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โดยสายการบินประจ าชาต ิการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ 50%  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
• บินตรง สุวรรณภูมิ - ฮาเนดะ / นาริตะ – สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) 
• ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลบั 30 กิโลกรัม 
• พกัโรงแรม ระดบัมาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่น พร้อมอาหารเชา้ 
• เท่ียวครบไฮไลท ์ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บา้นน ้าใส-โอชิโนะฮคัไก พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว   
• สักการะเจา้แม่กวนอิมวดัอาซากุสะ โยโกฮาม่า พิพิธภณัฑร์าเมง  
• เมืองคามาคูระ ชมพระใหญ่ไดบุสึ สวนไคราคุเอน สวนอุเอโนะ 
• ชอ้ปป้ิงกนัแบบเตม็ๆท่ียา่นดงัชินจูกุ อะเมโยโกะ ไดเวอร์ซิต้ีโอไดบะ โกเทมบะเอา้ทเ์ลท 
• อิม่อร่อยกบัวาไรตีเ้มนูบุฟเฟต์สไตล์ญีปุ่่น พร้อมขาปูยกัษ์ 
• พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพ่ือสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญีปุ่่น 
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พเิศษ!!!  บริการ WIFI ON BUS ทุกวนั 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - - - - 

2 

สนามบินฮาเนดะ – โตเกียว – วดัอาซากุสะ - โยโกฮาม่า - 
พิพิธภณัฑร์าเมง - คามาคุระ - พระใหญ่ไดบุสึ - โก
เทมบะเอา้ทเ์ลท   

 - ✓ 

SUN PLAZA 
YAMANAKAKO 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

3 

ภูเขาไฟฟูจิชั้น5  – หมู่บา้นน ้ าใส โอชิโนะฮคัไก - พิพิธภณัฑ์
แผน่ดินไหว – อิบารากิ - สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุได
บุทสึ - AMI PREMIUM OUTLET 

✓ ✓ - 
TSUKUBA ONSEN 

HOTELหรือเทียบเท่า 

4 
โตเกียว – สวนอุเอโนะ - อะเมโยโกะ - DIVER CITY ODAIBA 
- ชอ้ปป้ิงชินจูกุ  

✓ - - 
NARITA KIKUZUI 

HOTELหรือเทียบเท่า 

5 สนามบินนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ✓ - - - 

 
ก าหนดการเดินทาง 

เมษายน 61 
12 – 16 เม.ย. 61 49,999.- 
พกัเดีย่วเพิม่ 6,900.- 

 
วนัแรก           กรุงเทพ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

19.45 น.           คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสายระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ C                                 
                         สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง  
22.45 น.          ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่น    
                        โดย สายการบินไทย  เทีย่วบินที ่TG 682 (บริการอาหารและน า้ด่ืมบนเคร่ือง) 
                                                                  
วนัทีส่อง        สนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกยีว - วดัอาซากุสะ - โยโกฮาม่า  - พพิธิภัณฑ์ราเมง - คามาคุระ- พระใหญ่ไดบุสึ - โก

เทมบะเอาท์เล็ท  
                                               (-/-/ อาหารเยน็) 

   06.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่น                
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 
น าท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซ่าคันนอน วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว เป็นท่ีประดิษฐานขององคเ์จา้แม่กวนอิม ท่ี 
เป็นทองสัมฤทธ์ิ ท่ีมีขนาดเล็กเพียง 5.5 ใหท้่านไดน้มสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิมและถ่ายภาพประทบัใจกบั 
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“โคมไฟขนาดยักษ์”และซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ี ถนนนาคามิเซะ สินคา้ MADE IN JAPAN แท้ๆ  ให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้งขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่นตามอธัยาศยั น าท่าน
ชม พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮาม่า(ShinyokohamaRaumen Museum) พิพิธภณัฑ์ราเม็งชินโยโกฮาม่า รวม
เร่ืองราวทุกอยา่งเก่ียวกบัราเม็งไม่วา่จะเป็นประวติัความเป็นมา, ชนิดของราเม็ง ในชั้นแรกของพิพิธภณัฑ์นั้น
จะเป็นประวติัของราเม็งในประเทศญ่ีปุ่นมีการจัดแสดง เส้นราเม็ง น ้ าซุป ท้อปป้ิง รวมถึงชามใส่ราเม็ง
หลากหลายชนิด ส่วนในชั้นท่ีสองนั้นจะมีการจดับรรยากาศจ าลองของถนนและอาคารบา้นเร่ืองของชิตามาชิ 
(Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียวซ่ึงเป็นเมืองท่ีราเม็งได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จะมีร้านขายราเม็งท่ีมี
ช่ือเสียงอยูป่ระมาณ 9 ร้านให้นกัท่องเท่ียวไดล้องชิมและหากใครอยากจะทานราเม็งหลายๆร้านก็สามารถสั่ง
แต่ละชามเป็นขนาดเล็กมาลองทานได ้

  เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ คามาคูระ เป็นเมืองทางชายฝ่ังของจงัหวดัคานากาว่า เป็นเมืองเก่าท่ีเงียบสงบ มีวดั 
และ ศาลเจา้มากมาย เป็นเมืองของตระกูลมินาโมโตะไดต้ัง่ถ่ินฐานในท่ีแห่งน้ี สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของ
เมืองน้ีคือ พระใหญ่แห่งคามาคูระ (Kamakura Daibutsu) หรือ พระใหญ่ไดบุสึ  ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งความ
ศรัทธาความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีในสมยัโบราณ มีความสูงถึง 13.5 เมตร ซ่ึงเป็นรูปป้ันพระท่ีสูงเป็น
อนัดบัสองของญ่ีปุ่น รองจากพระใหญ่ท่ีวดัโทไดจิเมืองนารา พระใหญ่แห่งคามาคุระนั้นตั้งอยูท่ี่วดัโคโตคุอิน
(Kotokuin Temple) เดิมทีองค์พระจะประดิษฐานอยู่ภายในอาคารวดั แต่เม่ือประมาณศตวรรษท่ี 14 และ 15 
อาคารของวดัหลายส่วนไดถู้กพายุไตฝุ้่ นท าลายลง ท าให้เหลือแต่องค์พระใหญ่ตั้งอยู่โดยไม่ได้สร้างอาคาร
ข้ึนมาครอบใหม่ จากนั้นน าท่านสู่แหล่งช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัท่ี     โกเทมบะ แฟคทอร่ี   เอ้าท์เล็ต  
แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลกกวา่ 165 แบรนด์ บนพื้นท่ีกวา่ 400,000 ตารางฟุต 
พบกับคอลเลคชั่นเส้ือผา้ใหม่ล่าสุดอาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY 
ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ท่ี ร้านCOACH,BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, GAP, 
ARMANI ฯลฯ หรือเลือกดูเค ร่ืองประดับและนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, 
TASAKI, LONGINES 

   เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   (1)  

SPECIAL: เมนูพเิศษวาไรตีบุ้ฟเฟ่ต์ พร้อมขาปูยกัษ์ ให้ทุกท่านได้อิม่อร่อยกนั 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  SUN PLAZA YAMANAKAKO HOTEL  หรือเทยีบเท่า  

ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน ้าแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบน ้าแร่ในแบบของ ญ่ีปุ่น  
สรรพคุณการอาบน ้ าแร่: การอาบน ้ าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวด
กระดูก ปวดกลา้มเน้ือช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวยีนไดดี้ข้ึนช่วยขบัส่ิงอุดตนัใตผ้ิวหนงัและรูขมุขนท าให้
ผวิหนงัสะอาดบ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสคลายความตรึงเครียด  
 

วนัทีส่าม        ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน5 (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)  –  หมู่บ้านน า้ใสโอชิโนะฮัคไก - พพิธิภณัฑแ์ผ่นดินไหว - อิบารากิ 

- สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุไดบุทสึ - AMI PREMIUM OUTLET                                 

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (2)                        ( อาหารเช้า / อาหารเที่ยง / - ) 

https://www.talonjapan.com/todaiji-temple/
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น าท่านเดินทางสู่สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยั “ภูเขาไฟฟูจิช้ัน5 (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)” ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดใน
ประเทศญ่ีปุ่นมีความสูงราว 3,776 เมตร ตั้งอยูบ่ริเวณจงัหวดัชิซุโอะกะและจงัหวดัยะมะนะชิซ่ึงมีหิมะปกคลุม
บนยอดเขาตลอดทั้งปีน าท่านข้ึน“สถานีที่ 5”ของภูเขาไฟฟูจิ บนระดบัความสูงท่ี 2,500เมตร (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพภูมิอากาศ) ให้ทุกได้ไดส้ัมผสัทศันียภาพท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น จากนั้นให้ท่านไดอิ้สระ
เลือกชมและซ้ือ “สินคา้พื้นเมืองและขนมอร่อย”ตามอธัยาศยั จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านน ้าใสโอชิโนะฮัคไก 
(OSHINO HAKKAI) ชมบ่อน ้ าท่ีแปดในโอชิโนะ ท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมา
มากกวา่ 1,200 ปี ท่ีใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยงับ่อน ้าแต่ละบ่อน ้ า ดงันั้นน ้ า
ท่ีอยู่ในบ่อจะเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดและสดช่ืนมากในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 
อนัดบั แหล่งน ้ าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย  อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมวิวของภูเขาไฟฟูจิ
ไดใ้นวนัท่ีอากาศแจ่มใส ให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน กบับรรยากาศ พร้อม ชม และเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง จากนั้น
น าท่านเดินทางไปสัมผสัประสบการณ์แปลกใหม่ท่ี  Experience Earthquake พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่าน
จะได้ทดสอบในบา้นจ าลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต ่าสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการ
เรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจ าลองแบบต่างๆท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากราคาถูกเช่น ขนม เคร่ืองส าอาง 
เคร่ืองไฟฟ้าไดจ้ากท่ีน่ี    

   เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (3)   

                            น าท่านเดินทางสู่ สวนไคราคุเอน เป็นสวนท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3 ของสวนท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่น พร้อมกบัเคน              
โระคุเอนท่ีคานาซาวะ และ โคราคุเอนท่ีโอคายามะ เปิดให้เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจส าหรับประชาชนในปี 
1842  ภายในสวนไคราคุเอน มีดอกไมส้วยงามท่ีผลดัเปล่ียนตามฤดูกาลใหรั้บชมไดต้ลอดทั้งปี  และเป็นท่ี
นิยมอยา่งยิง่ในช่วงฤดูดอกบ๊วยบาน นอกจากตน้บว๊ยแลว้ ยงัมีป่าไผ ่ไมซี้ดาร์ และโคบุนเต(Kobuntei) อาคาร
สไตลญ่ี์ปุ่นดั้งเดิม ตั้งอยูใ่กลก้บัทะเลสาบเซนบะ(Senba Lake) เปิดให้เขา้ชมศึกษาขอ้มูลต่างๆ และพกัผอ่น
หยอ่นใจ  หลงัจากนั้นน าท่านนมสัการ พระใหญ่อุชิคุไดบุทสึ (USHIKU DAIBUTSU) ในปีค.ศ. 1995 ไดรั้บ
การบนัทึกจากกินเนสบุค๊วา่ เป็นรูปป้ันพระพุทธรูปปางยนื ท่ีหล่อจากทองสัมฤทธ์ิท่ีสูงท่ีสุดในโลก ส่วนสูง
นั้น 120 เมตร (ส่วนของรูปป้ันสูง 100 เมตร ส่วนฐานสูง20เมตร) พระพุทธรูปปางยนืน้ี สูงเป็นอนัดบั 3 ของ
โลก ถา้เทียบระดบัความยิง่ใหญ่น้ี พระพุทธรูปไดบุทสึท่ีจงัหวดันารา (ส่วนสูง 14.98 เมตร) มีขนาดเพียงฝ่ามือ
ไปเลย และเม่ือเขา้ไปดูใกล้ๆ  ก็จะรู้สึกไดถึ้งความยิง่ใหญ่ท่ีทรงพลงัของรูปป้ันพระพุทธรูปปางยนืน้ี  น าท่านสู่
แหล่งชอ้ปป้ิง AMI PREMIUM OUTLET  ภายในมีร้านคา้ แบรนดต่์างๆท่ีมีคุณภาพ หลากหลาบใหท้่าน
เลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆกนัอยา่งเพลิดเพลิน นอกจากร้านคา้แลว้ยงัมีร้านอาหารหลากหลายใหท้่านไดเ้ลือก
ทานกนัตามอธัยาศยั                              

   เยน็  อสิระอาหารม้ือเยน็ตามอธัยาศัย  

   น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  TSUKUBA ONSEN HOTEL  หรือเทยีบเท่า  

 

วนัทีส่ี่              โตเกยีว – สวนอุเอโนะ - อะเมโยโกะ - ไดเวอร์ซิตี ้โอไดบะ - ช้อปป้ิงชินจูกุ  

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม   (4)                                     ( อาหารเช้า/ - / - ) 

