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TOKYO OSAKA ยูนิเวอร์แซล ซากุระ 6วัน 4คืน 

เดนิทาง มีนาคม-เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเพียง  51,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG642 / 23.50-08.10+1) 
วนัท่ี 2.  โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – วดัอาซากสุะ – ชมซากรุะริมแมน่ า้สมุิดะ –ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิง้ชินจกู ุ 

วนัท่ี 3.  ชมซากรุะ สวนอเุอโนะ – ภเูขาไฟฟจิู – ศนูย์จ าลองแผน่ดินไหว  - บฟุเฟ่ต์ขาป ู– แช่ออนเซ็น 

วนัท่ี 4.  ชิซูโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกยา่-ศาลเจ้าโอสคุนันอน  - ช้อปปิง้โอส ุ– ช้อปปิง้ซาคาเอะ - นาโกยา่ 
วนัท่ี 5.  สวนสนกุยนูิเวอร์แซลสตดูิโอ (รวมบตัรเข้า) 

วนัท่ี 6.  ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ช้อปปิง้ชินไซบาชิ - โอซาก้า (สนามบนัคนัไซ ) (TG673  / 17.35-21.25) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) - โตเกียว (สนามบนินาริตะ)  
(TG642 / 23.50-08.00+1) 

20.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

23.50 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG642 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
โตเกียว (สนามบนินาริตะ) - วัดอาซากุสะ - ชมซากุระริมแม่น า้สุมิดะ - ถ่ายรูป
โตเกียวสกายทรี - ช้อปป้ิงชนิจูกุ 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยงัจะได้เก็บภาพ

ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่ริเวณประตทูางเข้าวดั และยงัสามารถเลือกซือ้เคร่ืองราง
ของขลงัได้ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิง้ที่มีช่ือเสยีงของวดั มีร้านขายของที่ระลกึมากมาย
ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเลน่โบราณและตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ 

 
 เดินสู่ริมแม่น า้สุมิดะ ชมความงามของซากุระ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที่สงูที่สุดในโลก 

หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถท าลาย
สถิติความสงูของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มี
ความสงู 553 เมตร 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 เดินทางสู ่ย่านช้อปป้ิงชินจูกุ เพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนมมากมาย และ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เคร่ืองเลน่เกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคณุผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น 
เคร่ืองส าอางค์ยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ ชินจูกุ 
 น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 
ชมซากุระ สวนอุเอโนะ - ภเูขาไฟฟูจ ิ- ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว - บุฟเฟ่ต์ขาปู - 
แช่ออนเซ็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทัง้วดั ศาลเจ้า ทะเลสาบ และสวนสตัว์ มี

ต้นไม้มากมาย ให้บรรยากาศร่มร่ืนจึงเป็นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพกัผ่อนกนั และในฤดใูบไม้ผลิของทกุๆปีสวนอเุอโนะ
จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีต้นซากุระเรียงรายอยู่ทัง้สองข้างยาวไปตามทางเดินภายใน
สวน มีจ านวนมากกวา่ 1,000 ต้น ท าให้ดงึดดูผู้คนจ านวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกนัว่า งานฮา
นามิ  (โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถงึต้นเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศ) 

 
 เดินทางสู่จังหวัดชิซูโอกะ และ จังหวัดยะมะนะชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของ โตเกียว ซึ่งเป็นที่ตัง้ของภูเขาไฟฟูจิ (Fuji 

Mountain) 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ภเูขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู 3,776 เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าทา่นขึน้ชมความงาม
กันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 
สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกับ
ภเูขาไฟท่ีได้ช่ือวา่มีสดัสว่นสวยงามที่สดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
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หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภเูขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรม
ทวัร์เป็น Fuji Visitor Center ซึง่ทา่นสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจิูและเลอืกซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟจิูได้ 
และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูได้สวยงามในช่วงฤดหูนาว 

 
 ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจดัแสดงข้อมลูการปะทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก มีห้องจัด

ฉากการเกิดแผน่ดินไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอด
จากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว จากนัน้จะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิง้สินค้าต่างๆมากมายที่เป็นโปรดกัส์
ของญ่ีปุ่ น 

ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั FUJI HOTEL หรือเทียบเทา่ ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยกัษ์สไตล์ญ่ีปุ่น พร้อมน า้จิม้รสเด็ด 

 
 

วันที่ 4 
ชซูิโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า - ศาลเจ้าโอสุคันนอน - ช้อปป้ิงโอสุ -  
ช้อปป้ิงซาคาเอะ - นาโกย่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่  ชิซูโอกะ ชมทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เป็นแหลง่เพาะพนัธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น อิสระให้

ท่านได้ชมทิวทศัน์ของทะเลสาบหรือเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์จากปลาไหลนานาชนิดพร้อมภตัตาคารหรูและศนูย์จ าหน่ายสินค้า 
อาหารพืน้เมือง เช่น พายปลาไหล,ปลาไหลอบซีอิว้ ท่ีขึน้ช่ือเพื่อเป็นของฝาก และ สตาร์บคัสดุชิล 
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 เดินทางสู ่เมืองนาโกย่า 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ศาลเจ้าโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) สร้างขึน้เมื่อเกือบ 700 กวา่ปีมาแล้วตัง้แตปี่ 1333  เป็นวดัในพระพทุธศาสนา

ที่มีช่ือเสียงมากๆของนาโงย่า เพราะวดัแห่งนีเ้ป็นที่ประดิษฐานของเทพคนันอน ซึ่งเช่ือกนัว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึน้ช่ือเร่ืองความ
เมตตา แกะสลกัอย่างประณีตโดยพระสงฆ์นามว่า “Kobo Daishi” แถมภายใต้ห้องโถงใหญ่ คือห้องสมดุชินปคูจิุ ที่จดัเก็บ
หนงัสือภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาจีน กว่า 15,000 เลม่ หนงัสือเหล่านีเ้ป็นสมบตัิของชาติ และเป็นมรดกทางวฒันธรรม รวมถึง
ส าเนาที่เก่าแก่ที่สดุของพงศาวดารโคจิคิ ที่รวบรวมประวตัิศาสตร์ต้นก าเนินของญ่ีปุ่ น 

