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เท่ียวเมืองเกียวโต | ชมปราสาทโอซากา้ | ชมซากรุะ สวนอเุอโนะ | ภเูขาไฟฟจิู | วดัอาซากสุะ  
ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ ยา่นซาคาเอะ | โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท | เมนขูาปยูกัษ ์ | แช่น า้แร่

ธรรมชาติ 
  ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 49,900.- 

 

OSAKA TOKYO ซากุระ ช้อปเพลิน 6วัน 4คืน 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) (TG622 23.59-07.20) 
วนัที่ 2.  โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เมืองเกียวโต – ศาลเจา้ฟจูิมิอินาร ิ– เมืองนาโกย่า – ชอ้ปป้ิงย่านซาคาเอะ 

วนัที่ 3.  วดันิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – โกเทมบะ พรเีมียม เอาทเ์ลท็ – เมนขูาปยูกัษ์ – แช่น  า้แรธ่รรมชาติ 

วนัที่ 4.  ภเูขาไฟฟจูิ ชัน้ 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศนูยจ์  าลองแผ่นดินไหว – โตเกียว – วดัอาซากุสะ – ชอ้ปป้ิงชินจกูุ 

วนัที่ 5.  อิสระชอ้ปป้ิงเมืองโตเกียว หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกียวดิสนียแ์ลนด์ 
วนัที่ 6.  ชมซากรุะ สวนอเุอโนะ – อิออน มอลล ์– โตเกียว (สนามบินนารติะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG677 17.30-22.30) 

เดนิทาง มีนาคม – เมษายน 2563  
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) 
(TG622 23.15 – 06.25 ) 

20.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
[ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับ
ได้] 

23.59 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG622 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองเกียวโต –  
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – ช้อปป้ิงย่านซาคาเอะ 

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น น  าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และเมื่อรบัสัมภาระ
เรียบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกท่านไปขึน้รถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พรอ้มกับรบกวนปรบันาฬิกาของท่านใหต้รงตามเวลาของ
ญ่ีปุ่ น ซึ่งเรว็กว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา 

 ออกเดินทางสู ่เมืองโอซาก้า ชมบรเิวณ ด้านนอก ของ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณข์องเมือง สมัผสัความ
ย่ิงใหญ่ของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกค าสั่งใหก่้อสรา้งปราสาทแห่งนี ้นับเป็นแลนดม์ารก์อันดับหนึ่งของโอ
ซากา้ที่ตอ้งมาเยือนสกัครัง้ 

 

 
 เดินทางสู ่เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น และยาวนานที่สดุ คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 

รว่มๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจงึเป็นเมืองที่มีสถานที่ส  าคญัๆ ที่เต็มไปดว้ยประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมดงัเดิมของญ่ีปุ่ น 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิง้จอกขาว ที่สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบชูาสนุขัจิง้จอกที่เชื่อกันว่าเป็น
ทตูส่งสาสนข์องเทพเจา้แห่งการเก็บเก่ียว ภายในศาลเจา้มีเสาโทรอิิจ  านวนมากเรยีงกนัจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิิที่มีความ
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 
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 เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า น  าท่านชอ้ปป้ิง ย่านซาคาเอะ แหล่งรวมความบนัเทิงและหา้งสรรพสินคา้ รวมทัง้สวนสวยใจกลาง

เมืองแหล่งพักผ่อนกหย่อนใจและจับจ่ายใชส้อยไดอ้ย่างเต็มที่ เช่นรา้นดงกีโ้ฮเต หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ Parco, Matsuzakaya, 
LACHIC และ Mitsukoshi เป็นตน้ อีกทั้งสญัลกัษณใ์จกลางเมืองอาคารสวยสง่าอย่างนาโกย่าเทเลบิทาวเวอร ์จุดเช็คอินที่
ตอ้งไป 

 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก RED PLANET NAGOYA NISHIKI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 
วัดนิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท 
– เมนูขาปูยักษ ์– แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดนิตไทจิ วัดที่ เกิดจากความสมัพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญ่ีปุ่ น สรา้งขึน้เมื่อปี คศ.1904 ในสมัยรชักาลที่  5  ไว้เพื่อ

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปที่ได้รบัพระราชทางจากพระมหากษัตริย์ไทย ภายในจะมีรูปป้ันขององค์
รชักาลที่ 5 อยู่ในวดัอีกดว้ยและปัจจบุนัมีคนไทยนิยมไปสกัการะกนัอย่างมากมาย 
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 ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญ่ีปุ่ น  อิสระให้ท่านไดช้มทิวทัศน์ของ

ทะเลสาบหรอืเลือกซือ้ผลติภัณฑจ์ากปลาไหลนานาชนิดพรอ้มภัตตาคารหรูและศนูยจ าหน่ายสนิคา้ อาหารพืน้เมือง เช่น พาย
ปลาไหล,ปลาไหลอบซีอิว้ ที่ขึน้ชื่อเพื่อเป็นของฝาก และ สตารบ์คัสดุชิล 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 สมัผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การชงชาญ่ีปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนั้น มีขั้นตอนมากมาย 
เริ่มตั้งแต่การชงชา การจบัถว้ยชา และการด่ืมชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมีขัน้ตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่าง
มาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาดว้ยตัวท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซือ้ของที่ฝากของที่ระลกึตาม
อธัยาศยั 
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 ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึ่งในสาขาแบรนดเ์อาทเ์ลท็ที่
กระจายครอบคลมุประเทศญ่ีปุ่ น ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกบัสนิคา้หลากหลายแบรนดด์ัง ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ 
เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พิเศษ เมนูขาปูยักษส์ไตลญ่ี์ปุ่น พร้อมน ้าจิม้รสเด็ด** 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก FUJI PREMIUM RESORT หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

