
  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 0  คณะพร้อมกนัทสีนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชนั 4 ประตูทางเข้าที 3 สายการ

บินไทย เคาน์เตอร ์D เจา้หน้าทบีรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้านกอ่นขนึเครอืง 

23.   ออกเดนิทางสู ่สนามบินคนัไซ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 622 

 

 

 

 

เทียวครบสูตร เส้นทางไฮไลทข์องญีปุ่น!! 
เทียวเมืองหลวงเก่าของญีปุ่ นชมวดัดงัแห่งนารา 

ชมแสงสี ตระการตา ชมความยิงใหญ่ของภเูขาไฟฟจิู  

ช้อปปิงจุใจ พกั ออนเซน็  คืน พร้อมทานขาปู!! 
 

 ทานชาบ ูชาบ ูสไตล์

ญปีุ่ น 

 ทานบุฟเฟ่ตข์าปู 

 –  เมษายน   เทศกาลสงกรานต!์! 

ราคา 49,900 - TG 622 BKK – KIX 23.30 – 07.00 
TG 677 NRT – BKK 17.25 – 21.55 

DAY 1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินคนัไซ 

วันที รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 สนามบนิสุวรรณภูมิ – สนามบินคันไซ     

2 
สนามบนิคันไซ – วัดโทไดจ ิ– ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาบานาโนะ ซาโตะ 

(อิลูมิเนชัน) – นาโงย่า 
  - SUNROUTE PLAZA NAGOYA 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

3 
นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ – ภูเขาไฟฟจิู – เรียนชงชา –  
ทะเลสาบยามานากะ    

FUJISAN GARDEN  
HOTELหรือเทียบเท่า 

4 
ทะเลสาบยามานากะ – โอชิโนะ ฮัคไค – พิพธิภัณฑ์บะหมถ้ีวยกึงสําเร็จรูป 

– ช้อปปิงชินจูกุ – โตเกยีว   - SHIMBASHI ATAGOYAMA TOKYO 
REI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

5 
อิสระฟรีช้อปปิงตลอดทงัวัน หรือ เลือกซือทวัร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  
(ไม่รวมค่าตัวสวนสนุกและค่าเดินทาง) หรือ เลือกซอืซิตทัีวร์เสริม  - - SHIMBASHI ATAGOYAMA TOKYO 

REI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

6 
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ชิซุย เอ้าท์เล็ตมอลล์ – สนามบนินาริตะ – 
กรุงเทพฯ  -   

 



 
 

 

 

.  เดนิทางถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาทอ้งถนิเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

นําท่านเดนิทางสู่ นารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญปีุ่ นสร้างขนึเมอื ปีค.ศ. 710 ก่อนจะยา้ย

เมืองหลวงไปอยู่เกยีวโต นาราเป็นเมอืงหลวงอยู่เพียง 75 ปีเท่านัน แต่ช่วงเวลาสนัๆนี ศลิปะ 

วฒันธรรม ความเชอื ระบบการปกครอง กลบัหยงัรากลกึเป็นรากฐานสําคญัของประเทศญปีุ่ นตราบ

จนปัจจุบนั เมอืงเงยีบสงบแหง่นียงัมแีหล่งมรดกโลกถงึ 8 แหง่   

นําท่านเดินทางเขา้สู่ วดัโทไดจิ  เป็น 1 ใน 8 มรดกโลก และเป็นวดัสําคญัทสีุดของเมืองนารา 

ทางเขา้วดัสง่างามด้วย ซุ้มประตูใหญ่ ทมีเีสาถงึ 18 ต้น รองรบัหลงัคาเป็นสถาปัตยกรรมชนิงาม

สมยัคามาคุระ สร้างขนึ ปี ค.ศ. 743 นมสัการขอพรพระพุทธรูปองคใ์หญ่ ไวโรจนะพุทธหล่อด้วย

สมัฤทธสิูงถงึ 16.2 เมตร หนัก 500 ตนั เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทสีุดในโลกประดษิฐาน วิหาร

หลวงพ่อโต ซึงหลงัเดมิถูกไฟไหมแ้ละสรา้งขนึใหม่ถงึ 2 ครงั วหิารปัจจุบนัมขีนาดเพยีง 2 ใน 3 

ของหลงัเดมิ แต่ยงัไดช้อืว่าเป็นวหิารไมใ้หญท่สีดุในโลก จุดเด่นอยูท่กีารใชซุ้งขนาดใหญ่ มารวมกนั

