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JAPAN 
NAGOYA OSAKA SAKURA 7D 5N โดยสายการบินไทย 

[TG] 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

มนีาคม - เมษายน 2566  ราคาเริม่ตัน 59,900.- 10,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเครื่องบิน ไม่มรีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – นาโกย่า  (สนามบินชบูุ
เซ็นแทร์) (TG644 00.05 – 07.30) 

    

2 นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) – เมืองอินุยาม่ะ – ปราสาทอิ
นุยาม่ะ – ชมซากุระบริเวณรอบปราสาท –  ช้อปปิ้ งถนนคน
เดินอินุยามะ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ช้อปปิ้ งซาคาเอะ 

✈  อิสระ  NAGOYA HOTEL  
หรอืเทียบเท่า 

3 เมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – LITTLE KYOTO ซัน
มาซิ ซูจ ิ– หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –  แช่น้าแร่ธรรมชาติ 

   
KAGA ONSEN ISHIKAWA หรือ

เทียบเทา่ 

4 เมืองคานาซาว่า – ตลาดเช้าโอมิโจ – สวนเคนโระคุเอ็น – 
ย่านฮิกาชิซากายะ – พิพิธภัณฑ์เอจิเซนตุ๊กตาไม้ไผ่  – แช่
น้าแร่ธรรมชาติ 

   SHIGA BIWAKO หรือเทียบเทา่ 

5 เมืองเกียวโต – วัดคิโยะมิซุ – อาราชิยามะ – สะพานโทเก็ตสึ
เคียว - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - ช้อปปิ้ งชินไชบาชิ 

  อิสระ OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

6 อิสระทอ่งเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้าหรอืซื้อทัวร์เสรมิ 
UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 

 อิสระ อิสระ OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

7 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรรภูม)ิ 
(TG623 11.00-15.40) 

 ✈   
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วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นาโกย่า  (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) (TG644 00.05 – 

07.30) 

21.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าท่ีให้การ

ต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

วันทีส่อง นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) – เมืองอินุยาม่ะ – ปราสาทอินุยาม่ะ – ชมซากุระ

บริเวณรอบปราสาท –  ช้อปป้ิงถนนคนเดินอินุยามะ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ช้อปป้ิงซา

คาเอะ 

00.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชุบุเซ็นแทร ์ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 

สายการบินมบีรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินชุบุเซ็นแทร์ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่าน

ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  

[สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมี

โทษจับปรบัได้] 

 เมืองอินุยามะ เมืองท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดไอจิ เมืองนี้มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย เต็มเปี่ ยมด้วยเอกลักษณ์

ประจ าท้องถ่ิน น าท่านชมด้านนอก ปราสาทอินุยะมะ (Inuyama Castle) ถูกสร้างข้ึนอยู่บนภูเขาเล็กๆ 

ริมแม่น้าคิโซะ ห้อมล้อมไปด้วยเสน่ห์ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติซึ่งจะผลัดเปล่ียนหมุนเวียนโฉมหน้า

กันไปตามแต่ละฤดูกาลท้ังสี่ เช่น ในฤดูใบไม้ผลิท่ีซากุระเบ่งบาน เชิญท่านรับชมทัศนียภาพของแม่น้า, 

ต้นไม้, ก าแพงหิน และหอคอยปราสาท อันสมเป็นบรรยากาศแสนงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น ภายในปราสาท

ปรับปรุงให้เป็นท่ีจัดแสดงประวัติความเป็นมาของปราสาท เช่น ภาพถ่าย ชุดเกราะ และเอกสารทาง

ประวัติศาสตร์ จากนั้นน าท่านเดินชมซากุระบริเวณรอบปราสาท  
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 แวะซื้อของท่ีระลึกท่ี ถนนคนเดินอินุยามะ เป็นสถานท่ีเหมาะส าหรับการเดินเล่นรอบๆ ปราสาทมีร้าน

กาแฟท่ีใช้อาคารบ้านเรือนสมัยโบราณและร้านขายเคร่ืองประดับเก๋ๆ และงานฝีมือแบบด้ังเดิม สัมผัส

