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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ) – โอซากา (สนามบินคนัไซ)  
(TG622 23.59-07.30) 

20.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบิน
ไทยเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

23.59 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  
TG622 
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

วันที่ 2 
โอซากา (สนามบินคันไซ) – เกียวโต – วัดคินคะคุจ ิ– อาราชิยามา –  
สะพานโทเก็ตสึเคียว – อุโมงคป�าไผ – ชอปปم�ง JR KYOTO STATION 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว 
[สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและเปนที่พํานักของจักรพรรดิญี่ปุ�น ในชวง
ป 794 – 1868 และปจจุบันนี้ก็เปนเมืองที่ใหญเปนอันดบั 7 ของประเทศ รวมทั้งมี
ประชากรอีกราวๆ 1.4 ลานคน ซึ่งสภาพบานเมืองยังคงอนุรักษเอาไวในสภาพอดีต
ซะเปนสวนมาก วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เปนวัดเกาแก
ของเมืองเกียวโต เปนวัดที่รูจักมากที่สุดวัดหนึ่งในประเทศญี่ปุ�น สรางเมื่อป พ.ศ. 
1940 ในอดีตพลับพลาหลังนีเ้คยถูกลอบวางเพลิงในป พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุที่
บวชอยูในวัด ซึ่งศาลาสีทองที่เห็นในปจจุบันเพิ่งไดรับการแปะผนังทองไปเมื่อป พ.ศ.
2530 ที่ผานมา จึงมองเห็นเหลืองอลามสะทอนในสระนํ้าอยางสวยงาม วัดคินคะคุจิ 
ประกอบดวย วิหารมี 3 ชั้น โดยชั้นแรกมีลักษณะเปนพระราชวัง ชั้นที่สองเปนแบบ

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) (TG622 23.59-07.30) 

วนัที� �.  โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – เกียวโต – วดัคินคะคจุ ิ– อาราชิยาม่า – สะพานโทเกต็สเึคียว – อโุมงคป่์าไผ ่–  

  ชอ้ปปิ�ง JR KYOTO STATION 

วนัที� �.  เกียวโต – ศาลเจา้ฟชูิม ิอินาร ิ– กิจกรรมชงชา – นารา – วัดโทไดจิ – โอซากา้ – ชอ้ปปิ�งชินไซบาชิ 

วนัที� �.  สวนสนกุยนูิเวอรแ์ซลสตดูิโอ (รวมบัตรเขา้) 

วนัที� �.  อิสระท่องเที�ยวและชอ้ปปิ�งเมืองโอซากา้ 

วนัที� �.  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – รงิคก์ ุพรเีมียม เอาทเ์ลท็ – อิออน มอลล ์– โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรรภูมิ) 

(TG673 17.35-21.25) 



 

 

บานซามูไร สวนชั้นที่สามเปนแบบวัดเซน มีตํานานเกี่ยวกับการตูนเรื่องอิกคิวซัง วา
วัดนี้เคยเปนที่พํานักของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ ผูที่ชอบทายปุจฉา-วิสัชนา กับอิกคิว
ซังในการตูนเรื่องอิคิวซัง เณรนอยเจาปญญา ก็จําลองเรื่องราวเหตุการณของศาลา
ทองในวัดนี้ใหเปนปราสาทของทานโชกุน กอนที่จะยกใหเปนทรัพยสมบัติของวัดโร
กุนนอนจ ิ

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 อาราชิยามา (Arashiyama) เปนอีกเขตหนึ่งที่นักทองเที่ยวนิยมมากัน อยูทางตะ

วักตกของเกียวโต โดยเริ่มเปนที่นิยมตั้งแตสมัยเฮอัน (794-1185) เปนตนมา และ
จะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอยางคับคั่งในชวงที่ดอกซากุระบานและชวง
ใบไมแดงหรือใบไมเปลี่ยนสี ตัวเมืองอาราชิยามานั้นจะคึกคักมากในชวงวันหยุด มี
ทั้งรานคา รานอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวไดเรื่อยๆ สถานที่ที่
ไดรับความนิยมอีกที่หนึ่งเมื่อมาถึงเมืองนี้ก็คือ อุโมงคป�าไผ (Bamboo) ทางเดินที่
โอบลอมดวยตนไผสีเขียวที่สูงมาก สวนทางตอนเหนือของเมืองนั้นจะมีวัดเล็กๆ 
กระจายอยูทั่วไปตามภูเขาที่เขียวชะอุม จุดทองเที่ยวที่สวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน 
ที่ตั้งของ สะพานโทเกต็สึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของอารา
ชิยามา เปนสะพานที่ใชขามแมนํ้าสายใหญของเมือง ซึ่งอยูไมใกลกับตัวเมืองมากนกั 

