
 

 

 

 

 

OSAKA-TOKYO FLOWER 

6D4N BY TG  
VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตยอ์ุทยั  

สู่เมืองเกียวโต  มิเอะ  นำโกย่ำ  ชิสึโอกะ  ยำมำนำชิ  โตเกียวและชิบะ 

ชม 4 เทศกำลดอกไม้สวยของญ่ีปุ่ น  



 

 

 

ชมทุ่งดอกเนโมฟิล่ำ ท่ีสวนนำบำนะโนะซำโตะ 
- ชมทุ่งดอกชิบะซำกรุะ บริเวณทะเลสำบโมโตสึ 

- ชมเทศกำลดอกอำเซเลีย ท่ีศำลเจ้ำเนสึ 
- ชมทุ่งดอกทิวลิป ท่ีสวนอำเคโบโนะยำมะ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
เกียวโต ชม วดัคิโยมิสึ วดัมรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และตดิรอบสุดทา้ยของการ

ประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ และเชญิดื่มสายน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย 
มิเอะ ชมเทศกาลประดบัไฟทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศญีปุ่่ นที ่สวนนาบานะโนะซาโตะ 
ชิสึโอกะ  ชม ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ด, ชม สะพานแขวน 

มิชิม่า สกาย วอรค์ สะพานแขวนคนเดนิทีย่าวทีสุ่ดในญีปุ่่ น 
โกเทมบะ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท็ 
โตเกียว ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจที ่ย่ำนชินจกู ุ
นำริตะ ซือ้สนิคา้ของฝากก่อนกลบัทีห่า้งสรรพสนิคา้ อิออน มอลล ์
 

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) เมืองหลวงเก่า
ของประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนครแห่ง
ความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอัน
เก่าแก่ของชาวญีปุ่่ น 
• น าท่ าน เดิ น ท างสู่  วัด คิ โย มิ สึ 

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

มหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ วดัแห่งนี้เป็นวดัเก่าแก่ที่มอีายุมากกว่า 
1,200 ปี ตัง้อยู่บนเนินเขาฮกิาชยิาม่า  โดยมที่อนซุงวางเรยีงซ้อน
กนัตามแนวนอนตัง้จากพื้นดินขึ้นมารองรบัระเบียงของตวัวหิารใหญ่ซึ่งไม่ใช้ตะปูสกัตวั
เดียวในการก่อสร้าง จากระเบียงวดัแห่งนี้ ท่านสามารถมองเห็นววิทิวทศัน์ของตวัเมอืง
เกยีวโตไดอ้ย่างสวยงาม และเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลลง
มาจากบนยอดเขา จากนัน้ อิสระให้ท่านเลอืกซื้อของฝากและของที่ระลึกกบัสนิค้าญี่ปุ่ น
ขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ชาเขยีว ผกัดองญี่ปุ่ น ชุดยูกาตะ ชุดน ้าชาเซรามิค และของที่
ระลกึอกีมากมายหลายชนิด 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

• น าท่านเดนิทางสู ่เมืองมิเอะ (MIE) เพือ่เขา้ชม สวนดอกไม้
นาบานะโนะซาโตะ (NABANA NO SATO) สวนดอกไม้ที่ได้
รวบรวมและท าการจดัแสดงดอกไม้หลากหลายสายพนัธุ์ทัง้ใน
และนอกประเทศญี่ปุ่ น โดยในแต่ละฤดูกาลก็จะท าการจดัแสดง
ดอกไม้ด้วยสายพนัธุ์ที่แตกต่างกนัออกไป  **โดยในช่วง

กลางเดอืน เม.ย. ถงึ ต้น พ.ค. นี้ ให้ท่านได้เพลดิเพลินชมทุ่ง
ดอกเนโมฟิล่า (NEMOPHILA) หรอื ดอกเบบี้บลูอายส์ (BABY 

BLUE EYES) ดอกไม้ขนาดเล็กสฟ้ีาอ่อน ที่มมีากกว่า 1 ล้านต้น 
กลมกลนืไปกบัท้องฟ้าและเปลี่ยนบรรยากาศของโลกใบนี้ให้
สวยงามราวกบัภาพวาด** ** การออกดอกของดอกเนโมฟิล่า

ขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ ***  แต่ที่พเิศษและแตกต่างจากสวน
ดอกไม้อื่นๆก็คอื ในช่วงปลายเดอืนตุลาคมไปจนถึงปลายเดอืน



 

 

 

พฤษภาคม จะมกีารจดังาน “เทศกาลประดบัไฟ (WINTER ILLUMINATION)” ที่
ยิง่ใหญ่ที่สุด ซึ่งในแต่ละปีจะมธีีมในการจดังานที่แตกต่างกนัออกไป ท าให้สวน
ดอกไม้แห่งนี้ได้รบัความนิยมจากชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก 

