
 

 

รหสัทวัร  B2B2000461   
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว นาโกยา โอซากา ซากุระบานฉํ่า 6วัน 4คืน (TG) 
วัดอาซากุสะ | ชมซากรุะ ริมแมนํา้สุมดิะ | ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | ภูเขาไฟฟูจ ิ
ศาลเจาฟชูิมอิินาริ | ชมซากรุะ สวนอนุสรณบมัปาคุ | ชอปปم�งชินไซบาชิ | แชออนเซ็น 

 

 

 

 

 

  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG640  22.10-06.20+1) 

วนัที� �.  โตเกียว (สนามบินนารติะ) – วดัอาซากสุะ – ชมซากรุะรมิแม่น ํ�าสมุิดะ –ถ่ายรูปโตเกียวสกายทร ี- ชอ้ปปิ�งชนิจูก ุ 

วนัที� �.  ชมซากรุะ สวนอเุอโนะ – ภูเขาไฟฟจูิ – ศนูยจ์าํลองแผ่นดินไหว - บฟุเฟ่ตข์าป ู– แช่ออนเซ็น 

วนัที� �.  ชิซูโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า-ศาลเจา้โอสคุนันอน  - ชอ้ปปิ�งโอส–ุ ชอ้ปปิ�งซาคาเอะ  -นาโกย่า 

วนัที� �. นาโกย่า  -  เกียวโต – ศาลเจา้ฟชูิมิอินาร ิ- โอซากา้ – ชอ้ปปิ�งชินไซบาช ิ 

วนัที� �.  ปราสาทโอซากา้(ดา้นนอก) –ชมซากุระสวนอนสุรณบ์ัมปาค-ุOSAKA EXPO CITY - โอซากา้ (สนามบนัคนัไซ ) (TG6673 17.35-21.25) 

 



 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(TG640 / 22.10-06.20+1) 

19.00 น. คณะพรอมกันทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาที่ใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสมัภาระ 

22.10 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่
TG640 
(สายการบินมบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

วันที่ 2 
โตเกียว (สนามบินนารติะ) - วัดอาซากุสะ - ชมซากรุะริมแมนํา้สุมดิะ - ถายรปู
โตเกียวสกายทร ี- ชอปปم�งชินจูก ุ

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเรว็กวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมอืง ดานศุลกากร และรบักระเป�าเรียบรอยแลว [สาํคญั
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนือ้สัตว พชื ผกั ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัที่เกาแกที่สดุในกรงุโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจา
แมกวนอิมทองคาํ ทานยงัจะไดเกบ็ภาพประทบัใจกับโคมไฟขนาดยักษทีม่ีความสงูถงึ 
4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวดั และยังสามารถเลือกซือ้เครือ่งรางของ
ขลังไดภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปปم�งทีม่ีชื่อเสียงของ
วัด มรีานขายของที่ระลกึมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณและ
ตบทายดวยรานขายขนมทีค่นญีปุ่�นชื่นชอบ 

 เดินสูริมแมนํา้สุมดิะ ชมความงามของซากุระ อิสระใหทานไดถายรปูเก็บภาพความ
ประทบัใจหอคอยที่สูงที่สดุในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) ที่
เปดเมือ่ 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงู 634 เมตร และสามารถทาํลายสถติคิวาม
สูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมคีวามสงู 600 เมตร กับ CN Tower ใน
นครโตรอนโต ของแคนาดา ทีม่คีวามสูง 553 เมตร 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ รานอาหาร 
 เดินทางสู ยานชอปปم�งชินจกู ุเพลิดเพลินกบัการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย และ 

เครื่องใชไฟฟ�า กลองถายรูปดิจติอล นาฬกิา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณ
ผูหญงิดวย กระเป�า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟชั่นสําหรบัวัยรุน 
เครื่องสําอางคยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
และอื่นๆอีกมากมาย 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ ชินจูก ุ
 นําทานเดินทางเขาสูที่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 
ชมซากุระ สวนอุเอโนะ - ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนยจําลองแผนดนิไหว - บฟุเฟ�ตขาปู - 
แชออนเซ็น 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว ภายในมีทัง้วัด 

