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 21.00 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 แถว D 
เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อำหำร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 
1 กรุงเทพฯ – สนำมบนิคนัไซ  - - -  

2 สนำมบินคนัไซ – วดัคโิยมสึิ – วัดคนิคำคุจ ิ– หน้ำผำโทจนิโบ – ออนเซน - - 

 

AWARA ONSEN HOTEL   
หรือเทยีบเท่ำ 

3 สวนเคน็โรคุเอน็ – ย่ำนเรือนน ำ้ชำตะวนัออก- หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ – 
เมืองทำคำยำม่ำ -   ทำคำยำม่ำ จินยะ–จวนผู้ว่ำทำคำยำม่ำ – ซำนมำจซูิจ ิ   

  

 

MATSUMOTO HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ 

4 เจดย์ีเชรูโตะ  - ภูเขำไฟฟูจ ิช้ัน 5 - โกเทม็บะเอ้ำท์เลต็ –– ออนเซน+ขำปูยกัษ์ไม่อั้น  
  

TOMINOKO HOTEL หรือ
เทยีบเท่ำ 

5 เมืองคำมำคุระ – วดัอำซะกสุะ – โตเกยีวสกำยทรี (ไม่รวมค่ำขึน้) – ชินจูก ุ
 

  
-  

6 สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพ ฯ -    

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ - - - 



 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

  เจ้ำหน้ำทีค่อยให้กำรต้อนรับดูแลด้ำนเอกสำร เช็คอนิและสัมภำระในกำรเดินทำง  
23.59 น.         เหิรฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 622 

 
 

  
07.30 น.   เดินทางถึง สนำมบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน ้ำใส ซ่ึงมีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอนั
เป็นเอกลกัษณ์ของวดัคือ หอ้งโถงใหญ่ สร้างยืน่ออกจากหนา้ผา มีเสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ ค ้ายนั 
และส่ิงท่ีน่าอศัจรรย ์คือ สร้างโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดงันั้นองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลก และเชิญทุกท่านไดด่ื้มน ้าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจาก 

    เทือกเขาอีกดว้ย   

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
ปรำสำททองคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือปราสาททอง เดิมเป็นสถานตากอากาศของโชกุนโยชิมิสึ 
(Yoshimitsu) แห่งตระกูลอาชิคางะ จากภาพยนตร์เร่ือง เณรนอ้ยเจา้ปัญญา – อิคคิวซงั ปราสาทน้ี
สร้างข้ึนใหม่ในปีค.ศ. 1955 หลงัจากท่ีไดถู้กไฟไหมไ้ป เม่ือปี ค.ศ. 1950 ซ่ึงไดถ้อดแบบจ าลอง
โครงสร้างจากของจริงในยุคศตวรรษท่ี 14 ตวัอาคารมี 3 ชั้น ตวัเรือนเป็นสีทองจากทองค าเปลว 
อีกจุดเด่นของปราสาทแห่งน้ีก็คือรูปหล่อนกฟีนิกซ์บนยอดปราสาท โดยรอบปราสาทมีล าธารน ้ า

วนัที ่2 สนำมบินคันไซ – วดัคิโยมิสึ – วดัคินคำคุจิ – หน้ำผำโทจินโบ –  
ออนเซน 

- เทีย่ง เยน็ 

http://bit.ly/2NMk5YE


ใสสะอาดท าใหเ้กิดภาพสะทอ้นผวิน ้าแสนสวยราวภาพวาดและภายในบริเวณปราสาทมีสวนญ่ีปุ่น
จดัแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงามของปราสาทในมุมต่างๆ  
หน้ำผำโทจินโบ ตั้งอยูภ่ายในอุทยานแห่งชาติเอจิเซ็นคางะ (Echizen-Kaga Quasi-National Park) 
บริเวณสุดทะเลญ่ีปุ่น ไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นสมบติัทางธรรมชาติของประเทศ กลุ่มกอ้นหิน
รูปทรงแท่งส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่มีความสูงกว่า 20 เมตร เรียงตวักันเป็นระยะทางยาวกว่า 1 
กิโลเมตรตามแนวชายฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นหน้าผาหินลาวาท่ีถูกน ้ าทะเลและคล่ืนลมกัดเซาะตาม
ธรรมชาติ โดยเราจะไดช้มหินหนา้ตารูปทรงแปลกประหลาดน่าท่ึง อาทิ Lion Rock และ Candle 
Rock เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสามารถนัง่เรือเพื่อเท่ียวชมความงามจากทอ้งทะเลไดอี้กดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  AWARA ONSEN HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

