
                                      PAGE 1 

 

 

 

OSAKA SAKURA BLOSSOM แมวเหมียว 

ชมซากรุะบานทีโ่อซาก้า 
นารา-โกเบ-เกียวโต-โอซากา้-วาคายาม่า 

5 วนั 3 คืน 

โดยสายการบินประจ าชาต ิการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ 50%  
          
 

               

 

 

 
 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรง กรุงเทพฯ-โอซากา้ เดินทางโดยสายการบินประจ าชาติ  THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) 

พร้อมบริการอาหารและการบริการแบบ FULL SERVICE   
 ชอ้ปป้ิงเตม็ท่ีกบัน ้าหนกักระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลบั 30 กิโลกรัม  
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน พร้อมอาหารเชา้ “พกัโอซาก้า 3 คืน ไม่ต้องย้ายโรงแรม” 

 ใส่ชุดยกูาตะเดินเล่นชมวดัน ้ าใส พร้อมถ่ายรูปกบัฉากหลงัเมืองเก่าสุดประทบัใจ 
 ป่าไผอ่าราชิยาม่า , ล่องเรือไมย้ากาตะบูเนะ ชมดอกซากุระบาน , วดัเทนริวจิ 
 เท่ียวเมืองโกเบ ชมหมู่บา้นยโุรป เดินเล่นชิวๆ ยา่นคิตาโนะ , ชอ้ปป้ิงโกเบฮาร์เบอร์แลนด ์
 ชมซากุระบานสะพร่ังท่ีปราสาทโอซากา้ , ชอ้ปป้ิงเตม็อ่ิมยา่นชินไซบาชิ 
 วดัโทไดจิ , เปิดประสบการณ์ใหม่นัง่รถไฟแมวเหมียวสู่เมืองวาคายาม่า 
 เท่ียวตลาดปลาคุโรชิโอะ แหล่งรวมอาหารทะเล เลือกซ้ือและเลือกทาน ซูชิ ซาชิมิ สดๆ จากทะเล   
 เมนูบุฟเฟ่ต์จัดเต็ม (2 มื้อ) เมนู ชาบู ชาบู , และป้ิงย่างสไตล์ญีปุ่่น !!   

พเิศษ!!!  บริการ WIFI ON BUS ทุกวนั 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - - - - 

2 
สนามบินคนัไซ – นารา  – วดัโทไดจิ  – นาราพาร์ค – โกเบ - ยา่นคิตา
โนะ – ชอ้ปป้ิงโกเบฮาร์เบอร์แลนด ์

   
FP HOTELS SOUTH-
NAMBA หรือเทียบเท่า 

3 
เกียวโต – วดัน ้ าใส – ใส่ชุดยกูาตะ – ล่องเรือยากาตะบูเนะ - ป่าไผอ่ารา
ชิยาม่า –– วดัเทนริวจิ 

   
FP HOTELS SOUTH-
NAMBA หรือเทียบเท่า 

4 ชมซากรุะบานท่ีปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงยา่นชินไซบาชิ  - - 
FP HOTELS SOUTH-
NAMBA หรือเทียบเท่า 

5 
นัง่รถไฟแมวเหมียวสู่เมืองวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – 
สนามบินคนัไซ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 - -  

 

 
โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
20.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสายระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ C                                      

สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 
23.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น    

โดย สายการบินไทย  เทีย่วบินที ่TG 622 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 
วนัทีส่อง สนามบินคันไซ – เมืองนารา – วดัโทไดจิ – นาราพาร์ค – โกเบ - ย่านคิตาโนะ – ช้อปป้ิงโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ 

   ( – / อาหารกลางวนั / อาหารเยน็)          
06.25 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ  ประเทศญ่ีปุ่น                

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองนารา ชม วัดโทไดจิ เป็นวดัพุทธท่ีตั้งอยู่ในเมืองนารา ประเทศญ่ีปุ่น ภายในมีหอได
บุทสึซ่ึงเป็นอาคารไม ้ท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่ โดยบนัทึกในอดีตไดร้ะบุวา่มีคนมาช่วย
สร้างพระพุทธรูปและหอท่ีประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน ณ เมืองชิงะระกิ แต่หลงัจากเกิดเหตุเพลิง