เป็นเสาบรเิวณสวนของวดัจะไดเ้พลนิเพลนิกบักวางแสนเชอืงทมีจีาํนวนมาก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  นําทา่นเขา้ชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิงจอกขาว เทพเจา้แห่งธญัญาหารหรอืการ

เกบ็เกยีว แต่ในเวลาต่อมากไ็ดร้บัการนบัถอืในฐานะเทพเจา้แหง่การคา้ดว้ย เป็นศาลเจา้ทมีชีอืเสยีง

และไดร้บัความเคารพสงูสดุในบรรดาศาลเจา้อนิารว่ิา ,  แห่งทวัญปีุ่ น สมัผสัความสง่างาม โท

รอิ ิหรอื ซุม้ประตูญปีุ่ นโบราณจํานวนมากกว่าหมนืคู่ ตงัเรยีงรายกนัจนกลายเป็น อุโมงคโ์ทรอิ ิรวม

แล้วความยาวประมาณ ,  เมตร  ณ ศาลเจ้าแห่งนี ทเีราท่านคุน้ตาด้วย เสาไมส้แีดง ในฉาก

ภาพยนตรด์งัเรอืง เกอชิา 

นําทา่นเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไมท้ใีหญ่ทสีุดในประเทศญปีุ่ น ไดร้บั

ความนิยมจากชาวญีปุ่ นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรอืงพันธุ์ดอกไม้หรือ ลักษณะของการจัดสวน

ดอกไม้ ซึงในแต่ละฤดูก็จะมีการจัดดอกไม้ทแีตกต่างกนัออกไป ภายในยังมีห้องปรบัอุณหภูมิ

สาํหรบัดอกไมซ้งึนํามาจากเมอืงรอ้น รวมถงึเพลิดเพลนิกบัความสวยงามของดอกไมต้ามฤดูกาล 

เช่น ดอกดาเลยี คอสมอส เป็นตน้ อสิระใหท่้านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะซอืตวั

เพมิเพอืขนึสู่จุดชมววิของหอคอย เพอืชมวิวของบรเิวณสวนดอกไมใ้นแบบพาโนราม่า อิสระให้

ท่านได้ชมไฟประดบัหลากสีสรรคก์ว่าล้านดวงทีใช้ประดบัประตาเต็มพืนทีสวน ไฟประดบั

ทีนีถือเป็นหนึงในสิบไฟประดบัทีสวยงามทีสดุของญีปุ่ นเลยทีเดียว 

***อาหารคาํอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

DAY 2 สนามบินคนัไซ – วดัโทไดจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาบานาโนะ ซาโตะ (อิลูมิเนชนั) – นาโงย่า 



 
 

สมควรแก่เวลา นําท่านเขา้สู่ทพีกั นาโงย่า ณ SUN ROUTE PLAZA NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า  

(ชือโรงแรมทีท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานะ เคยเป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลาไหลทใีหญท่สีดุในญปีุ่ น คนญปีุ่ น

เชอืว่าการได้ทานปลาไหลในช่วงฤดูร้อนจะทําให้เพมิพลังได้  สําหรบัทนีีนอกจากท่านจะได้ชม

แหล่งเพาะพนัธุป์ลาไหลทใีหญท่สีดุแลว้ยงัสามารถเลอืกซอืของฝากทขีนึชอืของทนีีไดอ้กีดว้ย  เชน่ 

พายปลาไหล  หรอืผลติภณัฑต์า่งๆ ทเีกยีวกบัปลาไหล 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนนันําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจิู สมัผสัภูเขาไฟฟูจอิยา่งใกลช้ดิทบีรเิวณขนัท ี5 ซงึเป็นจุดทรีถ

โดยสารสามารถขนึไปจอดได้ ฟูจเิป็นภูเขาไฟทสีงูทสีุดในญปีุ่ นและยงัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ

ญปีุ่ นอกีดว้ย ทา่นสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจไิดต้ลอดทงัปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิ

จะมคีวามงดงามทแีตกต่างกนั และเป็นภูเขาไฟทสีวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนกต็าม (การขึน

ชมภเูขาไฟฟจิูชนั 5 นันขึนอยู่กบัสภาพอากาศอาํนวย) 

จากนนัสมัผสัวฒันธรรมแบบญปีุ่ นแท้ๆ  นําท่านเขา้รว่ม เรียนชงชา ดมืดาํไปกบัสนุทรยีแ์ห่งการชง

