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OSAKA-TOKYO FLOWER 

6D4N BY TG 
 ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น  ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย  

สู่เมืองเกียวโต  มิเอะ  นาโกย่า  ชิสึโอกะ  ยามานาชิ  โตเกียวและชิบะ 

ชม 4 เทศกาลดอกไม้สวยของญี่ปุ่น  
 
 
 
 
 
 
เกียวโต ชม วัดคโิยมสิึ วัดมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย 
มิเอะ ชมเทศกาลประดับไฟที่มีช่ือเสียงของประเทศญี่ปุ่นที่ สวนนาบานะโนะซาโตะ 
ชสิโึอกะ  ชม ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด, ชม สะพานแขวน มชิิมา่ สกาย 

วอรค์ สะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น 
โกเทมบะ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ โกเทมบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท 
โตเกียว ช้อปปิ้งอย่างจุใจที ่ย่านชินจูกุ 
นารติะ ซื้อสินค้าของฝากก่อนกลับที่ห้างสรรพสินค้า ออิอน มอลล ์

ชมทุง่ดอกเนโมฟลิา่ ทีส่วนนาบานะโนะซาโตะ 
- ชมทุง่ดอกชบิะซากรุะ บรเิวณทะเลสาบโมโตส ึ

- ชมเทศกาลดอกอาเซเลยี ทีศ่าลเจา้เนส ึ
- ชมทุง่ดอกทวิลปิ ทีส่วนอาเคโบโนะยามะ 

 

 



 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 20-25 เมษำยน 2566 

วนัแรก               กรงุเทพฯ >> สนำมบินคนัไซ (โอซำก้ำ)  

 

21.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 เคำน์เตอร ์C 
สำยกำรบินไทย มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนในกำร
เตรียมตวัเดินทำงและผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็อิน  

23.59 น.  ออกเดินทำงสู่สนำมบินคนัไซ จงัหวดัโอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น  โดยสายการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG622 

 

วนัท่ีสอง              สนำมบินคนัไซ >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> มิเอะ >> 
                            ชมเทศกำลประดบัไฟท่ีสวนนำบำนะโนะซำโตะ >> นำโกย่ำ 

 

07.30 น.   เดินทำงถึงสนำมบินคนัไซ จงัหวดัโอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำร
ตรวจคนเข้ำเมืองและตรวจรบักระเป๋ำสมัภำระเรียบร้อยแล้ว (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่า
ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

• น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวง
เก่าของประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนคร
แห่งความงามทางดา้นศลิปะและวฒันธรรมอนั
เก่าแก่ของชาวญีปุ่่ น 
• น าท่านเดินทางสู่  วัดคิโยมิสึ 

(Kiyomizu Temple) หรอื วดัน ้ำใส ทีเ่คยตดิ
รอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่ง

มหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ วดัแห่งนี้เป็นวดัเก่าแก่ที่มอีายุมากกว่า 
1,200 ปี ตัง้อยู่บนเนินเขาฮกิาชยิาม่า  โดยมที่อนซุงวางเรยีงซ้อน
กนัตามแนวนอนตัง้จากพื้นดินขึ้นมารองรบัระเบียงของตวัวหิารใหญ่ซึ่งไม่ใช้ตะปูสกัตวั
เดยีวในการก่อสร้าง จากระเบียงวดัแห่งนี้ ท่านสามารถมองเห็นววิทวิทศัน์ของตวัเมือง
เกยีวโตไดอ้ย่างสวยงาม และเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลลง
มาจากบนยอดเขา จากนัน้ อสิระให้ท่านเลอืกซื้อของฝากและของที่ระลกึกบัสนิค้าญี่ปุ่ น
ขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ชาเขยีว ผกัดองญี่ปุ่ น ชุดยูกาตะ ชุดน ้าชาเซรามคิ และของที่
ระลกึอกีมากมายหลายชนิด 



 

 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

• น าท่านเดนิทางสู ่เมืองมิเอะ (MIE) เพือ่เขา้ชม สวน
ดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ (NABANA NO SATO) สวนดอกไม้ที่
ได้รวบรวมและท ำกำรจดัแสดงดอกไม้หลำกหลำยสำยพนัธุ์ทัง้ใน
และนอกประเทศญี่ปุ่ น โดยในแต่ละฤดูกำลก็จะท ำกำรจดัแสดง
ดอกไม้ด้วยสำยพนัธุ์ที่แตกต่ำงกนัออกไป  **โดยในช่วง
กลำงเดอืน เม.ย. ถงึ ต้น พ.ค. นี้ ให้ท่ำนได้เพลดิเพลินชมทุ่ง
ดอกเนโมฟิล่า (NEMOPHILA) หรอื ดอกเบบี้บลูอายส์ (BABY 

