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“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (TAS)  SPRING HONSHU   OSAKA-TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG) 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 
14 – 19 มีนาคม 2562 45,900.- 
21 – 26 มีนาคม 2562 47,900.- 
14 – 19 เมษายน 2562 50,900.- 

 

 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ ( 23.15 - 06.26 ) 
 

✈  
2 

คนัไซ – นารา – วดัโทไดจิ – เกยีวโต – วดัน า้ใสคโิยมสึิ – ศาลเจ้าฟู
ชิม ิอนิาริ – นาโกย่า – ช้อปป้ิงซาคาเอะ 

-  -
ROUTE INN KOMAKI 
HOTEL  OR  SIMILAR 

3 
นาโกย่า – วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั 15 นาท ี– 
หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็ 

 


HOTEL

MOTOSU VIEW HOTEL              
OR  SIMILAR 

4 
ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที ่5  – โอชิโนะ ฮัคไค หรือ เทศกาล Matsuda 
Sakura Festival หรือ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom 
Festival – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ

  - 
APA MAKUHARI HOTEL 

OR SIMILAR 

5 
โตเกยีว – สวนสาธารณะ อุเอโนะ – วดัอาซะกซุ่า – หอคอยโตเกยีว
สกายท ี(จุดถ่ายรูป) – ช้อปป้ิง นากามเิสะ – ศาลเจ้าเมจิ – โอโม
เตะซันโดะ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ 

  -  

6 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ ( 00.20 - 05.25 ) ✈    
 

 

วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ 

2000 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C 

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตอืนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง 

ดังน้ันผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

2315 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 622  
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
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วนัทีส่อง คนัไซ – นารา – วดัโทไดจิ – เกยีวโต – วดัน า้ใสคโิยมสึิ – ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ – นาโกย่า – ช้อปป้ิงซาคาเอะ 

0626 ถึง สนามบินคนัไซ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “นารา” เมืองหลวงเก่าของประเทศญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 710-784 เมืองนารามีช่ือเสียงเพราะมีวดั
โบราณท่ีส าคญัและใหญ่อยู่มากมาย นอกจากน้ีภายในเมืองนารายงัมีกวางเป็นสัญลกัษณ์อีกดว้ย เน่ืองจากชาวนารามี
ความเช่ือว่ากวางเป็นสัตวรั์บใชเ้ทพเจา้ ปัจจุบนันารามีกวางเดินอยูอ่ยา่งอิสระทั้งเมือง ไม่ว่าจะเป็นศาลเจา้ วดั หรือตาม
ทอ้งถนนก็ตาม ต่อมาเมืองหลวงไดถู้กยา้ยมายงัเมืองเกียวโต... น าท่านนมสัการองค์ “หลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ” อดีต
ศิลปกรรมอนัรุ่งโรจน์ของตระกลูฟจิูวาระ ผูป้กครองญ่ีปุ่นในยคุแรก หลวงพ่อโต(ไดบุทสึ) ซ่ึงท าจากทองสัมฤทธ์ิขนาด
มหึมาภายในโบสถ์ไมโ้บราณ พร้อมชมฝงูกวางนับร้อยท่ีมารวมตวักนัตามธรรมชาติ วดัแห่งน้ีไดรั้บฉายาว่าวดัสวน
กวาง หรือท่ีเรียกกนัว่า วดัหลวงพ่อโต เป็นพระคู่บา้นคู่เมืองมากว่า 1,200 ปี ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารไมโ้บราณท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีกวางป่าจ านวนมาก ต่างมาชุมนุมกนัเองโดยธรรมชาติ เพ่ือทกัทายขออาหารจากนักท่องเท่ียวไม่เวน้
วนัหยดุ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งท่ี 2 ของญ่ีปุ่นท่ีเคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพ่ือน าท่านเดินทาง        
สู่ “วัดคิโยมิสึ” ว ัดท่ีสร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้ งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง... แล้วน าท่านกราบขอพรพระ                         
เพ่ือความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านด่ืมน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิท่ี “น ้า 3 สาย” ท่ีเช่ือกันว่าถ้าด่ืมแล้วจะเกิดความเป็น                    
สิริมงคลในดา้น“ความร ่ารวย, ความมีช่ือเสียง และ มีสุขภาพดี” อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของทิวทศัน์ ... 
แล้วเพลิดเพลินท่ี “ถนนสายกาน ้าชา” ให้ท่านได้เ ลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองป้ันดินเผา, เคร่ืองเซรามิค, อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน ้ าชา, ชุดกิโมโน, ชุดยกูาตะ, ชุดจิมเปอิ, พดั ชา รวมทั้งสินค้า
พ้ืนเมืองเล่ืองช่ือมากมาย 
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  น าท่านเดินทางชม “ศาลเจ้าฟุชิม ิอนิาริ” ท่ีสถิตยข์อง “พระแม่โพสพ” เทพเจา้ท่ีเป็นนบัถือยิง่ของประชาชนท่ีมาสักการะ
ขอพร ให้มีความเป็นอยู่ท่ีอุดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืชพรรณธัญญาหาร ศาลเจา้ท่ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศให้แก่เทพเจา้แห่งขา้ว 
ตามความเช่ือ ของคนญ่ีปุ่น..  ภายในท่านจะไดช้มรูปป้ันของสุนขัจ้ิงจอกมากมายท่ีเช่ือกนัว่าคือผูรั้บใชข้องเทพเจา้แห่ง
ขา้วในสมยันั้น ... และศาลเจา้แห่งน้ียงัเป็นท่ีข้ึนช่ือของประตูโทริ ท่ีเรียงต่อกนัยาวตามรางของวดัอินาริซัน ของไหล่เขา
ลดหลัน่กนับนเส้นทางยาว 4 กิโลเมตร ท่ี  ตอ้งใชเ้วลาเดินถึง 2 ชัว่โมง ซ่ึงเป็นฉากส่วนหน่ึงของภาพยนตร์ MEMOIRS 
OF A GEISHA ท่ี “ซายูริ” นางเอกของเร่ืองวิ่งลอดซุม้ประตูเพ่ือขอพรให้สมหวงัตามความปรารถนาและเป็นจริง...และ
ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง “Memory of Geisha” อีกดว้ย 

