
 

TOKYO FUJI OSAKA 5D3N  

ซุปตาร ์พรมขาว (rerun) 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 61 

 

โดยสายการบนิไทย (THAI) 
ชมเทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter Illumination  



 

ไหวพ้ระขอพร ณ วดัอาซากสุะ ผา่นชม โตเกยีวสกายทร ี

อสิระเลน่สก ีณ ลานสกฟีจูเิท็น 

สมัผสัประสบการณห์วาดเสยีว ณ สวนสนกุฟจูคิวิ ไฮแลนด ์ 

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต ชม ศาลเจา้จิ�งจอกและวดัคนิคะคจุ ิ 

ชอ้ปปิ� งจใุจ 2 ยา่นดงัของ 2 เมอืง ซาคาเอะ และ ชนิไซบาช ิ

สมัผสัความบนัเทงิรปูแบบใหม ่ ณ Expo City 

พเิศษ!!! อาบนํ�าแรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์FREE WIFI ON BUS 

มนํี �าดื�มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํ�ากวา่ 2 ปี ราคา 9,000.-** 

 ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ

19.00 น       พรอ้มกันที� สนามบนิสุวรรณภูม ิชั �น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ที�

ของบรษัิทคอยตอนรับทา่น 

22.10 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG640 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 

วนัที�สอง   สนามบนินารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – โตเกยีวสกายทร ี(ผา่นชม) - สวนสนุกฟูจคิวิ 

ไฮแลนด ์- Dinner บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์- ออนเช็นธรรมชาต ิ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว กรุป๊ไซต ์

08-12 ธนัวาคม 2561 38,999.- 8,900.- 31+1 

09-13 ธนัวาคม 2561 39,999.- 8,900.- 31+1 

10-14 ธนัวาคม 2561 39,999.- 8,900.- 31+1 

11-15 ธนัวาคม 2561 39,999.- 8,900.- 31+1 

12-16 ธนัวาคม 2561 39,999.- 8,900.- 31+1 

13-17 ธนัวาคม 2561 39,999.- 8,900.- 31+1 

12-16 ธนัวาคม 2561 39,999.- 8,900.- 31+1 

13-17 ธนัวาคม 2561 39,999.- 8,900.- 31+1 

14-18 ธนัวาคม 2561 39,999.- 8,900.- 31+1 

15-19 ธนัวาคม 2561 39,999.- 8,900.- 31+1 

16-20 ธนัวาคม 2561 39,999.- 8,900.- 31+1 

17-21 ธนัวาคม 2561 39,999.- 8,900.- 31+1 

18-22 ธนัวาคม 2561 39,999.- 8,900.- 31+1 

19-23 ธนัวาคม 2561 39,999.- 8,900.- 31+1 

20-24 ธนัวาคม 2561 39,999.- 8,900.- 31+1 

21-25 ธนัวาคม 2561 39,999.- 8,900.- 31+1 



 

06.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น นําท่านผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาที�ญี�ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ั�วโมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพื�อความ

สะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ําอาหารสด 

จําพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  เดนิทางสู ่

เมอืงโตเกยีว นําท่านนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ วัดที�ไดช้ื�อว่าเป็นวัดที�มคีวาม

ศักดิ�สทิธิ� และไดร้ับความเคารพนับถอืมากที�สดุแหง่หนึ�งในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่

กวนอมิทองคําที�ศักดิ�สทิธิ� ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ�งมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริิ

มงคลตลอดทั �งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที�ตั �งของโคมไฟยักษ์ที�มขีนาดใหญ่ที�สุดในโลกดว้ย

ความสงู 4.5 เมตร ซึ�งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้สดุของวัด ที�มชี ื�อว่า “ประตฟู้าคํา

รณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารที�ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา มชีื�อวา่ ถนนนากามเิซะ ซึ�ง

เป็นที�ตั �งของรา้นคา้ขายของที�ระลกึพื�นเมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ 

พวงกญุแจที�ระลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากของที�ระลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไป

ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที�สูงที�สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นํ�าสุมดิะ 

หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ�นหอคอย) หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมที�สูงที�สุดในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมื�อวันที� 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี�มคีวามสูง 

634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ�งมคีวามสงู 600 เมตร 

และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศน์ของ “หอคอย

โตเกยีวสกายทร”ี ที�บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ที�เต็มไป

ดว้ยกลิ�นอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

นําท่านสู ่สวนสนุกฟูจคิวิ ไฮแลนด ์(Fuji Q Highland) (รวมคา่เขา้ แตไ่มร่วมคา่เครื�องเลน่) 

พเิศษ!!! ใหท้า่นไดเ้ลอืกเครื�องเลน่ชนดิใดชนดิหนึ�งระหวา่ง Wave Swinger, Panic Clock, 

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

ตั �งอยู่ในจังหวัดยามานาช ิที�นี�ถอืเป็นหนึ�งในสวนสนุกที�มคีวามนิยมมากที�สุดแห่งหนึ�งในญี�ปุ่ น สวน