ศาลเจา ทะเลสาบ และสวนสัตว มตีนไมมากมาย ใหบรรยากาศรมรื่นจงึเปนสถานที่ที่
ชาวโตเกียวนิยมมาพักผอนกัน และในฤดูใบไมผลิของทุกๆปสวนอุเอโนะจะไดรับความ
นิยมเปนอยางมากในการมาชมซากรุะ โดยจะมตีนซากุระเรียงรายอยูทัง้สองขางยาวไป
ตามทางเดินภายในสวน มีจาํนวนมากกวา 1,000 ตน ทําใหดงึดูดผูคนจํานวนมากมา
เย่ียมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันวา งานฮานาม ิ (โดยปกติซากุระจะ
บานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได



 

 

ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 

 
 เดินทางสูจังหวดัชซิูโอกะ และ จังหวดัยะมะนะชิ ซึง่อยูทางตะวันตกของ โตเกียว ซึง่

เปนที่ตัง้ของภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ รานอาหาร 
 ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ทีต่ัง้ตระหงานอยูเหนอืเกาะญี่ปุ�นดวยความสงู 3,776 เมตร 

จากระดับนํ้าทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขา
ไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกบัสภาพภมูิอากาศ) เพือ่ชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถ
มองเห็นทะเลสาบทัง้หากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิบ์นยอด
เขาฟูจิ ถายภาพที่ระลกึกับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามสีัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึง่เปนภเูขา
ไฟที่ยังดับไมสนิท และมคีวามสงูที่สดุในประเทศญี่ปุ�น 
หมายเหต:ุ ในกรณทีี่ ภูเขาไฟฟูจไิมสามารถขึ้นไดเนื่องจากสภาพอากาศ ทาง
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทวัรเปน Fuji Visitor Center ซึง่ทาน
สามารถศกึษาความเปนมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่ระลกึเกี่ยวกบัภูเขาไฟฟูจิ
ได และยังเปนจดุถายรปูกบัภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามในชวงฤดูหนาว 

 
 ศูนยจําลองแผนดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมหีองจัดแสดงขอมูลการปะทุ

ของภูเขาไฟจากทกุมุมโลก มีหองจดัฉากการเกิดแผนดินไหว และ ความแรงของการ
สั่นสะเทือนในระดบัรคิเตอรตางๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีด
ขวางตางๆ หลังจากเกิดแผนดินไหวไปแลว จากนั้นจะปดทายดวยโซนชอปปم�งสินคา



 

 

ตางๆมากมายที่เปนโปรดกัสของญี่ปุ�น 
ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูที่พกั FUJI HOTEL หรอืเทียบเทา ผอนคลายกบัการแชนํา้จาก

แรธรรมชาติสไตลญีปุ่�น 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษสไตลญี่ปุ�น พรอม

นํ้าจ้ิมรสเดด็ 

 

วันที่ 4 
ชิซโูอกะ - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกยา - ศาลเจาโอสคุันนอน - ชอปปم�งโอสุ -  
ชอปปم�งซาคาเอะ - นาโกยา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู ชซิูโอกะ ชมทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เปนแหลงเพาะพันธุปลาไหลที่

ใหญที่สุดในประเทศญี่ปุ�น อิสระใหทานไดชมทิวทศันของทะเลสาบหรือเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑจากปลาไหลนานาชนดิพรอมภัตตาคารหรูและศูนยจําหนายสินคา อาหาร
พื้นเมือง เชน พายปลาไหล,ปลาไหลอบซีอิว้ ที่ขึ้นชื่อเพื่อเปนของฝาก และ สตารบคัสดุ
ชิล 

 
 เดินทางสู เมืองนาโกยา 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ รานอาหาร 
 ศาลเจาโอสคุันนอน (Osu Kannon Temple) สรางขึ้นเมื่อเกือบ 700 กวาป

