
 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (DKC) สุขสนัต ์TOKYO OSAKA 5D3N [TG] 

JPTG05 สุขสนัต ์TOKYO OSAKA [TG] 5D3N  

 

บนิตรง กรงุเทพฯ-นารติะ / โอซากา้ - กรงุเทพฯ เดนิทางโดยสายการบนิประจ าชาต ิ THAI 
AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)  พรอ้มบรกิารอาหารและการบรกิารแบบ FULL 
SERVICE  

ชอ้ปป้ิงเต็มทีก่บัน า้หนกักระเป๋าขาไป 30 กโิลกรมั และขากลบั 30 กโิลกรมั 

พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน พรอ้มอาหารเชา้ 

เทีย่วครบไฮไลท ์

เมอืงโตเกยีว วดัอาซากสุะ ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูก ุเทีย่วภเูขาไฟฟจู ิช ัน้5 หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคั
ไก ทะเลสาบฮามานะ 

เมอืงเกยีวโต ปราสาททอง คนิคาคจุ ิชมวดัน า้ใส คโิยมสิ ึ ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ 

เมอืงโอซากา้ ชมปราสาทโอซากา้  ชอ้ปป้ิงเต็มอิม่ยา่นชนิไซบาช ิออิอนพลาซา่ 

เมนบูุฟเฟ่ตจ์ดัเต็ม พรอ้มขาปยูกัษ!์! 

พรอ้มเปิดประสบการณ์การแชอ่อนเซ็นเพือ่สขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของญีปุ่่ น 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

2  สนามบนินารติะ - เมอืงโตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ยา่นชนิจูก ุ

3  ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้5 - หมูบ่า้นน า้ใส โอชโินะฮคัไก - ทะเลสาบฮามานะ - เมอืงนาโกยา่ 
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4  เมอืงเกยีวโต-วดัปราสาททอง (คนิคาคจุ)ิ-วดัน า้ใสคโิยมสิ ึ- ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ-
เมอืงโอซากา้-ยา่นชนิไซบาช ิ 

5  ปราสาทโอซากา้ (ภายนอก)  - ออิอน พลาซา่ - สนามบนิคนัไซ - ทา่อากาศยาน
สวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

04 - 08 Dec 2019  43,999  43,999 42,999 12,900 9,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

20.30  คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสายระหวา่งประเทศช ัน้ 4 
เคานเ์ตอร ์C 

สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.55  ออกเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ  ประเทศญีปุ่่ น                   

โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG642  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

 

วนัที ่2 สนามบนินารติะ - เมอืงโตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ยา่นชนิจูก ุ

07.40  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศ
ญีปุ่่ น                                                             

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

(กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) 

หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรญีปุ่่ น พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระ 

จากนัน้เดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นโตเกยีว หมายถงึ 
"นครหลวงตะวนัออก"เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในโลกเมอืงหนึง่ จงึท าให ้
กรงุโตเกยีวเป็นหนึง่ในศนูยก์ลาง การเงนิระหวา่งประเทศ เศรษฐกจิ การคมนาคม 
เทคโนโลย ี จากนัน้เดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ วดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโตเกยีว เป็นที่
ประดษิฐานขององคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์ทีม่ขีนาดเล็กเพยีง 5.5 ใหท้า่น
ไดน้มัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและถา่ยภาพประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยกัษ”์ 
และซือ้สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึที ่ถนนนาคามเิซะ สนิคา้ MADE IN JAPAN แท ้ๆ  
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ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้รม่, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ รวมทัง้ขนมอรอ่ย
สไตลญ์ีปุ่่ นตามอัธยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนัน้เพือ่เป็นการเอาใจเหลา่นัก SHOPAHOLIC พาตะลยุแหลง่อัพเดทเทรนด์
ใหม่ๆ ของชาวปลาดบิกันที ่ยา่นชนิจูก ุหรอื ศนูยก์ลางทีส่องแหง่นคร ยา่นความเจรญิ
อันดบัหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจบุัน  ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซือ้ของจาก
รา้นคา้ตา่งๆมากมายในยา่นนีเ้ชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปูMP–3, WALKMAN, 
CD–PLAYER, คอมพวิเตอร,์ นาฬกิา, เสือ้ผา้ และเครือ่งส าอาง เป็นตน้ไมว่า่จะเป็น 
H&M, ZARA, ONITSUKA, BIG CAMERA, DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, 
UNIQLO, MUJI, COMME DES GARCON 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