BLUE EYES) ดอกไม้ขนำดเล็กสฟ้ีำอ่อน ที่มมีำกกว่ำ 1 ล้ำนต้น 
กลมกลนืไปกบัท้องฟ้ำและเปลี่ยนบรรยำกำศของโลกใบนี้ให้
สวยงำมรำวกบัภำพวำด** ** การออกดอกของดอกเนโมฟิล่า
ขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ ***  แต่ที่พเิศษและแตกต่ำงจำกสวน
ดอกไม้อื่นๆก็คอื ในช่วงปลำยเดอืนตุลำคมไปจนถึงปลำยเดอืน
พฤษภำคม จะมกีำรจดังำน “เทศกาลประดบัไฟ (WINTER 

ILLUMINATION)” ที่ยิง่ใหญ่ที่สุด ซึ่งในแต่ละปีจะมธีมีในกำรจดั
งำนที่แตกต่ำงกนัออกไป ท ำให้สวนดอกไม้แห่งนี้ได้รบัควำม
นิยมจำกชำวญี่ปุ่ นและชำวต่ำงชำติเป็นอย่ำงมำก 
• น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนำโกย่ำ (NAGOYA)  
ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม Route Inn Hotel Nagoya หรือระดบั
เทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีสำม               นำโกย่ำ >> ทะเลสำบฮำมำนะ >> สะพำนแขวนมิชิม่ำ สกำย วอรค์ >> 
                              โกเทมบะ เอ้ำทเ์ลท็ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

• น าท่านเดนิทางสู่ เมืองชิสึโอกะ ระหว่างทางน าท่าน
แวะชม ทะเลสำบฮำมำนะ (Hamana Lake) ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุ์
ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบรเิวณนัน้ และยงัเป็นจุดแวะพกัรถที่ใหญ่
ที่สุดส าหรบันักท่องเที่ยว ให้ท่านได้ลองชมิพายปลาไหลและเลอืก
ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่าน
เพลนิตากบัทศันียภาพอนัแสนงดงามของสองขา้งทาง 



 

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

• น าท ่านชม  สะพำนแขวน  มิชิม ่ำ  สกำย  วอรค์ 

(MISHIMA SKY WALK) สะพานแขวนคนเดนิที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่ น มี
ความยาวถงึ 400 เมตร ตวัสะพานทอดขา้มหุบเขาสูงจากพื้นดิน
ด้านล่างถงึ 70 เมตร ท่านสามารถชมววิทิวทศัน์ของผนืป่าและ
ภูเขาโดยรอบได้กว้างแบบพานอราม่า 360 องศาจากบนสะพาน 
และหากท้องฟ้าเป็นใจ ท่านสามารถชมววิของภูเขาไฟฟูจ ิและ
อ่าวซึรุกะได้อย่างสวยงามจากบนสะพานแห่งนี้อกีด้วย 

• น าท่านเดนิทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้ำท์เลท (Gotemba 
Premium Outlet) เอ้าท์เล็ทขนาดใหญ่ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์
เนมระดบัโลกมาไว้ด้วยกนั  ให้ท่านได้อสิระกบัการเลอืกซื้อเลือก
ชมสินค้าที่รวบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach, 
Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint 
Laurent Rive Gauche, Gap และอกีมากมาย หมวดสนิคา้ Intimate 
Apparel ไ ด้ แ ก่  Kid Blue แล ะ  Triumph หมวดสินค้ า  Home 

Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet  และ Richard Ginori เป็นต้นนอกจากนี้ยงั
มหีมวดสนิคา้อื่นๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เดก็ ถอืเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของ
คนญีปุ่่ นโดยเฉพาะ 

  น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั Hotel Kawaguchiko Tominoko หรือระดบัเทียบเท่ำ 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรโรงแรมท่ีพกั  

*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขำปู ให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปูพร้อมน ้ำจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่ำงจใุจ และอำหำรอ่ืนๆ อีกหลำยชนิด *** 

                       จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่
แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
 
  



 

 

วนัท่ีส่ี                 ชมทุ่งดอกชิบะซำกรุะ >> โตเกียว >> ชมเทศกำลดอกอำเซเลียท่ี                 
                           ศำลเจ้ำเนสึ >> ช้อปป้ิงท่ีย่ำนชินจกู ุ

