
 

 

รหสัทวัร  B2B2000467 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว โอซากา ยูนิเวอรแซล ซากุระ 6 วัน 4 คืน (TG) 
วัดอาซากุสะ | ชมซากรุะ ริมแมนํา้สุมดิะ  
ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | ภูเขาไฟฟูจ ิ
สวนสนุกยูนิเวอรแซลสตดูิโอเต็มวัน | ชอปปم�งชินจูกุ  
ชอปปم�งชินไซบาชิ | แชออนเซ็น 

 
 
 
 
 

  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG642 / 23.50-08.10+1) 

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

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

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

วนัที� �.  สวนสนกุยนูิเวอรแ์ซลสตดูิโอ (รวมบัตรเขา้) 

วนัที� �.  ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – ชอ้ปปิ�งชินไซบาช ิ- โอซากา้ (สนามบนัคนัไซ ) (TG673  / 17.35-21.25) 

 



 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(TG642 / 23.50-08.00+1) 

20.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบิน
ไทยเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

23.50 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG642 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

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

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

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

 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกยีว ขอพรจากพระพทุธรูปเจา
แมกวนอิมทองคํา ทานยังจะไดเก็บภาพประทับใจกบัโคมไฟขนาดยักษทีม่ีความสูงถงึ 
4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของ
ขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปปم�งที่มีชื่อเสียง
ของวัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ
และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ปุ�นชื่นชอบ 

 เดินสูริมแมนํ้าสุมิดะ ชมความงามของซากุระ อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความ
ประทับใจหอคอยที่สูงที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) 



 

 

ที่เปดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทําลายสถิติ
ความสูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร กับ CN 
Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความสูง 553 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เดินทางสู ยานชอปปم�งชินจูกุ เพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย 

และ เครื่องใชไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะ
เอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน 
เค รื่ อ งสํ าอ างค ยี่ ห อ ดั งขอ งญี่ ปุ� น ไม ว าจะ เป น  KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ ชินจูก ุ
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 
ชมซากุระ สวนอุเอโนะ - ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนยจําลองแผนดินไหว - บุฟเฟ�ตขาปู 
- แชออนเซ็น 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว ภายในมีทั้ง

วัด ศาลเจา ทะเลสาบ และสวนสัตว มีตนไมมากมาย ใหบรรยากาศรมรื่นจึงเปน



 

 

สถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพักผอนกัน และในฤดูใบไมผลิของทุกๆปสวนอุเอโนะจะ
ไดรับความนิยมเปนอยางมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตนซากุระเรียงรายอยูทั้ง
สองขางยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจํานวนมากกวา 1,000 ตน ทําใหดึงดูด
ผูคนจํานวนมากมาเย่ียมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันวา งานฮานามิ  
(โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน อาจมี
การเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 

 เดินทางสูจังหวัดชิซูโอกะ และ จังหวัดยะมะนะชิ ซึ่งอยูทางตะวันตกของ โตเกียว 
ซึ่งเปนที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวยความสูง 3,776 เมตร 

จากระดับนํ้าทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของ
ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 
สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอัน
บริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึกกบัภเูขาไฟทีไ่ดชือ่วามสีัดสวนสวยงามที่สดุใน
โลก ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�น 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไมสามารถขึ้นไดเนื่องจากสภาพอากาศ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน Fuji Visitor Center ซึ่งทาน
สามารถศึกษาความเปนมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟู
จิได และยังเปนจุดถายรูปกับภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามในชวงฤดูหนาว 



 

 

 ศูนยจําลองแผนดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการ
ปะทุของภูเขาไฟจากทุกมมุโลก มีหองจัดฉากการเกิดแผนดนิไหว และ ความแรงของ
การสั่นสะเทือนในระดับริคเตอรตางๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอด
จากสิ่งกีดขวางตางๆ หลังจากเกิดแผนดินไหวไปแลว จากนั้นจะปดทายดวยโซนชอป
ปم�งสินคาตางๆมากมายที่เปนโปรดักสของญี่ปุ�น 

ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเทา ผอนคลายกับการแชนํ้า
จากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษสไตลญี่ปุ�น 
พรอมนํ้าจ้ิมรสเด็ด 

 

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

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู ชิซูโอกะ ชมทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เปนแหลงเพาะพันธุปลาไหล

ที่ใหญที่สุดในประเทศญี่ปุ�น อิสระใหทานไดชมทิวทัศนของทะเลสาบหรือเลือกซื้อ



 

 

ผลิตภัณฑจากปลาไหลนานาชนิดพรอมภัตตาคารหรูและศูนยจําหนายสินคา อาหาร
พื้นเมือง เชน พายปลาไหล,ปลาไหลอบซีอิ้ว ที่ขึ้นชื่อเพื่อเปนของฝาก และ สตารบัค
สุดชิล 

