
 

 

รหัสทัวร B2B1901114 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา โตเกียว ถูกใจใชเลย 6 วัน 4 คืน (TG) 
ปราสาทโอซากา (ดานนอก) – เมืองเกียวโต – บุฟเฟ�ชาบูซูโม – 
ศาลเจาฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกยา – ชอปปم�งยานซาคาเอะ - วัดนิตไทจิ 
ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ  
ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 (ตามสภาพอากาศ) - ศูนยจําลองแผนดินไหว – โตเกียว  
ไดเวอรซิต้ี โอไดบะ – ชอปปم�งชินจูกุ - วัดอาซากุสะ - วดันาริตะ – อิออน มอลล 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 กําหนดการเดินทาง 
วันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 62 (วันหยุดอาสาฬหบูชา) 42,800.- 
วันที่ 13 – 18 กรกฎาคม 62 (วันหยุดอาสาฬหบูชา) 41,900.- 
วันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 62  39,900.- 
วันที่ 08 – 13 สิงหาคม 62 (วันหยุดวันแมแหงชาติ) 41,900.- 
วันที่ 09 – 14 สิงหาคม 62 (วันหยุดวันแมแหงชาติ) 42,800.- 
วันที่ 10 – 15 สิงหาคม 62 (วันหยุดวันแมแหงชาติ) 41,900.- 
 

ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 
***(เก็บทิปกอนการเดินทางท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ)*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

  

 เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมท่ีพัก 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ 

[TG622 23.15-06.25] 
    

2 
สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซากา (ดานนอก) 
– เมืองเกียวโต – บุฟเฟ�ชาบูซูโม – ศาลเจาฟูจิ
มิอินาริ – เมืองนาโกยา – ชอปปم�งยานซาคา
เอะ 

✈ � อิสระ 

RED 
PLANET 
NAGOYA 
NISHIKI 
HOTEL 

หรือเทียบเทา 

3 
วัดนิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชง
ชา – ทะเลสาบคาวากจูิโกะ – เมนูขาปูยักษ –  
แชน้ําแรธรรมชาติ 

� อิสระ � 

FUJI 
PREMIUM 
RESORT 

หรือเทียบเทา  
[♨] 

4 
ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศูนย
จําลองแผนดินไหว – โตเกียว – ไดเวอรซิตี้ โอ
ไดบะ –  
ชอปปم�งชินจูก ุ

� อิสระ อิสระ 
KICHIJOJI 
TOKYU REI 

HOTEL 
หรือเทียบเทา 

5 อิสระชอปปم�งเมืองโตเกยีว หรือ เลือกซื้อทัวร
เสริมโตเกียวดิสนียแลนด � อิสระ อิสระ 

KICHIJOJI 
TOKYU REI 

HOTEL 
หรือเทียบเทา 

6 
วัดอาซากุสะ - วัดนาริตะ – อิออน มอลล -  
สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
[TG677 17.30-22.30] 

� อิสระ ✈ 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ 
20.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการ

บินไทย 
เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 
[สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม 
เขาประเทศญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

23.15 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบนิไทย เท่ียวบิน
ที่ TG 622 
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

วันที่ 2 สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซากา (ดานนอก) – เมืองเกียวโต – บุฟเฟ�
ชาบูซูโม – ศาลเจาฟูชมิิอินาริ – เมืองนาโกยา – ชอปปم�งยานซาคาเอะ 

06.25 น. 

 

เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร และเมื่อรับสัมภาระเรียบรอย ไกดจะพาทุกทานไป
ขึ้นรถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของทานให
ตรงตามเวลาของญี่ปุ�น ซ่ึงเร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง เพ่ือความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา นําทานออกเดินทางสู เมืองโอซากา นําทานชมบริเวณ 
ดานนอก ของ ปราสาทโอซากา ซึ่งถือไดวาเปนสัญลักษณของเมือง สัมผัส
ความยิ่งใหญของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกคําสั่งให
กอสรางปราสาทแหงน้ีนับเปนแลนดมารกอันดับหน่ึงของโอซากาที่ตองมา
เยือนสักครั้ง  

 

เดินทางสู เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญีปุ่�น 
และยาวนานที่สุด คือต้ังแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลย
ทีเดียว เกียวโตจึงเปนเมืองที่มีสถานที่สําคัญๆ ที่เต็มไปดวยประวัตศิาสตร
และวัฒนธรรมดังเดิมของญี่ปุ�น 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร [อ่ิมอรอยกับบุฟเฟ�ชาบูซูโม] 



