
 

 

รหัสทัวร JWT1902272 
ทัวรญ่ีปุ�น โตเกียว โอซากา ใบไมเปลียนสี 6 วัน 4 คืน (TG) 
วัดอาซากุสะ   ถนนนากามิเสะ   ผานชมโตเกียวสกายทรี 
อุทยานแหงชาติฮาโกเน   ลองเรือทะเลสาบอาชิ   หุบเขาโอวาคุดานิ 
ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5   ศูนยจําลองแผนดินไหว   ผานชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ 
เรียนรูวิธีการชงชาแบบญ่ีปุ�น   ชอปปم�ง SAKAE   กิฟุ 
หมูบานชิราคาวาโกะ   เอ็กซโปซิต้ี   ศาลเจาฟุชิมิอินาริ   ริงกุเอาทเลต 
อิสระชอปปم�งหรือเลือกทัวรเสริมยูนิเวอรแซลสตูดิโอ 

 



 

 

วันท่ี รายการ B L D HOTEL 
1 กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูมิ 

TG642 : BKK-NRT (23.45-07.45+1) 
  

 
  

2 สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิ
เสะ-ผานชมโตเกียวสกายทรี-อุทยานแหงชาติฮาโกเน-
ลองเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุวานิ 

 
บน

เคร่ือง 

  FUJI HOTEL 
หรือเทียบเทา 

 

3 ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5-ศูนยจําลองแผนดินไหว-ผานชม
ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ-เรียนรูวิธีการชงชาแบบญี่ปุ�น-ช
อปปم�ง SAKAE  
 

   GIFU HOTEL 
หรือเทียบเทา 

4 กิฟุ-หมูบานชิราคาวาโกะ-โอซากา-เอ็กซโปซิต้ี    OSAKA HOTEL 
หรือเทียบเทา 

5 อิสระชอปปم�งหรือเลือกซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรแซลสตูดิโอ    OSAKA HOTEL 
หรือเทียบเทา 

6 เกียวโต-ศาลเจาฟูชิมิอินาริ-ริงกุเอาทเลต-สนามบินคัน
ไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ 
TG673: KIX-BKK 17.35-21.25 

  
 

 
บน

เคร่ือง 

 

 
 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินประเภทท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เน่ืองมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเท่ียวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ท้ังส้ิน อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
 
 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  
20.30 น.     พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร D สายการ

บินไทย มีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยตอนรับทาน 
23.45 น.     ออกเดินทางสูสนามบินนาริตะ ณ ประเทศญ่ีปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG642  
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีสอง สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ผานชม

โตเกียวสกายทรี  - อุทยานแหงชาติฮาโกเน - ลองเรือทะเลสาบอาชิ - หุบ
เขาโอวาคุดานิ  

07.45 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร เรียบรอยแลว ***สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหาร
สด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและ
จับ***  (เวลาท่ีญ่ีปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง)  กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 
นําทานเดินทางสู “มหานครโตเกียว” เพ่ือนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ “วัด
อาซากุสะ”    วัดที่ไดช่ือวาเปนวัดที่มีความศักด์ิสิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือ
มากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่
ศักด์ิสิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปน
สิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ต้ังของโคมไฟยักษที่มีขนาด
ใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยู
ดานหนาสุดของวัด ที่มีช่ือวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่
ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ือวา “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเปนท่ีต้ังของราน
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คาขายของ ท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา 
พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซ้ือเปนของฝากของที่ระลึก และทาน
สามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก“หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”
(Tokyo Sky tree) แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ 
(ไมรวมคาข้ึนหอคอย)  

