
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาริตะ – โตเกยีว – สวนอุเอะโนะ – สวนกอนเกน็โดะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโอเกะ – อะตามิ 
มิชิมะ สกาย วอล์ค – สวนดอกไม้ฮามามัตสึ – สวนดอกไม้นาบานะโนะ ซาโตะ 

โอมิ ฮาจมิัง – ล่องเรือ – เกยีวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเกท็สึ – ป่าไผ่ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ 
**อสิระช้อปป้ิง หรือ ท่องเที่ยวเมืองโอซาก้าตามอธัยาศัย  (เตม็วนั)** 

 ริงก ุพรีเมี่ยม เอ้าท์เลต็ – ห้างออิอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อาบน ้าแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบบัญ่ีปุ่นแท้ๆ   
 อ่ิมอร่อยกบัเมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์  
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความช านาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย ์(TG)  
ก าหนดการเดินทาง 



วนัทีเ่ดินทาง ราคาทวัร์ 

28 มี.ค. – 2 เม.ย. 2561 58,100.- 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  

2030 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ชั้น 4) ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ 
(TG) พบเจา้หนา้ท่ี ท่ีรอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทุกท่าน 

2350 น.   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 642     

วนัที่สอง นาริตะ – โตเกยีว – สวนอุเอะโนะ – สวนกอนเกน็โดะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโอเกะ – อะตาม ิ

0810 น.   ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถิ่นญ่ีปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) 
น าท่านผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
มหานครโตเกยีว น าท่านชม ซากรุะ ณ สวนอุเอะโนะ (ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) สวนสาธารณะยอดนิยม ในการชม
ซากรุะของ คนญ่ีปุ่น ในช่วงเทศกาลคนญ่ีปุ่นจะมาจบัจองพ้ืนท่ีในช่วงเทศกาล เพ่ือชมดอกซากรุะอยา่งมีความสุข 
และฉลองกนัอย่างสนุกสนาน เน่ืองจาก 1 ปีมี คร้ังเดียวเท่านั้น และดอกซากุระมีอายุสั้นเพียงแค่ไม่ก่ีวนัก็จะร่วง
โรยทั้งหมดท าใหเ้กิดเทศกาลชมดอกซากรุะ ท่ีมีเอกลกัษณ์ เฉพาะข้ึน 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ สวนกอนเก็นโดะ สถานท่ียอดนิยมของชาวญ่ีปุ่นและนักท่องเท่ียว ตั้งอยู่จงัหวดัไซตามะ ให้

ท่านสัมผสับรรยากาศแสนโรแมนติก ท่านจะไดเ้ห็นหมู่มวลตน้ซากุระยืนเรียงรายเป็นแนวยาวอยู่ริมแม่น ้ า ทุ่ง
ดอกเร็ป สีเหลืองสดใสท่ีก าลงัแข่งกนับานสะพร่ัง  อิสระให้ท่านเก็บภาพทุ่งดอกเรปสีเหลืองตดักบัสีชมพูของ
ดอกซากุระท่ียืนเรียงรายอยู่ตรงเส้นขอบฟ้า พร้อมกบัทอ้งฟ้าสีครามสดใสท่ี 1 ปีมีแค่คร้ังเดียว (ข้ึนอยู่กบัสภาพ
อากาศ) จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกะเอะ หรือ ลติเติล้เอะโดะ เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัไซตามะ เมือง
ท่ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็นเมือง ลิตเต้ิลเอะโดะ อนัเน่ืองมาจากสภาพของการก่อสร้างบา้นเรือน และบรรยากาศ
โดยรอบ เมืองน้ียงัคงไวซ่ึ้งความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ในสมยัเอะโดะตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1603-1868 จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณสีด า เป็นหมู่บา้นท่ีถูกสร้างข้ึนในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะใน ยุคสมยัเอะโดะ การ
สร้างอาคารบา้นเรือนเป็นแบบท่ีเรียกว่า คุระซึคุริ เป็นอาคารไมท่ี้ไดรั้บการอนุรักษเ์ป็นอย่างดี ปัจจุบนัไดมี้การ
ดดัแปลงเป็นร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกมากมาย ท่านสามารถซึมซับบรรยากาศความเป็นญ่ีปุ่น
แท ้
จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พกั ALEXANDER ROYAL RESORT หรือเทียบเท่า 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น พร้อมน า้จิม้ซีฟู้ดรสเดด็ 