บรรยากาศแบบเอโดะ ของข้ึนชื่อของเมืองในปราสาท เช่น โกเฮโมจิท ามือหรือขนมดังโงะด้วยมือเดียว 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 1) 

 ศาลเจ้าโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) สร้างข้ึนเม่ือเกือบ 700 กว่าปีมาแล้วต้ังแต่ปี 1333 เป็นวัด

ในพระพุทธศาสนาท่ีมีชื่อเสียงมากๆของนาโกย่า เพราะวัดแห่งนี้เป็นท่ีประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่ง

เชื่ อกันว่าเป็นเทพเจ้าท่ีข้ึนชื่ อเร่ืองความเมตตา แกะสลักอย่างประณีตโดยพระสงฆ์นามว่า “Kobo 

Daishi” แถมภายใต้ห้องโถงใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิ  ท่ีจัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนกว่า 

15,000 เล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงส าเนาท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

ของพงศาวดารโคจิคิ ท่ีรวบรวมประวัติศาสตร์ต้นก าเนิดของญี่ปุ่น 
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 น าท่านช้อปปิ้ ง ย่านซาคาเอะ แหล่งรวมความบันเทิงและห้างสรรพสินค้า รวมท้ังสวนสวยใจกลางเมือง

แหล่งพักผ่อนกหย่อนใจและจับจ่ายใช้สอยได้อย่างเต็มท่ี เช่นร้านดงก้ีโฮเต ห้างสรรพสินค้าใหญ่ Parco, 

Matsuzakaya, LACHIC และ Mitsukoshi เป็นต้น อีกท้ังสัญลักษณ์ใจกลางเมืองอาคารสวยสง่าอย่างนาโก

ย่าเทเลบิทาวเวอร์ จุดเช็คอินท่ีต้องไป 

 

ค่า อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ที่พัก NAGOYA HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  
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วันที่

สาม 
เมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ – หมู่บ้านชิ

ราคาวาโกะ –  แช่น้าแรธ่รรมชาติ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) 

 เมืองทาคายาม่า น าท่านชมด้านนอกของ ที่ว่าการอําเภอเก่าทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคา

ยาม่า เป็นท่ีท างานและท่ีอยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครอง

ของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ 

 

 ถนนสายซันมาจิ ซูจิ เป็นย่านเมืองเก่าท่ียังคงอนุรักษ์บ้านเรือนสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ไว้ได้เป็นอย่างดี ตัว

เมืองล้อมรอบด้วยคูน้าและถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ซึ่งในช่วงท่ีไม่มีหิมะตก

ร้านค้าจะเปิดให้เลือกซื้อสินค้าพื้ นเมือง ของท่ีระลึก รวมท้ังสาเกท่ีข้ึนชื่ อด้วย คนท่ีอาศัยอยู่แถวนี้ 

ดัดแปลงบ้านเป็นร้านขายของต่างๆ (traditional shop)เพื่ อรับนักท่องเท่ียว และยังมีการขายสินค้า

พื้นเมืองหลายอย่าง เช่น เก๊ียะ กระดาษญี่ปุ่น (washi) ของท่ีระลึก 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 3) 

 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ียังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ด้ังเดิมและได้รับ

เลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะ

ท่ีตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดีและรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้าน

สไตล์นี้ว่า“กัสโซ”จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร และมีผู้คนจากท่ัวทุกมุมโลก

หล่ังไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว 
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ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) 

ที่พัก KAGA ONSEN ISHIKAWA หรอืเทียบเท่า 

หลังมื้ออาหารค่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแรธ่รรมชาติสไตล์ญีปุ่่น 

วันทีส่ี ่ เมืองคานาซาว่า – ตลาดเช้าโอมิโจ –  สวนเคนโระคุเอ็น –  ย่านฮิกาชิซากายะ –  

พิพิธภัณฑ์เอจิเซนตุ๊กตาไม้ไผ่ – แช่น้าแรธ่รรมชาติ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) 

 เมืองคานาซาว่า เป็นเมืองหลวงของอิชิคาวา ท่ีอยู่บนเกาะฮอนชูท่ีเป็นเกาะหลักของญี่ปุ่นและมีฝ่ังท่ีติด