 

วันท่ี 4 
ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศูนยจ์ าลองแผ่นดินไหว – โตเกียว –  
วัดอาซากุสะ – ช้อปป้ิงชินจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji) ที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นดว้ยความสงู 3,776 เมตร จากระดับน า้ทะเล น  าท่านขึน้ชมความงาม

กันแบบใกลช้ิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 
สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้มัผัสอากาศอันบริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลกึกับ
ภูเขาไฟที่ไดช้ื่อว่ามีสดัสว่นสวยงามที่สดุในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปลี่ยนโปรแกรม
ทวัรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟจูิและเลอืกซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกับภูเขาไฟฟจูิได ้
และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภูเขาไฟฟจูิไดส้วยงามในช่วงฤดหูนาว 
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 ศูนยจ์ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหอ้งจัด

ฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับรคิเตอรต่์างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอด
จากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแลว้ จากนั้นจะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆมากมายที่เป็นโปรดักส์
ของญ่ีปุ่ น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรอื วัดเซนโซจิ วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า ท่านยัง

จะไดเ้ก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บรเิวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถ
เลือกซือ้เครื่องรางของขลงัไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลนิกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปป้ิงที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรา้นขาย
ของที่ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญ่ีปุ่ นชื่นชอบ แมก้ระทั่ง
องคจ์กัรพรรด์ิองคปั์จจบุนัยงัเคยเสด็จอีกดว้ย 

 

 
 ย่านช้อปป้ิงชินจูกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินค้ามากมายและ  เครื่องใช้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

นาฬิกา เครื่องเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส  าหรบัวยัรุ่น 
เครื่องส  าอางย่ีหอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
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 ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 อิสระช้อปป้ิงเมืองโตเกียว หรือ เลือกซือ้ทัวรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ใหท้่านไดเ้ลอืกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมืองโตเกียว โดยมีไกดค่์อยใหค้  าแนะน าท่านในการเดินทาง เช่นย่าน
ชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของ
เหลา่บรรดาแฟชั่นนิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยก์ลางของของย่านนี ้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สดุในญ่ีปุ่ น 
ในแต่ละวันมีผูค้นจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนที่ ใช้บริการสถานีแห่งนี ้ทางดา้นตะวันตกย่านนีท้ี่ เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลาย
อาคาร มีทัง้โรงแรมชั้นน  า และในส่วนทางดา้นตะวนัออกนั้นคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านที่เต็มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้, 
รา้นเครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรทีี่มีรา้นอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นรา้นอิซากา
ยะ (Izakaya) เป็นตน้และยงัมีสถานที่ท่องเที่ยวส  าคัญๆต่างๆมากมาย เช่น  ย่านฮาราจูกุ, ย่านชิบูย่า, ย่านอากิฮาบาระ, 
ไดเวอรว์ิตีโ้อไดบะ, ตลาดอาเมโยโกะ, ตลาดปลาสึคิจ,ิ ศาลเจา้เมยจ์,ิ Tokyo Sky Tree 
หรอืเลอืกซือ้ทัวรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด  ์เต็มวัน เพ่ิมผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟ

ในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและ
จินตนาการของการผจญภัย ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผัสกับเครื่องเล่นในหลาย
รูปแบบ เช่น ทา้ทายความมันสเ์หมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวญักับ HAUNTED MANSION บา้นผี
สิง, ต่ืนเตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห ,์ ตะลยุอวกาศไปกับ 
BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกบัการต์นูที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 ชมซากุระ สวนอุเอโนะ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.30-22.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทั้งวัด ศาลเจ้า ทะเลสาบ และสวนสตัว ์ มี

ตน้ไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศรม่รื่นจงึเป็นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพักผ่อนกัน และในฤดูใบไมผ้ลิของทกุๆปีสวนอเุอโนะ
จะไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทั้งสองขา้งยาวไปตามทางเดินภายใน
สวน มีจ  านวนมากกว่า 1,000 ตน้ ท  าใหด้งึดดูผูค้นจ านวนมากมาเย่ียมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ  
(โดยปกติซากรุะจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตน้เดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้น้อยู่กับสภาพอากาศ) 
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 ชอ้ปป้ิงต่อที่ อิออน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 
150 รา้น เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรม์ารเ์ก็ต
ขนาดใหญ่ ใหท้่านไดเ้ก็บจดัการลสิตข์องฝากมาจากคนที่บา้นไดอ้ย่างครบครนัเต็มที่ 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล ์
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

17.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

22.30 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 
 

 
 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง : OSAKA TOKYO ซากุระ ช้อปเพลิน 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 18-23 มี.ค.63 49,900 49,900 47,900 8,900 32,900 
วนัท่ี 20-25 มี.ค.63 55,900 55,900 53,900 8,900 33,900 
วนัท่ี 25-30 มี.ค.63 50,900 50,900 48,900 8,900 32,900 
วนัท่ี 03-08 เม.ย.63 55,900 55,900 53,900 8,900 33,900 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ  
ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ  าท่ีนั่งกับสายการบินและคา่มดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ  าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด  าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
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อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวซ่ีาให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ ปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธรุกิจ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 



 

 

CODE:GOJ28 

**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

 

 

 

 

 


