
 

 

รหัสทัวร B2B2000073 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา โตเกียว ซากุระ ชอปเพลิน 6วัน 4คืน (TG) 
เที่ยวเมืองเกียวโต | ชมปราสาทโอซากา | ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | ภูเขาไฟฟูจ ิ
วัดอาซากุสะ | ชอปปم� งชินจูกุ  ยานซาคาเอะ | โกเทมบะ พรีเมียม เอาท เล็ท  
เมนูขาปูยักษ | แชน้ําแรธรรมชาติ  
 

 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซากา (สนามบินคนัไซ) 
(TG622 23.15 – 06.25 ) 

20.00 
น. 

คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 
[สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

23.59 
น. 

ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 
 

วันที่ 2 โอซากา (สนามบินคันไซ) – ปราสาทโอซากา (ดานนอก) – เมืองเกียวโต –  
ศาลเจาฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกยา – ชอปปم�งยานซาคาเอะ 

06.25 
น. 

เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร และเมื่อรับสัมภาระเรียบรอย ไกดจะพาทุกทานไปขึ้นรถบัส เตรียมตัว
ออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของทานใหตรงตามเวลาของญี่ปุ�น ซึ่งเร็วกวา
เมืองไทย 2 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 ออกเดินทางสู เมืองโอซากา ชมบริเวณ ดานนอก ของ ปราสาทโอซากา ซึ่งถือไดวา
เปนสัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและ
ออกคําสั่งใหกอสรางปราสาทแหงน้ีนับเปนแลนดมารกอันดับหน่ึงของโอซากาที่ตองมา
เยือนสักครั้ง 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) (TG622 23.59-07.20) 
วนัที� �.  โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เมืองเกียวโต – ศาลเจา้ฟจิูมิอนิาร ิ– เมืองนาโกยา่ – ชอ้ปปิ�งยา่นซาคาเอะ 
วนัที� �.  วดันิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – โกเทมบะ พรเีมียม เอาทเ์ลท็ – เมนขูาปยูกัษ์ – แช่นํ�าแรธ่รรมชาต ิ
วนัที� �.  ภเูขาไฟฟจิู ชั�น � (ตามสภาพอากาศ) – ศนูยจ์าํลองแผน่ดินไหว – โตเกียว – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปปิ�งชินจกู ุ
วนัที� �.  อิสระชอ้ปปิ�งเมืองโตเกียว หรอื เลอืกซื �อทวัรเ์สรมิโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์
วนัที� �.  ชมซากรุะ สวนอเุอโนะ – อิออน มอลล ์– โตเกียว (สนามบินนารติะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) (TG677 17.30-22.30) 



 

 

 

 
 เดินทางสู เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�น และยาวนาน

ที่สุด คือตั้งแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียวโตจึงเปน
เมืองที่มีสถานที่สําคัญๆ ที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมดังเดิมของญี่ปุ�น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  
 ศาลเจาฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจาพอจิ้งจอกขาว ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนา

เพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันวาเปนทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว ภายใน
ศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเปนอุโมงคเสาโทริอิที่มีความยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร 

 

 เดินทางสู เมืองนาโกยา นําทานชอปปم�ง ยานซาคาเอะ แหลงรวมความบันเทิงและ
หางสรรพสินคา รวมทั้งสวนสวยใจกลางเมืองแหลงพักผอนกหยอนใจและจับจายใช
สอยไดอยางเต็มที่ เชนรานดงกี้โฮเต หางสรรพสินคาใหญ Parco, Matsuzakaya, 
LACHIC และ Mitsukoshi เปนตน อีกทั้งสัญลักษณใจกลางเมืองอาคารสวยสงา
อยางนาโกยาเทเลบิทาวเวอร จุดเช็คอินท่ีตองไป 



 

 

 

 
คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่ พัก RED PLANET NAGOYA NISHIKI HOTEL หรือ
เทียบเทา 
 

วันที่ 3 วัดนิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเลท็ – 
เมนูขาปูยักษ – แชนํ้าแรธรรมชาต ิ

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 วัดนิตไทจิ วัดที่เกิดจากความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับญี่ปุ�น สรางขึ้นเม่ือป คศ.