เดือนมนีาคม 61 
14-18 มี.ค.61 47,999 .- 

21-25 / 28 มี.ค.-1 เม.ย.61 49,999 .- 
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ไหม้และแผ่นดินไหวจนมีผูเ้สียชีวิตจ านวนมาก ก็ได้ยา้ยสถานท่ีสร้างมายงัเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 
นอกจากน้ีวดัแห่งน้ีน้ียงัเป็นศูนยก์ลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน และได้รับการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกอีกดว้ย  และบริเวณใกล้ๆ วดั จะมี สวนสาธารณะนาราพาร์ค อนัแสนร่มร่ืน และเต็มไปดว้ยกวาง
ตวันอ้ยๆ มากมาย ใหท้่านไดล้องใหอ้าหารและถ่ายรูปกบักวาง ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของเมืองนาราเลยก็
วา่ได ้

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู JAPANESE SET (1)    
บ่าย  จากนั้นออกเดินทางสู่ ย่านคิตาโนะ ยา่นบา้นพกัชาวต่างชาติ เป็นยา่นเก่าของชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาคา้ขาย 

ท าธุรกิจท่ีเมืองโกเบพกัอาศยัอยู่ ท  าให้ในปัจจุบนับริเวณน้ียงัคงมีบา้นเรือนและคฤหาสน์สไตล์ตะวนัตก
กระจดักระจายอยูห่ลายหลงั จึงท าให้ยา่นน้ีเป็นอีกหน่ึงไฮไลท์ของเมืองโกเบ ยา่นคิจะโน่เรียกโดยรวมว่า 
อิจินคัน (IJINKAN) มีลกัษณะเป็นเนินเขาลาดชนั มีสถานท่ีเด่นๆ ในย่านน้ี เช่น เรือนไก่กังหันลมหรือ 
WEATHER COCK HOUSE ซ่ึงจะมีกงัหนัลมรูปไก่อยูบ่นหลงัคาสไตล์เยอรมนั, อาคารสีเขียวอ่อนหรือ 
MOEGI HOUSE ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อเป็นเรือนรับรองของกงสุลใหญ่อเมริกาในปี ค.ศ. 1903 และท่ีดา้นบนสุด
ของเนินจะพบ ศาลเจ้าเทนมานกุประจ าเมืองโกเบ ท่ีมีบรรยากาศร่มร่ืนแฝงตวัอยูก่บัภูเขาและตน้ไมใ้หญ่   

 
 
 
 
 
 
 
 

  จากนั้นออกเดินทางสู่ โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์  ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิง ท่านจะไดช้มอนุสรณ์ท่ีระลึกแผน่ดินไหว
โกเบ จดัแสดงพื้นท่ีริมอ่าวท่ีไดรั้บความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1995 เพื่อบอกเล่าถึงอนุชนรุ่น
หลงั ทั้งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและการบูรณะซ่อมแซมให้กลบัเป็นเมืองท่ีสวยงาม ให้ท่านไดถ่้ายรูปกบัทิวทศัน์
ท่ีงดงามริมอ่าว อีกทั้งยงัมีห้างสรรพสินคา้ท่ีสร้างดว้ยโมเสคหันหน้าออกทะเล ขา้งๆ มีสวนโมเสคขนาด
ยอ่ม รวมถึงภัตตาคาร เร็งก้า โซโก้ ห้างสรรพสินค้าโกเบ ฮันเคียว และโปรมีน่า โกเบช้อปป้ิงมอลล์และแหล่ง 

  ช้อปป้ิง ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และอ่ืนๆ มากมาย 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนู SHABU SHABU BUFFET (2)     
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั FP HOTELS SOUTH-NAMBA  หรือระดับเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่าม เกยีวโต – ใส่ชุดยูกาตะชมวดัน า้ใส – ล่องเรือยากาตะบูเนะ – ป่าไผ่อาราชิยาม่า - วดัเทนริวจิ 
   ( อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น)          

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม (3)                                    
   เดินทางสู่ วัดน ้าใส (วัดคิโยมิสึ) เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวาง

เรียงซ้อนกนัตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินข้ึนมารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใช้ตะปูสักตวั ใช้
วิธีการเขา้ล่ิมเหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นท่ีประดิษฐาน
ของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร ่ ารวย มัง่คัง่ นมสัการพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งน้ีสามารถ
ถ่ายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พร้อมกบัวิหาร
ของวดัคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสาย อนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือว่า 
สายแรก รวย ,สายสอง สวยหล่อ, สายสาม แขง็แรง  

   **หากท่านต้องการใส่ชุดยูกาตะลวดลายสวยงามสีสันสดใส ถ่ายรูปคู่กับ BACKGROUND ด้านหลัง ที่เป็น

สถานทีเ่ทีย่วช่ือดัง เพือ่เกบ็ไว้เป็นที่ระลึกสุดประทับใจ สามารถแจ้งกับทางทัวร์ได้ล่วงหน้า มีค่าบริการท่าน
ละ 1,200 บาท / ท่าน**  