SPECIAL: เมนพูเิศษวาไรตีบุ้ฟเฟ่ต ์พรอ้มขาปูยกัษ ์

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ROUTE INN KAWAGUCHIKO หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

หา้มพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน ้าแรเ่พือ่สขุภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบ
น ้าแรใ่นแบบของญีปุ่่ น 

สรรพคณุการอาบน ้าแร:่ การอาบน ้าแรส่ามารถรักษาและบรรเทาอาการตา่งๆได ้เชน่
บรรเทาอาการปวดกระดกู ปวดกลา้มเนือ้ชว่ยใหโ้ลหติในรา่งกายหมนุเวยีนไดด้ขี ึน้ชว่ย
ขบัสิง่อดุตันใตผ้วิหนังและรขูมุขนท าใหผ้วิหนังสะอาดบ ารงุผวิพรรณใหส้ดใสคลาย
ความตรงึเครยีด 

   

วนัที ่3 ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้5 - หมูบ่า้นน า้ใส โอชโินะฮคัไก - ทะเลสาบฮามานะ - เมอืงนา
โกยา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (3)                                    

น าทา่นเดนิทางสูส่ญัลักษณ์ของแดนอาทติยอ์ทุัย ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้5  ภเูขาทีส่งูทีส่ดุ
ในประเทศญีปุ่่ นมคีวามสงูราว 3,776 เมตร ตัง้อยูบ่รเิวณจังหวดัชซิโุอะกะและจังหวดัยะ
มะนะชซิ ึง่มหีมิะปกคลมุบนยอดเขาตลอดทัง้ปีน าทา่นขึน้ “สถานทีี ่5” ของภเูขาไฟฟจู ิ
บนระดบัความสงูที ่2,500เมตร (ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) ใหท้กุไดไ้ดส้มัผัส
ทัศนยีภาพทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกชมและซือ้ 
“สนิคา้พืน้เมอืงและขนมอรอ่ย” ตามอัธยาศยั  จากนัน้เดนิทางสู ่หมูบ่า้นน า้ใส โอชิ

โนะฮคัไก ชมบอ่น ้าทีแ่ปดในโอชโินะ ทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูิ
มอีายมุามากกวา่ 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบ
ไปยงับอ่น ้าแตล่ะบอ่น ้า ดงันัน้น ้าทีอ่ยูใ่นบอ่จะเป็นน ้าทีใ่สสะอาดและสดชืน่มากในปี 
1985 สถานทีแ่หง่นีย้งัไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดบั แหลง่น ้าจากธรรมชาตทิีด่ี
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ทีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย  อกีทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถชมววิของภเูขาไฟฟจูไิดใ้นวนัที่
อากาศแจม่ใส ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ กบับรรยากาศ พรอ้ม ชม และเลอืกซือ้สนิคา้
พืน้เมอืง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (4) 

น าทา่น เดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานะ หรอื ฮามานะโกะ ตัง้อยูใ่นเมอืงฮามามัทซ ึใน
จังหวดัชซิโุอกะ และเป็นทีรู่จั้กกันในชือ่ ทะเลสาบปลาไหล เนือ่งจากทีน่ีเ่ป็นแหลง่
เพาะพันธุป์ลาไหลอันดบัตน้ๆของญีปุ่่ น บรเิวณรอบๆทะเลสาบนอกจากจะมคีวาม
สวยงามแลว้ ยังมกีจิกรรมตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น การเดนิเลน่ชมววิรมิทะเลสาบ การป่ัน
จักรยาน การตกปลา นอกจากกจิกรรมแลว้ยงัมรีา้นอาหารและรา้นขายของฝากใหท้า่น
ไดเ้ลอืกซือ้ อาทเิชน่ อนุางพิาย หรอืขนมพายปลาไหล ทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น หลงัจาก
นัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนาโกยา่ เพือ่น าทา่นเขา้ทีพ่ัก 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั TOYOKO INN NAGOYA หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  