         น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผวิพรรณทีด่ี 
 

    

 
เช้ำ          รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จากนั้น น าท่านเท่ียวชม สวนเค็นโระคุเอ็น ไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน 3 ของสวนท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดของ
ประเทศญ่ีปุ่น พื้นท่ีภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั้น ประกอบไปดว้ยวิวทิวทศัน์ของบ่อน ้ า หุบเขาอนั
สวยงามและบา้นหลงันอ้ยใหญ่ท่ีใชใ้นการผลิตชานัน่เอง ความหมายของค าวา่ “เค็นโรคุ” คือ สวน
ท่ีมีองคป์ระกอบท่ีดี 6 อยา่งดว้ยกนั ก็คือพื้นท่ีท่ีกวา้งขวาง, บรรยากาศท่ีเงียบสงบ, ความลงตวั, 
ความเป็นมาอนัยาวนาน, แหล่งน ้ า, และทศันียภาพลอ้มรอบท่ีสวยงามตระการตา นกัท่องเท่ียว
สามารถด่ืมด ่าและผ่อนคลายไปกบับรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นท่ีผลดัเปล่ียนมีความสวยงาม
  

 

จากนั้นเดินทางสู่ ย่ำนเรือนน ้ำชำตะวนัออก (Higashi Chaya) เป็นยา่นบนัเทิงยอ้นยคุท่ีใหญ่สุดใน
บรรดาสามแห่ง คือ ยา่นเรือนน ้าชาตะวนัตก (Nishi Chaya) และ Kazue-machi ซ่ึงอยูเ่ยื้องๆกนั

วนัที ่3 สวนเค็นโรคุเอน็ – ย่ำนเรือนน ำ้ชำตะวนัออก- หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ – 
เมืองทำคำยำม่ำ -   ทำคำยำม่ำ จินยะ–จวนผู้ว่ำทำคำยำม่ำ –  

เขตเมืองเก่ำซำนมำจิซูจิ    

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 



เพียงขา้มสะพานมาคนละฝ่ังของแม่น ้าอะซาโนะกาวา่ มีอาคารบา้นเรือนไมส้มยัเอโดะตั้งอยูต่าม
ตรอกซอยเป็นบริเวณกวา้ง บางแห่งดดัแปลงให้เป็นพิพิธภณัฑ ์ร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึกและ
ร้านอาหาร 

 
     เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ เป็นหมู่บา้นสไตล์กชัโชแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม และยงัได้รับ
เลือกเป็นมรดกโลกในปี 1995 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นสไตล์กชัโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ  18 เมตร 
และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงมีโครงสร้างของบา้นสร้างข้ึนโดยไม่ใช้ตะปูแมแ้ต่ตวัเดียว  อีกทั้ง
วสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ   ลว้นแต่มาจากวสัดุจากธรรมชาติทั้งส้ิน อยา่งตน้หญา้ท่ีปลูกไว้
เพือ่น ามาใชมุ้งเป็นหลงัคาขนาดหนาแต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยา่งหนกั
ในช่วงฤดูหนาวไดเ้ป็นอยา่งดี และช่ือท่ีไดม้าจากค าวา่ “กสัโช” ซ่ึงแปลวา่ “พนมมือ”  ตามรูปแบบ
ของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนันัน่เอง พร้อมกนัน้ีท่าน
จะเพลิดเพลินกบัฝงูปลาคราฟนบัร้อยท่ีแหวกวา่ยอยูต่ามล าธารหนา้ ซ่ึงจะเห็นไดก้็แต่เมืองในแถบ
น้ีเท่านั้น 

 
 

 
 

 
 