  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “นาโกย่า” เมืองใหญ่ศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจการคา้ และการเมืองของบริเวณภาคกลาง มี
อุตสาหกรรมส าคญัทางดา้นส่ิงทอ รถยนต์ รวมทั้งเป็นท่ีตั้ งของสถานท่ีส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์และย่านการค้า
ทนัสมัย เมืองท่ีตั้ งอยู่ในจังหวัด “ไอจิ” จังหวัดท่ีมีมูลค่าการส่งสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตอันดับหน่ึงในญ่ีปุ่น 
ศนูยก์ลางความเจริญรุ่งเรืองในดา้นการประดิษฐ์ส่ิงของมาแต่อดีต ดงันั้นจึงมีอุตสาหกรรมหลากหลายสาขากระจุกตวั
กนัอยูใ่นจงัหวดัไอจิ ตั้งแต่อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา ส่ิงทอ อุตสาหกรรมแนวหนา้ เช่น ยานยนต ์

เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “ย่านซาคาเอะ” ซ่ึงเป็นยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงยามราตรี มีสินคา้ แบรนด์เนมจากทัว่ทุกมุม
โลกมาวางขายท่ีถนนสายน้ี มีห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหารท่ีบ่งบอกถึงความมีระดบั ซ่ึงมีให้ทุกท่านไดเ้ลือกอยา่งมากมาย 
...นอกจากน้ียงัมีจุดชมวิวท่ีท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายน้ีและตวัเมือง นาโกยา่อยา่งชดัเจน คือท่ีตึกทีวีของนาโกย่า 
(ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน/ท่าน) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยโตเกียวทาวเวอร์ แต่มีอายเุก่าแก่มากกว่า ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ
สินคา้ตามอธัยาศยั 

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้เย็นอิสระตามอัธยาศัย ...ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้า
ต่างๆ *** 

ทีพ่กั : ROUTE INN KOMAKI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม นาโกย่า – วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั 15 นาท ี– หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

   

น าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซ่ึงถือว่าเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแลว้น าท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลดั” สัมผสัความงามราวกบัภาพวาดของ
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ทิวทศัน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 15 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพ่ือบนัทึกภาพ
ความงามอยา่งแทจ้ริงของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงัตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

