
 

 

รหัวทัวร DKC1900514 
สุขสันต TOKYO OSAKA [TG] 5D3N  

 

บินตรง กรุงเทพฯ-นาริตะ / โอซากา - กรุงเทพฯ เดินทางโดยสายการบินประจําชาติ  THAI 
AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)  พรอมบริการอาหารและการบริการแบบ FULL 
SERVICE  

ชอปปم�งเต็มที่กับน้ําหนักกระเป�าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม 

พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พรอมอาหารเชา 

เท่ียวครบไฮไลท 

เมืองโตเกียว วัดอาซากุสะ ชอปปم�งยานชินจูกุ 

เท่ียวภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน5 หมูบานน้ําใสโอชิโนะฮัคไก ทะเลสาบฮามานะ 

เมืองเกียวโต ปราสาททอง คินคาคุจิ ชมวัดน้ําใส คิโยมิสึ  ศาลเจาฟูชิมิอินาริ  

เมืองโอซากา ชมปราสาทโอซากา  ชอปปم�งเต็มอ่ิมยานชินไซบาชิ อิออนพลาซา 

เมนูบุฟเฟ�ตจัดเต็ม พรอมขาปูยักษ!! 

พรอมเปดประสบการณการแชออนเซ็นเพ่ือสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ�น 



 

 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2  สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ยานชินจูกุ 
3  ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน5 - หมูบานน้ําใส โอชิโนะฮัคไก - ทะเลสาบฮามานะ - เมืองนาโกยา 

4  เมืองเกียวโต-วัดปราสาททอง (คินคาคุจิ)-วัดน้ําใสคิโยมิสึ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ -เมืองโอ
ซากา-ยานชินไซบาชิ  

5  ปราสาทโอซากา (ภายนอก)  - อิออน พลาซา - สนามบินคันไซ - ทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

04 - 08 Dec 2019  43,999 43,999 42,999 12,900 9,900 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
20.30  คณะพรอมกันที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสายระหวางประเทศช้ัน 4 

เคานเตอร C 

สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกกอนขึ้นเคร่ือง 

23.55  ออกเดินทางสู เมืองนาริตะ  ประเทศญี่ปุ�น                   

โดย สายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG642  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ยานชินจูกุ 



 

 

07.40  เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศ
ญ่ีปุ�น                                                             

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง/ เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรญ่ีปุ�น พรอมตรวจเช็คสัมภาระ 

จากน้ันเดินทางสู “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ�นโตเกียว หมายถึง 
"นครหลวงตะวันออก"เปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหน่ึง จึงทําให 
กรุงโตเกียวเปนหน่ึงในศูนยกลาง การเงินระหวางประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม 
เทคโนโลย ี จากน้ันเดินทางสู วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกที่สุดในโตเกียว เปนที่
ประดิษฐานขององคเจาแมกวนอิม ที่เปนทองสัมฤทธิ์ ที่มีขนาดเล็กเพียง 5.5 ให
ทานไดนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและถายภาพประทับใจกับ “โคมไฟขนาด
ยักษ” และซื้อสินคาของฝากของที่ระลึกที่ ถนนนาคามิเซะ สินคา MADE IN 
JAPAN แทๆ ใหทานไดเลือกซื้อรม, หมวก, รองเทา, กระเป�า, เส้ือผา เปนตน 
รวมทั้งขนมอรอยสไตลญ่ีปุ�นตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

จากน้ันเพ่ือเปนการเอาใจเหลานัก SHOPAHOLIC พาตะลุยแหลงอัพเดทเทรนด
ใหมๆของชาวปลาดิบกันที ่ยานชินจูกุ หรือ ศูนยกลางท่ีสองแหงนคร ยานความ
เจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปจจุบัน  ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อ
ของจากรานคาตางๆมากมายในยานน้ีเชน เคร่ืองใชไฟฟ�า, กลองถายรูปMP–3, 
WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร, นาฬิกา, เส้ือผา และเคร่ืองสําอาง 
เปนตนไมวาจะเปน H&M, ZARA, ONITSUKA, BIG CAMERA, DON 
QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, UNIQLO, MUJI, COMME DES 
GARCON 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (2) 

SPECIAL: เมนูพิเศษวาไรต้ีบุฟเฟ�ต พรอมขาปูยักษ 



 

 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก ROUTE INN KAWAGUCHIKO หรือระดับเทียบเทา 

