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วนัแรก  กรงุเทพฯ – โอซาก้า 
20.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าที่ทางบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสารและ
สมัภาระในการเดนิทาง 

23.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่ นโดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 622 
 
วนัท่ีสอง          โอซาก้า – ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ – เกียวโต – ออนเซน็ 
07.00 น. ถงึท่าอากาศยานคนัไซ เมืองโอซาก้า น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร น าทุก

ท่าน สู่ ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ สวนสนุกทีส่รา้งความบนัเทงิใหก้บัคนแถบภูมภิาคคนัไซมาหลาย
ปีโดยการทุ่มทุนสรา้งของ บรษิัทสรา้งภาพยนตร ์HOLLYWOOD ชื่อดงั นัน่คอื UNIVERSAL 
STUDIO ซึง่ภายในไดจ้ าลองสตูดโิอจากภาพยนตรเ์รือ่งดงัๆ ทีผ่่านมาของทางบรษิทัไวม้ากมาย 
โดยเริม่จากภาพยนตรเ์รือ่งแรกทีส่รา้งชื่อเสยีงใหก้บั สตเีวน สปีลเบริก์ คอื E.T.  ซึง่เป็นการนัง่
จกัรยานไปพร้อมกบั อีที และเดินทางข้ามจกัรวาลเพื่อกลบัไปยงับ้านเกิด ต่อจากนัน้ ไปยงั
สตูดโิอของ TERMINATOR  ภาพยนตรค์นเหลก็ ที่สรา้งชื่อให้กบัดาราดงั อารโ์นลด์ ชวาซ์เซ
เน็กเกอร ์ ท่านจะได้ดูภาพยนตรท์ี่ไม่ได้ฉายตามโรงหนังแต่เป็นภาคพเิศษแบบดจิติอล 2 มติ ิ
และ 3 มติ ิ รวมกระทัง่ไดส้มัผสักบับรรยากาศเสมอืนจรงิกบัตวัละครทีอ่อกมาโชวก์นันอกจอเลย
ทีเดียว จากนัน้ ไปต่อยงัสตูดิโอ NEW AMAZING ADVENTURE OF SPIDER MAN 4K3D 
สไปเดอร์แมนหรือไอ้แมงมุมผู้โด่งดัง เมื่อได้มาดูแบบการฉายภาพสามมิติเทคนิคพิเศษ 
4KHD×3D แล้ว ท าให้เหมอืนกบัตวัละครมาอยู่ตรงหน้าเราจรงิๆ ยิง่ตื่นตาตื่นใจกว่าเดมิหลาย
เท่า ต่อด้วยเครื่องเล่นที่สรา้งขึ้นเพื่อทดสอบความกล้า นัน่คือ HOLLYWOOD DREAM THE 
RIDE มีการน าเพลงแนว HIP HOP คลาสสิค หรอื J-POP มาใช้เป็น BGM ขณะเครื่องเล่น
ทะยานขึน้ฟ้า พรอ้มทัง้พบกบัโซนใหม่ UNIVERSAL WONDERLAND เป็นโซนสวนสนุกสไตล์
ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูน สุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่ น HELLO KITTY, 
SNOOPY, SESAME STREET  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย ให้ท่านได้สนุกสุดเหวี่ยงกันต่อกับตัว๋เต็มวนัไม่จ ากัดจ านวนครัง้ ซึ่งธมีพาร์คใหม่ล่าสุด The 