ชาอกีหนงึเอกลกัษณ์ของชาวญปีุ่ น ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการดมืชาสไตลญ์ปีุ่ นแท้ๆ  ในพธิชีงชาอนั

เตม็ไปดว้ยกลนิอายแบบญปีุ่ น 

สมควรแก่เวลา นําท่านเขา้สู่ทพีกั ทะเลสาบยามานากะ ณ FUJISAN GARDEN HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารคาํ ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่นําแร่สไตล์ญปีุ่ น หรอืทเีรยีกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ใหท้่านได้ผ่อนคลายความเมอืยล้าจากการเดินทางและชาวญปีุ่ นยงัเชอืกนัว่าการ

อาบนําแร่นันจะทาํใหผ้วิพรรณมสีขุภาพดอีกีดว้ย *** 

(ชือโรงแรมทีท่านพกั ทางบริษทัจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

 

 

 

DAY 3 นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ – ลานสกีฟจิูเท็น – เรียนชงชา – ทะเลสาบยามานากะ 



 
 

 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนันนําท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อนําธรรมชาติ ทเีกดิจากเวลาแสน

ยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขาไฟฟูจทิไีหลซมึลกึลงพนืพภิพซมึซบับรเิวณทลุ่ีมทาํให้

เกิดนําซึมขงัขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อมนําในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกดิสะท้อนที

สวยงาม ในปี ค.ศ.  สถานทแีห่งนีได้ร ับการคัดเลือกเป็น  ใน  อนัดับแหล่งนําจาก

ธรรมชาติทดีีทสีุดของญปีุ่ น ท่านสามารถเลอืกซือสนิค้าพนืเมอืงต่างๆ และสนิค้าเกษตรกรรมที

ชาวบา้นนํามาขายระหว่างทางได ้มากมายในหมู่บา้นแห่งนี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑบ์ะหมีถ้วยกึงสาํเรจ็รปู “นิชชนิคพันู้ดเดลิ”ซงึในปี  “คุณโมโมฟุ

กุ อนัโดะ”เป็นผูค้ดิคน้ผลติบะหมกีงึสําเรจ็รูปไดเ้ป็นครงัแรกในโลก ในนาม “Nissin Cup Noodles” 

จนได้รบัการยกย่องเป็นบดิาแห่งอุตสาหกรรมบะหมกีงึสําเรจ็รูป  ใหท้่านเรยีนรูว้ธิกีารผลติบะหมี

ของนิชชนิ นอกจากนันใหท้่านได ้ทดลองทาํบะหมีถ้วย ด้วยตวัท่านเอง อกีทงัยงัใหท้่านไดว้าด

ถว้ยบะหมทีมีถีว้ยเดยีวในโลกเป็นของทา่นเองได ้

จากนนันําทา่นเดนิทางสู ่กรงุโตเกียว ศนูยก์ลางมหานครทคีราคราํไปดว้ยผูค้นมากมาย เดนิทางสู่

ย่าน ช้อปปิงชินจูกุ ตืนตาตืนใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวทีคราครําด้วยผู้คน

มากมาย นําทา่นสมัผสับรรยากาศยา่นชอ้ปปิงชอืดงัของญปีุ่ น เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้ทถีกู

ตาถูกใจ ย่านชอ้ปปิงทมีคีวามเจรญิอนัดบัหนึงของโตเกยีว ถูกขนานนามว่า ศูนยก์ลางทสีองแห่ง

นคร ศนูยร์วมรา้นคา้จดัแต่งอยา่งหรหูราน่ารกัหลาก สไตล์ รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชอืดงัเป็นทนีิยมทงั

ชาวญปีุ่ น และนักท่องเทยีวทมีาเยอืนร้าน  เยนเท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษี %)  อสิระให้

ทา่นเพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายเลอืกซอืสนิคา้ถกูใจ อาทสินิคา้แบรนด์เนมดงั อุปกรณ์อเีลก็ทรอนิกส ์

กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล หรอืสนิคา้เอาใจคุณผูห้ญงิ เสอืผา้แฟชนัวยัรุ่น กระเป๋า รองเทา้ เครอืงสาํอางค์

ยหีอ้ดงัของญปีุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมอืงไทย 

**อาหารคาํอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลานําท่านเขา้สูท่พีกั โตเกียว ณ SHIMBASHI ATAGOYAMA TOKYO REI 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

(ชือโรงแรมทีท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

DAY 4 
ทะเลสาบยามานากะ – โอชิโนะ ฮคัไค – พิพิธภณัฑบ์ะหมีถ้วยกึงสาํเรจ็รปู – ช้อปปิงชินจูก ุ– 

