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 ชื่นชมความงดงามของ “ดอกซากุระ” ใจกลางมหานครโตเกียว ณ “สวนอุเอโนะ” ที่ผลิดอกสีชมพูบานสะพรั่ง 
 นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคําภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแกท่ี่สุดในโตเกียว 
 สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน”่ พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดทีท่ะเลสาบอาชิ” 
 ชมความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดาํที่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” ที่เช่ือว่ากิน 1 ฟอง อายุยืน 7 ปี 
 เพลิดเพลินกับการเลือกชมและชิม “สตรอเบอร์รี่” สดๆ จากไร่ 
 ช่ืนชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง 
 นําท่านดื่ม “น้ําศักดิ์สิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคิโยมิส”ึ ที่ได้รับการเสนอช่ือชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008 
 ชมความอลังการของ “ปราสาททอง” อันเลือ่งช่ือจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซัง” 
 ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน “ชินจูกุ / ชินไซบาช”ิ แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย 
 ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  
 อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ําเย็นรสชาติเยีย่มแห่งเกาะฮอกไกโด 
 
 
 

 
 

สะสมไมลก์ับกลุ่ม Star Alliances 50 % 
 

กําหนดวันเดินทาง 
 28 มีนาคม – 2 เมษายน 58(6วัน3คืน) 
 
 
 
 
 

47,900.- 

       
            Ueno Park                              Hakone                    Strawberry Picking          Kiyomitzu Temple                
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วันที่หนึ่ง           กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ 
19.30น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ D (ใกล้กบัประตูทางเข้า

หมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ D  
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้น

เครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จําเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 
22.45น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 682  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
วันที่สอง ชมซากุระสวนอุเอโนะ – วัดอาซะกุซ่าคันนอน – โตเกียว สกาย ทรี – ชินจูกุ – โตเกียว 
06.55น. (TG 682) ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง 

พร้อมตรวจเช็คสัมภาระนําท่านเดินทางสู่สวนสาธารณะ “อุเอโนะ” สวนสาธารณะเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่
สวยงามกลางกรุงโตเกียว ซึ่งรวบรวมพันธ์ุไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของคนโตเกียวนอกจากสวนสวยแล้ว ที่สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย ... ให้ท่านได้
สัมผัสบรรยากาศสวนที่เต็มไปด้วย “ดอกซากุระ” ถึงฤดูกาลที่แย้มบานสะพรั่งเป็นสีชมพูอยู่ทั่วบริเวณสวนใจ
กลางกรุงโตเกียว นับว่าเป็นที่ชมดอกซากุระในโตเกียวที่สวยงามที่สุดก็ว่าได้ (ท่านอาจจะได้เห็นบรรยากาศการ
ชมดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ที่จะมากันเป็นครอบครัว/หมู่คณะ ) ...  อิสระให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพ
ความงามตามอัธยาศัย (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย)  ... 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก 
“องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคม
ไฟขนาดยักษ์”  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลัง
อันศักดิ์สิทธ์ิของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่
ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, 
รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
หลังรับประทานอาหารนําทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ําสุมิดะ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑล
กว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง  553 เมตร 
... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอา
ซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ ... และเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดัวยการ
พาตะลุยย่านช้อปปิ้งช้ันนําของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชิน
จูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร”  ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน  เชิญท่านเลือก 
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“ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, 
คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสําอาง เป็นต้น 
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านค้าต่างๆ ในย่านชินจูกุ *** 
ที่พัก : Omori Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – สวนสันติภาพ - โกเทมบะเอ้าทเ์ล็ท – อิซาวา่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

นําท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีช่ือเสียงและได้รับ 
ความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วนําท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด”   สัมผัสความงาม
ราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ 
“ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
หลังอาหารนําท่านมุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก”  ชมบ่อน้ําแร่กํามะถันที่สามารถต้มไข่ไห้
สุกได้พร้อมชิม “ไข่ดํา” โดยเช่ือกันว่า เมื่อกินไข่ดํา 1 ฟอง จะทําให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี ... ... จากนั้นนําท่าน
แวะชมความงามของพันธ์ุไม้นานาพันธ์ุมากมายที่ “สวนสันติภาพ” หรือ “เฮวะโคเอน” ... อนุสรณ์สถาน
สงครามเกาหลี โดยภายในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นสิงโต 7 ตัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเหล่าประเทศที่เข้าร่วมใน
สงครามในคร้ังนั้นด้วย ... สิงโต 1 ใน 7 ตัวนั้นเป็นสิงโตที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย ... อิสระให้ท่านได้ตื่น
ตากับ “ดอกซากุระ” ที่เบ่งบานสะพร่ังอย่างเป็นธรรมชาติ ณ สวนแห่งนี้ (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1 
สัปดาห์ ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย)  ... แล้วนําท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท” ที่
รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยาน
แห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบ
รนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, 
Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้าHome 
Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น ... นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ 
อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกช้ินเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่
กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันตาม
อัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน้ําแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อน
กับการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ําแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
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พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ําเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการ
กล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ําเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่าน
ได้อิ่มอร่อย “แบบไม่อั้น!!!” 
ที่พัก : Route Inn Kawaguchiko Hotel หรือเทียบเท่า 
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ําแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน้ําแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ื อง โรคภัยไข้เจ็บ
และผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