 
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองทำคำยำม่ำ    เมืองเล็กๆ ท่ีน่ารักซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่เป็น   ลิต
เต้ิลเกียวโต (Little Kyoto) แหล่งรวมช่างไมฝี้มือเล่ืองช่ือของญ่ีปุ่น ซ่ึงอบอวลไปดว้ยกล่ินอายของ
วฒันธรรมอนั       เก่าแก่ท่ีผสมผสานกบัจิตวญิญาณแห่งประวติัศาสตร์ของยคุสมยัเอโดะ รวมถึงมี
การอนุรักษค์วามเก่าแก่ของสถานท่ีต่างๆ ใหค้งอยูอ่ยา่งสมบูรณ์ ไม่วา่จะเป็นวดั ศาลเจา้ สะพาน 
และบา้นเรือนท่ีจดัตกแต่งไดอ้ยา่งงดงามและลงตวักบับรรยากาศอนัร่มร่ืน แบบเมืองเกียวโตใน
อดีต  นอกจากน้ีในสมยันาราช่างไมข้องเมืองทาคายาม่า ยงัไดถู้กจารึกวา่เป็นช่างไมฝี้มือดีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดอีกดว้ย 
น าท่านชมดา้นนอก ทำคำยำม่ำ จินยะ–จวนผู้ว่ำทำคำยำม่ำ หรือ ทีว่่ำกำรอ ำเภอเก่ำเมืองทำคำยำม่ำ 
เป็นทั้งสถานท่ีท างานและท่ีพกัอาศยัของ ผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ นานกวา่ 176 ปี เป็นส่ิงปลูก
สร้างแบบเก่า ยคุคานาโมริหลงัสุดทา้ยท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงยงัหลงเหลืออยูใ่นปัจจุบนั เดิมสร้างข้ึนปี
ค.ศ.1615 ช่วงการปกครองระบบศกัดินาปลายศตวรรษท่ี19 (ภายใตก้ารปกครองของโชกุน ตระกูล
โตกุกาวา่–สมยัเอโดะหรือกวา่ 300 ปีมาแลว้) จนกระทัง่รัฐบาลเขา้มาดูแลและไดส้ร้างอาคารข้ึน
ใหม่เลียนแบบของเก่าท่ีเหมือนจริงลกัษณะคลา้ย พระราชวงัยอ่ส่วน ตวัอาคารถูกลอ้มรอบดว้ย
ก าแพงดูแขง็แกร่ง สามารถเขา้สู่ตวัอาคารดว้ยประตูอนัโอ่อ่าสง่างาม 



น าท่านเดินชม เขตเมืองเก่ำซำนมำจิซูจิ   ถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และซ่ึง
เตม็ไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆท่ียงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี
ก่อน ใหท้่านสัมผสับรรยากาศของท่ีน่ี ท่ีท่ีซ่ึงเหมือนใหท้่านไดถู้กยอ้นอดีตกลบัไปเม่ือ 300 ปีก่อน 
และใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บภาพบรรยากาศอนัน่าประทบัใจตามอธัยาศยั       

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำรหำรโรงแรม 

น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  MATSUMOTO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
                          

          
           เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

เจดีย์เชรูโตะ เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะและภูเขาไฟฟูจิใน
ระยะไกลไดอ้ย่างชดัเจนและงดงาม เจดียน้ี์ตั้งอยู่บนศาลเจา้อาราคุระเซนเกน ซ่ึงถูกสร้างข้ึนเพื่อ
ระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ซ่ึงจากตวัอาคารหลกัของศาลเจา้ตอ้งข้ึนบนัไดไปเกือบ 400 ขั้น ท่านจะ
ไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกบัเจดียห์า้ชั้น  

 เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
ภูเขำไฟฟูจิ ช้ัน 5 ภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อวา่เป็นภูเขาไฟท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และ สวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงนบัวา่เป็น
สัญลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) รอบ ๆ ภูเขาฟูจิ เต็มไปดว้ย
ธรรมชาติอนังดงาม และเป็นอุทยานแห่งชาติฟูจิฮะโกะเนะอิซุ มีทะเลสาบ 5 แห่ง ไดแ้ก่ ยะมะนะ
กะโกะ คะวะงุจิโกะ โมโตสุโกะ โชจินโกะ ไซโก ้และมีออนเซนหลายแห่งน าท่านสัมผสักบัความ
งามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 บนระดบัความสูงท่ี 2,500 เมตร 