   

หลงัอาหารกลางวนั น าท่านมุ่งหนา้โดยรถโคช้สู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ท่ีเกิดข้ึนจากการปะทุข้ึนมา
ของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพนัปีก่อน ท าให้เกิดบ่อน ้ าร้อนผุดข้ึนมาจากใตดิ้น น ้ าและควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของ
ก ามะถนัอยูด่ว้ย ...  ชมบ่อน ้าแร่ก  ามะถนัท่ีสามารถตม้ไข่ไห้สุกได ้และไข่ท่ีตม้ จากบ่อน้ีเปลือกของไข่จะมีสีด าสนิท ... 
พร้อมชิม “ไข่ด า” โดยเช่ือกนัว่าเม่ือกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายยุนืยาวข้ึน 7 ปี 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม Tomei 
Expressway ท่ีเช่ือมระหว่าง ภูเขาฟจิู-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือเลือก
ชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves 
Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph 
หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ ... นอกจากน้ียงัมีหมวด
สินคา้อ่ืนๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแทแ้ละราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้น
พ้ืนท่ีกว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ ให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงกนัตาม
อธัยาศยั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเย็นท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาต”ิเพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่สไตล์ญ่ีปุ่น
ให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 
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วนัทีส่ี่ ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที ่5  – โอชิโนะ ฮัคไค หรือ เทศกาล Matsuda Sakura Festival หรือ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom 
Festival – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

                    

น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะงดงามท่ีสุดใน
โลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... น าท่านข้ึนสัมผสั
บรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกล้ชิดท่ี “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออ านวย)                  

อิสระให้ท่านได้บนัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย” 

มากมายตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

เดินทางช่วง 14 – 19 มนีาคม , 21 – 26 มนีาคม , 14 – 19 เมษายน 

  

หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้นเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่
ระหว่างทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บา้นมีบ่อน ้ าแปดบ่อท่ีเกิดจากการละลายของหิมะ
จากบนภูเขาไฟฟจิูและถูกกรองผา่นชั้นหินลาวาใตดิ้นมาเป็นเวลานานมีอายมุามากกว่า 1,200 ปี ... ไดรั้บใบประกาศจาก
กรมชลประทาน ของประเทศญ่ีปุ่นว่าน ้ าในแต่ละบ่อเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์
ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุท าให้มีสาหร่าย และหญา้น ้ า เกิดในบ่อ ท าให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ยกบัมรกต
อยู่ในน ้ า... ท่านสามารถด่ืมน ้ าสะอาดอนัศกัด์ิสิทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือว่า หากใครไดด่ื้มก็จะมีอายุยืนยาว 
ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 

 

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (TAS)  SPRING HONSHU   OSAKA-TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG) 

 

เดินทางช่วง 7 – 12 มนีาคม 

 

นาํท่านเดินทางสู่งาน “Matsuda Cherry Blossom Festival” พาท่านชม “เทศกาลดอกซากุระ” ท่ีเมืองมาซึดะ จงัหวดั
คานากาวะ (จัดขึน้ในวนัที ่10 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม) ซากุระในประเทศญ่ีปุ่นมีหลากหลายพนัธ์มาก พนัธุ์หน่ึงท่ีผลิ
ดอกออกมาเร็วท่ีสุดคือพนัธุ์ “คาวาซึ” (Kawatsu Sakura) ซ่ึงจะไดเ้ห็นประมาณกลางเดือน ก.พ. – ตน้เดือน มี.ค. ... 
ดอกซากุระพนัธุ์คาวาซึจะมีสีชมพเูขม้ ท่ีน่ีจะปลูกไวป้ระมาณจาํนวน 260 ตน้ บนภูเขามาซึดะ ทิศตะวนัตกของจงัหวดั
คานากาว่า ... อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงดงาม หากวนัไหนอากาศสดใสก็จะเห็นภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงั 

เดินทางช่วง 5 – 10 เมษายน 

 