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

• น าท่านเดนิทางชม ทุ่งดอกชิบะซำกรุะ หรอื 
ดอกพ้ิงคม์อส ใหท้่านไดพ้บกบัความงามของดอก
พงิคม์อสทีป่กคลุมไปทัว่บรเิวณคล้ายผนืพรมหนา
สชีมพูแสนสวยงาม ในวนัที่อากาศแจ่มใส ท่านจะ
สามารถเหน็ภูเขาไฟฟูจทิีต่ ัง้ตระหงา่นเป็นฉากหลงั
ที่สวยงามให้กับทุ่งดอกพิ้งค์มอส ภายในงาน
เทศกาลยงัมรีา้นคา้มากมายทีม่าเปิดรา้นขายสนิคา้
พืน้เมอืง สนิคา้เกษตรกรรมทอ้งถิน่และรา้นอาหาร
ใหท้่านไดล้ิม้ลอง 

หมายเหต ุ*** การออกดอกของดอกพ้ิงคม์อสขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ 

• น าท่านเดนิทางสู ่มหำนครโตเกียว (Tokyo) เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น 
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

• น าท่ าน เดินทางสู่  ศำลเจ้ำ เนสึ  (Nezu 
Shrine) เป็นศาลเจ้าชนิโตเก่าแก่ที่มอีายุมากกว่า 
300 ปี และไดร้บัการขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิาง
วฒันธรรมทีส่ าคญัแห่งชาต ิศาลเจา้แห่งนี้เป็นหนึ่ง
ในจุดชม เทศกำลดอกอำเซเลีย (Azalea) หรือ
ดอกกุหลาบพนัปี หรอืทีช่าวญี่ปุ่ นเรยีกกนัว่า ดอก
ซึซึจิ (Tsutsuji) ที่สวยที่สุดของญี่ปุ่ น ภายในสวน
ของศาลเจา้มตี้นอาเซเลยีมากกว่า 3,000 ตน้และมี
มากกว่า 100 สายพนัธุ์ ให้ท่านได้เพลิดเพลนิกบั

สสีนัสดใสของดอกอาเซเลยีและถ่ายภาพเกบ็เป็นทีร่ะลกึกนัอย่างจุ
ใจ  
หมายเหตุ *** การออกดอกของดอกอาเซเลียขึ้นอยู่กบัสภาพ
ภมิูอากาศ 

• อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง  ย่ำนชินจูกุ (Shinjuku) 
แหล่งช้อปป้ิงชื่อดงัระดบัโลก ที่นี่มสีนิค้ารองรบักบัความต้องการ
ของนักท่องเทีย่วมากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้แบรนด์



 

 

เนมชัน้น า เครื่องใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอางค ์ขนมญี่ปุ่ น ไปจนถงึ
รา้นอาหารหลากสไตล ์อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม Hotel Shinjuku Washinton หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัท่ีห้ำ              อิสระท่องเท่ียวด้วยตนเอง หรือซ้ือทวัรโ์ตเกียวดิสนียแ์ลนด ์

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
อสิระเตม็วนั ใหท้่านไดเ้ดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่ว หรอืแหล่งชอ้ป
ป้ิงต่างๆ โดยตวัท่านเอง หรอืจะเลอืกซือ้ทวัรด์สินียแ์ลนด์ เดนิทาง
โดยรถไฟ (ค่าดสินียแ์ลนดท์่านละ 3,000 บาท ซึง่ราคาน้ียงัไม่รวม
ค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์) ***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ*** 
โตเกียวดีสนียแ์ลนด์ โลกแห่งจนิตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ น
ซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดย
สร้างขึ้นจากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้
ท่านสนุกสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการเล่น) 
ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จาก

ภาพยนตรก์ารตูนเรื่องดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดั
จากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกบัการจบัจ่าย
เลือกซื้อสนิค้าที่ระลึกน่ารกัในดิสนีย์แลนด์อีกทัง้ยงัจะได้สมัผสักบัตวัการ์ตูนเอกจาก
วอลทด์สินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนิน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์ูนอกีมากมายสนุกกบัการ
จบัจ่ายซือ้ของทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด์ 
โตเกียวสกำยทรี หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกยีว สิง่ก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวามสูง 634 เมตร ซึ่งหอคอย
แห่งนี้มจุีดชุมววิส าหรบันักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดบัความสูง คอื จุดชมววิที่ความสูง 
350 เมตร และ 450 เมตร และมสีิง่อ านวยความสะดวกมากมาย อาท ิหอ้งส่งสญัญาณ
กระจายเสยีง รา้นคา้ รา้นอาหาร และอื่นๆ อกีมากมาย  
ศำลเจ้ำเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เคารพของคนโตเกยีว สร้างขึ้นโดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมาขอพร
ทีศ่าลเจา้แห่งนี้ ซึง่ตัง้อยู่ใจกลาง สวนโยโยก ิสวนทีม่ตีน้ไมน้านาพรรณถงึ 1 แสนตน้  
กินซ่ำ ย่านทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นแนวหน้าของแฟชัน่ใหม่สุดทุกยุคทุกสมยั มรีา้นขายสนิคา้ 
แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ชัน้ดหีลายต่อหลายรา้นตัง้อยู่เรยีงราย  