 

 สถานีรถไฟเกียวโต [JR KYOTO STATION] เปนสถานีรถไฟสายหลักของเกียว
โต และเปนหนึ่งในสถานีรถไฟทีใ่หญที่สุดของประเทศญี่ปุ�น มีการออกแบบอาคารให



 

 

ดูสมัยใหม และยังเปนแหลงศูนยรวมรานคา รานอาหารมากมายตั้งอยูเรียงรายทั้ง
ดานในและดานนอกสถานี แถมที่นี้ยังมีศูนยการคา Porta ขนาดใหญใหไดชอปปم�ง
กันอีกดวย 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ รานอาหาร 
ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ARISTON KYOTO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 
เกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ – กิจกรรมชงชา – นารา – วัดโทไดจิ – โอซากา 
– ชอปปم�งชินไซบาชิ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ศาลเจาฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจาจิ้งจอกเปนศาลเจาชินโต 

(Shinto) ที่มีความสําคญัแหงหนึ่งของเมืองเกยีวโต มีชื่อเสียงโดงดงัจาก ประตูโทรอิิ 
(Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันขางหลังศาลเจาจํานวนหลายหมื่นตน
จนเปนทางเดินไดทั่วทั้งภูเขาอินาริ (Mt. Inari) ที่ผูคนเชื่อกันวาเปนภูเขาศักดิ์สิทธ 
โดย เทพอินาริ (หรือ พระแมโพสพ ตามความเชื่อของไทย) จะเปนตัวแทนของความ
อุดมสมบูรณ การเก็บเกี่ยวขาว รวมไปถึงพืชผลไรนาตางๆ และมักจะมีจิ้งจอกเปน
สัตวคูกาย (บางก็วาทานชอบแปลงรางเปนจิ้งจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปم�นจิ้งจอก
มากมายดวยเชนกัน ศาลเจาแหงนี้มีความเกาแกมากถูกสรางขึน้ตั้งแตกอนสรางเมอืง
เกียวโตซะอีก คาดกันวาจะเปนชวงประมาณปค.ศ. 794 หรือกวาพันปมาแลว อีกทั้ง
ที่แหงนี้ยังไดเปนสวนหนึ่งของภาพยนตรฮอลลีวูด เรื่อง MEMOIRS OF GEISHA 
อีกดวย 

 



 

 

 สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ�น นั่นก็คือ การชงชาญี่ปุ�น (Sado) โดยการชง
ชาตามแบบญี่ปุ�นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การจับถวยชา และการ
ดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นลวนมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเปนอยาง
มาก และทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย ซึ่งกอนกลับใหทาน
อิสระเลือกซื้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เมืองนารา (Nara) อดีตเมืองหลวงเกาของชาวญี่ปุ�น ที่ตั้งขึ้นมาในป 710 และ

ไดรับอิทธิพลของศาสนาพุทธอยางเตม็ที่ จนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ยังคงมีสถานที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตรมากมาย รวมไปถึงวัดวาอารามที่เกาแกที่สุดอีกดวย วัดโทไดจิ 
(Todaiji) วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) 
นับเปนหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของ
ประเทศญี่ปุ�นอยางมาก จุดเดน คืออาคารหลักของวัดแหงนี้ เปนอาคารไมที่ใหญ
ที่สุดในโลก หลวงพอโตหรือ ไดบุตสึ ยังเดนที่ประดิษฐานดานในอาคารหลักนี่ ซึ่งก็
เรียกไดวามีขนาดที่ใหญมากที่สุดของญี่ปุ�น มีความสูงมากถึง 15 เมตร วัดแหงนี้นั้น
ถูก สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 752 สามารถตรัสรูได และเปนที่ชื่นชอบสําหรับนักทองเทีย่ว
ก็คือเจากวางนอยใหญที่เดินควักไขวไปมา ซึ่งก็สามารถใหอาหารกวางเหลานั้นดวย
ขนมแซมเบที่ทํามาสําหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมีรานที่ขายราคาก็จะอยูประมาณ
หอละ 150 เยน 