 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางสู วนอุทยานแหงชาติ ฮาโกเน  ซ่ึงเปนสถานที่ทองเที่ยวที่
ไดรับความนิยม โดยเปนสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน-อิสึ ท่ีผูมาเยือน
สามารถช่ืนชมความงามแหงธรรมชาติ และดอกไมนานาพันธุหลากสีสันที่เบงบาน
ตลอดท้ังป ทิวทัศนท่ีสวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และ 
โอวาคุดานิ ฮาโกเนยังมีช่ือเสียงในเร่ืองของการเปนแหลงน้ําพุรอน ที่แปลกไปกวาน้ัน
คือ มีจํานวนน้ําพุรอนมากถึง 17  แหง นําทาน ลองเรือโจรสลัด ท่ีทะเลสาบอาชิ 
(ใชเวลาประมาณ 10-15 นาที) ทะเลสาบที่กอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวัน
ใดอากาศสดใส ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิ
เปนฉากหลัง (หมายเหตุ : เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ�นเปนประเทศที่ตระหนักเร่ือง
ความปลอดภัยมาเปนอันดับแรก หากวันท่ีเดินทางมีลมแรง,หมอกลงเยอะ หรือ 
เหตุการณทางธรรมชาติอ่ืนๆ เรืออาจจะงดการใหบริการ) นําทานเดินทางสู หุบ
เขาโอวาคุดานิ (Owakudani) ต้ังอยูที่เมืองฮาโกเนในจังหวัดคานากาวา บอกได
เลยวาน่ีก็เปนอีกหน่ึงแลนมารกที่ตองมาปกหมุดของเมืองน้ีเลย นักทองเที่ยว
สวนมากจะตองมาล้ิมรสไขดําแหงหุบเขาโอวาคุดานิกันใหได ซ่ึงไขดําจากน้ําพุรอน
ธรรมชาติ โดยดานนอกของเปลือกไขจะเปนสีดําเน่ืองจากถูกแรกํามะถัน มีความ
เช่ือวาเม่ือทานไขดํา 1 ลูก จะมีอายุยืนข้ึน 7 ป 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ   
พักท่ี FUJI HOTEL หรือระดับเดียวกัน  

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ น้ําแรในสไตล
ญี่ปุ�น ซึ่งชาว ญ่ีปุ�นเช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลวจะทําใหผิวพรรณสวยงามและ
ชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 
 
 
 

 
วันท่ีสาม ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 - ศูนยจําลองแผนดินไหว - ผานชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - 

เรียนรูวิธีการชงชาแบบญ่ีปุ�น - ชอปปم�ง SAKAE นาโกยา 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู “ภูเขาไฟฟูจิ” เปนภเูขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ�น รอบๆ ภูเขาเต็มไป
ดวยธรรชาติอันงดงามท่ีลงตัว ความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตรซึ่ง
เปนสัญลักษณสําคัญของประเทศญี่ปุ�น นําทานข้ึนสูช้ันที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอ
สงวนสิทธ์ิไมขึ้น ในกรณีที่อากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปด) ท่ีเพ่ือชม
ทัศนียภาพของภูเขาไฟ ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิว
โดยรอบของภูเขาไฟฟูจิซ่ึงเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และสัมผัสกับความหนาว
เย็น ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บไว และเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกซึ่ง



 

 

เปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย และผานชม
ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว EARTH 
QUAKE MUSEUM ที่จําลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสกับ
บรรยากาศของการจําลองเร่ืองราวเก่ียวกับแผนดินไหวที่เกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ�น 
หรือเลือกทดสอบบานจําลองสถานะการณแผนดินไหว รับการส่ันสะเทือนจากข้ัน
ต่ําสุดสูข้ันสูงสุด และศึกษาเรียนรูประสบการณ ในหองจําลองตางๆ จากน้ันอิสระ
ใหทานไดเลือกซ้ือของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานสัมผัสประสบการณ พิธีชงชาแบบญ่ีปุ�น ใหทานไดเรียนรูและสัมผัสวิธีการ
ชงชาแบบคนญ่ีปุ�น และอิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาราคาถูกตามอัธยาศัย จากน้ัน
ใหทานพักผอนตามอัธยาศัย และนําทานเดินทางสู ยานชอปปم�ง ซาคาเอะ ซา
คาเอะถือเปนหน่ึงในยานทองเท่ียวและแหลงชอปปم�งสําคัญของเมืองนาโกยา อิสระ
ใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
พักท่ี GIFU HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 



 

 

วันท่ีส่ี กิฟุ-หมูบานชิราคาวาโกะ-โอซากา-เอ็กซโปซิต้ี 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีปุ�น
ขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือน
ธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาว
ไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบาน
สไตลน้ีวา “กัสโช” และมีผูคนจากท่ัวทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามในแตละป
ไมต่ํากวา 680,000 คน เลยทีเดียว  