 

 

บาย 

 

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจาพอจิ้งจอกขาว ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 9 
โดยชาวนาเพ่ือบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันวาเปนทูตสงสาสนของเทพเจาแหง
การเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเปน
อุโมงคเสาโทริอิท่ีมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร  

 

เดินทางสู เมืองนาโกยา นําทานชอปปم�ง ยานซาคาเอะ แหลงรวมความ
บันเทิงและหางสรรพสินคา รวมทั้งสวนสวยใจกลางเมืองแหลงพักผอนก
ห ย อน ใจและจั บ จ าย ใช ส อ ย ได อ ย า ง เต็ มที่  เช น ร าน ด งกี้ โฮ เต 
ห า ง ส ร ร พ สิ น ค า ใ ห ญ  Parco, Matsuzakaya, LACHIC แ ล ะ 
Mitsukoshi เปนตน อีกทั้งสัญลักษณใจกลางเมืองอาคารสวยสงาอยาง
นาโกยาเทเลบิทาวเวอร จุดเช็คอินท่ีตองไป 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ ยานซาคาเอะ 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RED PLANET NAGOYA NISHIKI 

HOTEL หรือเทียบเทา   



 

 

วันที่ 3 วัดนิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – ทะเลสาบคาวากจูิโกะ 
– เมนูขาปูยักษ – แชน้ําแรธรรมชาติ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 

วัดนิตไทยจ ิวัดที่เกิดจากความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับญี่ปุ�น สราง
ขึ้นเมื่อป คศ.1904 ในสมัยรัชกาลที่  5 ไวเพื่อประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุและพระพุทธรูปที่ไดรับพระราชทางจากพระมหากษัตริยไทย 
ภายในจะมีรูปปم�นขององครัชกาลที่ 5 อยูในวัดอีกดวยและปจจุบันมีคน
ไทยนิยมไปสักการะกันอยางมากมาย  

 

ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เปนแหลงเพาะพันธุปลาไหลที่ใหญท่ีสุดใน
ประเทศญี่ปุ�น อิสระใหทานไดชมทิวทัศนของทะเลสาบหรือเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑจากปลาไหลนานาชนิดพรอมภัตตาคารหรูและศูนยจําหนาย
สินคา อาหารพื้นเมือง เชน พายปลาไหล,ปลาไหลอบซีอ้ิว ที่ขึ้นชื่อเพื่อ
เปนของฝาก และ สตารบัคสุดชิล 

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ทะเลสาบฮามานะ 

บาย 

 
 

สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น 
(Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มีขั้นตอนมากมาย เร่ิมตั้งแตการ
ชงชา การจับถวยชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีขั้นตอนที่มี
รายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเปนอยางมาก และทานยังมีโอกาสได
ลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย ซึ่งกอนกลับใหทานอิสระเลือกซื้อของที่
ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานชมความงามของ ทะเลสาบ
คาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เปนหน่ึงในหาทะเลสาบลอมรอบภูเขา
ไฟฟูจิ ซึ่งทะเลสาบแหงน้ีเปนที่นิยมสําหรับนักทองเที่ยวไมวาจะเปนคน
ญี่ปุ�นหรือตางชาติก็ตามมักจะมาหาที่พักผอนในบริเวณน้ีมากกวา
ทะเลสาบที่เหลืออีกสี่แหง ดังน้ันรอบๆ บริเวณน้ีจึงเต็มไปดวยโรงแรม, 
รานอาหาร, และรานขายของที่ระลึกมากมาย  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม  
**พิเศษ เมนูขาปูยักษสไตลญี่ปุ�น พรอมน้ําจิ้มรสเด็ด** 

  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUJI PREMIUM RESORT หรือ



 

 

เทียบเทา 
ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

วันที่ 4 ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศูนยจําลองแผนดินไหว – 
โตเกียว – ไดเวอรซิตี้ โอไดบะ – ชอปปم�งชินจกูุ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 
 

 

เดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวยความสูง
3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิดยัง
บริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชม
ทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่  สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งหา
กระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ 
ถายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปน
ภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�น  
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไมสามารถขึ้นไดเน่ืองจากสภาพอากาศ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนโปรแกรมทัวร เปน Fuji Visitor 
Center ซึ่งทานสามารถศึกษาความเปนมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อ
ของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได และยังเปนจุดถายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได
สวยงามในชวงฤดูหนาว 