1904 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไวเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปที่
ไดรับพระราชทางจากพระมหากษัตริยไทย ภายในจะมีรูปปم�นขององครัชกาลท่ี 5 อยูใน
วัดอีกดวยและปจจุบันมีคนไทยนิยมไปสักการะกันอยางมากมาย 

 

 
 ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เปนแหลงเพาะพันธุปลาไหลที่ใหญที่สุดในประเทศ

ญี่ปุ�น อิสระใหทานไดชมทิวทัศนของทะเลสาบหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑจากปลาไหล
นานาชนิดพรอมภัตตาคารหรูและศูนยจําหนายสินคา อาหารพื้นเมือง เชน พายปลา
ไหล,ปลาไหลอบซีอ้ิว ที่ขึ้นช่ือเพื่อเปนของฝาก และ สตารบัคสุดชิล 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 

 สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันก็คือ การชงชาญี่ปุ�น (Sado) โดยการชงชา
ตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มีขั้นตอนมากมาย เร่ิมตั้งแตการชงชา การจับถวยชา และการดื่มชา 
ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเปนอยางมาก และ
ทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย ซึ่งกอนกลับใหทานอิสระเลือกซื้อ
ของท่ีฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

  



 

 

 ชอปปم�งสินคาแบรนดเนม โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเล็ท (Gotemba Premium 
Outlet) เปนหน่ึงในสาขาแบรนดเอาทเล็ทที่กระจายครอบคลุมประเทศญี่ปุ�น ใหทาน
ไดชอปปم�งอยางจุใจกับสินคาหลากหลายแบรนดดัง ทั้งในประเทศ และ ตางประเทศ 
เ ช น  MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 
ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม **พิเศษ เมนูขาปูยักษสไตลญี่ปุ�น 
พรอมนํ้าจิ้มรสเด็ด** 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUJI PREMIUM RESORT หรือเทียบเทา 
หลังอาหารคํ่า ใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

  
วันที่ 4 ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศูนยจําลองแผนดินไหว – โตเกียว –  

วัดอาซากุสะ – ชอปปم�งชินจูกุ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวยความสูง 3,776 เมตร 

จากระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขา
ไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถ
มองเห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอด
เขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขา



 

 

ไฟท่ียังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�น 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไมสามารถขึ้นไดเนื่องจากสภาพอากาศ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน Fuji Visitor Center ซึ่งทาน
สามารถศึกษาความเปนมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิ
ได และยังเปนจุดถายรูปกับภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามในชวงฤดูหนาว 

 

 ศูนยจําลองแผนดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการปะทุ
ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหองจัดฉากการเกิดแผนดินไหว และ ความแรงของการ
สั่นสะเทือนในระดับริคเตอรตางๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีด
ขวางตางๆ หลังจากเกิดแผนดินไหวไปแลว จากน้ันจะปดทายดวยโซนชอปปم�งสินคา
ตางๆมากมายที่เปนโปรดักสของญี่ปุ�น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วัดเซนโซจิ วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจาก

พระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา ทานยังจะไดเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่
มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อ
เครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปปم�งที่
มี ชื่อเสียงของวัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของ
เลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ปุ�นชื่นชอบ แมกระทั่งองคจักรพรรดิ์
องคปจจุบันยังเคยเสด็จอีกดวย 

 

 ยานชอปปم�งชินจูกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคามากมายและ 



 

 

เครื่องใชไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณ
ผูหญิ งดวย กระเป� า รองเทา เสื้อผา แบรนด เนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน 
เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

 