 

 ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) หนึ่งในยานบันเทิงยามคํ่าคืนที่โดงดังของโอซากา 
เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง ถนนแหงนี้จะเลียบริม
คลองโดตงโบริ และยังมีทั้งรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย ในชวงกลางคืนก็จะ
เปดไฟประดับประดาสวยงามป�ายรานคาตางๆ รวมไปถึง ป�ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico 
Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ที่เปนสัญลักษณ
ของเมือง บริเวณแหลงชอปปم�งที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคา



 

 

ปลีก รานเครื่องสําอาง รานรองเทา กระเป�า นาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม 
รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ�นและตางประเทศ เชน Zara , H&M , Beans , 
ABC Mart , GU เปนตน เรียกวามีทุกอยางที่ตองการรวมกันอยูบริเวณนี ้

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูที่พัก WELINA DOTONBURI HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 สวนสนุกยูนิเวอรแซลสตูดิโอ (รวมบัตรเขา) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิด
ตื่นเตน ระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง “แบ็คด
ราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค” นั่งเรือเพื่อพบกับ
ความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยูในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา 
1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว) และสนุกสนานไปกับ “สไปเดอรแมน” ที่รอใหทาน
พิสูจนความมันส พรอมทั้งพบกับโซน “วันเดอรแลนด” เปนโซนสวนสนุกสไตล
ครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักอาทิเชน Hello Kitty, 
Snoopy, Sesame Street โซน The Wizarding World of Harry Potter 
ที่สรางเพื่อเอาใจเหลาสาวกของแฮรรี่พอตเตอร ใหทานไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศ
ของโลกเวทมนตรในฉากตางๆจากภาพยนตร โซนTHE FLYING DINOSAUR 
เปดประสบการใหม กับเครื่องเลนใหมลาสุด ที่จะไดใหคุณบินได ในโซน Jurassic 
Park เปนอีก 1 ใน เครื่องเลนหวาดเสียวสุดๆ และสามารถหมุนไดรอบทิศทางถึง 
360องศา บนระยะทาง 1,124 เมตร และจุดทิ้งดิ่งสูงสุดถึง 37.8 เมตร โซน 
MINION PARK เปนโซนที่สรางเอาใจสาวกเจาตัวเหลืองสุดกวนที่โดงดังมาจาก 
เรื่อง Despicable Me ซึ่งไฮท ไลทของโซนนี้คือ Despicable Me Minion 
Mayhem ภายในจะประกอบไปดวย รานคาขายของที่ระลึก รานอาหาร โชวตางๆ
มากมาย รวมทั้งยังมีเครื่องเลนแนว 3-D มากมาย แถมยังเปนโซน "Minion Park" 
ที่ใหญที่สุดในโลกอีกดวย 
* เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จงึไมมบีริการอาหารกลางวันและอาหาร



 

 

คํ่า * 
 

ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูที่พัก WELINA DOTONBURI HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 อิสระทองเที่ยวและชอปปم�งเมืองโอซากา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ใหทานไดเลือกอิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆใน เมืองโอซากา โดยมีไกดคอยให
คําแนะนําตางๆกับทานในการเดินทาง เชน ยานชินไซบาชิ เต็มไปดวยความ
หลากหลายของรานคาและแบรนดดังมากมายตั้งอยูปะปนไปกับรานคาแบบดั้งเดิมของ
ญี่ ปุ� น  ได แ ก  Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis 
Vuitton และอื่นๆ เรียกไดวาเปนศูนยรวมแทบจะทุกยี่หอดังทั่วโลกเลยก็วาได  
นอกจากนี้แลวยังมีสินคาจําพวกอาหารและเครื่องดื่มหรือตุกตานารักๆ ก็มีใหเลือกซื้อ
เชนกัน และนอกเหนือไปจากรานคาทันสมัยจากแบรนดตางๆ แลวที่ชินไซบาชิยังมี 
Shopping Arcade ที่เอารานคาเล็กๆ มารวมไวภายใตหลังคาเดยีวกันมเีสนทางยาว
ประมาณ 600 เมตรมีสินคาใหเลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดั้งเดิม,อัญมณี
เครื่องประดับและรานหนังสือ เปนแหลงที่ตั้งของหางสรรพสินคาชื่อดังและรานคา
มากมายใหทานไดชอปปم�งไดจุใจ และยังมีสถานที่ทองเที่ยวสําคัญๆตางๆมากมาย เชน 
วัดชิเทนโนจ ิ พิพธิภณัสัตวนํ้าไคยกูัง ศาลเจาเฮอัน 
ชิงชาสวรรคเท็มโปซาน อะเมะริคามรูะ เลโกแลนด 
หุนยนตเหล็กเท็ตสึจิน พิพิธภัณฑวิทยาศาตรโอซากา 
* เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มทีจ่งึไมมบีริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า* 