 เดินทางสู เมืองนาโกยา 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ รานอาหาร 

 ศาลเจาโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) สรางขึ้นเมื่อเกือบ 700 กวาป
มาแลวตั้งแตป 1333  เปนวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากๆของนาโงยา 
เพราะวัดแหงนี้เปนที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันวาเปนเทพเจาที่ขึ้นชื่อ
เรื่องความเมตตา แกะสลักอยางประณีตโดยพระสงฆนามวา “Kobo Daishi” แถม
ภายใตหองโถงใหญ คือหองสมุดชินปูคุจิ ที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ�นและภาษาจีน 
กวา 15,000 เลม หนังสือเหลานี้เปนสมบัติของชาติ และเปนมรดกทางวัฒนธรรม 
รวมถึงสําเนาที่เกาแกที่สุดของพงศาวดารโคจิคิ ที่รวบรวมประวัติศาสตรตนกําเนิน
ของญี่ปุ�น 

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

 นําทานชอปปم�ง ยานซาคาเอะ แหลงรวมความบันเทิงและหางสรรพสินคา รวมทั้ง
สวนสวยใจกลางเมืองแหลงพักผอนกหยอนใจและจับจายใชสอยไดอยางเต็มที่ เชน
รานดงกี้ โฮเต หางสรรพสินค าใหญ  Parco, Matsuzakaya, LACHIC และ 
Mitsukoshi เปนตน อีกทั้งสัญลักษณใจกลางเมืองอาคารสวยสงาอยางนาโกยา



 

 

เทเลบิทาวเวอร จุดเช็คอินที่ตองไป 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พกั นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MYSTAY NAGAYA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 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 OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 ปราสาทโอซากา (ดานนอก) - ชอปปم�งชนิไซบาชิ - โอซากา (สนามบันคันไซ ) 

(TG673 17.35-21.25 ) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ชมบริเวณ (ดานนอก) ของ ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) ซึ่งถือไดวาเปน
สัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและ
ออกคําสั่งใหกอสรางปราสาทแหงนี้นับเปนแลนดมารกอันดับหนึ่งของโอซากาที่ตอง
มาเยือนสักครั้ง 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 นําทานชอปปم�งยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) หนึ่งในยานบันเทิงยามคํ่าคืนที่

โดงดังของโอซากา เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง 
ถนนแหงนี้จะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทั้งรานคา และแหลงบันเทิงอีก
มากมาย ในชวงกลางคืนก็จะเปดไฟประดับประดาสวยงามป�ายรานคาตางๆ รวมไป
ถึง ป�ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ  (Kani 
Doraku crab) ที่ เปนสัญลักษณของเมือง บริเวณแหลงชอปปم�งที่มีความยาว
ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานเครื่องสําอาง รานรองเทา กระเป�า 
นาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ�นและ
ตางประเทศ เชน Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เปนตน เรียกวามีทุก
อยางที่ตองการรวมกันอยูบริเวณนี ้



 

 

14.00 น. ออกเดินทางสูสนามบนิคันไซ ทําการเชค็อิน และโหลดสัมภาระ 
17.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 (มีบริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการ ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
ราคาวรขางตนยงัไมรวมคาทิปม ั

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

ราคาแนะนําเพียง : TOKYO OSAKA ยนูเิวอรแซล ซากุระ 6วนั 4คนื 
โดยสายการบนิไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-3 ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 7 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 

ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 26-31 มี.ค. 63 51,900.- 51,900.- 49,900.- 8,900 32,000.- 

วันที่ 02-07 เม.ย. 63 51,900.- 51,900.- 49,900.- 8,900 32,000.- 

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



 

 

 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสาร

ไมครบจํานวนดังกลาวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือ
ยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัท
จะไมรับผิดชอบใดๆ 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 เก็บ
คาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต 
เปนตน บางสายการบินมกีารการนัตมีัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 



 

 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดิน
ทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขา
เมือง ทั้งไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุก
ทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตาม

รายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัด

เปนชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดนิทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน 
ณ วันเดินทาง เทานั้น  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลว
ทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมี
การจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวร
ขางตน 

4.  เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครือ่งบินการบนิไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแตวันที่ 1 



 

 

กรกฎาคม 2562 เปนตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดนํ้าหนักสัมภาระ
โหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทานั้น  

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 
1,000,000 บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไข
ของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 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, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรฐับาลญีปุ่�นประกาศ

ยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไม
เกิน 15  **ถากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทาง
จะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  ค า ใช จ ายอื่ นๆ  ที่ นอก เหนื อที่ ระบุ  อ าทิ เชน  ค าอาห าร - เค รื่อ งดื่ ม 
นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋ว
เครื่องบิน 

4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 



 

 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถงึ 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมี

การปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน

เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของ
ผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจาก
ความประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาท
ของนักทองเที่ยวเอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 
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 