***หลงัรับประทานอาหารค ่าใหท่้านไดผ้่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญ่ีปุ่น ซ่ึงชาวญ่ีปุ่น
เช่ือว่าเม่ือไดแ้ช่ออนเซ็นแลว้ช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิตไดดี้ข้ึน และจะท าให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลัง่ดูมี
สุขภาพดี และยงัช่วยผอ่นคลายจากความเหน่ือยลา้ใหค้วามรู้สึกสดช่ืนสบายตวั*** 

 
 



 

วนัที่สาม มชิิมะ สกาย วอล์ค – สวนดอกไม้ฮามามัตสึ – สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัชิซึโอะกะ ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคชูบุของประเทศญ่ีปุ่น จงัหวดัท่ีถูกปิดลอ้มดว้ยภูเขา มี
สถานท่ีพกัตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ไดรั้บความนิยมจากบรรดากลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 
และนกัท่องเท่ียวในญ่ีปุ่นเอง น าท่านชม “จุดชมวิวความงามของภูเขาไฟฟูจิ มิชิมะ สกาย วอล์ค” เป็นสะพาน
แขวนท่ียาวท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยู่บริเวณเมืองมิชิมะ จงัหวดัชิสึโอกะ มีความยาวถึง 400 เมตร และสูงจาก
พ้ืนดิน 70.6 เมตร ท่านสามารถชมทศันียภาพแบบพาโนราม่าวิว 360 องศา บริเวณรอบยงัมีร้านอาหาร คาเฟ่ ร้าน
ขายของท่ีระลึกน่ารัก ๆ อีกดว้ย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านชม สวนดอกไม้ฮามามัตสึ น าท่านชมดอกไมน้านาพนัธ์ุทั้งในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ และตน้ฤดูร้อน ทั้ง

สวนท่ีมีตน้ซากุระกว่า 1300 ตน้ ดอกทิวลิปกว่า 500,000 ตน้ และดอกไอริสท่ีบานทัว่ทุ่งนับลา้นตน้ ถือว่าเป็น
สวนดอกไมท่ี้มีขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สวนดอกไมข้นาดใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศญ่ีปุ่นบนภูมิภาคชูบุ นาบานะ โนะ ซาโตะ สวนดอกไมน้ะบานาโนซาโต้ เป็นสวนดอกไมท่ี้ไดร้วบรวม
ดอกไมจ้ากหลายแห่ง ทั้งในและประเทศญ่ีปุ่น เป็นสวนอีกแห่งหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยม จากชาวญ่ีปุ่นเป็นอยา่งมาก 
ไม่ว่าจะเร่ืองพันธ์ุ ดอกไม้หรือว่าลักษณะของการจัด สวนดอกไม้ ซ่ึงในแต่ละฤดู ก็จะมีการจัดดอกไม้ท่ี
เปล่ียนแปลงกนัออกไปตามฤดูกาล และภายในยงัมีห้องปรับอุณหภูมิ สาหรับดอกไม ้ซ่ึงนามาจากเมืองร้อน 
เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้และศึกษาพนัธ์ุไมต่้าง ๆ รวมถึงเพลิดเพลินกบัความ สวยงามของดอกไมต้ามฤดูกาล 
เช่น ดอกดาเลีย คอสมอส เป็นตน้  
พิเศษ !! ท่านจะไดด่ื้มด ่าบรรยากาศสุดมหัศจรรย ์ไปกบัอิลูมิเนชั่น หรือการตกแต่งประดบัประดาดว้ยดวงไฟ
หลากสีหลอดเลก็ๆ กว่าแสนดวงเต็มพ้ืนท่ีของสวน นาบานานะโนะซาโตแ้ละในแต่ละปีจะมีการประดบัตกแต่ง
ไฟเป็นธีมต่างๆ เช่นเม่ือปีท่ีแลว้เป็นอิลูมิเนชั่นเจแปน แอลป์ อนัสวยงาม กบัทอ้งทะเลญ่ีปุ่นอนักวา้งใหญ่และ
อุโมงคไ์ฟท่ีทอดยาว รวมไปถึงการจดัไฟบนผิวน ้า เตม็อ่ิมกบัการช่ืน ชมความงามของแสงสีไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า   อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาอนัมค่ีาของท่าน 
จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พกั HIKONE VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที่ส่ี โอม ิฮาจมิัง – ล่องเรือ – เกยีวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึ – ป่าไผ่ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมือง โอมิ ฮาจิมัง ตั้งอยู่ในจงัหวะชิงะ น า
ท่าน ล่องเรือ ชมความงดงามของสองฝ่ังคลอง เพลิดเพลินกบัการชมและฟังเสียงนกต่างๆ ในฤดูใบไมร่้วงท่าน
สามารถชมใบไมเ้ปล่ียนท่ีแข่งกนัผลดัสีสลบักนัอย่างสวยงาม และในฤดูใบไมผ้ลิท่ีน่ียงัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ี
สามารถชมซากรุะไดอี้กดว้ย  



กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดเกียวโต น าท่านเท่ียวชม อาราชิยาม่า สถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติของเมืองเกียว
โต เป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของนกัท่องเท่ียว ทั้งชาวญ่ีปุ่น และชาวต่างชาติ จะไม่ตอ้งไม่พลาดท่ีจะมี
เยือน น าท่านเดินชม สวนป่าไผ่ ท่ามกลางความเงียบสงบ เสียงลมท่ีพดัเสียดสีใบไผ่ และแสงแดดร าไรท่ีส่อลอด
ผ่านลงมา เกิดความงดงามตามธรรมาชาติท่ีหาชมไดย้ากในปัจจุบนั จากนั้น ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศของ
ธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด จากนั้น  น าท่านชม สะพานโทเก็ตสึ เป็นสะพานท่ีมีความยาวร่วม 200 เมตร โดยช่ือของ
สะพานแห่งน้ีแปลวา่ สะพานขา้มสู่ดวงจนัทร์ ส่วนเบ้ืองล่างของสะพานคือแม่น ้าโออิ ท่ีไหลมาจากตาน ้าในภูเขา
อาราชิยาม่าท่ียงัคงความใสสะอาดมาตั้งแต่อดีต จากนั้น น าท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิง ชินไซบาชิ ย่านช็อปป้ิงช่ือดงัของ
นครโอซาก้า ภายในย่านน้ีมีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านคา้อนัทันสมยั และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้ ง
ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้ งยงัมี
ร้านอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์อย่างหน่ึงคือ ทุกร้านจะประดบัประดาร้านของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึง
ดดัท าให้เป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอย่างมาก และ
ร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ
สญัลกัษณ์เด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของ กลิูโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง   

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พกั CANDEO HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ห้า อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิง หรือ ท่องเที่ยวเมืองโอซาก้าตามอธัยาศัย  (เตม็วนั) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัรับประทานอาหารเช้า อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นชมเมืองโอซาก้า และ ช้อปป้ิง ณ สถานท่ีต่างๆ ตาม
อธัยาศยั    
** หัวหน้าทัวร์ จะเป็นคนแนะน าการเดนิทางไปยงัสถานที่ต่างๆแก่ทุกท่าน** 
** สถานที่แนะน า ** 
RINGKU OUTLET  แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่นมากมาย อาทิ  MK Michel Klein, 
Morgan,   Elle,Cynthia  Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada,   Diesel, Tumi, 
Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,  S.T.Dupont, Tasaki, 
Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch  Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ  หรือเลือกซ้ือสินค้า
ส าหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย 
โดทงบุริ (Dotonburi) เป็นแหล่งรวมร้านคา้ ร้านขายขนม ร้านอาหารมากมายให้เลือกชิม ร้านทาโกะยากิ
อร่อยๆ 



กมี็ใหชิ้มไดท่ี้ร้าน Otakoya ราเมง็มงักรทองอนัโด่งดงัท่ีร้าน Kinryu Ramen ภตัราคาร Zubora-ya ท่ีมีปลาปักเป้า
เป็นสัญลกัษณ์ก็ดีไม่ใช่น้อย  ย่านโดทงบุริ ไม่ใช่แค่เพ่ิงมาเป็นท่ีนิยม แต่ย่านน้ีเป็นท่ีนิยมมาตั้งแต่กว่า 100 ปี
มาแลว้ และยงัเป็นท่ีนิยมจนถึงปัจจุบนั 
นัมบะ (Namba) ศูนยร์วมสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ท่ีเรียกว่า Namba Park ข้ึนโดยการรวมเอาร้านคา้ ช่ือดงักว่า 
120 ร้านคา้ และร้านอาหารมากมาย ใหบ้ริการกนัอย่างคบัคัง่ นอกจากนั้นยงัมีพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ีเป็นสวนสาธารนะกนั
ใหเ้ราไดพ้กัผอ่น 
นิปปอนบาชิ (Nipponbashi) หรือ Den Den Town เป็นศูนยร์วมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เก่ียวกบัอิเลก็ทรอนิกส์ 
ของเล่น การ์ตูน DVD ต่างๆ มากมาย หรือถา้เทียบกบัโตเกียวแลว้ ท่ีน่ีกคื็อ อากิฮาบาระ (Akihabara) แห่งโอซากา้
นัน่เอง Den Den Town น้ีตั้งอยู่บนถนนซาไกสุจิ (Sakai-Suji) ทั้งสองฝ่ังของถนนจะมี ร้านรวงมากมาย ให้ได้
เลือกสรรสินคา้กนั แฟนการ์ตูน เกมส์ และสินคา้ไฮเทค มากมาย 

   เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน  อสิระอาหารกลางวนัและค ่าตามอธัยาศัย 

ที่พกั CANDEO HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก ริงก ุพรีเมีย่ม เอ้าท์เลต็ – ห้างอิออน – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูม ิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  จากนั้น น าท่าน ช้อปป้ิงริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท คืออีกหน่ึงแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งหน่ึงของโอซากา้ ตั้งอยู่ท่ี
เมืองริงกุ ตรงข้ามกับท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ  โดยออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับเมืองท่าของ
สหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท ซ่ึงภายในแมจ้ะไม่ใหญ่โตมากนกั แต่ก็เพียบพร้อมไปดว้ยส่ิงอ านวย
ความสะดวกมากมาย และร้านคา้แบรนดเ์นมหลากหลายอนัมีช่ือเสียงจากต่างประเทศ 

กลางวนั   อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ) 
  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั ห้างออิอน ซ่ึงเป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ แหล่งใหญ่รวบรวม

สินคา้หลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซ้ือ อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่น าสมยั กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอางของท่ีระลึก 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ นอกจากมียงัมีของกิน ของฝาก และขนมท่ีข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น ใหท่้านเลือก
ซ้ือกนัอยา่งจุใจ 

1735 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 673 
2125 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ  พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 
อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ีองบิน 

ผูใ้หญ่ 58,100.- 38,100.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 58,100.- 38,100.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 58,100.- 38,100.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 56,100.- 36,100.- 

พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ 10,900.- 10,900.- 
 
 

*** ในการเดินทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมจี านวนผู้เดินทาง 25 ท่านขึน้ไป *** 
*** กรณผู้ีเดินทางในคณะมไีม่ถึง 25 ท่าน อาจมกีารปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ *** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 
 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 6 ธันวาคม 2560 และท่านตอ้งช าระเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียก

เกบ็เพ่ิม  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศ ญ่ีปุ่น ** เน่ืองจากตั้งแต่ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญ่ีปุ่นได้ท าการยกเว้นวซ่ีาท่องเที่ยวส าหรับ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกนิ 15 วัน 
 
 



**  ส าหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีิ่นพ านักอยู่ในประเทศไทย ** 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 
(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวีซ่าขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 

 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแวน่ตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิม้, พ้ืน

หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   
 ส าเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีท างาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร  
 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  
 หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์ หรือ ฝากประจ า) ถ่ายทุกหนา้ตั้งแต่หนา้แรก – หนา้ปัจจุบนั กรณีใช้เอกสาร

เป็น BANK STATEMENT ทีท่างธนาคารออกให้ ไม่สามารถน ามาใช้ย่ืนวซ่ีาได้  
 หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 1.  กรณทีี่เป็นพนักงานบริษทัทั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 

2. กรณปีระกอบธุรกจิส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกนิ 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณที าธุรกจิส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้ าหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               
4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้ าเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 

 
เง่ือนไขการจองทัวร์และการช าระเงนิ  

 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   

 ( ส าหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวนัหยุดยาว ) 
 กรณีท่ีลูกคา้ พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกบัทางบริษทัให้ทราบตั้งแต่ท าการจอง หากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 

 ทางบริษทัฯต้องออกตัว๋กบัทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตัว่เคร่ืองบิน มฉิะน้ันทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ  



 
 

 
การยกเลกิและการคืนเงนิ 

 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลกิล่วงหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เกบ็ค่ามัดจ า 
 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษทั ฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
  หากท าการออกตัว๋กบัทางสายการบินไปแล้ว บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ   
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการ
พ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นนั้น และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ื่นประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน
15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) 
 การยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นกบัประเทศไทย 
 ผูท่ี้จะเขา้ประเทศไดน้ั้น จะตอ้งผา่นการพิจารณาจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดียวกบัผู ้
ท่ียื่นขอวีซ่ากบัทางสถานเอกอคัรราชทูต) ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรือขอ
ตรวจเอกสารท่ีจ าเป็น เช่น ตัว๋เคร่ืองบินขากลบั หรืออ่ืนๆ 
 จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติั
การเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น 
2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต 

เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
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1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทท่ี์จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานฑูต    งด
ออกวีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มผีู้เดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 10 วนั  
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