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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 
 ตุลำคม 3 – 8 / 
 พฤศจิกำยน                7 – 12  (โอบำระซำกุระ –โครังเคใบไม้เปลีย่นสี) 

Day โปรแกรมท่องเทีย่ว / สำยกำรบินเจแปน แอร์ไลน์ (JL) 
อำหำร โรงแรม 

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

วนัที ่2  สนำมบินนำโงย่ำ – หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ -  ทำคำยำม่ำ จนิยะ - เขตเมืองเก่ำซำนมำจซูิจ ิ   -   โรงแรมทำคำยำม่ำกรีน 
หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่3 ปรำสำทมทัสึโมโต้ – โกเทมบะ เอ้ำท์เลต็    คำวำคูชิโกะโทมโินโกะ 
หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่4 ภูเขำไฟฟูจ ิช้ัน 5- รถไฟด่วนชินคนัเซ็น-ทะเลสำบฮำมำนะ-เมืองนำโงย่ำ   - โรงแรมนำโงย่ำซำคำ
เอะ หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที ่5 เกยีวโต - วดัคโิยมสึิ หรือ วดัน ำ้ใส - ช้อปป้ิงชินไซบำชิ   

(เดินทำงช่วงพฤศจิกำยน โอบำระซำกุระ –โครังเค-ช้อปป้ิงชินไซบำชิ) 
  - - 

วนัที ่6 สนำมบินคนัไซ - กรุงเทพฯ - - - - 
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22.00 น.              กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  
  ช้ัน 4 ประตูทำงเข้ำที ่8 แถว R เคำน์เตอร์สำยกำรบินเจแปน แอร์ไลน์  
  เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง 

 

 00.25 น.            เหิรฟ้าสู่ประเทศญ่ีปุ่นโดย สำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL738 
08.00 น.             ถึงท่าอากาศยานเมืองนาโงยา่ ประเทศญ่ีปุ่นหลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบร้อย 
หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ เป็นหมู่บา้นสไตลก์ชัโชแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม และยงัไดรั้บเลือกเป็นมรดก
โลกในปี 1995 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นสไตลก์ชัโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความ
กวา้ง 10 เมตร ซ่ึงมีโครงสร้างของบา้นสร้างข้ึนโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว อีกทั้งวสัดุ
อุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ ลว้นแต่มาจากวสัดุจากธรรมชาติทั้งส้ิน อยา่งตน้หญา้ท่ีปลูกไว้
เพื่อน ามาใชมุ้งเป็นหลงัคาขนาดหนาแต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยา่ง
หนกัในช่วงฤดูหนาวไดเ้ป็นอยา่งดี และช่ือท่ีไดม้าจากค าวา่ “กสัโช” ซ่ึงแปลวา่ “พนมมือ” 
ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนันัน่เอง 
พร้อมกนัน้ีท่านจะเพลิดเพลินกบัฝงูปลาคราฟนบัร้อยท่ีแหวกวา่ยอยูต่ามล าธารหนา้บา้น ซ่ึง
จะเห็นไดก้็แต่เมืองในแถบน้ีเท่านั้น 
 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย เมืองทำคำยำม่ำ เมืองเล็กๆ ท่ีน่ารักซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ลติเติล้เกยีวโต (Little 

Kyoto)” แหล่งรวมช่างไมฝี้มือเล่ืองช่ือของญ่ีปุ่น ซ่ึงอบอวลไปดว้ยกล่ินอายของวฒันธรรม
อนัเก่าแก่ท่ีผสมผสานกบัจิตวญิญาณแห่งประวติัศาสตร์ของยคุสมยัเอโดะ รวมถึงมีการ
อนุรักษค์วามเก่าแก่ของสถานท่ีต่างๆใหค้งอยูอ่ยา่งสมบูรณ์ ไม่วา่จะเป็นวดั ศาลเจา้ สะพาน
และบา้นเรือนท่ีจดัตกแต่งไดอ้ยา่งงดงามและลงตวักบับรรยากาศอนัร่มร่ืน แบบเมืองเกียวโต
ในอดีต นอกจากน้ี ในสมยันารา ช่างไมข้องเมืองทาคายาม่า ยงัไดถู้กจารึกวา่เป็นช่างไมฝี้มือ
ดีมีช่ือเสียงท่ีสุดอีกดว้ย 

