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ก ำหนดกำรเดินทำง 2560   กรกฎำคม  18-23 
  สิงหำคม   22 – 27 / 29 ส.ค. – 3 ก.ย.  
  กนัยำยน   5 -10  / 8 -13  / 22-27   

Day 
โปรแกรมท่องเทีย่ว อำหำร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 
วนัที ่1 กรุงเทพฯ –  สนำมบินนำโงย่ำ - - - - 

วนัที ่2  สนำมบินนำโงย่ำ – เกยีวโต - ปรำสำททองคนิคะคุจ ิ- วดัคโิยมสึิ –  
ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ ไทชำ 

-   โรงแรม โอซำก้ำ ไดอจิ ิ
หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่3 ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ หรือ อิสระชอ้ปป้ิง 
(เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั) ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทางตลอดวนั 

 - - โรงแรม โอซำก้ำ ไดอจิ ิ
หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่4 ฮำร์เบอร์แลนด์ - โกเบ พอร์ท ทำวเวอร์ - ไชน่ำ ทำวน์ 
 (เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั) รวมค่ารถไฟในการเดินทางแลว้ 

 - - โรงแรม โอซำก้ำ ไดอจิ ิ
หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่5 ปรำสำทวำคำยำม่ำ  – ตลำดปลำคุโรชิโอะ – มำรีน่ำ ซิตี ้ -ออิอน - สนำมบินคนัไซ   - - 

วนัที ่6 สนำมบินคนัไซ - กรุงเทพฯ - - - - 

พร้อมรับ คู่มือท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่ น / ปลัก๊ส ำหรับใช้ในญี่ปุ่ น /  WIFI ON BUS 
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22.00 น.             กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  
 ช้ัน 4 ประตูทำงเข้ำที ่8 แถว R เคำน์เตอร์สำยกำรบินเจแปน แอร์ไลน์  
 เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง 
 

00.25 น.            เหิรฟ้าสู่ประเทศญ่ีปุ่นโดย สำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์เทีย่วบินที ่JL738 
 08.00 น.   ถึงท่าอากาศยานเมืองนาโงยา่  ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

   และศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกยีวโต  เมืองเก่าท่ีถูกพฒันาข้ึนหลงัก่อตั้งเฮยอ์นัเคียวในปี 794 

และเป็นท่ีพกัอาศยัของพระจกัรพรรดิมากวา่ 1,000 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองเก่าท่ีมีประวติัศาสตร์
อนัยาวนาน จนไดรั้บการประกาศใหส้ถานท่ีท่องเท่ียวมากมายในเมืองเกียวโตเป็นสถานท่ีท่ี
ทรงคุณค่าใหเ้ป็นมรดกโลก  และท่ีน่ีก็มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ และทิวทศัน์ทาง
ธรรมชาติอนังดงามมากมาย เป็นเมืองท่ีผูค้นมากมายใหค้วามสนใจมาถ่ายท าภาพยนต ์ อาทิ 
เร่ือง MEMORIAL OF A GEISHA   

 
ปรำสำททองคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือปราสาททอง เดิมเป็นสถานตากอากาศของโชกุนโยชิ
มิสึ (Yoshimitsu) แห่งตระกูลอาชิคางะ จากภาพยนตร์เร่ือง เณรนอ้ยเจา้ปัญญา – อิคคิวซงั 
ปราสาทน้ีสร้างข้ึนใหม่ในปีค.ศ. 1955 หลงัจากท่ีไดถู้กไฟไหมไ้ป เม่ือปี ค.ศ. 1950 ซ่ึงไดถ้อด
แบบจ าลองโครงสร้างจากของจริงในยคุศตวรรษท่ี 14 ตวัอาคารมี 3 ชั้น ตวัเรือนเป็นสีทองจาก
ทองค าเปลว อีกจุดเด่นของปราสาทแห่งน้ีก็คือรูปหล่อนกฟีนิกซ์บนยอดปราสาท โดยรอบ
ปราสาทมีล าธารน ้าใสสะอาดท าใหเ้กิดภาพสะทอ้นผิวน ้าแสนสวยราวภาพวาดและภายใน
บริเวณปราสาทมีสวนญ่ีปุ่นจดัแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงามของปราสาท
ในมุมต่างๆ     
 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย วดัคิโยมิสึ หรือ วดัน ้าใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยูบ่นเนินเขาฮิงายามา  สาเหตุท่ีเรียกวา่"วดัน ำ้