น าท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ (UENO PARK) สวนสาธารณะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสวยงามกลางกรุงโตเกียว ซ่ึง
รวบรวมพนัธ์ุไมน้านาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก และเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวญ่ีปุ่น ในช่วงฤดูใบไม้
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ผลิท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศสวนท่ีเต็มไปดว้ยดอกซากุระ ถึงฤดูกาลท่ีแยม้บานสะพร่ังเป็นสีชมพูอยู่ทัว่
บริเวณสวนใจกลางกรุงโตเกียว นบัวา่เป็นท่ีชมดอกซากุระในโตเกียวท่ีสวยงามท่ีสุดก็ว่าได ้(ท่านอาจจะได้
เห็นบรรยากาศการชมดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ท่ีจะมากันเป็นครอบครัว/หมู่คณะโดยปกติซากุระจะบานประมาณ
ช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน ท้ังนีขึ้น้อยู่กับสภาพอากาศ )  อิสระให้ท่านไดเ้ลือกมุมประทบัใจ
บนัทึกภาพความงามตามอธัยาศยั  จากนั้นน าท่านสู่ยา่น อะเมโยโกะ ถนนสายช้อปป้ิงยอดฮิตยา่นอุเอโนะ มี
สินคา้ให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงหลากหลายชนิด เช่น ร้านแบรนด์เนมมือสอง ร้านขายขนมของฝาก ร้านปาจิง
โกะ ร้านรองเทา้ยอดฮิต และอีกมากมาย    

   เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่ง ตามอธัยาศัย  
จากนั้นน าท่านเดินทางไป เกาะโอไดบะ (ODAIBA) คือเกาะท่ีสร้างข้ึนไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิง
ต่างๆในอ่าวโตเกียวได้รับการปรับปรุงให้มีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูม่ากมายแลว้ แต่ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติ ไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ี
สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า (DIVERCITY TOKYO PLAZA) เป็นห้างดงัอีกห้างหน่ึงท่ีอยูบ่นเกาะโอ
ไดบะ จุดเด่นของห้างน้ีก็คือ หุ่นยนต์กนัดั้ม ขนาดเท่าของจริงซ่ึงมีขนาดใหญ่มากในบริเวณห้างก็จะมีร้านคา้
ส าห รับคอกันดั้ มอย่าง เช่น  กันดั้ มคาเฟ่  (GUNDAM CAFE)  จากนั้ น เพื่ อ เป็นการเอาใจเห ล่ านัก 
SHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอพัเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบท่ี ชินจูกุ หรือ ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ย่าน
ความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนัใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือของจากร้านคา้ต่างๆ
มากมายในยา่นน้ีเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปMP–3, WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์, นาฬิกา
, เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ไม่วา่จะเป็น H&M, ZARA, ONITSUKA, BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 
100 YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI, COMME DES GARCON   

   เยน็  อสิระอาหารม้ือเยน็ตามอธัยาศัย 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  NARITA KIKUZUI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่ห้า          สนามบินนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5)                           (อาหารเช้า/ - / -) 

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ  
  12.00  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย   เที่ยวบินที่ TG 643 
  16.30  ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 
*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 

การจราจร และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น ทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้าเป็นส าคญั *** 
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โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงันี:้ 
1.   โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน                      

ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง 
2.  เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน โรงแรมทีพ่กัจงึอยู่ค่อนข้างไกล จากตัวเมืองโอซาก้า พอสมควร ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้

ทีเ่จ้าหน้าทีฝ่่ายขายค่ะ 

 
 

*** กรณทีีลู่กค้าต้องออกตัว๋เดนิทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
ให้ทราบก่อนท าการออกตัว๋ มิฉะน้ันบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

 
อตัราค่าบริการ 

 

เดือน   12-16 เม.ย. 61 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 
49,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.- 
 
 

*** เดก็อายุต ่ากว่า 2 ปี ราคา 10,900 บาท *** 
 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
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1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 
ไป-กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดนิทางได้) 

2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระสายการบินไทย TG  

 ขาไปและกลบัท่านละ 30 กก. 
8. ค่าไกดท์อ้งถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

-การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสียอวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท าไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั่ง
เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน  ต่อ 1 ท่าน
ตลอดทริป 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากบัภาษี) 

4. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
(ปกติ 30 กก.) 

5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 
3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะ
เป็นผู ้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 
(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท า
เร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผู ้
ช าระดว้ยตนเอง) 

 

เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการ

เดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผูเ้ดินทางท่ี

สะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง 
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หมายเหตุ 

– กรุณาส่งแฟกซ์ส าเนาใบโอนเงินพร้อมระบุช่ือพนกังานขายท่ีติดต่อดว้ยทางโทรสาร 02–694–0175, 02–692–5202 
– ส่งส าเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลข์องเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายหรือทางโทรสาร 

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากวา่  35 ท่าน (ผูใ้หญ่) โดยบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 
5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ

ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

ตวันกัท่องเท่ียวเอง 
7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไว้

แลว้ทั้งหมด 
8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่วีตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่านั้น   
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9. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีน ้ามัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีน ้ามันปรับสูงขึน้ บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิทีจ่ะเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติมตามราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีน า้มันตามสถานการณ์ดังกล่าว   

 

เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่น 
ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะ
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 
 
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น มีดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 