 
 น าท่านชมดา้นนอก ทำคำยำม่ำ จินยะ–จวนผูว้า่ทาคายาม่า หรือ ท่ีวา่การอ าเภอเก่าเมืองทาคา

ยาม่า เป็นทั้งสถานท่ีท างานและท่ีพกัอาศยัของ ผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ นานกวา่ 176 ปี เป็นส่ิง
ปลูกสร้างแบบเก่า ยคุคานาโมริหลงัสุดทา้ยท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงยงัหลงเหลืออยูใ่นปัจจุบนั เดิมสร้างข้ึน

วนัแรกของกำรเดินทำง กรุงเทพ  - - - 

วนัทีส่อง สนำมบินนำโงย่ำ – หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ -  ทำคำยำม่ำ จินยะ - เขตเมืองเก่ำซำนมำจิซูจิ    - เทีย่ง ค ่ำ 
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ปีค.ศ.1615 ช่วงการปกครองระบบศกัดินาปลายศตวรรษท่ี19 (ภายใตก้ารปกครองของโชกุน 
ตระกูลโตกุกาวา่–สมยัเอโดะหรือกวา่ 300 ปีมาแลว้) จนกระทัง่รัฐบาลเขา้มาดูแลและไดส้ร้าง
อาคารข้ึนใหม่เลียนแบบของเก่าท่ีเหมือนจริงลกัษณะคลา้ย พระราชวงัยอ่ส่วน ตวัอาคารถูก
ลอ้มรอบดว้ยก าแพงดูแขง็แกร่ง สามารถเขา้สู่ตวัอาคารดว้ยประตูอนัโอ่อ่าสง่างาม ภายในอาคาร
ท่านจะไดช้มหอ้งต่างๆ ไม่วา่จะเป็นห้องบญัชาการห้องรับรอง ห้องเคร่ือง หอ้งโถง
อเนกประสงค ์แยกส่วนแต่ละหอ้งอยา่งชดัเจนท่านสามรถถ่ายรูปบริเวณดา้นนอกของทาคายาม่า 
จินยะ 

 
 เขตเมืองเก่ำซำนมำจิซูจิ   ใหท้่านเดินชมถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และซ่ึง

เตม็ไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆท่ียงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี
ก่อน ใหท้่านสัมผสับรรยากาศของท่ีน่ี ท่ีท่ีซ่ึงเหมือนให้ท่านไดถู้กยอ้นอดีตกลบัไปเม่ือ 300 ปี
ก่อน และใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บภาพบรรยากาศอนัน่าประทบัใจตาม
อธัยาศยั     

   
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม ทำคำยำม่ำ กรีน หรือเทยีบเท่ำ 
    น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ “ออนเซน” เพ่ือสุขภำพ และผวิพรรณทีด่ี 
 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองมัตสึโมโต้  

เมืองมัตสึโมโต้ ชมความสง่างามของ ปรำสำทมัตสึโมโต้ ท่ีถูกสร้างข้ึนในปี 1504 ซ่ึงนบัได้
วา่เป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุด และนอกจากน้ีก็ยงัเป็นปราสาทติดอนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาท
ท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่ีสามารถรอดพน้จากการถูกท าลายจากเพลิงของสงคราม
มาไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวัปราสาทมีผนงั ท่ีทาดว้ยสีด าสนิท ท าใหมี้ฉายาวา่ ปราสาทอีกาด า 

 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย จากนั้นน าท่านสู่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอ้ำท์เลท อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย แหล่ง

รวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลก กบัเอา้ทเ์ลทท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของญ่ีปุ่น เพลิดเพลินกบัสินคา้ราคาไม่แพง ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ นาฬิกา กระเป๋า 
น ้าหอม และอีกมากมาย หลายหลาย            แบรนดด์งั และพบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ สินคา้
มากมายใหม่ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley ฯลฯ เลือกซ้ือ
กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดงัไดท่ี้ร้าน Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ 

วนัทีส่ำม ปรำสำทมัทสึโมโต้ – โกเทมบะเอ้ำท์เลต็ – ออนเซ็น – ทำนบุฟเฟ่ขำปูยกัษ์ เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ 
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เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines 
ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ 

 
   ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
    น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม คำวำคุชิโกะ โทมิโนโกะ หรือเทียบเท่ำ  

(อิม่อร่อยกบัเมนูบุฟเฟ่ขำปูยักษ์ เสริฟไม่อั้น) 
น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ “ออนเซน” เพ่ือสุขภำพ และผวิพรรณทีด่ี 

 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ (ช้ัน5) ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท และเป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุด
ในประเทศญ่ีปุ่นโดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร ใหทุ้กท่านไดร่้วมเก็บภาพถ่ายเป็นท่ีระลึก กบั
ภูเขาไฟท่ีถือไดว้า่มีความสวยงามและเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่น  
 (กำรขึน้ชมภูเขำไฟฟูจิ ช้ัน 5 ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศหำกอำกำศไม่เอือ้อ ำนวย ทำงบริษัทฯ ขอน ำ
ท่ำนชมววิสวยงำมด้ำนล่ำงเพ่ือควำมปลอดภัยของทุกท่ำนเป็นส ำคัญ)  

 
เทีย่ง   รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย    จากนั้นน าท่านสู่สถานีคาเคคาวา่ เพื่อทดลองข้ึนรถไฟด่วนชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุน 
    ความเร็วสูงสุดเฉล่ีย 240 ก.ม./ ชม. สู่ สถานีรถไฟฮามามตัสึ 
   
   ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบท่ีมีเน้ือท่ีกวา้งใหญ่และเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลาไหลท่ีมีช่ือเสียง ท่ีน่ี 
   เป็นจุดพกัผอ่นของผูม้าเยือน ดว้ยบรรยากาศท่ีรายลอ้มดว้ยตน้ไมห้ลายพนัชนิด อีกทั้งยงัมี 

   ร้านคา้ขายของท่ีระลึก และอาหาร ขนมอร่อยจากเมืองซามูไรท าใหท่ี้น่ีมีผูม้าเยือนไม่ขาดสาย  
   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองนำโงย่ำ  
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำอสิระตำมอธัยำศัย 
   น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม นำโงย่ำ ซำคำเอะ หรือเทยีบเท่ำ 

 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกยีวโต  เมืองเก่าท่ีถูกพฒันาข้ึนหลงัก่อตั้งเฮยอ์นัเคียวในปี 794 

และเป็นท่ีพกัอาศยัของพระจกัรพรรดิมากวา่ 1,000 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองเก่าท่ีมีประวติัศาสตร์
อนัยาวนาน จนไดรั้บการประกาศใหส้ถานท่ีท่องเท่ียวมากมายในเมืองเกียวโตเป็นสถานท่ีท่ี
ทรงคุณค่าใหเ้ป็นมรดกโลก  และท่ีน่ีก็มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ และทิวทศัน์ทาง

วนัทีส่ี่ ภูเขำไฟฟูจิ ช้ัน 5 – รถไฟด่วนชินคันเซ็น – ทะเลสำบฮำมำนะ - เมืองนำโงย่ำ เช้ำ เทีย่ง - 

วนัที่ห้ำ เกยีวโต - วดัคิโยมิสึ หรือ วดัน ำ้ใส – โอซำก้ำ - ช้อปป้ิงชินไซบำชิ  
(เดินทำงช่วงพฤศจิกำยน โอบำระซำกุระ –โครังเค-ช้อปป้ิงชินไซบำชิ)  