Wizarding World of Harry Potter ภายในธมีพารค์จ าลองสถานที่ส าคญัมากมายที่ปรากฏใน
ภาพยนตรแ์ฮรี ่พอตเตอรท์ัง้โรงเรยีนคาถาพ่อมดแม่มดฮอกวอตส์, หมู่บ้านฮอกส์มีด้, รา้นฮนันี
ดุกส ์และรา้นไมก้ายสทิธิ ์โอลลแิวนเดอร ์รวมถงึเครือ่งเล่นสุดล ้าดว้ยเทคโนโลย ี4K  สนุก
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กบัตวัคาแรค็เตอรส์เีหลอืง “มนิเนีย่น” โดยการนัง่ซมีูเลเตอรต์ลุยไปกบัภาพยนตรจ์อโค้งขนาด
ใหญ่ เครื่องเล่นใหม่นี้ เป็นแบบ 3D-RIDE ที่เน้นความตลกและสนุกสนาน ซึ่งมฉีากต่าง ๆ อยู่
ภายในหอ้งทดลองของGRU จอมวายรา้ย ซึง่เป็นหวัหน้าของเหล่า MINION นัน่เอง บรเิวณโซน 
“มนิเนีย่นพาร์ค” จะตกแต่งเป็นมินเนี่ยนสีเหลืองสดใสในอิรยิาบทน่ารกัสุดกวน ชวนให้น่า
ถ่ายภาพทุกมุม นอกจากนี้ยงัมรีา้นขายของทีร่ะลกึ คาเฟ่ และรา้นอาหาร มเีมนูพเิศษ อยา่งเช่น 
แฮมเบอรเ์กอรม์นิเน่ียน และราเมง็มนิเน่ียน  
หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
สมควรแก่เวลา น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KYOTO HATOYA ZUIHOKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า 

                    
----  พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญีปุ่่ นแท ้ๆ  ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร ่หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า ออน
เซน็ (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ การอาบน ้าแร่จะท าให้เลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้า
มนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหด้ขีึน้ --- 

วนัท่ีสาม เกียวโต – ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ  – วดัคินคะคุจิ-  ถนนสายประวติัศาสตรน์ะกะเซน็โด – เอะ
นะเคียว  – ออนเซน็ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางไปยงัสถานทีส่ าคญัอกีแห่งคอื ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ ใหท้่านสมัผสับรรยากาศและ

เก็บภาพความสวยงามกบั โทรอิ ิ(ซุม้ประตูสสี้ม) นับหมื่นทีเ่รยีงรายกนัเป็นแถวยาวประมาณ 4 
กโิลเมตร คลา้ยอุโมงค์ที่มคีวามงดงามและที่นี่ยงัเป็นศาลเจา้ที่มผีู้คนจ านวนมากมาสกัการะขอ
พร เนื่องจากเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็นผู้ส่งสารให้กบัเทพเจ้าแห่งการเก็บ
เกี่ยวและยงัเคยได้ใช่สถายที่แห่งนี้ เป็นฉากหนึ่งของภาพยนต์ชื่อดงัเรื่อง  เดอะ เมมมวัรี ่ออฟ 
เกอชิา  จากนัน้น าท่านชม วดัคินคะคจิุ หรอืวดัทอง เป็นวดัเก่าแก่ทีต่ ัง้อยู่ในเมอืงเกยีวโต ซึง่ใน
อดตีทีน่ี่ไม่ใช่วดั หากแต่เป็นบา้นพกัตากอากาศของไซออนจ ิคซิเึนะ ต่อมาในปี 1397 จงึไดข้าย
บ้านหลงันี้ให้กับโชกุนอาชคิางะ ซึ่งเป็นโชกุนคนเดยีวกบัในการต์ูนเรื่องอคิควิซงั เพื่อใช้เป็นที่
พ านัก จนกระทัง่ท่านโชกุนเสยีชวีิตจงึได้เปลี่ยนเป็นวดัเซนโดยผู้เป็นลูกชาย แต่วดัที่เห็นใน
ปัจจุบนันี้เป็นแค่แบบจ าลองจากของเก่าทีถู่กไฟไหมเ้สยีหาย โดยตวัอาคารม ี3 ชัน้ ตวัเรอืนเป็น
สทีองจากทองค าเปลว มรีปูปัน้นกฟีนิกซบ์นยอด และมลี าธาร 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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พเิศษ! เต็มอิ่มไม่อัน้กบับุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง อาหารสดใหม่ อาท ิซูช ิเท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ ววั ขนม
หวาน และเครือ่งดื่มซอฟดริง้คไ์มอ่ัน้ 