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางสูเมือง โอซากา (Osaka) เมืองอันดับสองและขนาดใหญเปนอันดับสาม
ของญ่ีปุ�น เปนเมืองเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภูมิภาคคันไซ อีกท้ังยังมีสถานท่ี
ทองเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย นําทานชอปปم�ง เอ็กซโปรซิต้ี เปน
สวนหน่ึงของสวนสาธารณะที่สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโปประเทศญี่ปุ�น 
ที่จัดข้ึนเมื่อป 1970 ต้ังอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา มีเน้ือท่ีทั้งหมดราว ๆ 
172,000 ตารางเมตร โดยอยูดานหนาสถานีรถไฟฟ�า Bampaku-kinen-koen 
ภายในพ้ืนที่แหงน้ีถูกเติมเต็มไปดวยสถานท่ีเพ่ือความบันเทิงมากมาย ภายใตคอน
เซ็ปต fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering  

ค่ํา         อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
ท่ีพัก  OSAKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันท่ีหา อิสระชอปปم�งหรือเลือกทัวรเสริมยูนิเวอรแซลสตูดิโอ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารใหทานอิสระทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ ภายในเมืองโอซากา โดยมี
ไกดใหคําแนะนําการเดินทาง (ไมมีรถบัสบริการ) 

 แนะนําสถานท่ีทองเที่ยวเมืองโอซากาและเมืองรอบๆ 
 วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji) หน่ึงในวัดที่เกาแกที่สุดของญ่ีปุ�น เช่ือกันวา

เปนวัดพุทธแหงแรกขอประเทศญ่ีปุ�น 
 พิ พิธภัณฑสัตวทะเลโอซากา (Osaka Aquarium) ห รือท่ี เรียกวา 

Kaiyukan ต้ังอยูที่  Tempozan Harbor Village บริเวณอาวโอซากา 
พิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ดีท่ีสุดของญี่ปุ�น มีสัตวน้ําหลากหลายชนิดที่อาศัยอยูใน
มหาสมุทรแปซิฟก 

 ศาลเจาเฮ อัน (Heian Shrine) เปนศาลเจ า ท่ีมี ความงดงามและ
สถาปตยกรรมท่ีโดดเดนจากศาลเจาอ่ืนๆของญี่ปุ�น ถึงแมศาลเจาเฮอันจะ
ไมไดมีประวัติความเปนมายาวนานหลายรอยปเหมือนศาลเจาอ่ืนๆของ
เกียวโต 

 วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพอโตแห งเมืองนารา ห รือ  ไดบุตสึ  
(Daibutsu of Nara) เป นห น่ึ งใน วัด ท่ี มี ช่ื อ เสีย งม ากที่ สุ ด และมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศญ่ีปุ�น 

 



 

 

แนะนําแหลงชอปปم�ง 
 โดทงโบริ หรือดงโทโบริ (Dotonbori) หน่ึงในสถานบันเทิงยามค่ําคืนท่ี

โดงดังของโอซากา เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายท่ีเปดใหบริการ 24 
ช่ัวโมง 

 อะเมะริคามูระ Amerikamura เปนแหลงแฮงคเอาของวัยรุนโอซากา 
คลายกับยานฮาราจูกุของโตเกียว ยานน้ีก็จะไดพบกับแฟช่ันการแตงตัวของ
วัยรุน และวัฒนธรรมของชาวญ่ีปุ�น มีบรรยากาศคร้ึกคร้ืน ระหวางทางมี
รานกาแฟ เส้ือผา และรานขายของตางๆมากมาย เปนอีกยานหน่ึงท่ีนามา
เดินเลน 

หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม  
(ไมรวมในคาทัวรผูใหญทานละ 2800 บาท เด็ก 2-11 ราคา 2400 บาท )  

