
JPN4637 - ทวัรญ่ี์ปุ่น LOVE SAKURA (6วนั3คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com 1 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ 

** สมัผสับรรยากาศ "ลอ่งเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ 

** ชมความงามของ เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาว ณ Nabana no Sato 

** พิเศษ!!! ใหท่้านไดล้องทาน สตอเบอร่ีสดๆ รสหวานของญ่ีปุ่น 

** ร่ืนรมยช์มทิวทศัน์โดย "รถไฟสายโรแมนตกิ" พรอ้มชม ดอกซากุระ สองขา้งทาง 

** ใหท่้านไดผ่้อนคลาย แชน่ํ้าแรอ่อนเซ็น + บุฟเฟ่ตเ์มนูขาปูยกัษ ์อ่ิมไมอ่ั้น 

** บริการท่านดว้ยนํ้าด่ืมท่ีญีปุ่่นท่านละ 1ขวด/วนั 

กาํหนดการเดนิทาง 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2563  

   1-6 / 2-7 / 3-8 เมษายน 2563 (วนัจกัรี) 

   10-15 / 11-16 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 

(หากท่านมีจองตัว๋ภายในประเทศ รบกวน ขอเท่ียวบินกบัเจา้หนา้ท่ี ก่อนจองตัว๋ดว้ยค่ะ) 

วนัแรก  ทา่อากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ 

21.00 น. พรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร ์9-10 สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์ 

 เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นข้ึนเคร่ือง 

23.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่นโดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เท่ียวบินท่ี XJ600 

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

 [เสริมดว้ยบริการ>> เซ็ตอาหารรอ้นเมนูไก่+นํ้าด่ืมบนเคร่ือง ม้ือเชา้ สาํหรบัทุกทา่น] 

วนัที่สอง ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วดัอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ยา่นชินจูกุ - ออนเซ็น+ขาปู

ยกัษไ์ม่อั้น 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

 นําท่านชม สวนอุเอโนะ สวนสวยกลางกรุงท่ีรวบรวมพนัธุไ์มน้านาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก และเป็นสถานท่ี

พกัผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว สมัผสัดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรัง่ท่ามกลางสวนสวย รายลอ้มดว้ย



JPN4637 - ทวัรญ่ี์ปุ่น LOVE SAKURA (6วนั3คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com 2 | P a g e  

ดอกไมน้านาพันธุ์ นอกจากสวนสวยแล้ว สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย  

(ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขึ้นอย ูก่บัสภาพอากาศ) จากน้ันนําทุกท่านนมสัการเจา้แมก่วนอิมทองคาํ ณ  

วัดอาซากุสะ วดัท่ีไดช้ื่อว่าเป็นวดัท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ และไดร้บัความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงใน

กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้น

มากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษ์ท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ท่ีอยูด่า้นหน้าสุดของวดั ท่ีมี

ชื่อวา่ “ประตฟู้าคาํรณ” และถนนจากประตเูขา้สู่ตวัวหิารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีชื่อวา่ “ถนน

นากามิเซะ” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรา้นคา้ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น 

รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก และนําทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่

กบั แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) 

หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมี

ความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 

เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสงู 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอย

โตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปดว้ย

กล่ินอายแบบเมืองเกา่ของเอะโดะ  

  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

 นําท่านสู่“ยา่นชินจูกุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และ

รา้นขายของเป็นพนัๆ รา้น ซ่ึงจะมีผูค้นนับหมื่นเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่าน

เลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผ้า, รองเท้าแฟชัน่ และ

เคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ อิสระใหท่้านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 

  พกัท่ี HOTEL JUST ONE OYAMA หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปยูกัษ์ อนัข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบไม่

อั้น 

 พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้ัมผัสกบัการอาบน้ําแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น เพ่ือผ่อน

คลายความเม่ือยลา้ การอาบน้ําแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ 

และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

วนัที่สาม ภูเขาไฟฟูจ ิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ทะเลสาบปลาไหล - ล้ิมลองรสชาตสิตรอเบอร่ี - เทศกาล

ประดบัไฟฤดหูนาว Nabana no Sato 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านข้ึนสู่ ภเูขาไฟฟูจ ิท่ีตั้งตระหงา่นอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสงู 3,776 เมตรจากระดบัน้ําทะเล นํา

ท่านขึ้ นชมความงามกนัแบบใกลช้ิดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดท่ีทางอุทยานฯ

อนุญาตใหข้ึ้ นไดใ้นวนัน้ันๆ) เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบของภเูขาไฟ จากน้ันนําทุกท่านเดินทางสู่ ฮาโกเน่” 

เพ่ือ ล่องเรือโจรสลดั (ล่องสั้น 10 นาที) ยงับริเวณ ทะเลสาบอาชิ เพ่ือใหท่้านไดส้มัผัสบรรยากาศ

ธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟเม่ือกวา่ 3,000 

ปีท่ีแลว้ 



JPN4637 - ทวัรญ่ี์ปุ่น LOVE SAKURA (6วนั3คืน) เอิรธ์แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com 3 | P a g e  

  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! ใหท่้านไดล้ิ้มลองรสชาติของ สตรอเบอรี่ ท่านละ 

1 แพ็ค 

 จากน้ันนําท่านชม ทะเลสาบฮามานะ (ทะเลสาบปลาไหล) ทะเลสาบอนัเป็นแหล่งเพาะเล้ียงปลาไหลท่ี

ใหญ่ท่ีสุด อิสระกบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ทํามาจากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ ปลาไหล กา้งปลา

ไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือเลือกมุมสวยๆ เก็บภาพเป็นท่ีระลึก นําทุกท่านเพลิดเพลินกบั Nabana no Sato” 

เพ่ือชม เทศกาลประดบัไฟ ท่ีน่ีนอกจากตอนกลางวนัจะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้ยามคํา่คืนของช่วงฤดูหนาวใน

ทุกๆปียงัประดบัไฟอยา่งสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซ่ึงเป็นงานจดัแสดงไฟท่ียิ่งใหญ่ติดอนัดบั1ของ

ญ่ีปุ่น (เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาวจดัขึ้นระหวา่ง ตลุาคม -  พฤษภาคม ของทกุปี) 

  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัท่ี HOTEL ROUTE INN YOKKAICHI หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที่ส่ี  ถนนสายนักปราชญ ์(PHILOSOPHER’S PATH) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า -  

นัง่รถไฟสายโรแมนตกิ - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินชมดอกซากุระ ถนนสายนักปราชญ ์(PHILOSOPHER’S PATH )” ถนนเสน้น้ีเป็นทางเดินเล็กๆ 

เลียบคลองบิวาโกะ (Biwako) ท่ีใสสะอาด ผูค้นจาํนวนมากท่ีต่างพากันมาเดินเล่นชมซากุระท่ีออกดอก

สะพรัง่เต็มตน้ตลอดสองขา้งทาง เมื่อซากุระบานเต็มท่ีแลว้ถนนเสน้น้ีก็จะกลายเป็นสีชมพหูวานแหวว ทาํให้

ไดบ้รรยากาศอนัสุดแสนจะความโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติริมคูคลองท่ีในหน่ึงปีจะหาชมไดพี้ยงครั้ง

เดียวเท่าน้ัน (ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขึ้นอย ูก่บัสภาพอากาศ) 

  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดินทางสู่ ปราสาททอง หรือเรียกกนัวา่ คินคาคุจ ิปราสาทท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นท่ีอยูข่องโชกุนในสมยั

โบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ํา โอบลอ้มดว้ยสวนสไตลญ่ี์ปุ่นโบราณท่ีไดร้บัการดแูลและอนุรกัษ์ไวอ้ยา่งดี

เยีย่ม ตวัปราสาทโดดเด่นดว้ยสีทองส่องประกายระยบัยามกระทบแสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ํา

คลา้ยกบัมีปราสาทใตน้ํ้าอีกหน่ึงหลงั ใหท่้านไดเ้ก็บภาพอยา่งใกลช้ิดกบัตวัปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ  

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองอาราชิยาม่า เพ่ือเดินทางไปสัมผัสกับ รถไฟสายโรแมนติก (Sagano 

Romantic Train) เสน่หข์องรถไฟเก่าน้ี มีมุมมองท่ีน่าร่ืนรมยข์องทิวทศัน์ ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มความ

งามของดอกซากุระท่ีบานสะพรัง่และแม่น้ํา Arashiyama, Kameoka สายลมและแสงแดดผ่านภเูขา หุบเขา 

ดว้ยบรรยากาศสุดโรแมนติก (ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขึ้นอย ูก่บัสภาพอากาศ) 

 **ในกรณีรถไฟซากาโน่เตม็ ช่วงเทศกาลท่องเท่ียว เช่น ใบไมเ้ปล่ียนสี, ซากุระ เป็นตน้ อาจเปล่ียนไป

นัง่รถไฟ JR ทอ้งถ่ินแทน* และนําท่านชมความสวยงาม ร่มร่ืน ของทิวไผ่ อนัเขียวขจี นับหมื่นตน้ตลอด

ขา้งทาง ณ สวนป่าไผ่(Bamboo Groves)”เป็นเสน้ทางเดินเล็กๆท่ีตดัผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดิน

เล่นใหบ้รรยากาศท่ีแปลกและหาไดย้าก ยิง่ถา้ชว่งไหนท่ีมแีสงอาทิตยร์อดผ่านตวัป่าไผ่ลงมายงัพ้ืนดา้นล่างก็

จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถา้มีลมพดัมาพรอ้มกนัก็จะเป็นเสียงกิ่งกา้นของตน้ไผ่กระทบกนัไปมา บริเวณ

ใกล้ๆ จะเป็นรา้นขายของพ้ืนเมืองท่ีทาํมาจากตน้ไม ้เช่น ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือเส้ือสาน

จากไผ่ เป็นรา้นดั้งเดิมของคนทอ้งถ่ิน รา้นขายของฝาก ของท่ีระลึกต่างๆ ซ่ึงอยูร่ะหว่างสองขา้งทาง ก่อนท่ี
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เราจะนําท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว(Togetsukyo Bridge) หรือนิยมเรียกวา่ “Moon Crossing Bridge” 

เป็นเสมือนสญัลกัษ์ของอาราชิยามา่ ถูกสรา้งข้ึนในสมยัเฮอนัและมีการบรูณะซ่อมแซมอยูเ่ร่ืองๆ สะพานน้ีมี

ความสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลงัน้ันเป็นภเูขาสงูใหญ่และดา้นล่างเป็นแมน้ํ่าท่ีทั้งสองฝัง่ เป็นบริเวณท่ี

ชาวญ่ีปุ่นช่ืนชอบ และเล่ืองลือวา่เป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดอีกแหง่ในเกียวโต  

  รบัประทานอาหารคํา่แบบอิสระ เพือ่ใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

  พกัท่ี HOTEL OSAKA KEIKO หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที่หา้ ปราสาทโอซากา้ - ยา่นชินไซบาชิ - ริงคเุอาทเ์ล็ท - อิออนพลาซ่า - สนามบินคนัไซ 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชม“ปราสาทโอซากา้(Osaka Castle) (ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) สรา้งข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยู่

ของเจา้เมืองในสมยัโบราณ ตวัปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีไดม้ีการสาํรวจและพบวา่เคยเป็น

ท่ีตั้งของพระราชวงัโบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ําขนาดใหญ่ เพ่ือ

ป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก จากน้ันเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านชอ้ปป้ิงช่ือดังของเมืองโอซากา้ 

เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงไรช้ีดจาํกดับนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีรา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้

เรียงรายกันตลอดสองขา้งทาง กับสินคา้มากมาย ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ 

เคร่ืองสาํอาง และสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod กลอ้ง นาฬิกา Mp3 มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลาย

แบบบนถนนเสน้น้ี 

  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

 นําท่านเดินทางสู่ย่านริงคุทาวน์ เพ่ืออิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงส่งทา้ยใน ริงคุเอาทเ์ล็ท แหล่งรวบรวมสินคา้

แบรนดเ์นมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกวา่ 120 รา้น เช่น Coach ,Armani Factory Store, Bally, Gap, 

Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin, Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, 

Diesel, Adidas, Citizen, Morgan, Ecco, Tommy Hilfiger, Reebok, ONITSUKA tiger และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

ใหท่้านเดินเลือกซ้ือสินคา้คุณภาพสงู จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ อิออนพลาซ่า ศนูยร์วมแหง่สินคา้นานาชนิด 

ไม่วา่จะเป็นขนมญ่ีปุ่น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้และของฝาก

ไดต้ามอธัยาศยั 

  รบัประทานอาหารคํา่แบบอิสระ เพือ่ใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

 สมควรแกเ่วลา เดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบั 

23.55 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เท่ียวบินท่ี XJ611 

วนัที่หก เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

03.50 น.   เดินทางถึงเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

 [เสริมดว้ยบริการ>> เซ็ตอาหารรอ้นเมนูไก่+นํ้าด่ืมบนเคร่ือง ม้ือคํา่ สาํหรบัทุกทา่น] 

หมายเหต ุ:  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรบัยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความ

เหมาะสม  ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการนําเท่ียว

เป็นสาํคญั โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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เดินทาง  27 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 

อตัราค่าบริการ สาํหรบัคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 39,900 บาท 

เด็กอายุ 7-11ปี / มเีตียง  39,900 บาท 

เด็กอายุ 2-6 ปี / ไมม่เีตียง 37,900 บาท 

พกัเด่ียวจา่ยเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 

ไมใ่ชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -10,000 บาท 

เด็กทารก อายุตํา่กวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋กอ่นทาํการจองคะ่ 
 

เดินทาง  1-6 / 2-7 / 3-8 เมษายน 2563 (วนัจกัรี) 

อตัราค่าบริการ สาํหรบัคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 41,900 บาท 

เด็กอายุ 7-11ปี / มเีตียง  41,900 บาท 

เด็กอายุ 2-6 ปี / ไมม่เีตียง 39,900 บาท 

พกัเด่ียวจา่ยเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 

ไมใ่ชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -10,000 บาท 

เด็กทารก อายุตํา่กวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋กอ่นทาํการจองคะ่ 
 