กับทะเลญี่ปุ่น และเป็นศูนย์กลางท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับวัฒนธรรมและศิลปะในยุคเอโดะ น าท่านเดินทางสู่  

ตลาดเช้าโอมิโจ (Omicho Market) เป็นตลาดอาหารทะเลอันดับต้นๆของจังหวัดอิชิคาวามาเป็นเวลา 

300 ปี อาหารทะเลสดและหอยได้ถูกน ามายังตลาดจากทะเลญี่ปุ่นในทุกๆวัน ท่านจะพบกับบรรดาเชฟ

ชาวท้องถ่ิน เจ้าของร้านค้า ผู้ท่ีอาศัยในเมืองและนักท่องเท่ียวเดินในตลาดท่ีวุ่นวายต้ังแต่ช่วงเช้ามืดจนถึง 

5 โมงเย็นในทุกๆวัน 
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 จากนั้นพาท่านสู่ สวนเคนโรคุเอ็ง (Kenrokuen Garden) เป็นจุดเด่นของคานาซาวะ และมีความเป็นมา

อย่างยาวนานและน่าสนใจ ตระกูลมะเอะดะหนึ่งในตระกูลท่ีทรงอ านาจในญี่ปุ่นยุคศักดินาเป็นผู้สร้างสวน

แห่งนี้ข้ึนในช่วงหลายร้อยปี สวนแห่งนี้เป็นสวนญี่ปุ่นแบบด้ังเดิมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น บ่อน้า โคมหิน 

น้าตก ทางเดินหิน สะพาน ล าธาร โรงน้าชา และเนินเขาท่ีมนุษย์สร้างข้ึนในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ พา

ท่านด่ืมด่ากับธรรมชาติและความสงบภายในสวนแห่งนี้ 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 6) 

 ย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama) เป็นแหล่งท่องเท่ียวในย่านเมืองเก่าในเขตฮิกาชิยาม่า ของเมืองเกียวโต 

(Kyoto) ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนท่ีได้รับการอนุรักษ์ไว้และเปิดเป็นร้านค้า คาเฟ่และร้านอาหารรองรับผู้

มาเยี่ยมชม  
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 พาท่านสู่ อาคารตุ๊กตาไม้ไผ่ (Echizen village of bamboo Doll) อาคารตุ๊กตาไม้ไผ่ท่ีมีการจัดแสดง

ตุ๊กตาไม้ไผ่จ านวนมากซึ่งเป็นผลงานศิลปะท่ีได้รับการรังสรรค์ข้ึนอย่างประณีตโดยช่างฝีมือ ท่านสามารถ

เข้าชมการการท างานของช่างฝีมือได้อย่างใกล้ชิดในพื้นท่ีเวิร์คช็อปและสามารถลองท าตุ๊กตาไม้ไผ่ง่ายๆ

ได้เองอีกด้วย 

  

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) 

ที่พัก SHIGA BIWAKO หรอืเทียบเท่าหรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

หลังมื้ออาหารค่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแรธ่รรมชาติสไตล์ญีปุ่่น 



GQ2NGO-TG008 – NAGOYA OSAKA SAKURA 7D 5N BY TG  

วันทีห่้า เมืองเกยีวโต – วัดคิโยะมิซุ – อาราชิยามะ – สะพานโทเก็ตสึเคียว - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - 

ช้อปป้ิงชินไชบาชิ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 8) 

 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและเป็นท่ีพ านักของจักรพรรดิญี่ปุ่น ในช่วงปี 794 – 1868 และ

ปัจจุบันนี้ก็เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศ รวมท้ังมีประชากรอีกราวๆ 1.4 ล้านคน ซึ่งสภาพ

บ้านเมืองยังคงอนุรักษ์เอาไว้ในสภาพอดีตซะเป็นส่วนมาก น าท่านสู่ วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) 

หรือ วัดธารน้าใส ต้ังอยู่บนเนินเขาฮิงาชิยาม่า ในปี 1994 ยูเนสโกได้บันทึกไว้เป็นมรดกโลก ภายในวัดนี้มี

