิาริ – วดัคิโยมสึิ – ย่านฮิกาชิยาม่า โอซาก้า – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เกียวโต เพ่ือเข้าชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผสั

และเก็บภาพความสวยงามกบั โทริอิ (ซุม้ประตูสีส้ม) นบัหม่ืน ท่ีเรียงราย
กนัเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คลา้ยอุโมงค์ท่ีมีความงดงาม ท่ีน่ียงั
เป็นศาลเจา้ท่ีมีผูค้นจ านวนมากมาสักการะขอพร มีความเช่ือว่ารูปป้ัน
สุนัขจ้ิงจอกท่ีศาลเจา้แห่งน้ี คือผูส่้งสารให้กบัเทพเจา้แห่งการเก็บเก่ียว และยงัถูกน ามาเป็นฉากหน่ึงของ

http://www.castle.co.jp/plaza/


 

 

ภาพยนตร์ช่ือดงัเร่ือง เดอะ เมมมวัร์ ออฟ เกอิชา  (Memoirs of a Geisha) 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ----เซ็ทอาหารญ่ีปุ่น 
บ่าย  น าท่านเขา้ชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน ้าใส เป็นหน่ึงในวดัท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดของญ่ีปุ่น สร้างข้ึนในปีค.ศ.

780 มีน ้ าท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจากน ้ าตกโอโตวะไหลผ่านท าให้เป็นท่ีมาของช่ือวดัน ้ าใส และทาง
ยเูนสโกไดบ้นัทึกใหว้ดัแห่งน้ีข้ึนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย อาคารท่ีมีช่ือเสียงของวดัแห่งน้ีก็คืออาคารไมข้นาด
ใหญ่ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตร และโถงอาคารถูกสร้างใหย้ื่นออกไปภายนอกท าใหบ้ริเวณน้ีเป็น
จุดชมวิวท่ีสวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไมแ้ดงท่ีข้ึนช่ือของ
เกียวโตอีกดว้ย *** ตั้งแต่เดือนมกราคม 2017 จะมีการปิดซ่อมแซมในส่วนของอาคารหลกัจนถึงปี 2020 *** 
จากนั้นใหท่้านเพลิดเพลินกบั ย่านฮิกาชิยาม่า เป็นแหล่งเดินเล่นชอ้ปป้ิงท่ีสองขา้งทางเตม็ไปดว้ยร้านคา้ ร้าน
ขนมมากมาย เสน่ห์ของย่านน้ีคือรูปแบบอาคารบา้นเรือนร้านคา้ท่ียงัคงความเก่าแก่ เป็นถนนทางเดินท่ีสอง
ขา้งทางจะมีอาคารไมท้รงโบราณแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ใหค้วามรู้สึกถึงเมืองเก่าท่ียงัคงมีความเป็นเอกลกัษข์อง
เกียวโตในสมยัก่อน 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เพ่ือช้อปป้ิงกนัอย่างจุใจท่ี ย่านชินไซบาชิ เป็นถนนสายชอ้ปป้ิงท่ีมี
ความยาวมากถึง 600 เมตร ตลอดทางเต็มไปดว้ยร้านคา้ปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเส้ือผา้แฟชัน่ชั้นน า รวมถึง
ร้านอาหารและร้านขนมดว้ย 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ----บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง 
 ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเตม็ท่ีไม่ว่าจะเป็นเนือ้สันใน เนือ้สันนอก เนือ้หมูสไลด์ เนือ้ไก่หมักเคร่ืองเทศ และ

ผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือกได้อย่างตามใจชอบ เพ่ือมาย่างบนกะทะร้อน พร้อมท้ังน ้าจิ้มสูตรพิเศษ 
นอกจากนีย้ังมีซูชินานาชนิด อุด้งร้อน พร้อมท้ังของหวานมากมาย เค้ก ผลไม้ ไอศครีม ให้เลือกอย่างจุใจ 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/ 