บ่าย น าทุกท่านยอ้นเวลาเขา้สู่เสน้ทางสายประวตัศิาสตรข์องญี่ปุ่ น ณ ถนนนะกะเซน็โด (MAGOME) 
ซึ่งอดตีเป็นสถานที่ที่มคีวามส าคญัต่อเมอืงเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบนั) และเมอืงเกียวโต ด้วย
ความทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายประวตัศิาสตรโ์ทไคโด ถนนเสน้นี้จงึเปรยีบเสมอืนเสน้เลอืด
หล่อเลีย้งผูท้ี่สญัจรผ่าน มรีา้นค้าและที่พกัละลานตาตลอดสองขา้งทาง ปัจจุบนัถนนเส้นนี้ยงัคง
เป็นทีน่ิยมอกีแห่งหนึ่ง  จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองเอะนะเคียว 
สมควรแก่เวลา น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  ENAKYO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

  
 

 
 
 
 
 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

----  พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญีปุ่่ นแท ้ๆ  ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร ่หรอืเรยีกอกีอยา่งหนึ่งว่า ออน
เซน็ (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ การอาบน ้าแร่จะท าให้เลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้า
มนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหด้ขีึน้ ---- 
 

วนัท่ีส่ี เอะนะเคียว  –  มตัสึโมโต้ – ปราสาทมตัสึโมโต้ –  สวนผลไม้ (เกบ็ผลไม้ตามฤดกูาล) – โอ
ชิโนะฮกัไก -ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซน็ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู่  เมืองมตัสึโมโต้  โดยที่ท่านจะได้ชม ปราสาทมตัสึโมโต้ ซึ่งเป็น 1 

ใน 3 ปราสาทเก่าแก่ทีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดในญีปุ่่ น ดว้ยรปูทรงการสรา้งและสทีีด่ าสนิท จงึท าให้
ปราสาทแห่งนี้ได้รบัฉายาว่า ปราสาทอีกาด า  หลงัจากนัน้น าท่านเขา้ชม สวนผลไม้ สมัผสั
ประสบการณ์เกบ็ผลไมต้ามฤดกูาล   
มกราคม – พฤษภาคม เป็นฤดกูาลของสตรอเบอรร์ี ่(เกบ็แบบไมอ่ัน้)  
มถุินายน – ตน้กรกฏาคม เป็นฤดกูาลของเชอรร์ี ่(เกบ็แบบไมอ่ัน้) 
กรกฏาคม – สงิหาคม เป็นฤดกูาลของพชี (เกบ็แบบจ ากดัจ านวนผลไม)้ 
กลางสงิหาคม – กลางตุลาคม เป็นฤดกูาลขององุน่ (เกบ็แบบไมอ่ัน้) 
ตุลาคม – กลางพฤศจกิายน  เป็นฤดกูาลของแอ๊ปเป้ิล สาลี ่และลกูพลบั (เกบ็แบบจ ากดัจ านวน
ผลไม)้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ เพื่อน าท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino 
Hakkai) เป็นจดุท่องเทีย่วทีส่รา้งเป็นหมู่บา้นเลก็ๆ โดยมจีุดชมววิภูเขาไฟฟูจแิละแหล่งรวบรวม
ของฝากพื้นเมอืง อาทเิช่น ผลติภณัฑแ์ปรรูปจากชาเขยีว ผลไมอ้บแห้ง และอื่นๆ อกีมากมาย 
ภายในหมูบ่า้นแห่งนี้ และนอกจากนี้ยงัมบี่อน ้าแรธ่รรมชาตใิหท้่านไดล้องดื่มกนัอกีดว้ย 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 
   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
*** ใหท้่านไดอ้ิม่หน าส าราญกบับุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นขาปยูกัษ์ ซูช ิ
ขา้วปั้นหน้าต่างๆ พรอ้มเพิม่รสชาตดิว้ยวาซาบติ้นต ารบั หรอืจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่า
รบัประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ย ังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม , 
ขา้วราดแกงกระหรี,่ ขา้วผดัญีปุ่่ น, ไขตุ๋่น และมโิซะซุป *** 
----  พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ   ให้ท่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า ออน
เซน็ (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ การอาบน ้าแรจ่ะท าใหเ้ลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามี
นวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ 