  (ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศหำกอำกำศไม่เอื้ออ ำนวย น ำท่ำนชมวิวสวยงำมด้ำนล่ำงเพ่ือควำมปลอดภัย
ของทุกท่ำนเป็นส ำคัญ)  

อิสระให้ท่าน ชอ้ปป้ิง โกเทมบะเอ้ำท์เลต ซ่ึงเป็น Outlet ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น อยูห่่างจากโตเกียว
ประมาณ 90 นาที และเป็นทางผา่นส าหรับการไปเท่ียวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบฮาโกเน่(Hakone) 
มีบรรยากาศแบบเอา้ดอร์ ภายในมีร้านคา้กวา่ 200 ร้าน และศูนยอ์าหาร รวมถึงชิงชา้สวรรคท่ี์สูง 
50 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (อิม่อร่อยกบัขำปูยกัษ์ไม่อั้น) 

         น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผวิพรรณทีด่ี 

วนัที ่4 เจดีย์เชรูโตะ  - ภูเขำไฟฟูจิ ช้ัน 5 - โกเทม็บะเอ้ำท์เลต็ –– ออนเซน เช้ำ เทีย่ง เยน็ 



 

 
 เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

เมืองคำมำคุระ ท่ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าไมท่ี้คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็นเมืองท่ีติดทะเล ซ่ึง
เป็นท าเลท่ีถูกตอ้งตามหลกั ฮวงจุย้ น าท่านชม พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุ
ราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจากส าริด เม่ือปี ค.ศ.1795 ความสูงขององค์พระ 11.35 
เมตร มีน ้ าหนกั 122 ตนั ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจง้ หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ซ่ึงอดีตองค์
พระไดป้ระดิษฐานอยูใ่นวิหาร แต่เน่ืองจากเกิดสึนามิท าให้วิหารไดพ้งัทลาย แต่องคพ์ระไม่ไดรั้บ
ความเสียหายแต่อยา่งใด 

 
 
 
 
 
 
 
 

     เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัอำซำกุซะ คนันอน หรือวดัเซนโซจิ วดัท่ีมีช่ีอเสียงของเมืองโตเกียว มี
ลกัษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเขา้ชั้นนอกท่ีเรียกวา่ Kaminarimon (ประตูเทพเจา้สายฟ้า) กลาง
ประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู ่มีรูปแกะสลกัเทพเจา้สายฟ้าและเทพเจา้สายลมท าหนา้ท่ี
เป็นทวารบาล อยู่สองขา้งประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลกัด้านในวดั  เป็นถนนความยาว
ประมาณ  200 เมตร  เรียกวา่ Nakamise สองขา้งทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญ่ีปุ่น อาทิ ชุดยูกะ
ตะ พดั ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวกั เคร่ืองลาง ของท่ีระลึกของญ่ีปุ่นทุกชนิด ขนมญ่ีปุ่น ไอศรีม 
และอีกมามาย และเม่ือผา่นประตูหลกั Hozomon เขา้มาก็จะถึงลานดา้นหน้า ตรงกลางลานจะมี
กระถางธูปปักอยู ่ขา้งกระถางมีท่ีลา้งมือคลา้ยกบัวา่ใหช้ าระร่างกายให ้บริสุทธ์ิ ก่อนไหวพ้ระ และ
เม่ือจุดธูปแลว้ คนญ่ีปุ่นมกัจะเอามือกวกัควนัธูปเขา้หาตวั ด้วยเช่ือว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
สติปัญญาดี, เงินทองไหลเขา้กระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหนา้สู่อารามหลกัท่ีโอ่อ่าและสงบเงียบ ดา้นขา้ง
อารามเป็นเจดีย ์5 ชั้น และศาลเจา้ซ่ึงสร้างข้ึนโดย โชกุนโตกุกาวา่ อิเอมิทซึ ในศตวรรษท่ี 17 
ให้ท่านไดเ้ก็บภาพ โตเกียว สกำยทรี(ไม่รวมค่ำขึ้น)  หรือท่ีเรียกว่า  The New Tokyo Tower   
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สุดยอดสถาปัตยกรรม ท่ีมีความสูงถึง 634 เมตร ณ เมือง
โตเกียวมหานครท่ีมีความเจริญเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก โดยภายใน โตเกียว สกายทรี มีส่ิงอ านวย
ความ สะดวกครบครัน เช่น ตึกส่งสัญญาณคล่ืนโทรทศัน์ แบบดิจิตลั, วิทยุ, ระบบเครือข่ายไร้