สนุกแห่งนี�นั �นเราสามารถเห็นทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิได ้นอกจากนี�ยังรวบรวมเครื�องเล่นสุด

หวาดเสยีวที�ตดิอันดับโลกเอาไวห้ลายรายการ ไมว่า่จะเป็นรถไฟเหาะที�มคีวามสงูจนมองเห็นภเูขาไฟ

ฟจูริถไฟเหาะที�ชนัจนเรารูส้กึเหมอืนจะหงายหลัง หรอืบา้นผสีงิสดุสยองก็มเีปิดรอไวท้า้ทายสําหรับ

ใครที�ชื�นชอบความเสยีวเราขอทา้ใหล้องมาเล่นกัน ภายในนอกจากจะมเีครื�องเล่นต่างๆ ยังมรีา้น

จําหน่ายสนิคา้ที�ระลกึ รา้นอาหาร หรอืแมแ้ต่ออนเซน อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับสวนสนุกแห่งนี�

ตามอธัยาศัย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ี�พัก  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) 

พกัที� FUJI SAN RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

จากน ั�นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ํ �าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชื�อวา่ถา้ไดแ้ชน่ํ �าแรแ่ลว้ จะ

ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ�น 



 

วนัที�สาม   ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ – หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - พธิชีงชาญี�ปุ่ น – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกยา่ 

– Nabana no Sato Winter Illumination - ขอ้ปปิ� งซาคาเอะ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที� ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ ลานสกแีละที�พักที�ตั �งอยู่บรเิวณ

ภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะไดส้ัมผัสกับหิมะที�ตกในช่วงปีใหม่ หากมีเวลาพอ อิสระ ใหท้่านไดส้ัมผัส

ประสบการณ์ใหม่ อาท ิตื�นเตน้กับการลื�นไถลดว้ย สก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรอืเพลดิเพลนิกับ

การนั�งเลื�อนหมิะ ที�ท่านจะสามารถดื�มดํ�ากับทัศนียภาพที�ถูกปกคลุมดว้ยหมิะที�ดูแลว้สะอาดตาอย่าง

ยิ�ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อุปกรณ์และชุดสําหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) จากนั�นสมัผัสวัฒนธรรม

ดั �งเดมิของชาวญี�ปุ่ น นั�นก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญี�ปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี�ปุ่ นนั�น มี

ขั �นตอนมากมาย เริ�มตั �งแต่การชงชา การรับชา และการดื�มชา ทกุขั �นตอนนั�นลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที�

บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไมใ่ชแ่ค่รับชมอยา่งเดยีว ยงัเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่น

รว่มในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย และจากนั�นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศัย 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 เดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรอืทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาด

ใหญร่มิชายฝั�งแปซฟิิค ทศิตะวันตกของจังหวัดชซิโุอกะ แตเ่ดมิเป็นทะเลสาบนํ�าจดืที�แยกออกมาจาก

มหาสมุทร ต่อมาเกดิแผ่นดนิไหวในปี 1498 ทําใหนํ้�าจดืเปลี�ยนเป็นนํ�าเค็มในที�สุด  สาเหตุที�ช ื�อว่า

ทะเลสาปปลาไหล เนื�องจากบรเิวณนี�จะเป็นบรเิวณที�มกีารจับปลาไหลไดม้ากเป็นอันดับตน้ ๆ ของ

ประเทศญี�ปุ่ น โดยสถานที�แห่งนี�จะเป็นจุดชมววิและเป็นที�พักจอดรถ มรีา้นคา้และผลติภัณฑเ์กี�ยวกับ

ปลาไหลใหเ้ลอืกซื�อเป็นของที�ระลกึ   

นําท่านสู ่นาโกยา่ (Nagoya) เป็นตัวเมอืงของ จงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยูม่ากกว่า 

2 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมที�สําคัญแห่งหนึ�งของญี�ปุ่ น นําท่านชม เทศกาล

แสงส ีNabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธมีพารค์สวนดอกไม ้ที�

มทีุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทั �ง 4 ฤดูกาล สามารถเที�ยวไดต้ลอดทั �งปี ไฮไลท!์!! ในช่วงฤดูใบไมร้่วง

ตลอดจนถงึปลายฤดูหนาว (ตลุาคม-มนีาคม) จะไดร้ับความนยิมมากเป็นพเิศษ เนื�องจากมกีารประดับ

ไฟขนาดใหญท่ี�สดุในญี�ปุ่ น อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการแสดงไฟในหลากหลายรปูแบบ ไมว่า่จะ

เป็น อโุมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรอื การประดบัไฟในนํ�า (Water Illumination)  



 

จากนั�นเดนิทางสู ่ยา่นซาคาเอะ (Sakae) เป็นยา่นธรุกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มตัสซึาคายะ หรอื 

เมืองใต้ด ิน  (central park) ที� เต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เช่น รา้นเสื�อผา้แฟชั�น , รา้นของใช ้

กระจกุกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ที�นี�กนิบรเิวณตั �งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะ

โอโดร ิ

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั ณ ซาคาเอะ 

ที�พกั  CENTMAIN NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�ส ี�  นาโกยา่ – เกยีวโต – คนิคะคจุ ิ– ฟุชมิอินิาร ิ– โอซากา้ - ชอ้ปปิ� งชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (Kyoto) ซึ�งเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญี�ปุ่ นมายาวนานที�สุด คือ

ตั �งแต่ปีค.ศ.  794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญที�เต็มไปดว้ย

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญี�ปุ่ นดว้ย เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึ�นเพื�อใช ้

เป็นบา้นพักของท่านโชกุนอาชกิากา้ โยชมิสิุและท่านมคีวามตั �งใจยกบา้นพักแห่งนี�ใหเ้ป็นวัดนกิาย

เซนภายหลังจากที�ทา่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วดัทอง เนื�องจากที�วัดนี�จะมอีาคารหลักเป็นสี

ทองเกอืบทั �งหลังตั �งโดดเดน่อยูก่ลางนํ�า ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพื�นนํ�าเบื�องหนา้ จนเกดิเป็นภาพ

ที�สวยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึ�งของเมอืงเกยีวโต  



 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

จากนั�นสู ่ศาลเจา้เทพเจา้จ ิ�งจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืที�คนไทยชอบเรยีกกันว่า

ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีื�อเสยีงโด่งดังจากประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรอื เสาสแีดงที�

เรยีงตัวกันจํานวนหลายหมื�นตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั�วทั �งภูเขาอนิาร ิที�ผูค้นเชื�อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ�

สทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี�ยวขา้ว รวมไปถงึพืชผลไร่นา

ตา่งๆ และมักจะมจีิ�งจอกเป็นสัตวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูปั�นจิ�งจอกมากมายดว้ยเชน่กัน เดนิทางสู่

เมอืง โอซากา้ (Osaka) มคีวามสําคัญเป็นอันดับสองและขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี�ปุ่ น เป็น

เมอืงเศรษฐกจิที�สําคัญของภูมภิาคคันไซ อกีทั �งยังมสีถานที�ท่องเที�ยวภายในเมอืงและรอบๆเมอืง

มากมาย อสิระชอ้ปปิ� งย่าน ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปปิ� งแห่งนี�มคีวามยาว

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื�องสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า

นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื�อผา้สตรทีแบรนดท์ั �งญี�ปุ่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอยา่งที�ตอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี� 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั ณ ชนิไซบาช ิ

ที�พกั  FUJIYA OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�หา้  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เอก๊ซโ์ปซติี� - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึ�งในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืง
โอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทั �งหมด 8 ชั �น ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงหิน
คอนกรตี, คูนํ�า และสวนนิชโินมารุซ ึ�งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีตน้ซากุระกว่า 600 ตน้ ในช่วงเดือน
เมษายนจงึเป็นแหล่งชมซากรุะที�โดง่ดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแห่งนี�จะมองเห็นภาพปราสาทโอ
ซากา้ที�สวยงามเป็นอยา่งยิ�ง 

เที�ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 นําท่านชอ้ปปิ� งกันต่อ ณ เอ็กซโ์ปซติี� (Expo City) ที�เที�ยวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนยร์วมความ

บันเทงิที�ย ิ�งใหญ่ที�สดุแห่งหนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติี�เป็นสว่นหนึ�งของสวนสาธารณะที�สรา้ง

ขึ�นเพื�อระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ที�จัดขึ�นเมื�อปี 1970 ตั �งอยู่ในเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื�อที�

ทั �งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื�นที�แหง่นี�มแีหลง่ความบนัเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซป็ต ์

fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิส ระให ้ท่ าน เพ ลิด เพ ลินกั บ

กจิกรรมตา่งๆ ทั �งชอ้ปปิ�ง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี� ไดแ้บง่ออกเป็น โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดังนี� 

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ํ �า จัดแสดงสัตวต์่าง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักทอ่งเที�ยวไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 



 

2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาองักฤษในรปูแบบที�ไมซํ่�าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั�วทั �งอเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี�ปุ่ น ที�จะทําใหคุ้ณหลงใหลและ

ผจญภยัไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานที�แหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึ�งเป็นภาพยนตรก์ารต์ูน

อนัโดง่ดัง 

 จากนั�นไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ 

17.35 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS เที�ยวบนิที� TG673 

 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 

21.25 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นที�ไมเ่อาต ั�วเครื�องบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 10,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�นๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

 คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 



 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�น

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 
 

เดนิทางขึ�นตํ�า 34 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที�จะชําระ

คา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมชํ่าระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

 เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้

ระบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชื�อสาํรองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั�วเครื�องบนิท ั�งส ิ�น 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ�นไป และเหลือหนา้กระดาษ

อยา่งตํ�า 2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 



 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั�งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจ
เพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 