หามพลาด: เปดประสบการณการอาบน้ําแรเพ่ือสุขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบ
น้ําแรในแบบของญ่ีปุ�น 

สรรพคุณการอาบน้ําแร: การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได 
เชนบรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดี
ขึ้นชวยขับส่ิงอุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใส
คลายความตรึงเครียด 

   

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน5 - หมูบานน้ําใส โอชิโนะฮัคไก - ทะเลสาบฮามานะ - เมืองนาโกยา 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม (3)                                    

นําทานเดินทางสูสัญลักษณของแดนอาทิตยอุทัย ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน5  ภูเขาที่สูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ�นมีความสูงราว 3,776 เมตร ต้ังอยูบริเวณจังหวัดชิซุโอะกะและจังหวัด
ยะมะนะชิซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปนําทานขึ้น “สถานีที่ 5” ของภูเขา
ไฟฟูจิ บนระดับความสูงที่ 2,500เมตร (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) ใหทุกไดได
สัมผัสทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของญี่ปุ�น จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกชม
และซื้อ “สินคาพื้นเมืองและขนมอรอย” ตามอัธยาศัย  จากน้ันเดินทางสู หมูบานน้ํา
ใส โอชิโนะฮัคไก ชมบอน้ําที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบน
ภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา 1,200 ป ที่ใชเวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู
พื้นดินและซึมซาบไปยังบอน้ําแตละบอน้ํา ดังน้ันน้ําที่อยูในบอจะเปนน้ําที่ใสสะอาด
และสดช่ืนมากในป 1985 สถานที่แหงน้ียังไดถูกเลือกใหเปน 1 ใน 100 อันดับ 
แหลงน้ําจากธรรมชาติที่ดีท่ีสุดของญี่ปุ�นอีกดวย  อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชม
วิวของภูเขาไฟฟูจิไดในวันที่อากาศแจมใส ใหทานไดเพลิดเพลิน กับบรรยากาศ 
พรอม ชม และเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (4) 

นําทาน เดินทางสู ทะเลสาบฮามานะ หรือ ฮามานะโกะ ต้ังอยูในเมืองฮามามัทซึ ใน
จังหวัดชิซุโอกะ และเปนที่รูจักกันในช่ือ ทะเลสาบปลาไหล เน่ืองจากที่น่ีเปนแหลง
เพาะพันธุปลาไหลอันดับตนๆของญ่ีปุ�น บริเวณรอบๆทะเลสาบนอกจากจะมีความ
สวยงามแลว ยังมีกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปน การเดินเลนชมวิวริมทะเลสาบ การปم�น
จักรยาน การตกปลา นอกจากกิจกรรมแลวยังมีรานอาหารและรานขายของฝากให
ทานไดเลือกซื้อ อาทิเชน อุนางิพาย หรือขนมพายปลาไหล ที่มีช่ือเสียงของญ่ีปุ�น 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา เพื่อนําทานเขาที่พัก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (5) 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก TOYOKO INN NAGOYA หรือระดับเทียบเทา 

  

   

วันที่ 4 เมืองเกียวโต-วัดปราสาททอง (คินคาคุจิ)-วัดน้ําใสคิโยมิสึ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ -
เมืองโอซากา-ยานชินไซบาชิ  

เชา  รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม (6)              

นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต (KYOTO) เมืองหลวงเกาของญี่ปุ�นเม่ือ 1,000 กวา
ปมาแลว กอนที่จะเปลี่ยนเปนเมืองโตเกียววากันวาผูใดที่มาเยือนแดนอาทิตยอุทัย
แลวไมไดมาเยือนเมืองเกาของญ่ีปุ�นถือวามาไมถึงญี่ปุ�นรวม  จากน้ันนําทานเดินทาง
สู วัดคินคะคุจ ินําทานยอนรําลึกถึงทานโชกุนจากการตูนเร่ืองดัง “เณรนอยเจา
ปญญา  อิคคิวซัง” ณ วัดปราสาททอง หรือที่เรียกวา “ปราสาทคินคาคุจิ”... อิสระให
ทานไดช่ืนชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปดดวยทองคําเปลว พรอมด่ืมด่ํา
กับความสะอาดใสของ “สระน้ํา” ที่สามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยาง
งดงาม... ใหทานไดเลือกหามุมถูกใจเพ่ือบันทึกภาพไวเปนที่ระลึก 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (7) 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ําใส เปนวัดที่ใหญและเกาแก
ต้ังอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนต้ังจาก
พื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซึ่งไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาลิ่ม
เหมือนเรือนไทย วัดน้ีมีอายุเกาแกยิ่งกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนที่
ประดิษฐานของเทพเอปสึ เทพเจาแหงความร่ํารวย ม่ังค่ัง นมัสการพระโพธิสัตวอว
โลกิเตศวร, จากระเบียงแหงน้ีสามารถถายภาพ ณ จุดที่สวยท่ีสุดในกรุงเกียว 
มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และ
เชิญด่ืมน้ําศักด์ิสิทธิ์สาม สายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือ
วา สายแรก รวย สายสอง สวยหลอ สายสาม แข็งแรง จากน้ันเดินตามทาง สัมผัส
กับรานคาญี่ปุ�นตกแตงตามสมัยเอโดะ นําทานสู ถนนกาน้ําชา (KEETTLE 
STREET) เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ญี่ปุ�นขนานแท อาทิ ขนมโมจิ ที่ข้ึนช่ือท่ีสุดของ
ญ่ีปุ�น กิมจิ ญี่ปุ�นหลากสีสัน ที่มาจากธรรมชาติ สําหรับคนที่ชอบทานกับขาวตม 
อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเทา มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นช่ือไมแพจังหวัดชิชูโอ
กะที่ชวยลดคอเลสเตอรอล, ตุกตาเกียวโต สัญลักษณที่โดงดังท่ีสุดในญ่ีปุ�น คือ 
เกอิชา, พดัญี่ปุ�น นําทานสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) เปนศาล
เจาช่ือดัง ที่นักทองเที่ยวที่มาเท่ียวเกียวโตทุกคนตางเดินทางมาดูโทริอิ (Torii) หรือ
ประตูศาลเจาที่เรียงตอทอดยาว จากตีนเขาไปถึงยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ประตูโท
ริที่เรียงรายกันเปนอุโมงคสีแดงน้ีเปนแหลงดึงดูดนักทองเท่ียวไดเปนอยาง
ดี   จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโอซากา ต้ังอยูบนเกาะฮอนชู ซึ่งเปนเกาะที่ใหญ
และอยูตรงกลางสุดของประเทศญี่ปุ�นถือเปนศูนยกลางทางการคาและเศรษฐกิจของ
ญ่ีปุ�นมาต้ังแตโบราณกาล ใหทานได ชอปปم�งยานชินไซบาชิ ซึ่งเปนศูนยกลางการ 
SHOPPING ที่ใหญที่สุดของนครโอซากา ท้ังรานคาเกาแก และทันสมัยปะปนกัน มี
สินคามากมายทั้งถูกและแพง โดยสองขางทางจะเต็มไปดวยรานคามากมาย ทั้ง
รานอาหาร ขนมหวานตางๆ เส้ือผา เคร่ืองสําอาง เคร่ืองใชไฟฟ�า ใหทานเลือกสรร
กันไดตามใจชอบ ทานจะไดพบกับ ถนนโดทงบุริ ซึ่งเปนถนนที่รวมรานอาหารช่ือดัง
ไวหลากหลาย อาทิเชน รานปูยักษ รานทาโกยากิ ซึ่งเปนของขึ้นช่ือของเมืองโอซากา
ที่ทานไมควรพลาด! และสัญลักษณของยานน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคาของกูลิ
โกะ ผลิตภัณฑขนมช่ือดังจากญี่ปุ�นน่ันเอง 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (8) 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SUNNY STONE HOTEL หรือระดับเทียบเทา 

   

วันที่ 5 ปราสาทโอซากา (ภายนอก)  - อิออน พลาซา - สนามบินคันไซ - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม (9) 

นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (ภายนอก) ซึ่งเปนปราสาทท่ีย่ิงใหญที่สุดในญ่ีปุ�น
ซึ่งสรางโยโชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ. 1585) เปน
สัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา ตัวปราสาทแบงเปน 5 ช้ัน โอบลอมดวย
กําแพงหินแกรนิต สรางไดอยางประณีตแลวสวยงาม พรอมท้ังบันทึกความงามใน
มุมที่ทานประทับใจ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (10) 