สิ่งน่าสนใจอยู่หลายอย่างต้ังแต่ เวทีคิโยมิสึ ลานกว้างท่ีย่ืนออกจากตัวอาคารหลักไปยังเนินเขาโดยท่ีฐาน

ของลานนี้ใช้ไม้ซุงขัดกันเป็นโครงข้ึนมาโดยมิได้ใช้ตะปูซักตัวเดียวและ น้าตกโอโทวะ ท่ีไหลมาจากบนเขา

มาถึงข้างล่างได้แยกเป็น 3 สาย ให้ท่านได้ใช้กระบวยลองน้าด่ืม ซึ่งแต่ล่ะสายนั้น ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าจะได้รับ

สิ่งมงคลต่างกัน เช่น อายุยืน, ส าเร็จในหน้าท่ีการงานและเร่ืองความรัก อีกท้ังยังมีหินคู่รักท่ีอยู่ใน ศาลเจ้าจิ

ชู (Jishu shrine) เป็นหินสองก้อนอยู่ติดกับพื้นโดยให้คนท่ีมาได้ต้ังจิตถึงคนท่ีเรารักแล้วออกเดินจากหิน

ก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนท้ังๆท่ีปิดตา ถ้าเดินไปถึงได้ก็แสดงว่าจะได้อยู่ด้วยกัน และสุดท้าย ให้ท่านได้เดิน

เลือกดูเลือกซื้อของฝากจาก “ถนนสายกาน้าชา” ก่อนกลับกันอีกด้วย 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 9) 

 อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็นอีกเขตหนึ่งท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมากัน อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต โดย

เร่ิมเป็นท่ีนิยมต้ังแต่สมัยเฮอัน (794-1185) เป็นต้นมา และจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมกันอย่าง

คับค่ังในช่วงท่ีดอกซากุระบานและช่วงใบไม้แดงหรือใบไม้เปล่ียนสี ตัวเมืองอาราชิยาม่านั้นจะคึกคักมาก

ในช่วงวันหยุด มีท้ังร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเท่ียวได้เร่ือยๆ สถานท่ีท่ีได้รับ

ความนิยมอีกท่ีหนึ่งเม่ือมาถึงเมืองนี้ก็คือ อุโมงค์ป่าไผ่ (Bamboo) ทางเดินท่ีโอบล้อมด้วยต้นไผ่สีเขียวท่ี
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สูงมาก ส่วนทางตอนเหนือของเมืองนั้นจะมีวัดเล็กๆ กระจายอยู่ท่ัวไปตามภูเขาท่ีเขียวชะอุ่ม จุดท่องเท่ียว

ท่ีสวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ท่ีต้ังของ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์

ของอาราชิยาม่า เป็นสะพานท่ีใช้ข้ามแม่น้าสายใหญ่ของเมือง ซึ่งอยู่ไม่ใกล้กับตัวเมืองมากนัก 

 

 ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ มีระยะทางท้ังหมด 600 เมตร หากรวมย่านร้านค้าอ่ืนๆ ท่ีอยู่หัวและท้ายด้วยก็จะ

กลายเป็นย่านร้านค้าท่ีมีความยาวราว 2 กิโลเมตรเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยา ร้านขาย

เคร่ืองส าอางค์ ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100  เยน 

 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ที่พัก OSAKA HOTEL  หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีห่ก อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้าหรอืซื้อทัวรเ์สริม UNIVERSAL STUDIOS 

JAPAN 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 10) 

 ให้ท่านได้เลือกอิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีตา่งๆใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ค่อยให้ค าแนะน าต่างๆกับท่าน

ในการเดินทาง เช่น ย่านชินไซบาชิ เต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดังมากมายต้ังอยู่

ปะปนไปกับร้านค้าแบบด้ังเดิมของญี่ ปุ่น ได้แก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, 

Louis Vuitton และอ่ืนๆ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมแทบจะทุกย่ีห้อดังท่ัวโลกเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้แล้วยังมี
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สินค้าจ าพวกอาหารและเคร่ืองด่ืมหรือตุ๊กตาน่ารักๆ ก็มีให้เลือกซื้อเช่นกัน และนอกเหนือไปจากร้านค้า