ใส" ก็เน่ืองมาจากมีน ้าศกัด์ิสิทธ์ิจากแม่น ้า 3 สาย ซ่ึงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติไหลมาจาก 
เทือกเขา โดยมีความเช่ือกนัวา่ หากไดด่ื้มน ้า 3 สายน้ี มีความเช่ือวา่หากเลือกด่ืมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ
สายแรกหมายถึงสติปัญญาเฉลียวฉลาด  สายท่ีสองร ่ ารวย มัง่คัง่ และสายท่ีสามแขง็แรง โดยให้
ท่านเลือกด่ืมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือน้ีไดต้ามอธัยาศยั วดัคิโยมิสึแห่งน้ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 
788 (สมยันาระประมาณปี พ.ศ.1321)  เพื่อถวายแด่พระโพธิสัตวก์วนอิม 11 พกัต ์ หรือสร้าง

วนัแรกของกำรเดินทำง กรุงเทพ  - - - 

วนัทีส่อง สนำมบินนำโงย่ำ – เกยีวโต - ปรำสำททองคินคะคุจิ - วดัคโิยมิสึ –  
ศำลเจ้ำฟูชิมิ อนิำริ ไทชำ  

- เทีย่ง ค ่ำ 
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ข้ึนมาก่อนท่ีเกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่น  วดัคิโยมิสึจึงไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดก
โลกอนัเก่าแก่กวา่ 1,500 ปี และทางเดินข้ึนสู่วดัเรียกกนัวา่“ถนนสำยกำน ำ้ชำ”เน่ืองจากในอดีต
เคยมีร้านขายถว้ยชาเคร่ืองป้ันดินเผาเรียงรายตลอดสองขา้งทาง   ปัจจุบนัมีร้านขายของท่ีระลึก
สไตลญ่ี์ปุ่น อาทิ ชุดกิโมโน ตุก๊ตาในชุดกิโมโน พดัสารพดัแบบ ร่ม เขม็กลดั  ท่ีติดตูเ้ยน็ เป็น
ตน้ ขนมท่ีมีตวัอยา่งใหชิ้มก่อนตดัสินใจซ้ือ เช่น ขนมไส้ต่างๆ ท่ีมีส่วนผสมของชาเขียว  ของท่ี
เก่ียวกบัศาสนา  ความเช่ือ จ าพวกเคร่ืองราง และอ่ืนๆ อีกมากมาย    
 

 ศำลเจ้ำฟูชิมิอนิำริ ท่ีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ท่ีเป็นท่ีนบัถือยิง่ของประชาชนท่ีมา
สักการะขอพรใหมี้ความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืชพรรณธญัญาหาร น าท่านสักการะ
พระแม่โพสภ และเทพจ้ิงจอก ท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ือวา่เป็นทูตสวรรค ์ ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวง
สวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากบัรูปป้ัน ของเทพจ้ิงจอก ท่ีมีจ  านวนมากมาย  

 
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมโอซำก้ำ ไดอจิิ   หรือเทยีบเท่ำ 
    

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 อสิระช้อปป้ิงในเมืองโอซำก้ำ  หรือ น ำท่ำนเดินทำงสู่สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
 ไม่มีรถโค้ชตลอดวนั / เดินทำงโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทวัร์)  