มาแลวตั้งแตป 1333  เปนวดัในพระพุทธศาสนาที่มชีื่อเสียงมากๆของนาโงยา เพราะ
วัดแหงนี้เปนที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึง่เชื่อกันวาเปนเทพเจาทีข่ึ้นชื่อเรือ่งความ



 

 

เมตตา แกะสลักอยางประณตีโดยพระสงฆนามวา “Kobo Daishi” แถมภายใตหอง
โถงใหญ คือหองสมดุชินปูคุจ ิที่จดัเก็บหนงัสือภาษาญีปุ่�นและภาษาจีน กวา 15,000 
เลม หนังสอืเหลานี้เปนสมบตัิของชาติ และเปนมรดกทางวฒันธรรม รวมถึงสําเนาที่
เกาแกที่สดุของพงศาวดารโคจคิิ ทีร่วบรวมประวตัศิาสตรตนกาํเนินของญี่ปุ�น 

 ชอปปم�งโอสุ (Osu Shopping Arcade) ถนนชอปปم�งที่อยูเยือ้งกับบริเวณวดัโอสุ
คันนอน เปนถนนการคาทีม่ีชือ่เสียงและไดรบัความนิยมจากนกัทองเที่ยวเปนอยางมาก
ดวยมนตเสนหของบรรยากาศแบบดัง้เดมิ มีรานคาและรานอาหารกวา 400 รานคา 
เรียงรายอยูสองขางทาง  ของขึ้นชื่อของโอสกุค็ือไกทอดยอดนิยม อยางราน  GABURI 
CHICKEN 

 นําทานชอปปم�ง ยานซาคาเอะ แหลงรวมความบันเทงิและหางสรรพสินคา รวมทั้งสวน
สวยใจกลางเมืองแหลงพกัผอนกหยอนใจและจับจายใชสอยไดอยางเต็มที่ เชนรานดงกี้
โฮเต หางสรรพสินคาใหญ Parco, Matsuzakaya, LACHIC และ Mitsukoshi 
เปนตน อีกทั้งสัญลักษณใจกลางเมืองอาคารสวยสงาอยางนาโกยาเทเลบิทาวเวอร จดุ
เช็คอินที่ตองไป 

 
คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก MYSTAY NAGAYA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 นาโกยา - เกียวโต - ศาลเจาฟชูิมิอินาริ - โอซากา - ชอปปم�งชนิไซบาช ิ
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู เมืองเกียวโต ซึง่ในอดตีเคยเปนเมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ�น และยาวนาน

ที่สุด คือตัง้แตปค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียวโตจงึเปน
เมืองทีม่ีสถานที่สําคัญๆ ที่เต็มไปดวยประวัตศิาสตรและวัฒนธรรมดังเดมิของญีปุ่�น 

 ศาลเจาฟูชิมิอินาริ หรอื ศาลเจาพอจิง้จอกขาว ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนา
เพื่อบูชาสุนขัจิ้งจอกที่เชื่อกันวาเปนทตูสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว ภายใน
ศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเปนอุโมงคเสาโทรอิิทีม่คีวามยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ รานอาหาร 
 เดินทางกลับเมืองโอซากา นําทานชอปปم�งยานชินไซบาช ิ(Shinsaibashi) หนึ่งใน

ยานบันเทงิยามคํา่คืนที่โดงดงัของโอซากา เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปด
ใหบรกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแหงนี้จะเลียบรมิคลองโดตงโบริ และยังมีทัง้รานคา และ
แหลงบันเทิงอีกมากมาย ในชวงกลางคืนก็จะเปดไฟประดับประดาสวยงามป�ายรานคา
ตางๆ รวมไปถงึ ป�ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปคูานิโดราคุ 
(Kani Doraku crab) ที่เปนสัญลกัษณของเมือง บริเวณแหลงชอปปم�งทีม่คีวามยาว
ประมาณ 600 เมตร เตม็ไปดวยรานคาปลีก รานเครื่องสาํอาง รานรองเทา กระเป�า 
นาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทัง้ญี่ปุ�นและ
ตางประเทศ เชน Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เปนตน เรียกวามทีุก
อยางที่ตองการรวมกันอยูบริเวณน้ี 