นําทานเดินทางสู  อิออน พลาซา  ศูนยรวมสินคาช้ันนําตางๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา
, กลอง, กระเป�า, รองเทา, เส้ือผา เปนตน รวมทั้ง “ราน 100 เยน” สินคาคุณภาพดี
ราคาแสนถูก อิสระใหทานไดเพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคาถูกใจฝาก
คนทางบานตามอัธยาศัยอยางจุใจ  

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เมืองโอซากา 
17.25  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย TG  เท่ียวบินที่ TG673 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
22.00  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ พรอมความ

ประทับใจ 



 

 

   

หมายเหตุ 

*** หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบินหรือการจราจรเปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัส
นําเท่ียวญ่ีปุ�น ตามกฎหมาย ของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ไดโดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจร
ในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลักจึงขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง**** 

โปรดทราบเงื่อนไขตางๆ ดังน้ี :  

1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร จะยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยจะใชอยูในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยาง
นอยประมาณ 1–3 วัน พรอมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 

2)  สําหรับโรงแรมที่ญ่ีปุ�น หองพักคอนขางเล็ก และบางโรงแรมจะไมมีหองพักสําหรับ 3 ทาน ซึ่ง
ทานอาจจะตองพักเปน หองที่นอน 2 ทาน และ 1 ทาน (แยกเปน 2 หอง) และบางโรงแรมใน
หองพักจะไมมีเตียงคู อาจจะมีแคเพียง 1 เตียง สําหรับนอน 2 ทานเทาน้ัน และบางโรงแรมหองพัก
แบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขออนุญาตจัดหองพักใหทาน แบบพักทานเดียว/หอง 

*** กรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวเดินทางภายในประเทศ หรือไฟลทตอ กรุณาติดตอเจาหนาที่บริษัทฯ 

ใหทราบกอนทําการออกต๋ัว มิฉะน้ันบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

ราคาทัวรรวม 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไป–กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัดพรอมภาษีสนามบินทุกแหงตามเสนทางที่ระบุใน
รายการ 



 

 

 (ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางได) 

2.คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 

3.คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 

4.คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2–3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา 

5.คารถรับ–สง และนําเท่ียวตามรายการ 

6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี 

7.น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบินไทย (TG) ขาไปและกลับทานละ 30 กก. 

8.คาไกดทองถ่ินนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 

9.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 

–การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
1,000,000บาท 

–คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000 บาท(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรมท่ีบริษัทได
ทําไว ) 

  

ราคาทัวรไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, 

คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือ
รายการ     (หากทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 

2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 4,000 เยนหรือ1,300บาท  ตลอดทริป ตอ 1 ทาน 



 

 

3.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ
ตองการใบกํากับภาษี) 

4.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 

5.คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)
พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน
โดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจง
เขา–ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) 

6.คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 

เง่ือนไขการจองและการใหบริการ 

1.ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 15,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 

2.สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด ขอสงวน
สิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 

3.การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย 
พรอมกรอกรายช่ือของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอรตผู
เดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป–กลับ) 

4.ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุก
คร้ัง มิฉะน้ันทาง บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงด



 

 

การใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

  

หมายเหตุ 

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางต่ํากวา  30 ทาน(ผูใหญ)โดย
บริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 

2.เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

3.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน 

4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งส้ิน อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชา
จากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดย
บริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 

5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

7.เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 

8.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน  



 

 

9.ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามัน ณ ปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามัน
ปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะเก็บคาใชจายเพ่ิมเติมตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินและภาษีน้ํามันตาม
สถานการณดังกลาว  

  

เร่ือง การยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทยเร่ิมบังคับใชในวันที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 

ทางรัฐบาลญ่ีปุ�นไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการพํานัก
ระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ�น ไดประกาศเร่ิมบังคับใชในวันที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถ
พํานักในประเทศญ่ีปุ�นได 15 วัน (หากผูยื่นประสงคจะพํานักในประเทศญ่ีปุ�นเกิน 15 วัน หรือไป
ทํางาน หรือมีวัตถุประสงคอ่ืนๆ จะตองย่ืนขอวีซาตามปกติ) 

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น มีดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร บริษัทจะเปนผูดําเนินการ
ออกเอกสารดังกลาว) 

2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�นได 
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม และ
อ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น 

(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 

  

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 



 

 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 

3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 