วนัที่ห้า โอซาก้า – อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซ้ือทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ ( 
ผู้ใหญ่ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท, เดก็อายุต า่กว่า 12 ปีช าระเพิม่ท่านละ 2,400 บาท ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ใหทุ้กท่านไดเ้ลือก อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซ้ือทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดย
รถไฟ (ผู้ ใหญ่ช าระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีช าระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) เป็นสวนสนุกท่ีสร้าง
ความบนัเทิงใหก้บัผูค้นแถบภูมิภาคคนัไซมาหลายปีโดยการทุ่มทุนสร้างของบริษทัสร้างภาพยนตร์ HOLLYWOOD 

https://global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/


 

 

ช่ือดงันั่นคือ UNIVERSAL STUDIO ภายในไดจ้ าลองสตูดิโอจากภาพยนตร์เร่ืองดงัๆ ท่ีผ่านมาของทางบริษทัไว้
มากมาย โดยเร่ิมจากภาพยนตร์เร่ืองแรกท่ีสร้างช่ือเสียงใหก้บั สตีเว่น สปรีลเบิร์ก คือ E.T.  ซ่ึงเป็นการนัง่จกัรยานไป
พร้อมกับอีที และเดินทางข้ามจักรวาลเพ่ือกลับไปยงับ้านเกิด ต่อจากนั้ นไปยังสตูดิโอของ TERMINATOR 
ภาพยนตร์คนเหล็ก ท่ีสร้างช่ือให้กบัดาราดงั อาร์โนล์ ชวาสเซเน็กเกอร์  ท่านจะได้ดูภาพยนตร์ท่ีไม่ได้ฉายตาม
โรงหนงัแต่เป็นภาคพิเศษแบบดิจิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ  รวมกระทัง่ไดส้มัผสักบับรรยากาศเสมือนจริงกบัตวัละครท่ี
ออกมาโชว์กันนอกจอเลยทีเดียว จากนั้น ไปต่อยงัสตูดิโอ NEW AMAZING ADVENTURE OF SPIDER MAN 
4K3D" สไปเดอร์แมนหรือไอแ้มงมุมผูโ้ด่งดงั เม่ือไดม้าดูแบบการฉายภาพสามมิติเทคนิคพิเศษ 4KHD×3D แลว้ ท า
ใหเ้หมือนกบัตวัละครมาอยูต่รงหนา้เราจริงๆ ยิ่งต่ืนตาต่ืนใจกวา่เดิมหลายเท่า ต่อดว้ยเคร่ืองเล่นท่ีสร้างข้ึนเพ่ือทดสอบ
ความกลา้ นัน่คือ HOLLYWOOD DREAM THE RIDE มีการน าเพลงแนว HIP HOP คลาสสิค หรือ J-POP มาใชเ้ป็น 
BGM ขณะเคร่ืองเล่นทะยานข้ึนฟ้า พร้อมทั้งพบกบัโซนใหม่ UNIVERSAL WONDERLAND เป็นโซนสวนสนุก
สไตลค์รอบครัวใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัตวัการ์ตูน สุดน่ารักช่ือดงัของญ่ีปุ่นHELLO KITTY, SNOOPY, SESAME 
STREET 

 อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองโอซากา้หรือสนุกสนานกนัอย่างต่อเน่ืองกบัเคร่ืองเล่นหลากหลาย

ชนิดในสวนสนุกยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ 
 อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/ 

วนัที่หก โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ( เข้าชมด้านใน ) – ห้างออิอน – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม ปราสาทโอซาก้า (เขา้ชมดา้นใน) เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์ค
ส าคัญของเมืองโอซาก้าท่ีใครมาเท่ียวโอซาก้าก็ต้องเดินทางมาท่ีน่ี 
ภายในหอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้ งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูก
ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินคอนกรีต, คูน ้ า และสวน     นิชิโนมารุ หลงัจาก
นั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงท่ีห้างสรรพสินค้าช่ือดัง ห้างอิออน เป็น
แหล่งรวบรวมสินคา้หลากหลายชนิดใหท่้านเลือกซ้ือ อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่
น าสมยั กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอางค ์ของท่ีระลึก เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 

 อสิระรับประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย 
บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ 
17.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673 
21.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

********************** ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ********************** 
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อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 
 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ท่านละ 

พกักบั  
1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั  
2 ผู้ใหญ่  
มเีตยีง 