 

ศูนยจําลองแผนดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหองจัดแสดง
ขอมูลการปะทุของภู เขาไฟจากทุกมุมโลก มีหองจัดฉากการเกิด
แผนดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอรตางๆ รวม
ไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางตางๆ หลังจากเกิด
แผนดินไหวไปแลว จากน้ันจะปดทายดวยโซนชอปปم�งสินคาตางๆมากมาย
ที่เปนโปรดักสของญี่ปุ�น 

กลางวัน

 

 อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บริเวณ ยานแหลงรวม
รานอาหารและ ภัตตาคารริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ 

บาย 

 

เดินทางสู เมืองโตเกียว จากน้ันนําทานสู ไดเวอรซิตี้โอไดบะ ใหทานได
อิสระชอปปم�งในแหลงชอปปم�งขนาดใหญที่มีรานคาตาง ๆ มารวมตัวกันถึง 
154 ราน อาทิเชน Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 
100 Yen, Onitsuka และยังมีหางใหเลือกเดินทั้ง AQUA CITY , 
VENUS FORT, DECKใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง 



 

 

 

ยานชอปปم�งชินจุก ุใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคา
มากมายและ เครื่องใชไฟฟ�า กลองถายรูปดิจติอล นาฬิกา 
เครื่องเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา 
เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของ
ญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง  
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 5 อิสระชอปปم�งเมืองโตเกยีว หรือ เลือกซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 

 
 

 

ใหทานไดเลือกอิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆใน เมืองโตเกียว โดยมี
ไกดคอยใหคําแนะนําทานในการเดินทาง เชนยานชินจูกุ (Shinjuku) 
แหลงบันเทิงและแหลงชอปปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปน
ศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจู
กุที่เปนเหมือนศูนยกลางของของยานน้ี ซึ่งเปนหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุด
ในญี่ปุ�น ในแตละวันมีผูคนจํานวนมากถึง 2.5 ลานคนที่ใชบริการสถานี
แหงน้ี ทางดานตะวันตกยานน้ีที่เต็มไปดวยตึกระฟ�าหลายอาคาร มีทั้ง
โรงแรมชั้นนํา และในสวนทางดานตะวันออกน้ันคือ คาบูกิโจ (Kabuki-
jo) เปนยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟ�าขนาดใหญ
อยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีที่มีรานอาหารเยอะแยะ
มากมาย เชนรานอิซากายะ (Izakaya) เปนตนและยังมีสถานที่ทองเท่ียว
สําคัญๆตางๆมากมาย เชน 
ยานฮาราจูกุ ยานชิบูยา ยานอากิฮาบาระ 
ไดเวอรวิตี้โอไดบะ ตลาดอาเมโยโกะ ตลาดปลาสึคิจ ิ
ศาลเจาเมยจิ Tokyo Sky Tree 
หรือเลือกซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด เต็มวัน เพิ่มผูใหญทานละ 
2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง [ราคา
อาจมีการเปลี่ยนแปลง] เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนห



 

 

แหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600 
ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลาย
รูปแบบ เชน ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE 
MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง, ตื่นเตน
กั บ  SPLASH MOUNTAIN, น่ั ง เรื อ ผ จญ ภั ย ใน ป� า กั บ  JUNGLE 
CRUISE, เท่ียวบานหมีพูห, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S 
ASTRO BLASTERS, เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการกับการตูนที่ทาน
ชื่นชอบของ WALT DISDEY  
* เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมีบริการอาหารกลางวันและ
อาหารคํ่า * 

  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL หรือ
เทียบเทา 

วันที่ 6 วัดอาซากุสะ - วัดนาริตะ – อิออน มอลล - สนามบินนาริตะ -  
สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 

นมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เปนวัดที่
เกาแกและไดรับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียวอยางมาก เพราะภายใน
อารามประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่ ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 
เซนติเมตร และยังมี โคมไฟยักษ 4.5 เมตร ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนา
สุดของวัด ในนามประตูฟ�าคํารณและทานจะไดสนุกกับการเดินเลือกดู
สินคาตางๆ สองขางทางของ ถนนนากามิเซะ ซึ่งมีรานคาขายของที่ระลึก
ตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก  

 

 