น าท่านเดินทางสู่แหล่ง ชอ้ปป้ิงในเมืองโอซากา้ หรือท่านสามารถเลือกไปสวนสนุกยนิูเวอร์
แซล สตูดิโอ เจแปนโดยไกดผ์ูช้  านาญเส้นทางจะคอยให้ค  าแนะน าเส้นทางให้กบัท่าน โดยให้
ท่านไดส้ัมผสัระสบการณ์ การนัง่รถไฟในเมืองญ่ีปุ่น ซ่ึงสะดวก สบาย และตรงเวลา และถือวา่
เป็นการคมนาคมท่ีคนญ่ีปุ่นนิยมกนัมากท่ีสุด ใหท้่านไดส้ัมผสัประสบการณ์แบบญ่ีปุ่นแท้ๆ  

 

หำกท่ำนสนใจต้องกำร  เข้ำ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
จ่ำยเพิม่ ผู้ใหญ่ท่ำนละ 2,800 บำท / เด็ก 2-11 ปี ท่ำนละ 2,300 บำท 

***กรุณำแจ้งควำมประสงค์ก่อนกำร 

 
 สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน  หรือ อสิระช้อปป้ิง 

ต่ืนเตน้ระทึกขวญั และสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นผจญภยัไปในดินแดนของหนงัดงัท่ีมีช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จกั อาทิ สไปร์เดอร์แมน, เทอร์มิเนเตอร์, จูราสสิค พาร์ค ฯลฯ โดยท่ีน่ีจะแบ่งเป็น 9 โซน 
อาทิ 1.โซนนิวยอร์ค ประกอบดว้ยเคร่ืองเล่น เทอร์มิเนเตอร์, สไปร์เดอร์แมน /       2.โซนฮอลลี์
วดู มีเคร่ืองเล่น ผจญภยักบัอีที, เซซามี สตรีท, เชรค 4D, Animation Celebration, Universal 

วนัทีส่ำม สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือ อสิระช้อปป้ิง 
(เดินทำงโดยรถไฟตลอดวนั) ไม่รวมค่ำรถไฟในกำรเดินทำงตลอดวนั 

เช้ำ - - 
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Monsters Live Rock and Roll Show / 3.โซนซานฟรานซิสโก มีเคร่ืองเล่น Back to the Future,             
แบล็คดราฟ / 4.โซนจูราสสิค พาร์ค / 5.โซนสนุปป้ี สตูดิโอ / 6. โซนลากูน มีเคร่ืองเล่น Peter 
Pan’s Neverland / 7. โซนวอเตอร์เวลิด์ / 8. โซนอะมิตี วลิเลจ พบเคร่ืองเล่น จอว ์/ 9.โซนแลนด ์
ออฟ ออช พบการแสดงโชวพ์บกบั Wicked of Oz และ Toto & Friends.. ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ป
ป้ิงของท่ีระลึกท่ีมีใหท้่านเลือกซ้ือสะสมทุกโซน พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุก และ
เหล่าการ์ตูนน่ารักท่ีออกมาเดินโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่น
มากมายตามอธัยาศยั  
 น าท่านเขา้โซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter  ท่ีสร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของ          
แฮร์ร่ี   พอตเตอร์ ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสัมผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจาก
ภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการส ารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ยา่นฮ
อกมีท ร้านขายของแปลกประหลาด ของเหล่าพอ่มดและแม่มดทั้งหลาและท่ีไม่ควรพลาดชิมคือ  
บตัเตอร์เบียร์ เคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมในโลกของพอ่มดและแม่มดแห่งน้ี (ไม่มีแอลกอฮอล์) 
และท่ีพลาดไม่ไดคื้อในโซนน้ีท่ีถือวา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลก คือโซน “Harry 
Potter and the Forbidden Journey” ท่ีมีการสร้างดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ท่ี
จะสร้างความต่ืนเตน้เร้าใจให้ท่าน เสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอต
เตอร์เลยทีเดียว ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ พร้อมเก็บภาพความ
น่ารักของสวนสนุกและเหล่าการ์ตูนน่ารักท่ีออกมาเดินโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุด
มนัส์กบัเคร่ืองเล่นมากมายตามอธัยาศยั  

 เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั อิสระตำมอธัยำศัย 
 บ่ำย  ท่านจะไดส้นุกสนานกบัเคร่ืองเล่นใน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือ อสิระช้อปป้ิง 
   สินคา้อยา่งจุใจ อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองหนงั กลอ้งดิจิตอล นาฬิกาแบรด์เนม และ 
  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆกนัอยา่งต่อเน่ือง  
 ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำอสิระตำมอธัยำศัย 

           น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรมโอซำก้ำ ไดอจิิ หรือเทียบเท่ำ 
  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
(เดินทำงโดยรถไฟตลอดวนั ไม่มีรถโค้ชบริกำร) รวมค่ำรถไฟในกำรเดินทำงแล้ว 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ ซ่ึงเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่นท่ีตั้งอยูใ่น
จงัหวดั       เฮียวโงะ ภูมิภาคคนัไซ 
 
ฮำร์เบอร์แลนด์ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งรวมความบนัเทิงซ่ึงตั้งอยูริ่มน ้า เป็นแหล่งรวบรวม
คาเฟ่ และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่แห่งหน่ึงของโกเบ  

วนัทีส่ี่ ฮำร์เบอร์แลนด์ - โกเบ พอร์ท ทำวเวอร์ - ไชน่ำ ทำวน์ 
 (เดินทำงโดยรถไฟตลอดวนั) รวมค่ำรถไฟในกำรเดินทำงแล้ว 

เช้ำ - - 
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โกเบ พอร์ต ทำวเวอร์ น าท่านเก็บภาพความงดงามของวิวทิวทศัน์บรรยากาศของ     โกเบ 
พอร์ต ทาวเวอร์ (ดา้นล่าง) ซ่ึงสร้างข้ึนในปี 1963 มีความสูง 108 เมตร... ใหทุ้กท่านอิสระกบั
การถ่ายภาพตามอธัยาศยั 
 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรเที่ยง อสิระตำมอธัยำศัย 
บ่ำย  ไชน่ำทำวน์ จากนั้นใหท้่านเดินเล่นอิสระชอ้ปป้ิงยา่นไชน่าทาวน์ของเมืองโกเบ  เป็นบริเวนท่ี

เตม็ไปดว้ยร้านคา้ร้านอาหารกล่ินอายแบบจีน ทางทิศตะวนัออกมีประตูโชองัมอง และทางทิศ
ใตมี้นนัโรงมองเป็นสัญลกัษณ์ สองขา้งทางเนืองแน่นไปดว้ยร้านอาหารจีน ร้านขายวตัถุดิบ
ท าอาหาร และร้านขายของเบ็ดเตล็ด เป็นยา่นท่ีมีชีวิตชีวาอยูเ่สมอ 

 
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ อสิระตำมอธัยำศัย  

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมโอซำก้ำ ไดอจิิ หรือเทยีบเท่ำ 

 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 ปรำสำทวำคำยำม่ำ  ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยค าสั่งโชกุน ฮิเดโยชิ โตโยโตมิโดยให้นอ้งชาย ฮิเดะนา

งะ โตโยโตมิด าเนินการ หลงัจากท่ีตกเป็น 1 ใน 3 สาขาของตระกูลโทคุ 
  กาวา่เม่ือประมาณ 400 ปีก่อน 
 