 
คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก WBF HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 ปราสาทโอซากา (ดานนอก)  - ชมซากรุะสวนอนุสรณบัมปาคุ - OSAKA EXPO 

CITY - โอซากา (สนามบันคันไซ ) (TG673 / 17.35-21.25 ) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ชมบริเวณ (ดานนอก) ของ ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) ซึ่งถือไดวาเปน

สัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิง่ใหญของยคุสมัยที่โชกุนโตโยโตม ิปกครองและออก
คําสัง่ใหกอสรางปราสาทแหงนี้นับเปนแลนดมารกอันดบัหนึง่ของโอซากาทีต่องมาเยือน



 

 

สักครั้ง 
 สวนอนสุรณบัมปาคุ (BANPAKU) สวนแหงนี้ถกูใชเปนสถานที่จดังาน World 

Expo ในป 1970 แมวาเวลาจะผานมากวา 40 ปแลวกต็าม แตสภาพของสวน
ภายหลงัการจดังานก็ถกูแปลสภาพเปนสวนสาธารณะขนาดใหญภายในมตีนไมนานา
พันธุรวมถงึตนซากรุะที่จะผลดักนัออกดอกตลอดทัง้ป (ตามสภาพอากาศ) และ
ภายในสวนเราจะพบกับเจามาสคอทของสวนแหงนีก้ค็ือ Monument of the sun ให
ทานไดเพลิดเพลินกับการชมสวนและถายรูปตามอธัยาศัย 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย 
 ชอปปم�ง ณ โอซากาเอ็กซโปซติี้ (OSAKA EXPO CITY) ที่เที่ยวแหงใหมในโอซากา 

ศูนยรวมความบันเทงิที่ยิง่ใหญที่สุดแหงหนึง่ของประเทศญี่ปุ�น เอ็กซโปซิตี้เปนสวนหนึ่ง
ของสวนสาธารณะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถงึงานเวิลดเอก็ซโป ที่จดัขึ้นเมื่อป 1970 ตัง้อยู
ในเมืองซุอติะ จงัหวดัโอซากา มีเนื้อที่ทัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายใน
พื้นที่แหงนีม้ีแหลงความบันเทงิมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing the enjoyment 
of playing, learning, and discovering อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรม
ตางๆ ทั้งชอปปم�ง กินขาว หรอืแมแตถายรูปไดตามอัธยาศัย 



 

 

 
14.00 น. ออกเดินทางสูสนามบนิคันไซ ทําการเชค็อิน และโหลดสัมภาระ 
17.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG673 (มบีรกิาร

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนา ** 
ราคาวรขางงไมร 

วมคาทิปม ั

ราคาแนะนําเพียง :  TOKYO NAGOYA OSAKA ซากุระบานฉํา่ 6วัน 4คนื 
โดยสายการบนิไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 7 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 31 มี.ค. – 05 เม.ย. 63 49,900.- 49,900.- 47,900.- 8,900 30,900.- 

วันที่ 02-07 เม.ย. 63 49,900.- 49,900.- 47,900.- 8,900 30,900.- 

วันที่ 07-12 เม.ย. 63 49,900.- 49,900.- 47,900.- 8,900 30,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลบั] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน  
 ไมมีราคาเดก็ เนื่องจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทปิมัคคุเทศนทองถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 
บาท /ทาน/ทริป หัวหนาทัวรทีด่แูลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและ
ฤดูกาล 
 

 
 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสาร

ไมครบจํานวนดงักลาวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรอื
ยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาทีข่อง
บริษัทฯเพื่อเชค็วากรุปมกีารคอนเฟรมเดินทางกอนทกุครั้ง มฉิะนั้นทางบริษทั
จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

