
 

 

รหัสทัวร B2B2000195 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ทาคายามา เกยีวโต โอซากา 
6 วัน 4 คืน (TG) 
วัดอาซากุสะ | ชอปปم�งชินจูกุ | ลานสกี ฟูจิเท็น | ปราสาทมัตซึโมโต 
หมูบานชิราคาวาโกะ | ศาลเจาฟูชิม ิอินาริ | ชอปปم�งชินไซบาชิ | ปราสาทโอซากา 

   เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - โตเกียว (สนามบินนารติะ) (TG642 22.55-07.40+1) 
วนัที� �.  โตเกียว (สนามบินนารติะ) – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปปิ�งชินจกู ุ- บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์ - แช่ออนเซน็ 
วนัที� �.  ลานสกี ฟจิูเท็น – ศนูยจ์าํลองแผน่ดินไหว – มตัซโึมโต ้– ปราสาทมตัซโึมโต ้– เมืองทาคายามา่ - บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์- แช่ออนเซ็น 
วนัที� �.  เมืองทาคายามา่ – ที�วา่การอาํเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก] - ถนนสายซนัมาจิ ซูจิ - หมูบ่า้นชิราคาวาโกะ -  
            เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter Illumination 
วนัที� �.  เกียวโต – ศาลเจา้ฟชิูมิอนิาร ิ- โอซากา้ – ชอ้ปปิ�งชินไซบาชิ  
วนัที� �.  ปราสาทโอซากา้ – รงิคก์ ุพรเีมียม เอาทเ์ลท็ – อิออน มอลล ์- โอซากา้ (สนามบนัคนัไซ ) (TG6673 17.25-22.00) 
 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(TG640 22.30-06.20+1) 

19.00 
น. 

คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

22.30 
น. 

ออกเดินทางสู สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  
TG640 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 
 

วันที่ 2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดอาซากุสะ - ชอปปم�งซินจูกุ - บุฟเฟ�ตขาปูยักษ - 
แชออนเซ็น 

06.20 
น. 

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจา
แมกวนอิมทองคํา ทานยังจะไดเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 
4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของ
ขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปปم�งที่มีชื่อเสียงของ
วัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณและ
ตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญี่ปุ�นชื่นชอบ 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

 เดินทางสู ยานชอปปم�งชินจุกุ เพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย และ 
เครื่องใชไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณ
ผูหญิ งดวย กระเป� า รองเทา เสื้อผา แบรนด เนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน 
เครื่องสําอางคยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 



 

 

และอ่ืนๆอีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก FUJI HOTEL หรือเทียบเทา 
ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษสไตลญี่ปุ�น พรอม
นํ้าจิ้มรสเด็ด 

 
  

วันที่ 3 ลานสกี ฟูจิเท็น - ศูนยจําลองแผนดินไหว - เมืองมัตซึโมโต - ปราสาทมัตซึโมโต 
- เมืองทาคายามา - บุฟเฟ�ตขาปูยักษ - แชออนเซ็น 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 สัมผัส ลานสกี ใหทุกทานไดอิสระเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเลนหิมะและเก็บภาพ

ประทับใจ กลับไปอวดคนทางบาน  
หากทานตองการเลน เลื่อนหิมะ **สามารถเชาอุปกรณ, ชุดสําหรับเลนสกีและเครื่อง
เลนทุกชนิด ราคาประมาณ 500-15,000เยน** 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ลานสกีเขาไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน Fuji Visitor Center ซึ่งทานสามารถศึกษาความเปนมา
ของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได และยังเปนจุดถายรูปกับ
ภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามในชวงฤดูหนาว 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เมืองมัตสโึมโต ตั้งอยูในจังหวัดนากาโน  ของภูมิภาคจูบุ เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 2 

ของจังหวัดน้ี รองจากเมืองหลักซึ่งก็คือเมืองนากาโน 
 

 ปราสาทมัตสึโมโตะ (ชมดานนอก) มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา ปราสาทอีกา เน่ืองจาก
ผนังปราสาทมีสีดํา และปกดานตางๆ ของปราสาทแผกางออกเหมือนปกนก สรางขึ้นใน
ป ค.ศ.1590 โดยอิชิคาวา คาสุมาซะ เพื่อใชเปนที่พักของบรรดาเจาเมืองในอดีต 
ปจจุบันหลังจากไดรับการจัดตั้งเปนสมบัติประจําชาติญี่ปุ�นไดปรับใหเปนพิพิธภัณฑ 
สําหรับรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรของญี่ปุ�นและประวัติศาสตรของ จังหวัดนากาโน 
และเปนปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ�นสมัยเอโช (ราว ป 
1504) และทนลมหนาว หิมะ กระแสลมและแผนดินไหวมาตลอดแตยังคงสภาพไมตาง
ไปจากอดีต  

 



 

 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SHIRAKABA VIEW HOTEL 
ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษสไตลญี่ปุ�น พรอม
นํ้าจิ้มรสเด็ด 
 