ทันสมัยจากแบรนด์ต่างๆ แล้วท่ีชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ท่ีเอาร้านค้าเล็กๆ มารวมไว้ภายใต้

หลังคาเดียวกันมีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบด้ังเดิม 

อัญมณีเคร่ืองประดับและร้านหนังสือ เป็นแหล่งท่ีต้ังของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่าน

ได้ช้อปปิ้ งได้จุใจ และยังมีสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญๆต่างๆมากมาย เช่น 

วัดชิเทนโนจ ิ พิพิธภัณ์สัตว์น้าไคยูกัง ศาลเจ้าเฮอัน ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน อะเมะรคิามู

ระ เลโก้แลนด์หุ่นยนต ์ เหล็กเท็ตสึจิน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตรโ์อซาก้า 

* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มบีรกิารอาหารกลางวันและอาหารค่า* 

 

 หรือเลือก ซื้อทัวรเ์สรมิยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท ไม่รวมค่า

รถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] ร่วมสนุกท้าทายกับเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด

ต่ืนเต้น ระทึกใจจากหนังดังท่ีท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเร่ือง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับ

ไดโนเสาร์จากเร่ือง“จูราสสิคพารค์” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกับ 

“จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับ “สไปเดอรแ์มน” ท่ีรอ

ให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมท้ังพบกับโซน “วันเดอรแ์ลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่าน

ได้ เพ ลิด เพ ลิน กับ ตัวการ์ตู นสุ ดน่ า รักอาทิ เช่น  Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street โซ น  The 

Wizarding World of Harry Potter ท่ีสร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไป

สัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ โซนTHE FLYING DINOSAUR เปิด

ประสบการใหม่ กับเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด ท่ีจะได้ให้คุณบินได้ ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 ใน เคร่ืองเล่น

หวาดเสียวสุดๆ และสามารถหมุนได้รอบทิศทางถึง 360องศา บนระยะทาง 1,124 เมตร และจุดท้ิงด่ิง

สูงสุดถึง 37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนท่ีสร้างเอาใจสาวกเจ้าตัวเหลืองสุดกวนท่ีโด่งดังมาจาก 
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เร่ือง Despicable Me ซึ่งไฮท์ไลท์ของโซนนี้คือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไป

ด้วย ร้านค้าขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร โชว์ต่างๆมากมาย รวมท้ังยังมีเคร่ืองเล่นแนว 3-D มากมาย แถม

ยังเป็นโซน "Minion Park" ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกด้วย 

 * เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มบีรกิารอาหารกลางวันและอาหารค่า * 

 

ที่พัก OSAKA HOTEL  หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีเ่จ็ด โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (TG623 11.00-15.40) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 11) 

 สมควรแก่เวลาเดินทางนําท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ 

 นําทุกท่านทําการ CHECK IN และโหลดสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

11.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG623 (สายการบินมีบริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

15.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

Nagoya Osaka Sakura 

7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่ว ราคาไม่รวมต๋ัว 

21 - 27 ม.ีค.2566 62,900.- 10,900.- 47,900.- 

22 - 28 ม.ีค.2566 62,900.- 10,900.- 47,900.- 

24 - 30 ม.ีค.2566 62,900.- 10,900.- 47,900.- 

03 - 09 เม.ย.2566 62,900.- 10,900.- 47,900.- 

09 - 15 เม.ย.2566 65,900.- 10,900.- 53,900.- 

12 - 18 เม.ย.2566 68,900.- 10,900.- 48,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  
ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเครื่องบิน 

 
**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสับเปลี่ยนหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ** 

 

 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม  

1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 

1.อัตราค่าบรกิารนีร้วม 
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 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มกันทั้งคณะ   ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

1.1 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์

ข้างต้น 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเครื่องบิน   

- กรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีนั่ง จาก ชั้นประหยัด (Economy Class)  

เป็นชั้นธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 

วัน 

และ หากมีต้องการชําระเงินเพื่ออัพเกรดที่นั่ง ต้องดําเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง 