 
วนัท่ีห้า ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปป้ิงฮาราจกู ุ– ช้อปป้ิงย่านชินจกู ุ
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Jingu) ที่ถูกสรา้งเพื่ออุทศิให้กบัจกัรพรรดเิมจแิละพระ
มเหส ีศาลเจา้นี้ตัง้อยูใ่กลก้บัสถานีฮาราจกุูอยู่ตดิกบัสวนโยโยกจิงึท าใหบ้รเิวณของศาลเจา้นัน้มี
ต้นไม้ล้อมรอบร่มรื่นมาก คนญี่ปุ่ นมกัจะมาเดินเล่นและออกก าลงับรเิวณนี้  ในระหว่างช่วง
สงครามโลกครัง้ทีส่องศาลเจา้เมจไิด้ถูกท าลายลงแต่ภายหลงัไดม้กีารบูรณะและสรา้งขึน้มาใหม่
จนถึงปัจจุบนันี้ ต่อจากนัน้น าท่านช้อปป้ิง ย่านฮาราจูก ุ(Harajuku) เป็นย่านท่องเที่ยวยอด
นิยมส าหรบัชาวต่างชาตแิละยงัเป็นทัง้ยา่นส าหรบัการชอ้ปป้ิงแหล่งแฟชัน่ของวยัรุน่ญี่ปุ่ น แหล่ง
วฒันธรรมและแหล่งธรรมชาตใินใจกลางเมอืง ในย่านฮาราจูกุแห่งนี้ไม่ไดม้แีฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น 
แต่ยงัมทีัง้ศูนยก์ารคา้ รา้นเสือ้ผา้และสนิคา้แฟชัน่ส าหรบัทุกเพศทุกวยั รวมทัง้ชอ็ปแบรนด์เนม
หรูๆ  รา้นขายสนิคา้ไอดอล 

 เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 พเิศษ !! ให้ท่านไดล้ิ้มรส หนึ่งในอาหารญี่ปุ่ นทีน่ิยมกนัสุดๆ ทงคตัส ึ หรอื หมูชุบเกลด็ขนมปัง

ทอด (กรอบนอกนุ่มใน) และเสริฟ์ดว้ย เครือ่งเคยีง, กะหล ่าปลซีอย , ซุป  เป็นตน้ 
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บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองโตเกียว  เพื่อเขา้สู่ ย่านชินจกู ุเป็นย่านช้อปป้ิงแห่งหนึ่งที่มชีื่อของ
กรุงโตเกยีว ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิค้านานาชนิด รา้นรอ้ยเยน สนิค้าแบรนด์
เนม อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ซานรโิอชอ็ป เสือ้ผา้น าสมยั กระเป๋า รองเท้าวยัรุ่นอย่างโอนิทสกึะ 
ไทเกอร ์รวมไปถงึเครือ่งส าอางยอดนิยมอยา่ง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พเิศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรเีมี่ยม  เต็มอิม่กบัเนื้อหมู เนื้อววั ที่คดัสรรมาอย่างด ี
ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน ้าจิ้มรสเด็ด 
พเิศษ!! ซอฟดริง้แบบไมอ่ัน้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

***หมายเหตุ !! ส าหรบัลูกคา้ทีต่้องการพกัหอ้งแบบเตยีงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 2, 500 บาท 
ต่อหอ้ง/ต่อคนื และหอ้งมจี านวนจ ากดั 
 
วนัท่ีหก โตเกียว – ***อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกียว หรือซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนีย์แลนด ์