3.  การชําระคาบรกิาร 
     3.1 กรุณาชาํระมดัจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วนั ไมนบัวันเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 
15,000 บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บ
คาใชจายทัง้หมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดนิทางชวงเทศกาลวันหยดุ เชน ปใหม, สงกรานต 
เปนตน บางสายการบินมกีารการันตีมดัจําที่นัง่กบัสายการบินและคามดัจําทีพ่ัก 



 

 

รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมดัจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลกิดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรงุเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรอื เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทวัรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพือ่การทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลกูคาเดิน
ทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขา
เมือง ทัง้ไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุก
ทานตองผานการตรวจคนเขาเมอืงดวยตวัของทานเอง ทางมคัคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมดัจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 
1.  คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทกุแหงตาม

รายการทวัรขางตน 
 กรณีทานมคีวามประสงคจะตองการปรบัเปล่ียนระดับชั้นทีน่ั่งจากชั้นประหยดั

เปนชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบตัรสะสมไมล จะตองดาํเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชาํระเงินเพือ่อัพเกรดตองกระทาํที่เคานเตอรสนามบิน 
ณ วันเดินทาง เทานั้น  

2.  คาทีพ่ักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณทีี่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสริม] แลว
ทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพกัแบบ TRIPLE ได ทางบรษิทัขอสงวน
สิทธใินการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมี
การจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวในรายการทวัร
ขางตน 

4.  เจาหนาทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํา้หนกัสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงือ่นไขของแตละสายการบินทีม่กีารเรียกเก็บ **ตัง้แตวันที่ 1 
กรกฎาคม 2562 เปนตนไป ทางสายการบินไทย มกีารปรับลดนํา้หนกัสัมภาระ
โหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล เหลอืเพียง 20 กิโลเทานั้น  

6.  คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 
1,000,000 บาท  



 

 

 คารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุัติเหตวุงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไข
ของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษทัได **  
- เบี้ยประกันเริม่ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริม่ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายมุากกวา 16 หรอืนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหต ุ3 ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายุนอยกวา 16 หรอืมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 

7.  ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3%  
 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1.  คาทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศ

ยกเลิกวซีาใหกบัคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไม
เกิน 15  **ถากรณทีางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลบัมาใชวซีา ผูเดนิทาง
จะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทตูกําหนด) 

2.  คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนอืที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม่ 
นอกเหนอืจากรายการ คาซกัรดี คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋ว
เครื่องบิน 

4.  คาทปิมคัคุเทศกและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหต ุ
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมี

การปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน

เน่ืองจากสาเหตตุางๆ 



 

 

4.  บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, 
การประทวง, การนดัหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาํสิ่งของ
ผิดกฎหมาย ซึง่อยูนอกเหนอืความรบัผดิชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกิดจาก
ความประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาท
ของนกัทองเที่ยวเอง 

6.  เมื่อทานตกลงชาํระเงินมัดจาํหรอืคาทวัรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถอืวาทานไดยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมติองแจงลวงหนา ทัง้นี้
ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึ้นอยูกับอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกบัมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีปุ่�นใหกบัคนไทย ผูทีป่ระสงคจะพาํนักระยะสัน้
ในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วนั ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยีย่ม
ญาต ิหรอืธุรกิจ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง 
เพื่อเปนการยืนยันวามคีุณสมบตัิในการเขา ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบิน
และเอกสารเรื่องทีพ่ักทางบริษทัจะจดัเตรียมใหกับลกูทวัร แตทั้งนีข้ึ้นอยูกับการ
พิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พาํนกัใน

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

(เชน คน รูจัก โรงแรม และอื่นๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบตัิการเขาประเทศญีปุ่�น (สําหรบักรณีการเขาประเทศญีปุ่�นตาม
มาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนกิสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขดัตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบตัิเพื่อการพํานกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานกัไมเกิน 15 วัน 



 

 

 เปนผูที่ไมมปีระวตัิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรอืมิไดอยูในระยะเวลา
ของการถกูปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบตัิที่อาจจะถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ 