 ยูนิเวอรซัล สตูดิโอส  เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) 
เปดเม่ือเดือนมีนาคม ป 2001 เปนสวนสนุกแหงแรกของยูนิเวอรแซล 
สตูดิโอ ที่ เปดในเอเชีย ภายในมี ท้ังหมด 8 โซน: Hollywood, New 
York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, 
Amity Village และ Universal Wonderland ผู เข าชมสามารถ
เพลิดเพลินไปกับเคร่ืองเลนตางๆ ต้ังแตเคร่ืองเลนสําหรับเด็กๆไปจนถึง
รถไฟเหาะท่ีหวาดเสียวสุดๆ นอกจากน้ี ยังมีห นัง 3 มิ ติ  อยางเชน 
Spiderman, Back to the Future, Terminator 2 , Jurassic 
Park และเร่ืองใหมลาสุดอยาง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกน้ัน จะมี 
Universal City walk Osaka ซึ่งเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญ ที่มี
โรงแรม รานคา รานอาคารจํานวนมาก รวมท้ังรานที่ขายสินคาของยูนิเวอร
แซล สตู ดิโอ และของที่ ระลึกของเมืองโอซากา และใกลๆกันก็ยังมี
พิพิธภัณฑทาโกะยากิ มีรานทาโกะยากิช่ือดังของโอซากามาเปดใหไดล้ิม
ลองรสชาติด้ังเดิม ของกินข้ึนช่ือของโอซากา ที่ไดรับการโหวตจากชาวเมือง
วาเปนสุดยอดรานทาโกะยากิ รวมกันมาเปดอยูท่ีแลว พิพิธภัณฑน้ีต้ังอยูที่
ช้ัน 4 ของหางแหงน้ี (ราคาบัตรยูนิเวอรแซล 

**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย** 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีพัก OASAKA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
วันท่ีหก เกียวโต-ศาลเจาฟุชิมิอินาริ-ริงกุเอาทเลต-สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณ

ภูมิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) ซ่ึงเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ�นมา
ยาวนานที่สุด คือต้ังแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียว
โตจึงเปนเมืองสําคัญท่ีเต็มไปดวย
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของ
ญ่ีปุ�นดวย นําทานชมศาลเจาเทพ
เจ า จ้ิ งจ อ ก อิ น า ริ  (Fushimi 
Inari Shrine)  ห รื อ ท่ี ค น ไท ย
ชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง เปน
ศาลเจาชินโต มีช่ือเสียงโดงดังจาก 
ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดง ท่ีเรียงตัวกันจํานวนหลายหม่ืนตนจน
เปนทางเดินไดทั่วทั้งภูเขาอินาริ ท่ีผูคนเช่ือกันวาเปนภูเขาศักด์ิสิทธิ์ โดยเทพอินาริ



 

 

จะเปนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ การเก็บเก่ียวขาว รวมไปถึงพืชผลไรนา
ตางๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเปนสัตวคูกายจึงสามารถพบเห็นรูปปم�นจ้ิงจอกมากมาย
ดวยเชนกัน  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง ริงกุเอาทเล็ต แหลงชอปปم�งใหญใกลกับ สนามบิน
คันไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคา “ แบรนดเนม ” ช่ือดังหลากหลาย
และสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองสําอาง, เคร่ืองประดับ, เส้ือผา, กระเป�า, 
รองเทาอุปกรณกีฬา, เคร่ืองใชไฟฟ�า และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนดญ่ีปุ�นโก
อินเตอรมากมายกับคอลเลคช่ันเส้ือผาลาสุด 

 จากน้ันไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เมืองโอซากา 
17.35 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS 

เท่ียวบินที ่TG673 
21.25 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

*** ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลทั้งหมดกอนการจอง  
เพื่อความถูกตองและความเขาใจที่ตรงกันระหวางทานและบริษัทฯ *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงื�อนไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพื�อประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขแลว้และไมส่ามารถ เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะ
อื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื�องจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรม 

อนัเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 
วันเดินทาง ผูใหญพักหองละ 2-3 ทาน 

ทานละ 
ราคาไมรวมต๋ัว

ทานละ 
พักเด่ียวเพ่ิม 

ทานละ 
1 – 6  พ.ย. 62 38,999 28,999 10,900 

7 – 12  พ.ย. 62 39,999 29,999 10,900 
14 – 19  พ.ย. 62 39,999 29,999 10,900 
21 – 26  พ.ย. 62 39,999 29,999 10,900 

 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  

ราคา INFANT ทานละ 12,900 บาท 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน (ถามี)ทานละ 2,000 บาท/

ทริป  (ชําระท่ีสนามบินสุวรรณภูมิในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
 คาที่พักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตาง ๆ ที่มิไดระบุในรายการ 



 

 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกคร้ัง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 
20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี) 

 
เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 
20,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 หากทานท่ีตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 



 

 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู สูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปล่ียน
ช่ือผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน 
การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ  เปนตน 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันใน
ประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  



 

 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มฉิะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  



 

 

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนน้ันๆ ซ่ึงหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 



 

 

ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงท้ังหมด ซ่ึงโดย
สวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  

จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 
 
บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