• น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนำโกย่ำ (NAGOYA)  
ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั  

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม Route Inn Hotel Nagoya หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

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

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

• น าท่านเดินทางสู่ เมืองชิสึโอกะ ระหว่างทางน าท่านแวะ
ชม ทะเลสำบฮำมำนะ (Hamana Lake) ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์
ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบรเิวณนัน้ และยงัเป็นจุดแวะพกัรถที่ใหญ่
ที่สุดส าหรบันักท่องเที่ยว ให้ท่านได้ลองชมิพายปลาไหลและเลอืก
ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่าน
เพลนิตากบัทศันียภาพอนัแสนงดงามของสองขา้งทาง 
เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

• น าท ่านชม  สะพ ำนแขวน  ม ิช ิม ่ำ  สกำย  วอร ค์ 

(MISHIMA SKY WALK) สะพานแขวนคนเดนิที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่ น 
มคีวามยาวถงึ  400 เมตร ตวัสะพานทอดขา้มหุบเขาสูงจาก
พื้นดนิด้านล่างถงึ 70 เมตร ท่านสามารถชมววิทวิทศัน์ของผนื
ป่าและภูเขาโดยรอบได้กว้างแบบพานอราม่า 360 องศาจากบน
สะพาน และหากท้องฟ้าเป็นใจ ท่านสามารถชมววิของภูเขาไฟ
ฟูจแิละอ่าวซึรุกะได้อย่างสวยงามจากบนสะพานแห่งนี้ อกีด้วย 

• น าท่ าน เดินทางสู่  โก เท็มบะ พรี เมี่ ยม  เอ้ ำท์ เลท 
(Gotemba Premium Outlet) เอ้าท์ เล็ทขนาดใหญ่ ที่ รวบรวม
รา้นค้าแบรนด์เนมระดบัโลกมาไว้ด้วยกนั  ให้ท่านได้อสิระกบัการ
เลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ทีร่วบรวมไวก้ว่า 165 แบรนดด์งัไม่ว่าจะเป็น 
Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves 
Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า 
Intimate Apparel ได้แก่  Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้ า 



 

 

 

Home Fashion ได้ แ ก่  Bodum, Fragrance Outlet  แ ล ะ  Richard Ginori เ ป็ น ต้ น
นอกจากนี้ยงัมหีมวดสนิค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ถือเป็นสวรรค์แห่ง
การชอ้ปป้ิงของคนญีปุ่่ นโดยเฉพาะ 

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

*** อ่ิมอร่อยกับมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขำปู ให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปูพร้อมน ้ำจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่ำงจใุจ และอำหำรอ่ืนๆ อีกหลำยชนิด *** 

                       จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่
แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
 

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

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

• น าท่านเดินทางชม ทุ่งดอกชิบะซำกุระ 
หรือ ดอกพ้ิงค์มอส ให้ท่านได้พบกับความงาม
ของดอกพงิค์มอสที่ปกคลุมไปทัว่บรเิวณคล้ายผนื
พรมหนาสชีมพูแสนสวยงาม ในวนัทีอ่ากาศแจ่มใส 
ท่านจะสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจทิี่ตัง้ตระหง่านเป็น
ฉากหลงัที่สวยงามให้กบัทุ่งดอกพิ้งค์มอส ภายใน
งานเทศกาลยงัมรี้านค้ามากมายที่มาเปิดร้านขาย
สินค้าพื้นเมือง สินค้าเกษตรกรรมท้องถิ่นและ
รา้นอาหารใหท้่านไดล้ิม้ลอง 

หมายเหตุ *** การออกดอกของดอกพ้ิงคม์อสขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ 

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



 

 

 

• น าท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ำเนสึ (Nezu Shrine) เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ที่มี
อายุมากกว่า 300 ปี และได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวฒันธรรมที่ส าคัญ
แห่งชาติ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นหนึ่งในจุดชม เทศกำลดอกอำเซเลีย (Azalea) หรอืดอก
กุหลาบพนัปี หรอืที่ชาวญี่ปุ่ นเรยีกกันว่า ดอกซึซึจิ (Tsutsuji) ที่สวยที่สุดของญี่ปุ่ น 
ภายในสวนของศาลเจ้ามตี้นอาเซเลยีมากกว่า 3,000 ต้นและมมีากกว่า 100 สายพนัธุ ์
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัสสีนัสดใสของดอกอาเซเลียและถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกกนั
อย่างจุใจ  
หมายเหตุ *** การออกดอกของดอกอาเซเลียขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ 

• อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิง ย่ำนชินจูก ุ(Shinjuku) แหล่งช้อปป้ิงชื่อดงัระดบัโลก 
ทีน่ี่มสีนิคา้รองรบักบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วมากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น
สนิค้าแบรนด์เนมชัน้น า เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอางค์ ขนม
ญีปุ่่ น ไปจนถงึรา้นอาหารหลากสไตล ์อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม Hotel Shinjuku Washinton หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัท่ีห้ำ              อิสระท่องเท่ียวด้วยตนเอง หรือซ้ือทวัรโ์ตเกียวดิสนียแ์ลนด ์

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
อสิระเตม็วนั ใหท้่านไดเ้ดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่ว หรอืแหล่งชอ้ป
ป้ิงต่างๆ โดยตัวท่านเอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ 
เดนิทางโดยรถไฟ (ค่าดสินีย์แลนด์ท่านละ 3,000 บาท ซึ่งราคานี้
ยังไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์ ) ***ราคาอาจมีการ
เปลีย่นแปลง เนื่องจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ*** 
โตเกียวดีสนียแ์ลนด์ โลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญี่ปุ่ 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 มกิกี้เมา้ส ์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 ิห้องส่งสญัญาณ
กระจายเสยีง รา้นคา้ รา้นอาหาร และอื่นๆ อกีมากมาย  
ศำลเจ้ำเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เคารพของคนโตเกยีว สรา้งขึ้นโดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมาขอพร
ทีศ่าลเจา้แห่งนี้ ซึง่ตัง้อยู่ใจกลาง สวนโยโยก ิสวนทีม่ตีน้ไมน้านาพรรณถงึ 1 แสนตน้  
กินซ่ำ ย่านทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นแนวหน้าของแฟชัน่ใหม่สุดทุกยุคทุกสมยั มรีา้นขายสนิคา้ 
แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ชัน้ดหีลายต่อหลายรา้นตัง้อยู่เรยีงราย  
ชิบูย่ำ ย่านช้อปป้ิงทนัสมยัศูนย์กลางและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่ น รวมถึง
นกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืน ซึง่มสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการของคนนทุกเพศทุกวยั  
ฮำรำจกู ุศูนยร์วมของเดก็วยัรุ่น ทีแ่ต่งหน้าแต่งตวักนัแบบทีเ่รยีกไดว้่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกนั ในวนัอาทติยเ์ดก็เหล่านี้จะมารวมตวักนั มทีัง้แนวแฟนตาซี ปีศาจ คขิุอาโนเนะ
น่ารกัๆ และในย่านนี้ยงัมแีหล่งช้อปป้ิง ณ ตรอกทาเคชติะ ทัง้สองขา้งทางเรยีงรายไป
ด้วยร้านขายของวยัรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดบั รองเท้า กระเป๋า ร้านเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆ 
มากมาย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซนัโด ดว้ยบรรยากาศคลา้ย
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 าท่านเดินทางสู่ เมืองชิบะ เพื่อเข้าชม 
ทุ่งดอกทิวลิป (Tulip) ที ่สวนอำเคโบโนะยำมะ 
(Akebonoyama Park) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การเดินชมทุ่งดอกทิวลิปหลากสีมากกว่า 100 
สายพนัธุ์ และมมีากถึง 710,000 ต้น โดยมกีงัหนั



 

 

 

ลมขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มบรรยากาศเสมือนท่านได้ไปเยือนทุ่งดอกทิวลิปที่ประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์
หมายเหตุ *** การออกดอกของดอกทิวลิปขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ 

• จากนัน้น าท่านช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่  ห้ำงอิ
ออน มอลล์ เพื่อซื้อของฝากของที่ระลึกก่อนเดินทางกลบั อาทิ ขนม
ญี่ปุ่ น ผลไม้ หรือร้าน 100 YEN ที่สินค้าทัง้ร้านราคา 100 เยนเท่า
นัน้เอง  
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*** 

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋
เครื่องบิน 

รำคำไม่รวมตัว๋
เครื่องบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 53,995.- บำท 26,995.- บำท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 48,995.- บำท 24,995.- บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 43,995.- บำท 21,995.- บำท 

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



 

 

 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนัเพ่ิม 
ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั** 

หมายเหต ุ

1. อตัราค่าเดนิทางนี้จะต้องมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวน 25 ท่านขึน้ไป หากผู้เดนิทางมจี านวน
ไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลง
ราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพือ่เชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ได้หรอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช้ เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิ ร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในสว่นนัน้ให ้

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทางกรุงเทพฯ-คนัไซ-นารติะ-กรุงเทพฯ 
ชัน้ประหยดั 

2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครื่องบนิ 
3. ค่าโรงแรมทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า  

**ในกรณทีีท่่านตอ้งการเขา้พกัในหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจะจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีง
เดีย่ว หรอืบางโรงแรมจะจดัใหเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้เสรมิเตยีง 
**ในกรณีทีท่างโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การจดัหอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกิล้ และเกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิเฉพาะในสว่นนี้  