เดินทาง  10-15 / 11-16 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 

อตัราค่าบริการ สาํหรบัคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 48,900 บาท 

เด็กอายุ 7-11ปี / มเีตียง  48,900 บาท 

เด็กอายุ 2-6 ปี / ไมม่เีตียง 46,900 บาท 

พกัเด่ียวจา่ยเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 

ไมใ่ชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -15,000 บาท 

เด็กทารก อายุตํา่กวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋กอ่นทาํการจองคะ่ 

@ท่ีนัง่ตัว๋กรุป๊ สายการบินจะจดัท่ีนัง่เป็นกลุม่แบบครอบครวัตามเหมาะสม@ 

หากลกูคา้มีความตอ้งการซ้ือระบหุมายเลขท่ีน่ังลว่งหนา้ มีค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมเริ่ มตน้ 400 บาท/ท่าน/เท่ียว 

อตัราค่าบริการน้ีประกอบดว้ย 2 สว่น  

1.คา่ทวัรร์วมภาษีมลูค่าเพ่ิม (ไมร่วมถึงตัว๋เคร่ืองบิน)  

2.คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (สินคา้ยกเวน้ภาษีมลูค่าเพ่ิมตามกฎหมาย) 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

o คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% + หกั ณ ท่ีจา่ย 3%  (เฉพาะค่าทวัร)์ 

o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 

o คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัร ์
o คา่ธรรมเนียมน้ํามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัท่ี 9/8/2562) 
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o คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 

o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายุตํา่กว่า 1เดือน วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 

บาท ดแูลคา่รกัษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  

o การบริการของมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ทา่น 

o น้ําด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

o คา่ทาํหนังสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนังสือเดินทาง 

o คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 

o คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทจดัให ้ในรายการทวัร ์

o คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (20 กิโลกรมัต่อท่าน) หรือ ซ้ือน้ําหนักกระเป๋าเพ่ิม

ล่วงหน้ากอ่นเดินทาง 4วนั (ราคา 10 ก.ก จา่ยเพิ่ม 750 บาท/เท่ียว/ท่าน) 

o คา่ทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ ้าหน้าท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งน้อย 7 วนักอ่นเดินทาง พรอ้มหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o คา่ธรรมเนียมน้ํามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลงั 
o คา่ธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพ่ิมเติมตามความพึงพอใจ 

o คา่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางต่างชาติ) 

เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่ / ชาํระเงิน / การยกเลิก 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 15,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 40 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

o กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่า 55 วนัก่อนเดินทาง ยึดมัดจาํท่านละ 10,000 บาท (นับจากวนัท่ีส่งอีเมลยืนยนั

แจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 55 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัท่ีส่งอีเมลยืนยนัแจง้

ยกเลิก) 

o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ รบกวนส่งเอกสารเป็น สาํเนา

หนา้พาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน พรอ้มระบุหอ้งนอน, อาหารท่ีไม่สามารถ

ทานไดต้อ้งแจง้พรอ้มสาํรองท่ีนัง่ หรือ 30 วนักอ่นการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 
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เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ 

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผูเ้ดินทางตํา่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 15 วนั กอ่นการเดินทาง(อาจเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร้่วมเดินทางไม่ถึงจาํนวน

ท่ีระบุ) 

o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีสาํรองท่ีนัง่ หากไม่มีการ

แจง้เร่ืองไว ้จะไมส่ามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้ นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่และภาษีตัว๋ทุกชนิดเพ่ิม หากสายการบินปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง 

o หากท่านไมเ่ดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคืนเงินได ้ 

o ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกรอ้ง

ขอคืนคา่บริการได ้ 

o ค่าบริการท่ีท่านชาํระกบัทางบริษัทฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้าํระใหก้บับริษัทฯ ตวัแทนแต่ละ

แหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงัน้ันหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีทาํใหท่้านไมไ่ดท่้องเท่ียวพรอ้มคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะ

ขอคืนคา่บริการไมไ่ด ้ 

o ทางรฐับาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพาํนักระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นน้ัน ทางรฐับาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนักในประเทศญ่ีปุ่น

ได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนักในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอ

วซ่ีาตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น

เหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออาํนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือ

ทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทําใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทัวร์ท่านอ่ืนๆ 

รวมถึงไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษัทฯ 

จะทาํหน้าท่ีประสานงานและเจา้หน้าท่ีจะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างดา้วท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํหน้าท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้

เมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อคา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการ

บิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสญูหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออาํนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสญูหาย

ของ สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไมร่บัผิดชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะ

ยดึถือและคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสุดของลกูคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
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แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 
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ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