สักการะ เทพเจาแหงไฟ หลวงพอ “ฟุโดเมียว” ณ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ 
(Naritasan Shinshoji Temple) ที่มีประวัติศาสตรอันเกาแก มีอายุ
ยาวนานมากกวา 1,000 ป (สมัยเฮอัน ชวงปลายศตวรรษที่ 8) ซึ่งเปน 1 
ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโตที่ไดสรางขึ้นอุทิศแดศาสนาพุทธใหกับเทพเจา
ฟูดูเมียวโอะ วัดน้ีถือไดวาเปนวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากทางดานการขอพรเรื่อง
ความปลอดภัย แคลวคลาดจากภัยอันตรายและอุบัติเหตุตางๆ รวมทั้ง



 

 

เร่ืองความรัก หนาที่การงาน วัดแหงน้ีมีโครงสรางสิ่งกอสรางทีไดรับเลือก
ใหเปนสมบัติลํ้าคาทางวัฒนธรรม สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาทุกคูเมื่อมาถึง
หนาตัววัดก็คือประตูทางเขาที่มีชื่อวา โซมง ที่สรางขึ้นในโอกาสเฉลิม
ฉลองครบรอบ 1,070 ปหลังจากกอตั้งวัด บานประตูจะมีสมบัติลํ้าคาทาง
วัฒนธรรม ชื่อ นิโอ คือเทพเจาสององคที่คอยปกปกษรักษาวัดแหงน้ี  ขาง
ในวัดจะมีโบสถหลัก ไดฮนโด และถัดไปจะมีอาคารชื่อ ชะกะโด ซึ่งเคยเปน
โบสถหลักมากอน 

 

ชอปปم�งตอท่ี อิออน มอลล (Aeon Narita Mall) หางสรรพสินคาที่มี
สาขาอยูทั่วประเทศญี่ปุ�น มีรานค าท่ีหลากหลายมากกวา 150 ราน เชน 
MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade 
, รานขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ ใหทานไดเก็บ
จัดการลิสตของฝากมาจากคนที่บานไดอยางครบครันเต็มท่ี 

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล  
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสู 

กรุงเทพฯ 
17.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 677 

สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทับใจ 
 

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

  



 

 

โปรแกรม : OSAKA TOKYO ถูกใจใชเลย 6D 4N 

โดยสายการบินไทย 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป  
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง
12ป 

[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง7
ป 

[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

12 ก.ค. - 17 ก.ค. 62 
    (วันหยุดอาสาฬหบูชา) 42,800 42,800 42,800 41,800 25,800 8,900 

13 ก.ค. - 18 ก.ค. 62 
    (วันหยุดอาสาฬหบูชา) 41,900 41,900 41,900 40,900 26,800 8,900 

26 ก.ค. - 31 ก.ค. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 31,800 8,900 
08 ส.ค. - 13 ส.ค. 62 

    (วันหยุดวันแมแหงชาติ) 41,900 41,900 41,900 40,900 31,800 8,900 

09 ส.ค. - 14 ส.ค. 62 
    (วันหยุดวันแมแหงชาติ) 42,800 42,800 42,800 41,800 31,800 8,900 

10 ส.ค. - 15 ส.ค. 62 
    (วันหยุดวันแมแหงชาติ) 41,900 41,900 41,900 40,900 31,800 8,900 

 **เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 10,500 บาท  

ราคาน้ีรวมรายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 



 

 

  
เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุป
มีการ 
 คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบรษิัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
3. การชําระคาบริการ 
    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4.การยกเลิการเดินทาง 
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจําท่ีน่ังกบัสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง 

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช

คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วนัลวงหนา และถาโดยการชําระเงนิเพ่ือ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 



 

 

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถ
จัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หองคือ 1 
TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [การบินไทย 30 กิโล **ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปน

ตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรบัลดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 
20 กิโลเทาน้ัน ** แอรเอเซียเอกซ 20 กิโล / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 
23 กิโล] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงือ่นไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 

6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวซีาใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน15 **ถากรณีทางรัฐบาลญีปุ่�นประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 
 2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซัก
รีด คาโทรศัพท  
 3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
 4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน  

 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�น
ไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูก
ตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศ
ญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเร่ืองที่
พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพจิารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
    (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางทีพ่ํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก โรงแรม 
และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติ
เพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 



 

 

หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 
การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 