เดินทางโดยรถไฟ (ผูใ้หญ่ช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท, เดก็ช าระเพ่ิมท่านละ 2,400 บาท )  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ให้ท่านได้เลอืกอิสระช้อปป้ิงหรอืซื้อทวัร์เสรมิโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดนิทางโดยรถไฟ 
(ราคาผูใ้หญ่จา่ยเพิม่ 3,000 บาท ราคาเดก็ 2,400 บาท) เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึง่เตม็ไป
ดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใช้ทุนในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดย
การถมทะเล ออกไปสมัผสักบัเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์เหมอืนอยู่ใน
อวกาศไปกบั SPACE MOUNTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บ้านผสีงิ, ตื่นเต้น
กับ SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรอืผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, 
ตะลุยอวกาศไปกับ  BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ ในโลกแห่ ง
จนิตนาการกบัการต์ูนทีท่่านชื่นชอบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย เชญิท่านเพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงหรอืสนุกสนานกนัอย่างต่อเนื่องกบัเครื่องเล่นหลากหลาย

ชนิดในโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
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***หมายเหตุ !! ส าหรบัลูกคา้ทีต่้องการพกัหอ้งแบบเตยีงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 2, 500 บาท 
ต่อหอ้ง/ต่อคนื และหอ้งมจี านวนจ ากดั 
 
วนัท่ีเจด็ โตเกียว – วดัอาซะกซุ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านไปยงั วดัอาซะกซุ่า เป็นวดัที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ซึ่งภายในประดษิฐานเจ้าแม่
กวนอมิทองค าที่ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชาและพากนัมาเที่ยวชมความยิง่ใหญ่ของโคมไฟ
ขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย ให้ท่านอสิระกบัย่านชอ้ปป้ิของฝากที่ห้างสรรพสนิคา้ชื่อดงัอย่าง ห้างอิออน ซึง่เป็นแหล่งใหญ่

รวบรวมสนิค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลอืกซื้อ อาท ิเสื้อผ้าแฟชัน่น าสมยั กระเป๋า รองเท้า 
เครื่องส าอาง ของที่ระลกึ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ได้เวลาอนัสมควร 
เดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ 

 17.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น. เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

อตัราค่าบริการ   
ก าหนดการเดินทาง :      กนัยายน   10 - 16 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 63,900.- 44,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 57,500.- 40,500.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 51,500.- 35,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 11,900.- 11,900.- 
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- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผูร้่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีู้เดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้ให้ผู้เดนิทางทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดินทางมมีาตรฐานเดยีวกัน แต่ราคาทวัร์อาจจะ

แตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญี่ปุ่ น ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกัแบบ

เตียงเดยีวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสยีค่าใช้จ่าย

เพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศของผู้

เดนิทางไดเ้นื่องจากผู้เดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง,  ภยัธรรมชาติ, การ

ประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรอืยกเลกิเที่ยวบิน และอุบตัิเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลับ ชัน้ประหยดั (เดินทางไป -กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน และ 

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้ม

ลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 
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อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่ส ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ต้องการเลื่อนวนั

เดนิทางกลบัท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลูกค้ายกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้เดนิทางต้อง

รอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนื

ค่าโดยสารไดห้รอืไม ่

- กรณีท่านมคีวามประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้คะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุก

ขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดนิทางได้ และต้องการเปลี่ยนตวัผู้เดนิทางใน

กรณีนี้ทางบรษิัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้

หรอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมคี่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิในการเปลี่ยนตัว๋ ลูกค้าจะต้องเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลูกคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลูกคา้ต้องชีแ้จงเหตุผล

หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิไทยก าหนดให้น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางไม่เกนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ที่สามารถน า

ขึน้เครื่องไดอ้ยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 

ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสายการบนิอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน ้าหนักและ

จ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที ่

- การสะสมไมล์ของสายการบนิไทย หากใช้ตัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % 

ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการบนินัน้ๆกบัการ

บนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 
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- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น น ้ าหนัก

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่าหรอืสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการ

บนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อประโยชน์

ของตวัท่านเอง (กรุณาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ไดร้บั

ไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ 