เช้ำ เทีย่ง - 
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ธรรมชาติอนังดงามมากมาย เป็นเมืองท่ีผูค้นมากมายใหค้วามสนใจมาถ่ายท าภาพยนต ์อาทิ เร่ือง 
MEMORIAL OF A GEISHA   

 
วดัคิโยมิสึ หรือ วดัน ้าใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยูบ่นเนินเขาฮิงายามา  สาเหตุท่ีเรียกวา่"วดัน ำ้
ใส" ก็เน่ืองมาจากมีน ้าศกัด์ิสิทธ์ิจากแม่น ้า 3 สาย ซ่ึงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติไหลมาจาก 
เทือกเขา โดยมีความเช่ือกนัวา่ หากไดด่ื้มน ้า 3 สายน้ี มีความเช่ือวา่หากเลือกด่ืมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิสาย
แรกหมายถึงสติปัญญาเฉลียวฉลาด  สายท่ีสองร ่ ารวย มัง่คัง่ และสายท่ีสามแขง็แรง โดยใหท้่าน
เลือกด่ืมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือน้ีไดต้ามอธัยาศยั วดัคิโยมิสึแห่งน้ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 788 
(สมยันาระประมาณปี พ.ศ.1321)  เพื่อถวายแด่พระโพธิสัตวก์วนอิม 11 พกัต ์ หรือสร้างข้ึนมา
ก่อนท่ีเกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่น  วดัคิโยมิสึจึงไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกอนั
เก่าแก่กวา่ 1,500 ปี และทางเดินข้ึนสู่วดัเรียกกนัวา่“ถนนสำยกำน ำ้ชำ”เน่ืองจากในอดีตเคยมีร้าน
ขายถว้ยชาเคร่ืองป้ันดินเผาเรียงรายตลอดสองขา้งทาง   ปัจจุบนัมีร้านขายของท่ีระลึกสไตลญ่ี์ปุ่น 
อาทิ ชุดกิโมโน ตุก๊ตาในชุดกิโมโน พดัสารพดัแบบ ร่ม เขม็กลดั  ท่ีติดตูเ้ยน็ เป็นตน้ ขนมท่ีมี
ตวัอยา่งใหชิ้มก่อนตดัสินใจซ้ือ เช่น ขนมไส้ต่างๆ ท่ีมีส่วนผสมของชาเขียว  ของท่ีเก่ียวกบั
ศาสนา  ความเช่ือ จ าพวกเคร่ืองราง และอ่ืนๆ อีกมากมาย    