โตเกียว 



 
 

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวนั เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหนํายา่นชินจกู,ุ อะคิฮาบาร่า, ชิบยู่า, กินซ่า, ฮาราจกู ุ

ไกดแ์นะนําการเดินทาง (ไม่มีรถบสัให้บริการ) 

หรือเลือกซือทวัรพิ์เศษเทียว โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท  

เดก็ตาํกว่า 12 ปี ท่านละ 1,900 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ) 

นําทา่นเดนิทางมุง่หน้าสู ่โตเกียวดิสนีย์แลนด ์ใหท่้านสมัผสัความสนุกสนานในดนิแดนแห่งความ

หฤหรรษ์อนัยงิใหญ่ทุ่มทุนสรา้งกว่า 600 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ดว้ยเนือทไีดจ้ากการถมทะเลในอ่าว

โตเกยีวพบกบัสญัลกัษณ์ดิสนีย์แลนด์ มกิกเีม้าส ์ทพีูดได้คล่องทงัภาษาญีปุ่ น และภาษาองักฤษ

พรอ้มเพอืนการต์นูมากมาย เชญิท่านสนุกสนานเพลดิเพลนิกบัความอลงัการของจนิตนาการตนืตา

กบั WESTERNLAND ตนืเตน้กบัการล่องเรอืผจญภยัผ่านเหล่าโจรสลดัใน PIRATES OF THE–

CARIBBEAN สนุกกบัการนังเรอืบุกป่า JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกบัเหล่าสตัว์ป่านานา

ชนิด ผ่อนคลายอริยิาบทกบัการ นังรถไฟชมความหลากหลายในดิสนีย์แลนด์ กระชากใจใส่ความ

สนุกเพมิกบั BIG THUNDER  MOUNTAIN เรา้ใจกบัรถไฟขนถ่านตะลุยความมนัสใ์นเหมอืงแร่

โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S  ASTRO BLASTER ทจีะนําเขา้ไปยงัโลกอวกาศ พรอ้ม บตัต์ 

ไลท์เยยีร์ ตวัละครเรอืง TOY STORY และเครอืงเล่นนานาชนิดอนัตนืเตน้มากมายใหท้่านได้

สนุกสนานอยา่งเตม็ท ีพรอ้มเลอืกซอืหาสนิคา้ทรีะลกึสไตล์ดสินีย์ ณ MAIN STREET ประทบัใจกบั

ความงามของ ขบวนอิเล็กทริคพาเหรดอนัตระการตา บนัทกึภาพความประทบัใจกบัการต์ูนดงั

ของวอล์ทดิสนีย์ทที่านชนืชอบ หมายเหตุ: กรณีลูกค้าต้องการเดินทางไปโตเกียวดิสนีย์ซี 

ต้องชาํระค่ารถ MONORAIL DISNEY LINE เพิมเองท่านละ 520 เยน ไปกลบั 

***อาหารกลางวนัและคาํอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลานําท่านเขา้สูท่พีกั โตเกียว ณ SHIMBASHI ATAGOYAMA TOKYO REI 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

(ชือโรงแรมทีท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

DAY 5 
โตเกียว – อิสระฟรีช้อปปิงตลอดทงัวนั หรือ เลือกซือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 

ราคาตวัผู้ใหญ่ท่านละ , .- บาท, เดก็ตาํกว่า  ปี ท่านละ , .- บาท(ไม่รวมค่าเดินทาง) 

หรือ เลือกซือซิตีทวัรเ์สริม 



 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ วดัอาซากสุะ นมสัการเจ้าแมก่วนอมิอนัศกัดสิทิธทิมีคีวามสูงเพยีง 5.5 เซนตเิมตร ซงึ

ประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นทเีคารพสกัการะของชาวญปีุ่ น  รวมถงึนักท่องเทยีวทมีา

เยอืนประเทศญปีุ่ น วดัอาซากสุะ เป็นวดัเกา่แกข่องมหานครโตเกยีว ทางด้านหน้าประตูคามนิารมิง  

มโีคมไฟยกัษ์สแีดงทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลก มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร มนํีาหนักถงึ 130 กโิลกรมั ให้

ทา่นไดไ้ปถ่ายรปูเกบ็ไว้เป็นทรีะลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะได้เลอืกซอืของทรีะลกึ อาทเิช่น 

แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขนึชอืของย่านนี เช่น

ขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นตน้ ทางทศิ

ตะวนัออกของวดัคอื แมนํ่าซูมดิะงาวะ ไหลลงอา่วโตเกยีวและใกล้ๆ  กนัจะม ีสวนสาธารณะซูมดิะโค

เอน็ ซงึเปิดโล่งสูแ่มนํ่าดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดนิเล่น 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําทา่นเดนิทางสู ่ชิซุย เอ้าท์เลต็มอลล ์ซงึมสีนิคา้มากมายหลากหลายชนิด อสิระใหท้่านไดเ้ลอืก

ซอืเลือกชมทงัสนิคา้ทนํีาเขา้จากต่างประเทศ และผลติในญปีุ่ นซงึล้วนแต่มคีุณภาพเหมาะสมกบั

ราคา อาท ิADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, 

PRADA, GUCCI, DISSEL และอนื ๆ อกีมากมาย  

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพือ

กลบักรงุเทพฯ 

17.  ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 677 

2 .   ถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 

 

********************************************************** 

กาํหนดการเดินทาง :  

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 

น้อยกว่า  ปี 
พกัเดียวเพิม 

 –  เม.ย. 49,900 บาท ** ไมม่รีาคาเดก็** 11,000 บาท 9,500 บาท 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครงัต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 35 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว            

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทางหรอืเปลยีนแปลงราคา 

 

DAY 6 โตเกียว – วดัอาซากสุะ – ชิซุย เอ้าท์เลต็มอลล ์– สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 



 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหน้า ทงันีขึนอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กบัอตัรา

แลกเปลียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิเดนิทางไป-กลบั ชนัประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทรีะบุในรายการ  

 คา่ทพีกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / คา่อาหาร / คา่เขา้ชมตามสถานทต่ีาง ๆ ตามทรีะบุในรายการ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองทา่นละ 1 ล้านบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่ง คา่ขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ นําหนกัไม่เกนิท่านละ 30 กโิลกรมั 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์, คา่ซกัรดี , ค่าอาหารและเครอืงดมืนอกเหนือจากในรายการ 

 คา่นําหนกักระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากสายการบนิกาํหนด 

 คา่ภาษมีลูค่าเพมิ 7%  และภาษหีกั ณ ทจี่าย 3%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชวัคราวเข้าประเทศญีปุ่ น (สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 คา่สนินําใจสาํหรบัมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทรปิ   
 

 

เงือนไขการสาํรองทีนัง 

 กรุณาสาํรองทนีงัโดยการชําระมดัจาํ ภายใน 3 วนั หลงัจากสาํรองทีนัง 

o มดัจําทา่นละ 20,000 บาท 

 กรณุาชาํระค่าใช้จ่ายส่วนทีเหลือทงัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ 

 

เงือนไขการยกเลิก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืค่ามดัจาํ 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 20 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการหกัคา่บรกิาร 100% ของราคาทวัร ์

 

หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทงัหมดก่อนการจอง  

เพือความถกูต้องและความเขา้ใจทีตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  



 
 

ดงันันหากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือนไขของบริษทัฯ

เป็นทีเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือทราบอีกครงั *** 

 กรณีเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซงึอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืเงนิทงัหมด 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวิสยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานที

ต่าง ๆ ทเีหนืออาํนาจการควบคมุของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ ก่อนทุกครงั 

มิฉะนันทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทงัสิน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิทจีะเปลียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีทีมีการขนึลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขนึคา่นํามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขนึอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก ์ทงันีจะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 การบริการของรถบสันําเทียวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีประเทศญีปุ่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชวัโมงเท่านัน อาทิเช่น เริมงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิมเวลาการใช้รถบสัได้ ทงันีมคัคเุทศก์และพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ขึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนันๆเป็นหลกั  

 รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครงัหนึง หลงัจากได้สาํรองโรงแรมทพีกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปทเีขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผู้สูบ

บุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทงันีขนึอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเิมอืท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใด ๆ ทงัสนิ 
 

 

****รายละเอียดเกียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารทีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เขา้ประเทศ) 



 
 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ปีระสงค์จะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไม่เกนิ 

 วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถุประสงค์เพอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น ดงัตอ่ไปนี 

1. สงิยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพีํานักในประเทศญปีุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญีปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทไีมม่ตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทจีะกระทําในประเทศญปีุ่นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขีดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวตักิารถกูส่งตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัทิจีะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  

 

 