น าท่านเดินทางสู่งาน “เทศกาลชมซากุระ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival” บริเวณทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ใกลก้บัทางเดินแถบ Enkei Hall (จะจัดขึน้ระหว่างวนัที ่06 – 14 เมษายน) โดยภายในงานท่านจะ
ไดช้มซากุระท่ีเบ่งบานกนัอยา่งสวยงาม กบัทิวทศัน์ของทะเลสาบคาวากุจิโกะ และมีภูเขาฟุจิอยู่เบ้ืองหลงั และจะมีการ
ประดบัไฟในตอนกลางคืน นอกจากน้ียงัสามารถเพลิดเพลินไปกบับูธร้านคา้ อาหาร เคร่ืองด่ืม และตลาดสินคา้ท ามือ 
Craft Market ไดอี้กดว้ย 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบนัของญ่ีปุ่นท่ีคลาคล ่าไปดว้ยผูค้นและเทคโนโลยีล  ้ ายุค
มากมาย... เพ่ือน าท่านชอ้ปป้ิง ณ “ย่านชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอนัดบัหน่ึงของนคร
โตเกียวในปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ังใหญ่ๆ ดว้ยกนัคือ ฝ่ังทิศตะวนัตก เป็นย่านธุรกิจท่ีเต็มไปดว้ยอาคาร
ส านักงานสูงระฟ้า โรงแรมหรู และเป็นท่ีตั้งของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซ่ึงเป็น
ศนูยก์ลางการปกครองของมหานครโตเกียว และ ฝ่ังทิศตะวนัออก เป็นย่านแห่งสีสันท่ีเต็มไปดว้ย ห้างสรรพสินคา้ ช่ือ
ดงั เช่น Isetan, Takashimaya, Odakyu เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีร้านสินคา้อิเล็กทรอนิกส์, ร้านขายสินคา้แฟชัน่, ร้าน
ขายสินคา้ลดราคาและสินคา้มือสอง ร้านอาหาร และยา่นคาบกิูโชะ ซ่ึงเป็นแหล่งบนัเทิง ยามราตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น 
ท่านจะได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการจับจ่าย ซ้ือของฝากจากร้านค้าต่างๆ มากมายในย่านน้ี ไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองส าอางยี่ห้อดัง ๆ เส้ือผา้ และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆในสไตล์แบบญ่ีปุ่นกล้องถ่ายรูปดิจิตอล MP-3, 
Walkman, CD-Player , คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา เป็นตน้ นอกจากนั้นท่าน ยงัจะไดเ้ห็นแฟชัน่การแต่งตวั 
และวฒันธรรมต่าง ๆ ของเด็กวยัรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ในกรุงโตเกียว ท่ีนบัไดว้่ามีสไตล์ในแบบความเป็นตวั
ของตวัเอง 

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้เยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ 
ในย่านชินจูกุ *** 

ที่พัก :  APA MAKUHARI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ี่ โตเกยีว – สวนสาธารณะ อุเอโนะ – วดัอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกยีวสกายท ี(จุดถ่ายรูป) – ช้อปป้ิง นากามิเสะ – ศาลเจ้าเมจิ – โอ
โมเตะซันโดะ – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะอุเอโนะ” (เดินทางช่วงวนัท่ี 28 มีนาคม – 2 เมษายน และ 5 – 10 เมษายน) เป็น
สวนสาธารณะเก่าแก่ และมีขนาดใหญ่ท่ีสวยงามกลางกรุงโตเกียว ซ่ึงรวบรวมพนัธุ์ไมน้านาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก และ
เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียวนอกจากสวนสวยแลว้  ท่ีสวนอุเอโนะยงัมีสวนสัตวแ์ละพิพิธภณัฑ์กลาง
สวนอีกดว้ย ให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศสวนท่ีเต็มไปดว้ย “ดอกซากุระ” ถึงฤดูกาลท่ีแยม้บานสะพร่ังเป็นสีชมพูอยู่ทัว่
บริเวณสวนใจกลางกรุงโตเกียว นับว่าเป็นท่ีชมดอกซากุระในโตเกียวท่ีสวยงามท่ีสุดก็ว่าได้ (ท่านอาจจะได้เห็น
บรรยากาศการชมดอกไมส้ไตล์ญ่ีปุ่น ท่ีจะมากันเป็นครอบครัว/หมู่คณะ ) ... อิสระให้ท่านได้เลือกมุมประทบัใจ
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บนัทึกภาพความงามตามอธัยาศยั (โดยทัว่ไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ข้ึนอยู่ตามสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวยใน
แต่ละปี ดงันั้นหากช่วงท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว อาจจะไม่สามารถชมดอกซากุระได ้ทางบริษทัตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน่ี) 

น าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่
กวนอมิ” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยักษ์” ท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี ... 
หรือจะเลือก เดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง “Made In 
Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือก
ชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี” 
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ี
มีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และ 
หอซีเอ็นทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ท่ี
บรรจุเทคโนโลย ีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก ละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ 

จากนั้นพาท่านไปชอ้ปป้ิง “ถนนนากามเิสะ” (Nakamise) หรือท่ีหลาย ๆ คนรู้จกักนัว่า “ถนนชอ้ปป้ิงนากามิเสะ” ถนน
เป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลกัท่ีรถวิ่งเขา้สู่พ้ืนท่ีภายในของวดัวดัอาซะกุซ่ะ เน่ืองจากวดัอาซะกุซ่าเป็นวดัยอดนิยม
ของโตเกียว จึงท าให้ถนนเส้นน้ีเป็นถนนเส้นท่ีคึกคกัเกือบตลอดเวลา ตวัถนนจะมีความยาวตลอดสายประมาณ 200 
เมตร แมว้่าจะดูไม่ไดย้าวอะไรมาก แต่ร้านของกินกบัของท่ีระลึกเพียบตลอดทั้งสองฝ่ัง ไม่ว่าจะเป็นชุดยกูาตะ, ร่มพบั, 
ขนมขบเค้ียวหลากหลายชนิด เช่น ขนมมนัจุหรือขนมท่ีมีแป้งคลา้ยกบัโมจิ แลว้มีไส้ขา้งใน ให้เลือกกนัหลากหลายแบบ 
โดยร้านคา้ต่าง ๆ มกัจะให้เราชิมก่อนท่ีจะซ้ือได ้ให้ท่านไดเ้ดินเลือกซ้ือสินคา้อยา่งเพลิดเพลินตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

  

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเคารพของคนโตเกียวสร้างข้ึน
โดยจกัพรรดิเมจิและมเหสีโชโกะในปี 1920 … ตั้งอยูใ่จกลาง “สวนโยโยก”ิ สวนท่ีมีตน้ไมน้านาพรรณถึง 1 แสนตน้ ท า
ให้ดูเหมือนกบัว่า ศาลเจา้แห่งน้ีตั้งอยูภ่ายในป่า หรือท่ีเรียกกนัว่า Meiji Jingu’s forest...ประตูโทริอิขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ ของศาลเจา้เมจิ เป็นโทริอิท่ีท  าจากไมมี้ความสูง 12 เมตร, ความกวา้ง 17 เมตร, น ้ าหนัก 13 ตนั และมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นอีกดว้ย 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (TAS)  SPRING HONSHU   OSAKA-TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG) 

 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงต่อท่ี “โอโมเตะซันโดะ” ถนนสายช็อปป้ิงช่ือดงัท่ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ฌ็องเซลิเซ่แห่ง
กรุงโตเกียว” ซ่ึงถนนสายน้ีอยู่ติดฮาราจูกุ เป็นแหล่งช็อปป้ิงมอลล์ใจกลางเมือง ซ่ึงรวบรวมไวแ้ต่ร้านคา้ช่ือดงั ทั้งท่ี
เป็นโลคอลแบรนด์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดบัไฮเอนด์ ไม่ว่าจะเป็น Prada, Louis Vuitton, Christian Dior, Guici และ 
Channel เป็นตน้ ...ในเทศกาลคริสตม์าสท่ีใกลจ้ะถึงน้ี ก็มีการจดัเตรียมงานฉลองเทศกาลดว้ยการตกแต่งตน้คริสต์มาส
ให้บรรดานกัช็อปทั้งหลายไดต่ื้นตาต่ืนใจไปกบัความอลงัการของแสงเสียง เพ่ือเป็นการตอ้นรับเทศกาลคริสต์มาส และ
ปีใหม่อีกดว้ย...ท่านสามารถเลือกชมสินคา้แบรนด์เนมหลากหลาย อาทิ  เส้ือผา้, รองเทา้, เคร่ืองส าอาง และอ่ืนๆอีก
มากมาย อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงกบับรรยากาศสุดโรแมนติกตามอธัยาศยั 

