
 

 

 

 

 

TOKYO FUJI OSAKA 5D3N  

ซุปตาร ์พรมขาว (rerun) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 61 

 
 

 



โดยสายการบนิไทย (THAI) 
ชมเทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter Illumination  

ไหวพ้ระขอพร ณ วดัอาซากสุะ ผา่นชม โตเกยีวสกายทร ี

อสิระเลน่สก ีณ ลานสกฟีจูเิท็น 

สมัผสัประสบการณ์หวาดเสยีว ณ สวนสนกุฟจูคิวิ ไฮแลนด ์ 

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต ชม ศาลเจา้จิง้จอกและวดัคนิคะคจุ ิ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ 2 ยา่นดงัของ 2 เมอืง ซาคาเอะ และ ชนิไซบาช ิ

สมัผสัความบนัเทงิรปูแบบใหม ่ ณ Expo City 

พเิศษ!!! อาบน า้แรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์FREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
**ปรบัราคา เนือ่งจาก การบนิไทยปรบัเพิม่อตัราคา่ภาษนี า้มนั สง่ผลใหร้าคาต ัว๋เครือ่งบนิ 

ทีอ่อกต ัว๋หลงัวนัที ่14 กนัยายน 2561 ปรบัข ึน้ พเีรยีดละ 500 บาทตอ่ใบ** 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 9,000.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ

19.00 น       พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทคอยตอนรับทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซต ์

08-12 ธนัวาคม 2561 39,399.- 8,900.- 31+1 

09-13 ธนัวาคม 2561 40,399.- 8,900.- 31+1 

10-14 ธนัวาคม 2561 40,399.- 8,900.- 31+1 

11-15 ธนัวาคม 2561 40,399.- 8,900.- 31+1 

12-16 ธนัวาคม 2561 40,399.- 8,900.- 31+1 

13-17 ธนัวาคม 2561 40,399.- 8,900.- 31+1 

14-18 ธนัวาคม 2561 40,399.- 8,900.- 31+1 

15-19 ธนัวาคม 2561 40,399.- 8,900.- 31+1 

16-20 ธนัวาคม 2561 40,399.- 8,900.- 31+1 

17-21 ธนัวาคม 2561 40,399.- 8,900.- 31+1 

18-22 ธนัวาคม 2561 40,399.- 8,900.- 31+1 

19-23 ธนัวาคม 2561 40,399.- 8,900.- 31+1 

20-24 ธนัวาคม 2561 40,399.- 8,900.- 31+1 

21-25 ธนัวาคม 2561 40,399.- 8,900.- 31+1 



 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.10 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG640 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง   สนามบนินารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – โตเกยีวสกายทร ี(ผา่นชม) - สวนสนุกฟูจคิวิ 

ไฮแลนด ์- Dinner บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์- ออนเช็นธรรมชาต ิ 

06.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความ

สะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  เดนิทางสู ่

เมอืงโตเกยีว น าทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ วัดทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวาม

ศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่

กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริิ

มงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ย

ความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่ว่า “ประตูฟ้าค า

รณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่วา่ ถนนนากามเิซะ ซึง่

เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ 

พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไป

ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสุมดิะ 

หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึน้หอคอย) หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมทีสู่งทีสุ่ดในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคีวามสูง 

634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร 

และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศน์ของ “หอคอย

http://bit.ly/2NMk5YE


โตเกยีวสกายทร”ี ทีบ่รรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทีเ่ต็มไป

ดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าทา่นสู ่สวนสนุกฟูจคิวิ ไฮแลนด ์(Fuji Q Highland) (รวมคา่เขา้ แตไ่มร่วมคา่เครือ่งเลน่) 

พเิศษ!!! ใหท้า่นไดเ้ลอืกเครือ่งเลน่ชนดิใดชนดิหนึง่ระหวา่ง Wave Swinger, Panic Clock, 

Shining Flower (ferris wheel), Tea Cups หรอื Merry-Go-Round อยา่งใดอยา่งนงึฟร ี

ตัง้อยู่ในจังหวัดยามานาช ิทีน่ี่ถอืเป็นหนึง่ในสวนสนุกทีม่คีวามนยิมมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ในญีปุ่่ น สวน

สนุกแห่งนี้นั ้นเราสามารถเห็นทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิได ้นอกจากนี้ยังรวบรวมเครื่องเล่นสุด

หวาดเสยีวทีต่ดิอนัดับโลกเอาไวห้ลายรายการ ไมว่า่จะเป็นรถไฟเหาะทีม่คีวามสงูจนมองเห็นภเูขาไฟ

ฟจูริถไฟเหาะทีช่นัจนเรารูส้กึเหมอืนจะหงายหลัง หรอืบา้นผสีงิสดุสยองก็มเีปิดรอไวท้า้ทายส าหรับ

ใครทีช่ ืน่ชอบความเสยีวเราขอทา้ใหล้องมาเล่นกัน ภายในนอกจากจะมเีครือ่งเล่นต่างๆ ยังมรีา้น

จ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึ รา้นอาหาร หรอืแมแ้ต่ออนเซน อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับสวนสนุกแห่งนี้

ตามอธัยาศัย ไดเ้วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) 

พกัที ่ FUJI SAN RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม   ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ - พธิชีงชาญีปุ่่ น – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกยา่ – Nabana no Sato 

Winter Illumination - ขอ้ปป้ิงซาคาเอะ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที ่ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ ลานสกแีละทีพ่ักทีต่ัง้อยู่บรเิวณ

ภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะไดส้ัมผัสกับหิมะที่ตกในช่วงปีใหม่ หากมีเวลาพอ อสิระ ใหท้่านไดส้ัมผัส

ประสบการณ์ใหม ่อาท ิตืน่เตน้กับการลืน่ไถลดว้ย สก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรอืเพลดิเพลนิกับ

การน่ังเลือ่นหมิะ ทีท่่านจะสามารถดืม่ด ่ากับทัศนียภาพทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะทีดู่แลว้สะอาดตาอยา่ง

ยิง่ (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อุปกรณ์และชุดส าหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรม

ดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มี

ขัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที่

บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี ้ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยงัเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่น

รว่มในพธิกีารชงชานีอ้กีดว้ย และจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 เดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรอืทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาด

ใหญร่มิชายฝ่ังแปซฟิิค ทศิตะวันตกของจังหวัดชซิโุอกะ แตเ่ดมิเป็นทะเลสาบน ้าจดืทีแ่ยกออกมาจาก

มหาสมทุร ต่อมาเกดิแผ่นดนิไหวในปี 1498 ท าใหน้ ้าจดืเปลีย่นเป็นน ้าเค็มในทีสุ่ด  สาเหตุทีช่ ือ่ว่า

ทะเลสาปปลาไหล เนื่องจากบรเิวณนี้จะเป็นบรเิวณทีม่กีารจับปลาไหลไดม้ากเป็นอันดับตน้ ๆ ของ

ประเทศญีปุ่่ น โดยสถานทีแ่ห่งนี้จะเป็นจุดชมววิและเป็นทีพ่ักจอดรถ มรีา้นคา้และผลติภัณฑเ์กีย่วกับ

ปลาไหลใหเ้ลอืกซือ้เป็นของทีร่ะลกึ   



น าทา่นสู ่นาโกยา่ (Nagoya) เป็นตัวเมอืงของ จงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยูม่ากกว่า 

2 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น น าท่านชม เทศกาล

แสงส ีNabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธมีพารค์สวนดอกไม ้ที่

มทีุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ 4 ฤดูกาล สามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี ไฮไลท!์!! ในชว่งฤดูใบไมร้่วง

ตลอดจนถงึปลายฤดหูนาว (ตลุาคม-มนีาคม) จะไดรั้บความนยิมมากเป็นพเิศษ เนือ่งจากมกีารประดับ

ไฟขนาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการแสดงไฟในหลากหลายรปูแบบ ไมว่า่จะ

เป็น อโุมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรอื การประดบัไฟในน า้ (Water Illumination)  

จากนัน้เดนิทางสู ่ยา่นซาคาเอะ (Sakae) เป็นยา่นธรุกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื 

เมอืงใตด้นิ (central park) ที่เต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เช่น รา้นเสือ้ผา้แฟชั่น, รา้นของใช ้

กระจกุกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ีก่นิบรเิวณตัง้แตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะ

โอโดร ิ

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ซาคาเอะ 

ทีพ่กั  CENTMAIN NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ นาโกยา่ – เกยีวโต – คนิคะคจุ ิ– ฟุชมิอินิาร ิ– โอซากา้ - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีสุ่ด คือ

ตัง้แต่ปีค.ศ.  794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคัญทีเ่ต็มไปดว้ย

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใช ้

เป็นบา้นพักของท่านโชกุนอาชกิากา้ โยชมิสิุและท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนกิาย

เซนภายหลังจากทีท่า่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วดัทอง เนือ่งจากทีว่ัดนีจ้ะมอีาคารหลักเป็นสี



ทองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพ

ทีส่วยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

จากนัน้สู ่ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีกกันว่า

ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโด่งดังจากประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอื เสาสแีดงที่

เรยีงตัวกันจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภูเขาอนิาริ ทีผู่ค้นเชือ่กันว่าเป็นภูเขาศักดิ์

สทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพชืผลไร่นา

ตา่งๆ และมกัจะมจีิง้จอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูปัน้จิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กัน เดนิทางสู่

เมอืง โอซากา้ (Osaka) มคีวามส าคัญเป็นอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญีปุ่่ น เป็น

เมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคัญของภูมภิาคคันไซ อกีทัง้ยังมสีถานทีท่่องเทีย่วภายในเมอืงและรอบๆเมอืง

มากมาย อสิระชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มคีวามยาว

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า

นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอยา่งทีต่อ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี้ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ชนิไซบาช ิ

ทีพ่กั  FUJIYA OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เอก๊ซโ์ปซติี ้- สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืง
โอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิ
คอนกรตี, คูน ้า และสวนนชิโินมารุซ ึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก มตีน้ซากุระกว่า 600 ตน้ ในชว่งเดอืน
เมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากรุะทีโ่ดง่ดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแหง่นี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอ
ซากา้ทีส่วยงามเป็นอยา่งยิง่ 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 น าท่านชอ้ปป้ิงกันต่อ ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนยร์วมความ

บันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้ง

ขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ทีจ่ัดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื้อที่

ทัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ทีแ่หง่นีม้แีหลง่ความบนัเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซป็ต ์

fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับ

กจิกรรมตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดังนี ้

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ จัดแสดงสัตวต์่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชมุชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้

ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไ่มซ่ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะท าใหคุ้ณหลงใหลและ

ผจญภยัไปกบัการต์นูตัวโปรด 



4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์ูน

อนัโดง่ดัง 

 จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ 

17.35 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG673 

 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

21.25 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชั่วโมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 



 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 



หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