ตลำดคุโระชิโอะ เมืองท่าเรือของวะกะยะมะเป็นอาณาจกัรใหม่ท่ีเพิ่งสร้างเสร็จภายในมีทั้ง
โรงแรม น ้าพุร้อน สวนสนุก ท่ีส าหรับตกปลาริมทะเล  หมู่บา้นผลไม ้และตลาดปลาจดัวา่
เป็นบริเวณท่ีทนัสมยั และเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะกบัการมาเดินชมถึงจงัหวดัน้ีแลว้ อยากจะ
น าเสนอมากเลยค่ะ นัน่ก็คือพวกปลาสดๆท่ีส่งตรงมาจากทะเล และตลาดคุโรชิโอะน่ีเองค่ะ 
ตั้งอยูใ่น Wakayama Marina City จ าหน่ายอาหารทะเลสดใหม่ เช่น ปลามากุโระ ปู ล็อบสเตอร์ 
และซูชิ จะซ้ือกลบับา้นหรือรับประทานบริเวณนั้นก็ไดต้ามความตอ้งการเลย 
 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย มำรีน่ำซิตี ้ เป็นเกาะตากอากาศท่ีติดกบัอ่าววากาอุระอนัสวยงาม และมีโรงแรมและออนเซน

หลายแห่ง ภายในพื้นท่ีของวะกะยะมะ มาริน่า ซิต้ี มีสวนสนุก “พอร์โต ยโูรป้า” ซ่ึงใหคุ้ณ
สัมผสัไดก้บับรรยากาศของตวัเมืองแบบยุโรปในยคุกลาง และยงัพร้อมพร่ังไปดว้ยเคร่ืองเล่น
ต่างๆ เช่น ชิงชา้สวรรค ์  

  

วนัที่ห้ำ ปรำสำทวำคำยำม่ำ – ตลำดปลำคุโรชิโอะ – มำรีน่ำ ซิตี ้- ออิอน - สนำมบินคันไซ เช้ำ เทีย่ง - 
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ชอ้ปป้ิงหา้งดงัออิอน หา้งดงัของประเทศญ่ีปุ่น ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นน านานาชนิด อาทิ 
นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า,รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้ทีมีคุณภาพดี
จากประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระ ใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชม และซ้ือ” 
สินคา้ตามอธัยาศยั  
 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำอสิระตำมอธัยำศัย  
    ได้เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินคันไซ เพ่ือเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ  
 

00.55 น.  เหิรฟ้าเพื่อกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเจแปน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL 727 
04.40 น.   ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหำนคร โดยสวสัดิภำพ 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 2560 JL ผู้ใหญ่ 
1 ผู้ใหญ่+ 
1 เด็กมีเตียง 

เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

18-23 กรกฎำคม 60 รวมตั๋ว 33,900 33,900 33,900 30,900 7,900 

22 – 27 สิงหำคม 60 รวมตั๋ว 34,900 34,900 34,900 31,900 7,900 

29 สิงหำคม – 3 กนัยำยน 60 รวมตั๋ว 34,900 34,900 34,900 31,900 7,900 

5-10 กนัยำยน 60 รวมตั๋ว 33,900 33,900 33,900 30,900 7,900 

8-13 กนัยำยน 60 รวมตั๋ว 34,900 34,900 34,900 31,900 7,900 

22-27 กนัยำยน 60 รวมตั๋ว 34,900 34,900 34,900 31,900 7,900 

รำคำไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน ไม่รวมตั๋ว 23,900 23,900 23,900 21,900 7,900 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 30 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 30 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

 
 
 

วนัที่หก สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ - - - 
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 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 รำคำนีร้วมภำษีน ำ้มัน ณ. วนัที ่19 ธ.ค. 2559  และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับภำษีน ำ้มันขึน้ หำกทำงสำยกำร

บินมีกำรเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทำงบริษัท จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น        
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
         ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. (สายการบินไทย) 

ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ ใบละ 23 กก. รวมไม่เกิน 46 กก. (สายการบินเจแปน แอร์ไลน์) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
 

 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทปิไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพิม่จำกรำคำค่ำทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บั
ช่วงเวลาท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  
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***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์  ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจ า   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึง
ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
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ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
    ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้ (ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  

หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก ผู้โดยสำรที่เดนิทำงต้องรับทรำบ และยนิยอม ก่อนกำรเดนิทำง 
1. รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะ
ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้ม
เดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 