 
 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 อิสระชอปปم�งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ใหทานไดเลือกอิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆใน เมืองโตเกียว โดยมีไกดคอยให
คําแนะนําทานในการเดินทาง เชนยานชินจูกุ (Shinjuku) แหลงบันเทิงและแหลงชอป
ปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของเหลา
บรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เปนเหมือนศูนยกลางของของยานน้ี ซึ่งเปน
หน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ�น ในแตละวันมีผูคนจํานวนมากถึง 2.5 ลานคนที่ใช
บริการสถานีแหงน้ี ทางดานตะวันตกยานน้ีที่เต็มไปดวยตึกระฟ�าหลายอาคาร มีทั้ง
โรงแรมช้ันนํา และในสวนทางดานตะวันออกน้ันคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เปนยานที่
เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟ�าขนาดใหญอยาง Bic Camera และ
ยานบันเทิงยามราตรีที่มีรานอาหารเยอะแยะมากมาย เชนรานอิซากายะ (Izakaya) 
เปนตนและยังมีสถานที่ทองเที่ยวสําคัญๆตางๆมากมาย เชน  ยานฮาราจูกุ, ยานชิบู
ยา, ยานอากิฮาบาระ, ไดเวอรวิตี้โอไดบะ, ตลาดอาเมโยโกะ, ตลาดปลาสึคิจิ, 
ศาลเจาเมยจ,ิ Tokyo Sky Tree 
หรือเลือกซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด เต็มวัน เพ่ิมผูใหญทานละ 2,700 บาท 
/ เด็ก 2,000 บาท ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 
เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการ
ผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600 ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบสัมผัสกับ
เครื่องเลนในหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE 



 

 

MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง, ตื่นเตนกับ SPLASH 
MOUNTAIN, น่ังเรือผจญภัยในป�ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบานหมีพูห, ตะลุย
อวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขาไปอยูในโลกแหง
จินตนาการกับการตูนที่ทานช่ืนชอบของ WALT DISDEY 
* เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า 
* 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 6 ชมซากุระ สวนอุเอโนะ – อิออน มอลล – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ 
(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.30-22.30) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว ภายในมีทั้งวัด 

ศาลเจา ทะเลสาบ และสวนสัตว มีตนไมมากมาย ใหบรรยากาศรมรื่นจึงเปนสถานที่ที่
ชาวโตเกียวนิยมมาพักผอนกัน และในฤดูใบไมผลิของทุกๆปสวนอุเอโนะจะไดรับความ
นิยมเปนอยางมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตนซากุระเรียงรายอยูท้ังสองขางยาวไป
ตามทางเดินภายในสวน มีจํานวนมากกวา 1,000 ตน ทําใหดึงดูดผูคนจํานวนมากมา
เยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ  
(โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน อาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 

 

   



 

 

 ชอปปم�งตอที่ อิออน มอลล (Aeon Narita Mall) หางสรรพสินคาที่มีสาขาอยูทั่ว
ประเทศญี่ปุ�น มีรานค าที่หลากหลายมากกวา 150 ราน เชน MUJI, 100 yen shop, 
Sanrio store, Capcom games arcade , รานขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรมาร
เก็ตขนาดใหญ ใหทานไดเก็บจัดการลิสตของฝากมาจากคนที่บานไดอยางครบครัน
เต็มท่ี 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ออิอน มอลล 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 

17.30 
น. 

ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 677 
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 

22.30 
น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนา ** 

 

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง : OSAKA TOKYO ซากุระ ชอปเพลิน 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 18-23 มี.ค.63 49,900 49,900 47,900 8,900 32,900 
วันที่ 20-25 มี.ค.63 55,900 55,900 53,900 8,900 33,900 
วันที่ 25-30 มี.ค.63 50,900 50,900 48,900 8,900 32,900 
วันที่ 03-08 เม.ย.63 55,900 55,900 53,900 8,900 33,900 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  
ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 
บาท /ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและ

ฤดูกาล 
 

 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสาร

ไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือ
ยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัท
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 บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําท่ีพัก 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดิน
ทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขา
เมือง ทั้งไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุก
ทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตาม

รายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัด

เปนชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน 
ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ 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.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแตวันที่ 1 



 

 

กรกฎาคม 2562 เปนตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน้ําหนักสัมภาระ
โหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทาน้ัน  

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 
1,000,000 บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไข
ของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหต ุ3 ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศ

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

2.  ค าใช จ าย อ่ืนๆ  ที่ น อก เห นือที่ ระบุ  อาทิ เช น  ค าอาหาร - เค รื่ อ งดื่ ม 
นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋ว
เครื่องบิน 

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



 

 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมี

การปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน 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 ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยม
ญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง 
เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบิน
และเอกสารเร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักใน

ประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 

(เชน คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตาม
มาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และ

เขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลา

ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ 