   

วนัที ่4 เมอืงเกยีวโต-วดัปราสาททอง (คนิคาคจุ)ิ-วดัน า้ใสคโิยมสิ ึ- ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ
-เมอืงโอซากา้-ยา่นชนิไซบาช ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (6)              

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (KYOTO) เมอืงหลวงเกา่ของญีปุ่่ นเมือ่ 1,000 กวา่ปี
มาแลว้ กอ่นทีจ่ะเปลีย่นเป็นเมอืงโตเกยีววา่กนัวา่ผูใ้ดทีม่าเยอืนแดนอาทติยอ์ทุัยแลว้ไม่
ไดม้าเยอืนเมอืงเกา่ของญีปุ่่ นถอืวา่มาไมถ่งึญีปุ่่ นรว่ม  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัคนิ
คะคจุ ิน าทา่นยอ้นร าลกึถงึทา่นโชกนุจากการต์นูเรือ่งดงั “เณรนอ้ยเจา้ปัญญา  อคิควิ
ซงั” ณ วดัปราสาททอง หรอืทีเ่รยีกวา่ “ปราสาทคนิคาคจุ”ิ... อสิระใหท้า่นไดช้ืน่ชม
ความงามของตัวปราสาทโดยรอบทีปิ่ดดว้ยทองค าเปลว พรอ้มดืม่ด ่ากบัความสะอาดใส
ของ “สระน ้า” ทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม... ใหท้า่นได ้
เลอืกหามมุถกูใจเพือ่บันทกึภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (7) 

หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส เป็นวดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกต่ัง้อยู่
บรเิวณเนนิเขาฮงิาชยิามา่ และมทีอ่นซงุวางเรยีงซอ้นกันตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิ
ขึน้มารองรบัระเบยีงของตัววหิารใหญ ่ซึง่ไมใ่ชต้ะปสูกัตัว ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืน
ไทย วดันีม้อีายเุกา่แกย่ิง่กวา่กรงุเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของ
เทพเอปิส ึเทพเจา้แหง่ความร ่ารวย มัง่คั่ง นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จาก
ระเบยีงแหง่นีส้ามารถถา่ยภาพ ณ จดุทีส่วยทีส่ดุในกรงุเกยีว มองเห็นววิทวิทัศนข์องตัว
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เมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดืม่น ้าศกัดิส์ทิธิส์าม สาย
อันเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา โดยเชือ่วา่ สายแรก รวย สายสอง สวย
หลอ่ สายสาม แข็งแรง จากนัน้เดนิตามทาง สมัผัสกบัรา้นคา้ญีปุ่่ นตกแตง่ตามสมยัเอ
โดะ น าทา่นสู ่ถนนกาน า้ชา (KEETTLE STREET) เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีญ่ีปุ่่ น
ขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น กมิจ ิญีปุ่่ นหลากสสีนั ทีม่าจาก
ธรรมชาต ิส าหรบัคนทีช่อบทานกบัขา้วตม้ อาท ิแตงกวาดอง หัวไชเทา้ มะเขอืยาว 
ฯลฯ, ชาเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่ไมแ่พจั้งหวดัชชิโูอกะทีช่ว่ยลดคอเลสเตอรอล, ตุก๊ตาเกยีวโต 
สญัลกัษณ์ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในญีปุ่่ น คอื เกอชิา, พัดญีปุ่่ น น าทา่นสู ่ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ
(Fushimi Inari Shrine) เป็นศาลเจา้ชือ่ดงั ทีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่วเกยีวโตทกุคนตา่ง
เดนิทางมาดโูทรอิ ิ(Torii) หรอืประตศูาลเจา้ทีเ่รยีงตอ่ทอดยาว จากตนีเขาไปถงึยอด
เขาสงูถงึ 233 เมตร ประตโูทรทิีเ่รยีงรายกันเป็นอโุมงคส์แีดงนีเ้ป็นแหลง่ดงึดดู
นักทอ่งเทีย่วไดเ้ป็นอยา่งด ี  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ ตัง้อยูบ่นเกาะฮอน
ช ูซึง่เป็นเกาะทีใ่หญแ่ละอยูต่รงกลางสดุของประเทศญีปุ่่ นถอืเป็นศนูยก์ลางทางการคา้
และเศรษฐกจิของญีปุ่่ นมาตัง้แตโ่บราณกาล ใหท้า่นได ้ชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิซึง่
เป็นศนูยก์ลางการ SHOPPING ทีใ่หญท่ีส่ดุของนครโอซากา้ ทัง้รา้นคา้เกา่แก ่และ
ทันสมยัปะปนกัน มสีนิคา้มากมายทัง้ถกูและแพง โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้
มากมาย ทัง้รา้นอาหาร ขนมหวานตา่งๆ เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ใหท้า่น
เลอืกสรรกันไดต้ามใจชอบ ทา่นจะไดพ้บกบั ถนนโดทงบรุ ิซึง่เป็นถนนทีร่วมรา้นอาหาร
ชือ่ดงัไวห้ลากหลาย อาทเิชน่ รา้นปยูกัษ์ รา้นทาโกยาก ิซึง่เป็นของขึน้ชือ่ของเมอืงโอ
ซากา้ทีท่า่นไมค่วรพลาด! และสญัลกัษณ์ของยา่นนีค้อื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของกู
ลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดงัจากญีปุ่่ นน่ันเอง 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั SUNNY STONE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

   

วนัที ่5 ปราสาทโอซากา้ (ภายนอก)  - ออิอน พลาซา่ - สนามบนิคนัไซ - ทา่อากาศ
ยานสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (ภายนอก) ซึง่เป็นปราสาททีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุใน
ญีปุ่่ นซึง่สรา้งโยโชกนุ โตโยม ิฮเิดโยช ิตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่16 (ค.ศ. 1585) เป็น
สญัลกัษณ์อันโดดเดน่ของเมอืงโอซากา้ ตัวปราสาทแบง่เป็น 5 ชัน้ โอบลอ้มดว้ย
ก าแพงหนิแกรนติ สรา้งไดอ้ยา่งประณีตแลว้สวยงาม พรอ้มทัง้บันทกึความงามในมมุที่
ทา่นประทบัใจ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (10) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ ออิอน พลาซ่า  ศนูยร์วมสนิคา้ชัน้น าตา่งๆ มากมาย อาท ินาฬกิา, 
กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ เป็นตน้ รวมทัง้ “รา้น 100 เยน” สนิคา้คณุภาพดี
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ราคาแสนถกู อสิระใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกับการ “เลอืกชมและซือ้” สนิคา้ถกูใจฝากคน
ทางบา้นตามอัธยาศยัอยา่งจใุจ  

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ 

17.25  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทย TG  เทีย่วบนิที ่TG673 (บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความ
ประทบัใจ 

   

หมายเหต ุ

*** หมายเหต:ุ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิหรอืการจราจรเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน า
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาไดโ้ดย
มัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลักจงึขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ
เดนิทาง**** 

โปรดทราบเงือ่นไขตา่งๆ ดงันี ้:  

1)  โรงแรมทีพ่กัทีร่ะบใุนรายการทัวร ์จะยงัไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่โรงแรมทีพั่ก อาจมกีารเปลีย่นแปลง 
โดยจะใชอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกัน ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยประมาณ 1–3 
วนั พรอ้มทัง้ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทาง 