 

 

 

 
ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูที่พัก WELINA DOTONBURI HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 ปราสาทโอซากา (ดานนอก) – ริงคก ุพรีเมียม เอาทเลท็ – อิออน มอลล –  
โอซากา (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรรภูมิ) 
 (TG673 17.35-21.25) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ชมบริเวณ (ดานนอก) ของ ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) ซึ่งถือไดวาเปน

สัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออก
คําสั่งใหกอสรางปราสาทแหงนีน้ับเปนแลนดมารกอันดับหนึ่งของโอซากาที่ตองมาเยือน
สักครั้ง 

 ริงคกุ พรีเมียม เอาทเล็ท (Rinku Premium Outlet) แหลงชอปปم�งขนาดใหญ ที่มี
การออกแบบใหดูเหมือนกับรีสอรทโดยไดแรงบันดาลใจมาจากเมืองทาชารลสตันอันมี
ประวัติศาสตรของอเมริกาและมีรานคาถึง 150 รานที่พรอมใหทานไดเดินเขาไปเลือก
ซื้อของ ทั้งสินคาแบรนดเนมของญี่ปุ�น หรือ ของตางชาติ เชน Prada , Burburry , 
Coach , Nike , Adidas , Dior , Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 

 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ชอปปم�งตอที่  หางอิออน มอลล (Aeon mall) ใหทานไดซื้อของฝากมากมาย
หลากหลายชนิด อาทิเชน ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไมตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับราน 
100 เยน ทีทุกอยางในรานราคาเพียง 100 เยนเทานั้น 

 สมควรแกเวลาเดินทางนําทานเดินทางสูสนามบินโอซากา 



 

 

17.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลา
บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทปิมัคคุเทศนทองถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /
ทาน/ทริป หัวหนาทัวรทีด่แูลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

 
 

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง : OSAKA KYOTO UNIVERSAL STUDIO JAPAN 6วัน 4คืน 
โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 7 
ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 03 – 08 เม.ย.63 56,900 56,900 54,900 8,900.- 34,900 

วันที่ 22 – 27 เม.ย.63 50,900 50,900 48,900 8,900.- 33,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบรบิูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครือ่งบิน 
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการ
เดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ
เพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน 
บางสายการบินมกีารการนัตีมดัจําทีน่ั่งกบัสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไม
วายกเลิกดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคา
ทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคน
เขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคเุทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเปนชั้น

ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และ
ถาโดยการชาํระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทาง
โรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักให
ตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินหการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 
2562 เปนตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดนํ้าหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่อง
จาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทานั้น  

6.  คาประกันอุบัติ เหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 
1,000,000 บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
3 ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
1.5 ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
  



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิก

วีซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถา
กรณีทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่ม
ในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจาก
รายการ คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ

ขึ้นกอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน

เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติ เหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

รายละเอียดเกี่ยวกบัมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีปุ่�นใหกบัคนไทย ผูทีป่ระสงคจะพาํนักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถปุระสงคเพือ่การทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมอืง เพื่อเปนการยืนยัน
วามคีุณสมบตัิในการเขา ประเทศญีปุ่�น 



 

 

**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและ
เอกสารเรือ่งที่พกัทางบรษิัทจะจดัเตรียมใหกับลูกทวัร แตทัง้นีข้ึ้นอยูกับการพิจารณาของกอง
ตรวจคนเขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พาํนักในประเทศ

ญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บตัรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศพัททีต่ดิตอไดระหวางทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน 

รูจัก โรงแรม และอื่นๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบตัิการเขาประเทศญีปุ่�น (สําหรบักรณีการเขาประเทศญีปุ่�นตามมาตรการยกเวน
วีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนกิสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขดัตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพือ่การพาํนกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานกัไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมปีระวตัิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรอืมิไดอยูในระยะเวลาของการ

ถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใหเขา
ประเทศ 