ก่อนกลบั น าทุกท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรยแ์ห่งโตเกียว ท่ีเกิดจากการถมทะเลดว้ยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยลี  ้ายคุ
และ ทนัสมยั เป็นเกาะท่ีแสดงให้เห็นถึง วิสัยทศัน์ และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่น ท่ีสามารถสร้างส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดใ้ห้
เป็นไปไดข้ึ้นมา... ด่ืมด ่ากบัการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิงช้าสวรรค์” (ferris wheel) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น... ต่ืนตากบั
สีสันของแสงไฟท่ีประดบัประดา ท่านสามารถลองสัมผสับรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวท่ีมี “สะพานเรนโบว์” (Rainbow  
Bridge) พาดผา่น และ มีแสงสีของกรุงโตเกียว ยามค ่าคืนเป็นฉากหลงั รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ”เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่นยืนถือคบ
เพลิงอยูริ่มอ่าว... หรือชอ้ปป้ิง “ห้าง Diver City Tokyo Plaza” ท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวภายใตค้อนเซ็ปท์
“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีมีร้านคา้ต่าง ๆ มารวมตวักนัถึง 154ร้านอาทิ UniQlo, Zara, 
H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดคือการถ่ายรูปคู่กบัเจา้หุ่นยนต์กนัดั้มยกัษ์ท่ีหน้า
ห้างซ่ึงเพ่ิงมีการเปล่ียนเป็นรุ่นใหม่เม่ือปลายปีท่ีผ่านมา RX-0 Unicorn Gundam ตวัสูงกว่า 20 เมตร ยนิูคอร์นปรับ
เปล่ียนโหมดของใบหน้าได ้ทั้งตวัหุ่นยนต์เรืองแสงไดม้ากกว่า 50 จุด เช่น บริเวณไหล่ สะโพก หน้าอก เป็นตน้ โดย
เปล่ียนจาก Unicorn Mode ไปเป็น Destroy Mode รวมค าพดูและฉากเด็ด… Unicorn Gundam ตวัล่าสุดท่ีมีโชวแ์สง สี 
เสียง และขยบัเกราะ เปิดเขา กนัเป็นเวลาอีกดว้ย (ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์, ค่าเข้าชมและเคร่ืองเล่นต่างๆ) 

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้เย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้า
ต่างๆ *** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” 

วนัทีห่ก สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

0020  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 661 

0525  ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบินเป็นต้น 
 

 

 

 
 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (TAS)  SPRING HONSHU   OSAKA-TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG) 

 

อตัราค่าบริการ เดินทางช่วง 14 – 19 มี.ค. 2562 
ผูใ้หญ่                                                                                ท่านละ 45,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 41,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 41,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 34,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                        ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                         ท่านละ 15,000.- บาท 

 
อตัราค่าบริการ เดินทางช่วง 21 – 26 มี.ค.  2562 

ผูใ้หญ่                                                                                ท่านละ 47,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 43,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 43,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 35,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                        ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                         ท่านละ 15,000.- บาท 

 
อตัราค่าบริการ เดินทางช่วง 14 – 19 เม.ย. 2562 

ผูใ้หญ่                                                                                ท่านละ 50,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 45,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 45,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 38,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                        ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                         ท่านละ 15,000.- บาท 
 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง  

และรบกวนส่งสาํเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 
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อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
 

อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

เงื่อนไขการช าระเงิน  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท    
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 

 

การยกเลกิและคนืค่าทวัร์ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ 
ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่า และฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษทั ฯ ไดด้าํเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 
ถา้วีซ่าไม่ผา่น ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ 
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืน ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแกไ้ขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษทั ฯ สามารถคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

4. บริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลกูคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่  LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ 
ขอให้ท่านทาํความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพกัสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้าํเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า  6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทั ฯ แลว้ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 
ต่าง ๆ ทั้งหมด 

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง... 