ด้วยตัวท่านเอง เท่านั้น  

- ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็นหมู่คณะ หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับก่อน 

(หรือหลัง) ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋ว

โดยสาร  

- การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการ

ได้แต่อย่างใด  

- ในกรณีท่ีลูกค้าต้อง ออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯล่วงหน้าทุก

คร้ัง  เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ป

ไม่สามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกต๋ัวไปแล้ว   

1.2 ค่าที่พัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญี่ปุ่นแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 

(Single) , ห้องพักคู่ (Twin / Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชั้นเดียวกัน หรือ อยู่

ติดกัน **ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา

ห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักแบบ แยก 2 ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน 

** 

-   กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพักในตัวเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

1.4 เจ้าหน้าที่บรษัิท ฯ หรอืมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

1.5 ค่าน้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน) โดยท่ัวไป 20 กิโลกรัม 
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1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ  

         -   ส าหรับน้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม  

(ส าหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็น

สิทธิของสายการบิน ท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)  

         - ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ 

มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

- กรณีท่ีต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ 

ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายท่ี

สัมภาระน้าหนักเกิน (ท่านต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ในทุกกรณี 

1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้าท่านใด สนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  

เบี้ยประกันเร่ิมต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อย

กว่า 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบรกิาร 

 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้

เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี สถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิ

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ รวมท้ังค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้าหนักเกินกว่า

ท่ีสายการบินนั้นๆ ก าหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องช าระ

ส่วนต่างเพิ่ม 

4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ท่าน ซึ่งต้องชําระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง 



GQ2NGO-TG008 – NAGOYA OSAKA SAKURA 7D 5N BY TG  

ส าหรับส่วนท่ีเพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรข้ึนอยู่กับความพึงพอใจใน

บริการ 

5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตาม

แบบฟอรม์ของทางญีปุ่่น 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

 

เง่ือนไขการจอง การชําระเงิน และการยกเลิก 
 

1.  การทําการจอง และ การชําระค่าบรกิาร 

      1.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทําการจอง พรอ้มจัดส่งเอกสารการจองมายัง

บรษัิทฯ 

     กรณลีูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

     โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธ์ิส ารองท่ีนั่ง เม่ือมีการช าระมัดจ า เท่านั้น 

      1.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเง่ือนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธ์ิการจองแก่ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีอยู่ล าดับถัดไป   

     1.3 เม่ือช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พรอ้มทั้ง

ส่งรายชื่อสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทาง

ท่องเท่ียวทริปใด วันท่ีใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจอง

ต๋ัวเคร่ืองบิน 

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับ

มากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องท าในวันเวลาท าการของ

ทาง บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านั้น นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท  

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเง่ือนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน 

เนื่องจาก เม่ือท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมัดจ าบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขการบริการและ

ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ ระบุไว้ท้ังหมดในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ 
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เง่ือนไขการยกเลิก 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท า

เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้ 

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด ยกเว้น 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็น

ต้น” 

4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่าย

ที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจ าที่นั่งบัตรโดยสารเคร่ืองบิน  การจองที่พัก  และ 

ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัด

จ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บรษัิทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิท

ยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้ว เต็มจํานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ

เดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมาย

และในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุก

ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น ** 

4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

หมายเหตุ  

1. จ านวนผู้ เดินทางต้องมีข้ันต่า 10 ท่าน ข้ึนไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและ

เล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะ

ช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

8. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ค่า

ต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

9. การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถใหบ้ริการวันละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลา

ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ 

เป็นหลัก  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกท้ังโปรแกรม

อาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเป็น

ส าคัญ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มี อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย  
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จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

** เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **  

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น   

2. เอกสารชื่อโรงแรมท่ีพักตลอดการเดินทาง (ท้ัง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับ

การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกคร้ัง)  

3. สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 

4. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) และ

ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (สําหรบักรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ านัก

ระยะสั้น 

3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ  

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

 

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ี

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า

ท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่  

เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน

อัตราท่ีสูงมาก 

 