วนัที ่5 เมืองคำมำคุระ – วดัอำซะกุสะ – โตเกยีวสกำยทรี (ไม่รวมค่ำขึน้) – 
ชินจูกุ 

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 



สาย, ห้องส่งสัญญาณโทรทศัน์ในโตเกียว, พื้นท่ีเพื่อการคา้, และจุดชมวิว 2ระดบั อยูท่ี่ความสูง 
350 เมตร และ450 เม  
ย่ำนช้อปป้ิงชินจูกุให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 
เส้ือผา้  แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ                  อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 

ได้เวลำเดินทำงสู่สนำมบินฮำเนดะ  
  

 
00.20 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661   

04.50 น.            เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

  
 

อตัรำค่ำบริกำร      
วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

รำคำรวมตั๋วเคร่ืองบิน 49,900 46,900 46,900 43,900 8,900 

ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 33,900 30,900 30,900 27,900 8,900 

***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป*** 
หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

 
 

 

วนัที ่6 สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพ ฯ - - - 



 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 รำคำนีร้วมภำษีน ำ้มัน ณ. วนัที ่10 ม.ิย. 2562  และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับภำษีน ำ้มันขึน้ หำกทำงสำยกำร

บินมีกำรเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทำงบริษัท จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 บริการน ้าวนัละ 1 ขวด 

 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ  500,000 บาท ...)  
 

 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพิม่จำกรำคำค่ำทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  20,000 บาท  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระ
ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  

 
 



 
 

 
 

***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์  ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั     หกัเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วนั   หกัค่ามดัจ าจ านวนเต็มทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร ์

 *** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ กำรจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู ่
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 หอ้งพกัญ่ีปุ่นมีขนาดเล็ก และจ านวนห้องพกัจ ากดัในแต่ละโรงแรม  ขอสงวนสิทธ์ิกรณีหากท่านรีเควชห้องพกัแลว้ และอาจ
ไม่ไดต้ามท่ีท่านตอ้งการ 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
    ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 



   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก ผู้โดยสำรที่เดนิทำงต้องรับทรำบ และยนิยอม ก่อนกำรเดนิทำง 
1. รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 
5. ท่านใดมีไฟลบิ์นภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหท้างบริษทัราบล่วงหนา้ในวนัจองทวัร์ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ในทุกกรณี 
6. การบริการของรถบสัน าเท่ียวตามกฎหมายแรงงานและการใชร้ถสามารถใหบ้ริการวนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านั้น อาทิเช่น 

เร่ิมงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00น.(ตอ้งถึงโรงแรมเรียบร้อยแลว้) การใหบ้ริการในแต่ละวนัมิอาจเพิ่มเวลาการใชร้ถบสัได ้
ทั้งน้ีมคัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนั้นๆ
เป็นหลกั 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกัโดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บ 
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของ
โรงแรม วา่จะมีหอ้งพกัใหท้่านเปล่ียนไดห้รือไม่ ซ่ึงทุกอยา่งข้ึนอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูก้  าหนด 
ไม่สามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั 
ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการใหล่้วงหนา้ได ้
 
 



 
  

โปรดตรวจสอบพำสปอร์ตของท่ำน พำสปอร์ตต้องมอีำยุไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนขึน้ไป  
ต้องครอบคลมุถึงวนัเดินทำงกลบัถึงประเทศไทย 

และเหลือหน้ำพำสปอร์ตส ำหรับประทบัตรำเข้ำออกประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน้ำ 
หำกท่ำนไม่ตรวจสอบพำสปอร์ตของท่ำนล่วงหน้ำ และหำกเกดิปัญหำใดๆ ไม่ว่ำสำเหตุใดๆ กต็ำม  

ทำงบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในทุกๆ กรณี 
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