วันที่ 4 
เมืองทาคายามา – ที่วาการอําเภอเกาทาคายามา [ดานนอก] - ถนนสายซันมาจิ 
ซูจ ิ- หมูบานชิราคาวาโกะ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter 
Illumination 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เมืองทาคายามา (Takayama) นําทานชม ทาคายามา จินยะ (Takayama 

Jinya)หรือ ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ดานนอก)ซึ่งเปนจวนผูวาแหง
เมืองทาคายามา เปนที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวดัฮิดะ เปนเวลากวา 
176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ 

 หมูบาน ลิตเติ้ลเกียวโต (LITTLE KYOTO) หรือ เขตเมืองเกา ซันมาชิ ซูจิ ซึ่งเปน
หมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปกอน ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเปนอยางดี 
อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน
โบราณและรานคาตางๆและบริเวณใกลเคียงยังมีสะพานขามแมน้ํา สีแดงอันเปน
สัญลักษณของเมืองจุดถายรูปที่สวยเห็นลําธารใสไหลผานกลางเมืองอันงดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�น

ขนานแทดั้งเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือน
ธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะแตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี 
และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา 
“กัสโช” และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปไมตํ่ากวา 
680,000 คน เลยทีเดียว 

 ถนนสายซันมาชิ ซูจิ เปนยานเมืองเกาที่ยังคงอนุรักษบานเรือนสมัยเอโดะกวา 300 ป 
ไวไดเปนอยางดี ตัวเมืองลอมรอบดวยคูน้ําและถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติความ
เปนมาอันยาวนาน ซึ่งในชวงที่ไมมีหิมะตกรานคาจะเปดใหเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง ของ
ที่ระลึก รวมทั้งสาเกที่ขึ้นชื่อดวย คนที่อาศัยอยูแถวน้ี ดัดแปลงบานเปนรานขายของ
ตางๆ (traditional shop) เพ่ือรับนักทองเท่ียว และยังมีการขายสินคาพ้ืนเมืองหลาย
อยาง 



 

 

 
 เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination เปนธีมปารค ขนาด

ใหญในเมืองนากาชิมา ซ่ึงทุกปจะมีการจัดแสดงไฟ LEDs หลายลานดวง และบางจุดก็
มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงดวย โดยธีมงานสวนใหญจะเกี่ยวกับธรรมชาติ 
สายน้ํา อุโมงคแหงแสง สวนดอกไมที่เนรมิตขึ้นจากดวงไฟเปนตน โดยงานแสดงไฟแหง
น้ีถือเปนหน่ึงในงานเทศกาลท่ีใหญที่สุดในญี่ปุ�น 

 
คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MYSTAY NAGAYA HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 เกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - โอซากา - ชอปปم�งชินไซบาชิ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

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

 ศาลเจาฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจาพอจิ้งจอกขาว ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนา
เพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันวาเปนทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว ภายใน
ศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเปนอุโมงคเสาโทริอิที่มีความยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เดินทางกลับเมืองโอซากา นําทานชอปปم�งยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) หน่ึงใน

ยานบันเทิงยามคํ่าคืนที่โดงดังของโอซากา เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปด
ใหบริการ 24 ชั่วโมง ถนนแหงน้ีจะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทั้งรานคา และ
แหลงบันเทิงอีกมากมาย ในชวงกลางคืนก็จะเปดไฟประดับประดาสวยงามป�ายรานคา
ตางๆ รวมไปถึง ป�ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ 
(Kani Doraku crab) ที่เปนสัญลักษณของเมือง 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
อยางที่ตองการรวมกันอยูบริเวณน้ี 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก WBF HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 ปราสาทโอซากา - ริงคกุ พรีเมียม เอาทเล็ท – อิออน มอลล – โอซากา (สนามบิน

คันไซ ) (TG673 17.30-22.30) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ชมบริเวณ (ดานนอก) ของ ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) ซึ่งถือไดวาเปน
สัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออก
คําส่ังใหกอสรางปราสาทแหงน้ีนับเปนแลนดมารกอันดับหน่ึงของโอซากาที่ตองมาเยือน
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 เยนเทาน้ัน 

 
14.00 

น. 
ออกเดินทางสูสนามบินคันไซ ทําการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ 

17.25 
น. 

ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG673 (มีบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

22.00 
น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมได

แจงใหทราบลวงหนา ** 
ราคาวรขางตนยังไมรวมคาทิปมั 

 



 

 

 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 

บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและ
ฤดูกาล 

 

 
 
 
 
 
 
 

ราคาแนะนําเพียง : TOKYO TAKAYAMA KYOTO OSAKA 6วัน 4คืน 
โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 21-26 ม.ค. 63 45,900 45,900 43,900 8,900 30,900 
วันที่ 04-09 ก.พ. 63 45,900 45,900 43,900 8,900 30,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  

 ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสาร

ไมครบจํานวนดังกลาวทางบริษัทฯ 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 