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
กรณเีดินทำงช่วงพฤศจิกำยน   
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอบำระ น าท่านเดินทางชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ีซากุระจะ
บานพร้อมกบัใบไมเ้ปล่ียนสี ซากุระพนัธ์ุน้ีมีช่ือวา่ Shikizakura หรือ ซากุระส่ีฤดู โดยมีความ
พิเศษท่ีแตกต่างจากซากุระทัว่ ๆ ไปคือจะบาน 2 คร้ังต่อปี ดอก Shikizakura เร่ิมบานในช่วง
กลางเดือนมีนาคมในฤดูใบไมผ้ลิและจะบานอีกคร้ังตอนปลายเดือนพฤศจิกายนในฤดูใบไม้
ร่วง คุณ สามารถชมซากุระท่ีออกดอกพร้อมกบัใบไมแ้ดงไดท่ี้น่ี ใครท่ีพลาดชมซากุระในช่วง
เดือนมีนาคมท่ีผา่นมา ยงัสามารถมาดู        ดอกซากุระไดใ้นช่วงเดือนพฤศจิกายน นอกจากน้ียงั
มีตน้ Shikizakura ท่ีมีอายมุากกวา่ 100 ปีซ่ึงถือเป็นสมบติัทางธรรมชาติของจงัหวดัไอจิใหช้ม
อีกดว้ย ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัความสวยงามของธรรมชาติตามอธัยาศยั 
ชมไดย้าก (หมายเหตุ.... เทศกาลดอกซากุระข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ หากเทศกาลยงัไม่จดัข้ึน ขอ
งดรายการน้ีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เน่ืองจากวนัจดัเทศกาลยงัไม่ประกาศออกมาอยา่ง
ชดัเจน) 
น าท่านเดินทางสู่ หุบเขำโครันเค (Korankei) สถานท่ีชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีอยูใ่กล้ๆ หมู่บา้นอาซุเกะ   
(Asuke) หมู่บา้นเล็กๆในเมืองโทะโยะตะ (Toyota) ซ่ึงในทุกๆปีจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาชม
ความสวยงามของใบไมเ้ปล่ียนสีเป็นจ านวนมาก  ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นสถานท่ีชม ใบไมเ้ปล่ียนสี   
ท่ีมีช่ือเสียงอนัดบัตน้ๆของประเทศญ่ีปุ่น ส าหรับเสน่ห์ของโครันเคยก์็คงอยูท่ี่เหล่าตน้โมมิจิ 
(Momiji) หรือ ใบเมเป้ิลญ่ีปุ่นจ านวนมากถึงประมาณ 4000 ตน้ ซ่ึงท าใหบ้ริเวณโครันเคยจ์ะถูก
แต่งแตม้สีสันดว้ยตน้โมมิจิท่ีเปล่ียนสีใบไมเ้ป็นสีแดง,สีส้มและสีเหลืองอยา่งงดงามอลงัการ 
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บ่ำย น าท่านสู่เมืองโอซากา้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซำก้ำ น าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบำชิ” ยา่นการคา้
ของเมืองโอซากา้ ... พบกบัร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียง   และร้านบูติคหรูหราดว้ย และต่ืนตากบัแฟชัน่อนั
ทนัสมยั ... เชิญท่านสนุกสนานกบัการ เลือกชมและซ้ือสินคา้มากมายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั 
“ไดมำรู” นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร ทีมีมากมายหลายร้าน  ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง บนตึก บ๊ิก
คาเมล่า, เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ รองเทา้ 
เคร่ืองประดบั ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากน้ีใหท้่านเก็บภาพประทบัใจกบัสะพานกุลิโกะ 
สัญลกัษณ์ของชินไซบาชิ 

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 39,900 39,900 39,900 36,900 7,900 

22 – 27  สิงหำคม –60 รวมตั๋ว 40,900 40,900 40,900 37,900 7,900 

29 สิงหำคม – 3 กนัยำยน 60 รวมตั๋ว 40,900 40,900 40,900 37,900 7,900 

5-10 กนัยำยน 60 รวมตั๋ว 39,900 39,900 39,900 36,900 7,900 

8-13 กนัยำยน 60 รวมตั๋ว 40,900 40,900 40,900 37,900 7,900 

22-27 กนัยำยน 60 รวมตั๋ว 40,900 40,900 40,900 37,900 7,900 

3-8 ตุลำคม 60 รวมตั๋ว 45,900 45,900 45,900 42900 7900 

7-12 พฤศจิกำยน 60 รวมตั๋ว 45,900 45,900 45,900 42900 7900 

รำคำไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน ไม่รวมตั๋ว 29,900 29,900 29,900 27,900 7,900 

วนัที่หก สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ - - - 



GOAL JAPAN TAKAYAMA-FUJI-OSAKA  PROMOTION 6วนั 3คืน 

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

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 30 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 รำคำนีร้วมภำษีน ำ้มัน ณ. วนัที ่15 มิ.ย. 2560  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 
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เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บั
ช่วงเวลาท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  

 
 
 
 

 
 

***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*** 

 
 
 
 
 
 



GOAL JAPAN TAKAYAMA-FUJI-OSAKA  PROMOTION 6วนั 3คืน 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณยีกเลกิกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเตม็ 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 ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

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

ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

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

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

 
  

 
 