2)  ส าหรับโรงแรมทีญ่ีปุ่่ น หอ้งพักคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมจะไมม่หีอ้งพักส าหรบั 3 ทา่น ซึง่ทา่น
อาจจะตอ้งพักเป็น หอ้งทีน่อน 2 ทา่น และ 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และบางโรงแรมในหอ้งพกัจะไมม่ี
เตยีงคู ่อาจจะมแีคเ่พยีง 1 เตยีง ส าหรบันอน 2 ทา่นเทา่นัน้ และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 2 เตยีงเต็ม 
ทางบรษัิทขออนุญาตจัดหอ้งพกัใหท้า่น แบบพกัทา่นเดยีว/หอ้ง 

*** กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วเดนิทางภายในประเทศ หรอืไฟลท์ตอ่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 

ใหท้ราบกอ่นท าการออกตั๋ว มฉิะนัน้บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ *** 

ราคาทวัรร์วม 
1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป–กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยดัพรอ้มภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามเสน้ทางทีร่ะบใุน
รายการ (ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางได)้ 

2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
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3.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

4.คา่ทีพ่กัตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2–3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 

5.คา่รถรบั–สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7.น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิไทย (TG) ขาไปและกลบัทา่นละ 30 กก. 

8.คา่ไกดท์อ้งถิน่น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

9.คา่ประกันอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 

–การชดเชยอบุัตเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวยัวะ สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ1, 
000,000บาท 

–คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตไุมเ่กนิ 500,000 บาท (เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดท้ า
ไว)้ 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศัพทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ     (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หัวหนา้
ทัวรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

2.คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์า่นละ 4,000 เยนหรอื1,300บาท  ตลอดทรปิ ตอ่ 1 ทา่น 

3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการ
ใบก ากบัภาษี) 

4.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.) 

5.คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทย กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 
2)ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3)ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)ส าเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบัญชเีงนิฝากประเภทออม
ทรัพย ์6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิาร
ตา่งหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเอง
กอ่นจะยืน่วซีา่) 

6.คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้ าระดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.ในการจองครัง้แรก มัดจ าทา่นละ 15,000 บาท หรอื ช าระทัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 30 วนั กรณีทีไ่มช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด ขอสงวนสทิธิ์
ในการบอกยกเลกิการเดนิทาง 
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3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง และแนบส าเนาพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้ง
มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป–กลบั) 

4.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ 
มฉิะนัน้ทาง บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่
กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนืไมว่า่กรณี
ใดๆทัง้สิน้ 

 หมายเหต ุ

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทางต ่ากวา่  30 ทา่น(ผูใ้หญ)่โดย
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั กอ่นการเดนิทาง 

2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

3.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเนือ่งมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ
ด าเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 

5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

9.ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามัน ณ ปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามันปรบั
สงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามันตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว  



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (DKC) สุขสนัต ์TOKYO OSAKA 5D3N [TG] 

 เรือ่ง การยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยเร ิม่บงัคบัใชใ้นวนัที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.
2556 

ทางรัฐบาลญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การพ านัก
ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น ไดป้ระกาศเริม่บงัคบัใชใ้นวนัที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านักใน
ประเทศญีปุ่่ นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านักในประเทศญีปุ่่ นเกนิ 15 วนั หรอืไปท างาน หรอืมี
วตัถปุระสงคอ์ืน่ๆ จะตอ้งยืน่ขอวซีา่ตามปกต)ิ 

เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น มดีงัตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทัวร ์บรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการออก
เอกสารดังกลา่ว) 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

(ในกรณีเดนิทางเป็นกรุป๊ทัวร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการออกเอกสารดังกลา่ว) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

(ในกรณีเดนิทางเป็นกรุป๊ทัวร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการออกเอกสารดังกลา่ว) 

  

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูม่ากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 