 
 
 
 
 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู JAPANESE SET  (4)    
บ่าย  หลงัจากนั้นน าท่านสัมผสัประสบการณ์ท่องเท่ียวใหม่ท่ีเมืองเกียวโต พิเศษ !! น าท่าน ล่องเรือยากาตะบูเนะ 

เป็นเรือสไตลญ่ี์ปุ่นดั้งเดิม ใหท้่านไดช้มธรรมชาติริมสองฝ่ังแม่น ้ า โดยเรือจะล่องไปถึงอาราชิยาม่า ระหวา่ง
เส้นทางท่านจะพบกบัสายน ้ าท่ีไหลอยา่งสงบ บางช่วงมีกระแสน ้ าไหล นกัพายเรือจะใชค้วามสามารถและ
ความช านาญในการพายเรือผ่านกระแสน ้ านั้น ชมทศันียภาพธรรมชาติของหุบเขาตามทางเลียบแม่น ้ า เม่ือ
มองข้ึนไปจะไดเ้ห็นววิทางรถไฟสายโรแมนติคอีกดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 



                                      PAGE 5 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ป่าไผ่อาราชิยาม่า ชมแนวไผท่ี่ข้ึนอยูส่องขา้งทางเสมือนเป็นอุโมงคใ์ห้เดินผา่น ซ่ึง
ถูกปลูกข้ึนตั้งแต่สมยัเฮอนัหรือกวา่พนัปีมาแลว้ เพื่อใชใ้นการประดบัสวนและช่ืนชมความสวยงาม และใช้
ในการบ าบดัจิตใจมาแต่คร้ังโบราณ จนกระทัง่กาลเวลาผา่นไป ไผเ่หล่าน้ีก็ยงัไดรั้บการดูแลอยา่งดี เม่ือเขา้สู่
ป่าไผ่แล้ว จะได้สัมผสัถึงสายลมจากธรรมชาติท่ีกระทบกบัใบไผ่ ความเขียวขจีและความสดช่ืนตลอด
เส้นทาง แมว้า่จะเป็นเพียงเส้นทางเล็กๆ ระยะทางไม่ก่ีร้อยเมตรท่ีเช่ือมต่อระหวา่งศาลเจา้โนมิยะหรือฝ่ังทิศ
เหนือของวดัเทนริวจิจนถึงโอโคจิซงัโซ 

 
 
 
 

 
 
 
    

   ชม วัดเทนริวจิ เป็นวดันิกายเซน สาขารินไซ วดัน้ีสร้างข้ึนในปี 1339 เพื่ออุทิศแด่จกัรพรรดิโกะไดโกะ
ภายในวดัมีสวนช่ือซ่ึงยงัคงสภาพเดิมเหมือนท่ีเจา้อาวาสองค์แรกของวดัไดส้ร้างไว ้วดัน้ียงัไดข้ึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก เม่ือ ค.ศ.1994 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนู YAKINIKU BUFFET (5)     
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั FP HOTELS SOUTH-NAMBA  หรือระดับเทยีบเท่า  

 
วนัทีส่ี่  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ  

   ( อาหารเช้า / - / -)          
เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม (6)              

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาทท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นซ่ึงสร้างโยโชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ 
ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 16 (ค.ศ. 1585) เป็นสัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองโอซากา้ ตวัปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น 
โอบลอ้มดว้ยก าแพงหินแกรนิต สร้างไดอ้ยา่งประณีตแลว้สวยงาม นอกจากน้ีบริเวณปราสาทโอซากา้ยงัเป็น
จุดชมดอกซากุระบานท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองโอซากา้อีกดว้ย (หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระ
ขึน้อยู่กบัช่วงเวลาและสภาพอากาศในแต่ละปี) ในทุกๆ ปี จะมีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวญ่ีปุ่นเองและชาวต่างชาติ 
ต่างหลัง่ไหลเขา้มาชมดอกซากุระท่ีน่ีเป็นจ านวนมาก อิสระให้ท่านบนัทึกความงามในมุมท่ีท่านประทบัใจ 
(ให้ท่านชมบริเวณภายนอกตัวปราสาท ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน)              
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เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย    
บ่าย  อิสระท่าน ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของนครโอซากา้ ภายในยา่นน้ีมีร้านคา้เก่าแก่ ปะปนไป