 ช้อปป้ิงโอสุ (Osu Shopping Arcade) ถนนช้อปป้ิงที่อยูเ่ยือ้งกบับริเวณวดัโอสคุนันอน เป็นถนนการค้าที่มีช่ือเสยีงและ
ได้รับความนิยมจากนกัทอ่งเที่ยวเป็นอยา่งมากด้วยมนต์เสนห์่ของบรรยากาศแบบดัง้เดมิ มีร้านค้าและร้านอาหารกวา่ 400 
ร้านค้า เรียงรายอยูส่องข้างทาง  ของขึน้ช่ือของโอสก็ุคือไก่ทอดยอดนิยม อยา่งร้าน  GABURI CHICKEN 

 น าทา่นช้อปปิง้ ย่านซาคาเอะ แหลง่รวมความบนัเทิงและห้างสรรพสนิค้า รวมทัง้สวนสวยใจกลางเมืองแหลง่พกัผอ่นกหย่อน
ใจและจบัจ่ายใช้สอยได้อยา่งเต็มที่ เช่นร้านดงกีโ้ฮเต ห้างสรรพสนิค้าใหญ่ Parco, Matsuzakaya, LACHIC และ Mitsukoshi 
เป็นต้น อีกทัง้สญัลกัษณ์ใจกลางเมืองอาคารสวยสง่าอยา่งนาโกยา่เทเลบิทาวเวอร์ จดุเช็คอินที่ต้องไป 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MYSTAY NAGAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดโิอ (รวมบัตรเข้า) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกับเคร่ืองเลน่หลากหลายชนิดตื่นเต้น ระทึกใจจากหนงัดงัที่ท่านช่ืนชอบ 
เช่น ฉากเพลงิไหม้จากเร่ือง “แบ็คดราฟท์”ลอ่งเรือผจญภยักบัไดโนเสาร์จากเร่ือง“จูราสสิคพาร์ค” นัง่เรือเพื่อพบกบัความน่า
สะพรึงกลวัเหมือนอยูใ่นเหตกุารณ์จริงกบั “จอว์” ใช้ทนุสร้างมหาศาลกวา่ 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนกุสนานไปกบั 
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“สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสจูน์ความมนัส์ พร้อมทัง้พบกบัโซน “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนกุสไตล์ครอบครัวให้
ท่านได้เพลิดเพลินกบัตวัการ์ตนูสดุน่ารักอาทิเช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street โซน The Wizarding World of 

Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหลา่สาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสมัผสับรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉาก
ต่างๆจากภาพยนตร์ โซนTHE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการใหม่ กบัเคร่ืองเลน่ใหม่ลา่สดุ ที่จะได้ให้คณุบินได้  ใน
โซน Jurassic Park เป็นอีก 1 ใน เคร่ืองเลน่หวาดเสยีวสดุๆ และสามารถหมนุได้รอบทิศทางถึง 360องศา บนระยะทาง 1,124 
เมตร และจดุทิง้ดิ่งสงูสดุถึง 37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนที่สร้างเอาใจสาวกเจ้าตวัเหลอืงสดุกวนท่ีโดง่ดงัมาจาก 
เร่ือง Despicable Me ซึง่ไฮท์ไลท์ของโซนนีค้ือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปด้วย ร้านค้าขายของ
ที่ระลกึ ร้านอาหาร โชว์ตา่งๆมากมาย รวมทัง้ยงัมีเคร่ืองเลน่แนว 3-D มากมาย แถมยงัเป็นโซน "Minion Park" ที่ใหญ่ที่สดุใน
โลกอีกด้วย 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 

 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปป้ิงชนิไซบาชิ - โอซาก้า (สนามบนัคันไซ ) 
(TG673 17.35-21.25 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชมบริเวณ (ด้านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผสัความยิ่งใหญ่

ของยคุสมยัที่โชกนุโตโยโตมิ ปกครองและออกค าสัง่ให้ก่อสร้างปราสาทแหง่นีน้บัเป็นแลนด์มาร์กอนัดบัหนึง่ของโอซาก้าที่ต้อง
มาเยือนสกัครัง้ 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 น าท่านช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) หนึง่ในยา่นบนัเทิงยามค ่าคืนที่โดง่ดงัของโอซาก้า เป็นแหลง่รวมร้านอาหาร

มากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยงัมีทัง้ร้านค้า และแหล่งบนัเทิงอีกมากมาย 
ในช่วงกลางคืนก็จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามป้ายร้านค้าต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนกัวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) 
และปคูานิโดราค ุ(Kani Doraku crab) ที่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง บริเวณแหลง่ช้อปปิง้ที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็ม
ไปด้วยร้านค้าปลกี ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสือ้ผ้าสตรีทแบรนด์ทัง้
ญ่ีปุ่ นและตา่งประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นต้น เรียกวา่มีทกุอยา่งที่ต้องการรวมกนัอยูบ่ริเวณนี ้
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14.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินคนัไซ ท าการเช็คอิน และโหลดสมัภาระ 
17.35 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 (มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
ราคาวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิมั 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

ราคาแนะน าเพียง : TOKYO OSAKA ยูนิเวอร์แซล ซากุระ 6วัน 4คืน 
โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

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 [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
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4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิการบนิไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล



 

โค้ดทัวร์ JPGT-111 

ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
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3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 
และอ่ืนๆ) 

 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