วันที่สี ่  ไร่สตรอเบอร์รี่ – ภูเขาไฟฟูจิ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

นําท่านไปเพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสตรอเบอร์ร่ี “ไร่สตรอเบอร์รี่” ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่าง
พิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทําให้ผลของสตรอเบอร์ร่ีนั้นมีขนาดใหญ่ สี
แดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า ... ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์ร่ีและที่สําคัญคือท่าน
สามารถชิมสตรอเบอร์ร่ีในไร่นี้ได้ โดยสามารถเด็ดจากต้นด้วยตัวเอง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะ
งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นํา
ท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่
อากาศเอื้ออํานวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้า
พื้นเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมือง “นาโกย่า” เมืองใหญ่
อันดับ 3 รองจากโอซาก้า ที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม … เพื่อนําท่านเดินทางสู่ “ย่านซา
คาเอะ” ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนน
สายนี้ นอกจากนั้นยังมี ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่าง
มากมาย ... นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจน คือที่
ตึกทีวีของนาโกย่า (ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน/ท่าน) ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียว ทาวเวอร์ แต่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 
... อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านค้าต่างๆ ในย่านซาคาเอะ *** 
ที่พัก : Nagoya Sakae Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  เกียวโต – วัดคิโยมิซึ – สถานีรถไฟเกียวโต – ปราสาททอง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – คันไซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
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นําท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพื่อเดินทางสู่ 
“วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง  ... นําท่านกราบขอพรพระเพื่อ
ความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านดื่มน้ําศักดิ์สิทธ์ิที่ “น้ํา 3 สาย” ที่เช่ือกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริ
มงคลในด้าน “ความร่ํารวย,ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี” ... อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของ
ทิวทัศน์ ... แล้วเพลิดเพลินที่ “ถนนสายกาน้ําชา” ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีช่ือเสียงมากมาย 
อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา, เคร่ืองเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ําชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด ชา 
และ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องช่ือมากมาย 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟเมืองเกียวโต”  แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าโดยรอบไม่ว่าจะเป็น อิเซตัน 
เดอะคิวบ์ หรือร้านค้าบริเวณในสถานี ... พบกับข้าวของเครื่องใช้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า 
เครื่องสําอาง นาฬิกา แว่นตา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป เกมส์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขนมต่างๆ หรือของที่
ระลึกของเมืองเกียวโต ... และยังรวมถึง “ร้านราเม็งชื่อดัง” ให้ท่านได้ทดลองลิ้มรส ราเม็งช่ือดังของเมือง เกียว
โต ที่คัดสรร มาไว้ให้ท่านได้ลองชิมกว่า 10 ร้านดัง (เนื่องจากเป็นร้านแบบญี่ปุ่นจึงไม่สามารถจองได้อาจจะ
ต้องยืนรอคิวประมาณ 5-10 นาที) 
แล้วนําท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือที่เรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ” ร่วมย้อนรําลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูน
เร่ืองดัง “เณรน้อยเจ้าปัญญา - อิคคิวซัง” ... อิสระให้ท่านได้ช่ืนชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วย
ทองคําเปลว พร้อมดื่มด่ํากับความสะอาดใสของ “สระน้ํา” ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่าง
งดงาม ... ก่อนเดินทางกลับนําท่านเดินทางสู่เมือง “โอซาก้า” ที่ถือเป็นเมืองสําคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ามหานคร
โตเกียว และยังได้รับสมญานามว่า “เวนิชตะวันออก” เนื่องจากเป็นเมืองที่มีคูคลองมากมายตัดผ่านตัวเมืองและ
ย่านสําคัญๆ มากมาย ... เพื่อนําท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า  ... พบกับร้านค้าที่มี
ช่ือเสียงและร้านบูติคหรูหราด้วย และตื่นตากับแฟช่ันอันทันสมัย ...  เชิญท่านสนุกสนานกับการ “เลือกชมและ
ซื้อ” สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง “ไดมารู” นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยา
ก”ิ หรือลูกช้ินปลาหมึกอาหารขึ้นซื้อของเมืองโอซาก้าทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง บน
ตึก บิ๊กคาเมล่า เครื่องคอมพิวเตอร์ ร้านเครื่องสําอาง ร้านขายขนมร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ร้าน 100 
เยน ฯลฯ ... นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะสัญลักษณ์ของชินไซบาชิ 
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้กลางวันและมือ้เย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิม
ร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ*** 
สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ “สนามบินคันไซ เมืองโอซากา้”  

วันที่หก  คันไซ – กรุงเทพฯ    
00.30น.  เดินทางจากสนามบินนไซ โดยเที่ยวบิน TG 673 
05.20น.  ถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
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หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                                    ท่านละ 47,900.- บาท 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                                       ท่านละ 47,900.- บาท 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)                   ท่านละ 42,900.- บาท 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)              ท่านละ 35,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                     ท่านละ 6,000.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                                      ท่านละ 15,000.- บาท 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบไุว้ในรายการ  
2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเท่ียวหรือส ารวจเส้นทางเท่าน้ัน หากท่านถูก

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญ่ีปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้นแก่ท่าน *** 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 
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การยกเลิกและคืนค่าทัวร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับ

สายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินแล้ว ถ้าวี
ซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่
ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็นสําคัญที่สุด  

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 
 