กบัร้านคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ีถือวา่เป็นยา่นแสงสี 
และบนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์อยา่งหน่ึงคือ 
ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซ่ึงดัดท าให้เป็นรูปปู กุ้ ง และปลาหมึก  ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอย่างมาก และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายามสร้าง
จุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ไดม้ากท่ีสุด เพื่อดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาใชบ้ริการสัญลกัษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึก
รูปเคร่ืองหมายการคา้ของกูลิโกะ ผลิตภณัฑ์ช่ือดงัของญ่ีปุ่นนั้นเอง อิสระให้ท่านจบัจ่ายใช้สอยกนัไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี 

 
 
 
 
 
 
 

ค ่า   อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย    
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั FP HOTELS SOUTH-NAMBA  หรือระดับเทยีบเท่า  
 

วนัทีห้่า   น่ังรถไฟแมวเหมียวสู่เมืองวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ 
   ( อาหารเช้า / - / -)          

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม (7) 
น าท่านเปล่ียนบรรยากาศนั่งรถไฟสายแมวเหมียวสู่ เมืองวาคายาม่า ท่านจะได้สัมผสักบัความน่ารักของ
ขบวนรถไฟท่ีตกแต่งด้วยลวดลายของแมวเหมียว ทั้งท่ีนั่ง โคมไฟ หรือประตู ต่างก็เป็นรูปแมวทั้งหมด 
รับรองวา่ถูกใจสาวกทาสแมวอยา่งแน่นอน เม่ือท่านนัง่รถไฟไปถึงสถานีปลายทาง ท่านจะไดพ้บกบัเจา้แมว
เหมียวท่ีเป็นนายสถานีตวัใหม่ ช่ือ “นิทามะ” ท่ีมาท าหนา้ท่ีแทนนางสถานีตวัเก่า “เจ้าเหมียวทามะ” แมวช่ือ
ดงัท่ีไดเ้สียชีวติไปแลว้จากอาการหวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั   

 
 
 
 
 
เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย    
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บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาคุโระชิโอะ เป็นตลาดปลาช่ือดงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบคนัไซ ในเมืองวากายาม่า มารี
น่าซิต้ี ต่ืนตากบัการแสดงแล่ปลาทูน่าโชว ์(สามคร้ังต่อวนั)ให้ท่านสามารถเลือกล้ิมรสอาหารทะเลสดๆ 
ใหม่ๆ ไดห้ลากหลายประเภทท่ีตลาดน้ี ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ   

17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย  เทีย่วบินที ่TG 673  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
22.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

***************************************** 
*** หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ
การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่น 

สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิม่เวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลกัจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดินทาง**** 
 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พกัที่ระบุในรายการทัวร์ จะยงัไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พกั อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน 

ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง 
2)  ส าหรับโรงแรมที่ญ่ีปุ่น ห้องพกัค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน ซ่ึงท่านอาจจะต้องพักเป็น ห้องที่นอน 

2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพกัจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่เพียง 1 เตียง ส าหรับนอน 2 ท่านเท่าน้ัน 
และบางโรงแรมห้องพกัแบบ 2 เตยีงเตม็ ทางบริษทัขออนุญาตจดัห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดยีว/ห้อง 

 
 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 14-18 มี.ค.61 
21-25 มี.ค.61 

28 มี.ค.-1 เม.ย.61 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3 ท่าน 47,999.- 49,999.- 
เด็กอายุไม่ถึง 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  47,999.- 49,999.- 
เด็กอายุไม่ถึง 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ใช้เตียง) 46,999.- 48,999.- 
เด็กอายุไม่ถึง 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่ใช้เตียง) 45,999.- 47,999.- 
พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 8,900.- 8,900.- 
 

*** กรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
ให้ทราบก่อนท าการออกตั๋ว มิฉะน้ันบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 
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ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั พร้อมคณะ ชั้นประหยดัพร้อมภาษี
สนามบินทุกแห่งตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 
 (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดนิทางได้) 

2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2–3 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, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ     (หากท่านตอ้งการสั่ง
เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

2. ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท่านละ 3,000 เยน  ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก

ใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากบัภาษี) 
4. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  

(ปกติ 30 กก.) 
5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย 

กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)
ใบส าคัญถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็น
ผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับ
หนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้
เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้  าระ
ดว้ยตนเอง) 

 
เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

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

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบส าเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวนัเดินทางไป–กลบั) 

4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
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การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า  30 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
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7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน   
 

เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 
ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ื่น
ประสงคจ์ะพ 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 และ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 