พกักบั  
2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มเีตยีง 

01 – 06 เมษายน 2563 56,900.- 56,900.- 51,900.- 45,500.- 10,500.- 

 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามท่ีระบุไว้

เท่านั้น 
 ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ ามนั ณ วนัออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใดๆเพ่ิมใน

ภายหลงั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง 
 ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านั้น 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ วงเงิน

ท่านละ 500,000 บาท ของบริษทัประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จ ากดั 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลบัพร้อมลกูคา้ 1 ท่าน 
 สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 
 บริการน ้าด่ืมบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืม และอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก

ท่ีบริษทัฯจดัให ้เป็นตน้ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
 



 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 
 การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีจ านวนผูร่้วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านข้ึนไป บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือน หรือยกเลิกการ

เดินทางหากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง 
 โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวนัเดินทางมีมาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์อาจจะแตกต่างกนัเน่ืองจาก ตรงกบั

วนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญ่ีปุ่น ราคาตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรมจะสูงกวา่ปกติ 
 เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ท่ีตอ้งการหอ้งพกัแบบเตียงเดียวพกัคู่ (DBL) 

บางโรงแรมมีโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย แต่บางโรงแรมตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมและตอ้งรีเควสเขา้ไป (ติดต่อสอบถาม
เจา้หนา้ท่ีก่อนการเดินทางทุกคร้ัง)  

 เม่ือท่านเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 บริษทัฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางไดเ้น่ืองจากผู ้
เดินทางอาจมีส่ิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง, ภยัธรรมชาติ, การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเล่ือน
หรือยกเลิกเท่ียวบิน และอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่น่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่านละ 10,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง ≥ 45 วนั  คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 31 วนั  หกัเงินมดัจ า 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 16 วนั  หกัเงินมดัจ า 100% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 11 – 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง ≤ 10 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น 
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 



 

 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลใดก็ตามภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ่้ายของตัว๋ท่ีเกิดข้ึนจริง   

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบัท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึง
ทางบริษทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

 และในกรณีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตาม
ระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯวา่สามารถคืนค่าโดยสารไดห้รือไม่ 

 กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้งการเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม
ไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านั้น โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขั้นตอนดว้ยตวัท่านเอง 

 ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางได ้และตอ้งการเปล่ียนตวัผูเ้ดินทางในกรณีน้ีทางบริษทัฯ
จะเช็คกบัทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารท่านอ่ืนแทนไดห้รือไม่ กรณีถา้สามารถเปล่ียนไดจ้ะมี
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการเปล่ียนตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทั้งหมด 

 สายการบินไทยสามารถส ารองท่ีนัง่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมตามเง่ือนไขของสายการบิน 
ลกูคา้ท่ีประสงคน์ัง่ตรงน้ีสามารถแจง้หนา้เคานเ์ตอร์เช็คอิน ณ วนัเดินทางได ้

 สายการบินไทยก าหนดใหน้ ้ าหนกักระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ท่ีสามารถน าข้ึนเคร่ืองไดอ้ยู่ใน
ความดูแลของท่านน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กก. และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่าน
เดินทางดว้ยสายการบินอ่ืน ตอ้งตรวจสอบเร่ืองน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอีกคร้ังกบัเจา้หนา้ท่ี 

 การสะสมไมลข์องสายการบินไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสายการบิน
อ่ืนๆในเครือ STAR ALLIANCE ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัสิทธ์ิของสายการบิน 

 ในบางรายการทัวร์ ท่ีต้องเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น ้ าหนักกระเป๋าอาจจะถูก
ก าหนดใหต้ ่าหรือสูงกว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางสามารถตรวจสอบ
ไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

 กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมลทุ์กคร้ังท่ีกรอกรายละเอียดการจองทวัร์ท่ีทางบริษทัฯส่งใหเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
(กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทั้งขาไปและขากลบัไวเ้พ่ือตรวจสอบกรณีท่านไม่ไดรั้บไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้าง
บตัรโดยสารเพ่ือยืนยนักบัทางสายการบินได)้ 

 