 

 

ชิบูย่ำ ย่านช้อปป้ิงทนัสมยัศูนย์กลางและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่ น รวมถึง
นกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืน ซึง่มสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการของคนนทุกเพศทุกวยั  
ฮำรำจูก ุศูนยร์วมของเดก็วยัรุ่น ทีแ่ต่งหน้าแต่งตวักนัแบบทีเ่รยีกไดว้่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกนั ในวนัอาทติยเ์ดก็เหล่านี้จะมารวมตวักนั มทีัง้แนวแฟนตาซี ปีศาจ คขิุอาโนเนะ
น่ารกัๆ และในย่านนี้ยงัมแีหล่งชอ้ปป้ิง ณ ตรอกทาเคชติะ ทัง้สองขา้งทางเรยีงรายไป
ด้วยร้านขายของวยัรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดบั รองเท้า กระเป๋า ร้านเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆ 
มากมาย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซนัโด ดว้ยบรรยากาศคล้าย
ยุโรปกบัตกึรา้นคา้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์ุโรป 
อะคิฮำบำร่ำ ย่านการคา้ชื่อดงัทีสุ่ดเกีย่วกบัเครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล เกมสต์่างๆ  

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

เข้าพกัโรงแรม Hotel Shinjuku Washinton หรือระดบัเทียบเท่า  

วนัท่ีหก                โตเกียว – ชิบะ - ชมทุ่งดอกทิวลิปท่ีสวนอำเคโบโนะยำมะ –  
                             ห้ำงอิออน มอลล ์- สนำมบินนำริตะ  

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

• น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองชิบะ เพื่อเข้าชม ทุ่ง
ดอกทิวลิป (Tulip) ที่ สวนอำเคโบโนะยำมะ 
(Akebonoyama Park) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบั
การเดนิชมทุ่งดอกทวิลปิหลากสมีากกว่า 100 สาย
พนัธุ์ และมมีากถึง 710,000 ต้น โดยมกีงัหนัลม
ขนาดใหญ่ ช่วยเพิม่บรรยากาศเสมอืนท่านได้ไป
เยอืนทุ่งดอกทวิลปิทีป่ระเทศเนเธอรแ์ลนด์ 
หมายเหตุ *** การออกดอกของดอกทิวลิปขึ้น
อยู่กบัสภาพภมิูอากาศ 

• จากนัน้น าท่านช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่  ห้ำงอิ
ออน มอลล์ เพื่อซื้อของฝากของที่ระลึกก่อนเดินทางกลบั อาทิ ขนม
ญีปุ่่ น ผลไม ้หรอืรา้น 100 YEN ทีส่นิคา้ทัง้รา้นราคา 100 เยนเท่านัน้เอง  
เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินนำริตะ เพื่อท ำกำร
เชค็อิน  



 

 

17.25 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น. ถึงสนำมบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
.............................................................................................................................................. 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 20-25 เมษำยน 2566 

 
**รำคำน้ีรวมรำยกำรทวัร์ ค่ำตัว๋เครื่องบิน** 

***ราคาค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท 
โดยจะเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ*** 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนัเพ่ิม 
ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั** 

 

 

 

  

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋
เครื่องบิน 

รำคำไม่รวมตัว๋
เครื่องบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 53,995.- บำท 28,995.- บำท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 48,995.- บำท 26,995.- บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 43,995.- บำท 23,995.- บำท 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่ำนละ 8,995.- บำท 8,995.- บำท 



 

 

หมายเหตุ 

1. อัตราค่าเดินทางนี้จะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่จำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตาม
จำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้
รับการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ  

3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พักมายังสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตั๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทางได้หรือไม่  และตรวจเช็ค
น้ำหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการกำหนดน้ำหนักสัมภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละสายการบิน ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวหรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วนนั้นให้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ-คันไซ-นาริตะ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
2. ค่าน้ำหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตั๋วเครื่องบิน 
3. ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า  

**ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าพักในห้องพักสำหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจะจัดห้องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยว หรือบาง
โรงแรมจะจัดให้เป็นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง 
**ในกรณีที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสำหรับ 3 ท่านให้ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพัก
ให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิ้ล และเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเฉพาะในส่วนนี้  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทั้งนี้เป็นไป

ตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน  (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจาก
อุบัติเหตุ อาท ิค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หาก
สนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 
**เดก็อายตุ่ำกวา่ 1 ปีและผู้ใหญอ่ายุ 75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอบุตัิเหตเุพยีงครึง่เดยีว** 

7. ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที ่5 มกราคม 2566 หากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ ท่านจะต้องทำการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน 

 
 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทำใบอนุญาตท่ีกลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด 
4. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์และผู้เดินทางต้องการทำเพ่ิมเติม อาท ิ 

ประกันสุขภาพ, ประกันภัยธรรมชาติรุนแรง, ประกันทรัพย์สินหรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็น
ต้น 

5. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว (ในกรณีที่ทางญี่ปุ่นยกเลิกการอนุมัติฟรีวีซ่าให้กับ
นักท่องเที่ยวไทย) 

6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 

เงือ่นไขการชำระเงนิ  
 

1. กรณุาชำระคา่มดัจำทา่นละ 20,000 บาท (โดยเรยีกเกบ็ทันทหีลงัจากการจองทวัร์) 
2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเดินทาง 
3. กรณีทำการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 30 วันหรือน้อยกว่า กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 
4. กรณีจองทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการชำระเงินแบบการจองทัวร์แบบปกติได้  

การยกเลกิ  

1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่ามัดจำให้กับผู้เดินทาง 
โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง อาท ิค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่า
ทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาท ิค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4. กรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์หรือวันหยุดยาว

ตามที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลำ) จะไม่มีการคืนเงินมัดจำและค่าทัวร์ทุก
กรณี 

5. กรณีทำการตัดกรุ๊ปสายการบินไทย ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ในทุกกรณี 
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าตั๋วและค่า
ทัวร์ทุกกรณี 
 



 

 

หมายเหต ุ

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง 
โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด 

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมายหรือ
สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 
รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือ
บางส่วน  นอกจากนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

3. ในกรณีที่เกิดปัญหาทางการเมือง โรคระบาด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ อันเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถออก
เดินทางตามที่กำหนดได้ ทางบริษัทจะสามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พัก
ได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น 

4. ในกรณีที่เกิดปัญหาทางการเมือง โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ  อันเป็นเหตุ
ทำให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกำหนดการได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รับการ
ยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากทางสายการบิน และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
นอกเหนือจากรายการทัวร์  อาท ิค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

5. หลังจากทีท่่านได้ทำการจองทวัรแ์ละชำระคา่มัดจำเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในข้อตกลง
และเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุกประการ 

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และ
อื่นๆ ที่มีเหตุทำให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกำหนดการเดินทางของรายการทัวร์  

7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า หรือถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจากเจ้าหน้าที่เช็คอิน
ที่สนามบิน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

8. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 

9. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิด
จากทางสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์  ซึ่งจะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่ทางสายการบินกำหนด รวมถึงไม่
รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

10. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนำ
สิ่งของต้องห้ามเข้าสู่อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร
ท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/
ปืนเด็กเล่น/ปืนจำลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบอง
ไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้ำตา, วัตถุ
แหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัด
จากจุดหมุน, เครื ่องมือสำหรับศิลปะการต่อสู้ที ่มีคมหรือปลายแปลม , ดาบ/กระบี่, แชลงหรือตะขอเกี่ยว
สินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิด



 

 

อันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ำสำหรับเล่นสกี, 
กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัย
คุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามสำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดและ/หรือภายใต้การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  (ตามประกาศราช
กิจจานุเบกษาวันที ่26 มี.ค.2563)   

11. ท่านที่มีอาการแพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ , รวมถึงท่านที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทาง
บริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ 
ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น  

12. ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายของน้ำหนักส่วนท่ีเกินน้ี 

13. ในประเทศต่างๆ มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่  บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมีข้อกำหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

14. กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั ่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง  เนื ่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

15. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าว
ตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง
ออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้  ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้
ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้นๆ ตามเงื ่อนไขราคาที่ได้รับจากทางบริษัท 
supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานที ่ดังกล่าวได้  ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื ่องจากได้ชำระค่า 
Reservation Fee ไปแล้ว  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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