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั  (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึ
ค่าใชจ่้ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้
เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสุขภาพหรอืประกนัภยัการเดนิทาง



 

 

 

แบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร์ 
**เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปีและผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว** 

7.  ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่5 มกรำคม 2566 หากมกีารเรยีก
เกบ็เพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ ท่านจะตอ้งท าการช าระเพิม่
ตามกฏและเงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท า
ใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตวั อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์
เป็นตน้ 

3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 
4. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ประกนัสุขภาพ, ประกนัภยัธรรมชาตริุนแรง, ประกนัทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิ
สญูหาย เป็นต้น 

5. ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าส าหรบันกัท่องเทีย่ว (ในกรณีทีท่างญี่ปุ่ นยกเลกิการอนุมตัฟิรวีซี่า
ใหก้บันกัท่องเทีย่วไทย) 

6. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

เงื่อนไขการช าระเงิน  

 

1. กรณุาช าระค่ามดัจ าท่านละ 25,000 บาท (โดยเรียกเกบ็ทนัทีหลงัจากการจองทวัร)์ 
2. กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
3. กรณีท าการจองทวัรก์่อนวนัเดนิทาง 30 วนัหรอืน้อยกว่า กรุณาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 
4. กรณีจองทวัร์แบบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการช าระเงนิแบบการจองทวัร์แบบปกตไิด้ 

การยกเลิก  

1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะท าการคนืเงนิค่ามดัจ าใหก้บั
ผูเ้ดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋
โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดั
จ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 



 

 

 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัร์
ทัง้หมด 

4. กรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยุดเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

5. กรณีท าการตดักรุ๊ปสายการบนิไทย ไม่สามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิค่าตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณี 

หมายเหตุ 

1. ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 

2. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของ
ผิดกฎหมายหรอืสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรอืมี
ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทาง
บรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  นอกจากนี้ทางบรษิัทขอสงวน
สทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

3. ในกรณีที่เกดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ อนัเป็นเหตุท าใหไ้ม่
สามารถออกเดนิทางตามทีก่ าหนดได ้ทางบรษิทัจะสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต็่อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

4. ในกรณีทีเ่กดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภยัธรรมชาตใินระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ  
อนัเป็นเหตุท าให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิจนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากทางสายการบนิ และทางบรษิทั
จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์  อาทิ ค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไป
สนามบนิ ค่าอาหาร ฯลฯ 

5. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 

6. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรอืเหตุการณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของ
รายการทวัร ์ 

7. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า หรอืถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจาก
เจา้หน้าทีเ่ชค็อนิทีส่นามบนิ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 



 

 

 

8. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้
เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

9. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากทางสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของ
กรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิ
ตามทีท่างสายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

10. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรอืถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เกีย่วกบัการน าสิง่ของต้องหา้มเขา้สู่อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอื
ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืน
อดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลียว/ปืนยิงตะปู , ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้ , กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์
เครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่สตัว์/สเปรย์กรด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น 
มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุด
หมุน, เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกี่ยว
สนิค้า, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคีมแต่
อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี้/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไม้
ค ้ าส าหรับเล่นสกี , กระบอง , สนับมือ , วัตถุ ระเบิดทุกชนิด /ดอกไม้เพลิง /สารเคมีหรือ
ส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน  และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งต้นที่เป็นสิง่ต้องห้ามตามส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนด
และ/หรอืภายใต้การประเมนิความเสีย่งด้านการรกัษาความปลอดภยัการบินพลเรอืนและการ
ประเมินภัยคุกคามของส านักงานการบินพลเรอืนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจา
นุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

11. ท่านทีม่อีาการแพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืต้องมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการ
ความช่วยเหลอืและการดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชร้ถเขน็วลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็น
ต้น ขอให้แจ้งทางบรษิทัฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรกัษา
ความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ด้านการบนิ และด้านการบรกิาร อาจจะไม่ได้รบัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

12. ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมบีินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษิทั ฯ ขอ
สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบในค่าใชจ่้ายของน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิน้ี 

13. ในประเทศต่างๆ มกีารรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมี
ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหรี่ ทัง้นี้เนื่องจาก
สุขภาพของคนสว่นรวม 

14. กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที่ต้องได้รบัการ



 

 

 

ดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่ว
ในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องให้การดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นต้องดูแล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

15. การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวนั
เดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานที่เขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื 
การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ 
ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักล่าวให้ได้ หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชม
นัน้ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รบัจากทางบรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื 
เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได้ 
ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 


