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ตุลาคม   2560 
พฤศจิกายน 2560 

03-08  
7-12  

43,900. 
  45,900.-- 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เยน็ 

1 กรุงเทพ –  สนามบินนาโงยา่ - - -  

2 สนามบินนาโงยา่ – หมู่บา้นนินจาอิงะ - ศาลเจา้อิเสะ 
 

- -  โรงแรม มสุิง ิรีสอร์ท  
หรือเทยีบเท่า 

3 นารา - วดัโทไดจิ - การท าซูชิจากใบพลบั  – เรียนพบักระดาษ – โอซากา้ –  
ชอ้ปป้ิง ชินไซบาชิ 

  - โรงแรม โอซาก้า ไดอจิ ิ  
หรือเทยีบเท่า 

4 สวนสนุกระดบัโลก ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ หรือ อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
(เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั ไม่มีรถโคช้บริการ ) ไม่รวมค่ารถไฟในการ
เดินทางตลอดวนั 

 - - โรงแรม โอซาก้า ไดอจิ ิ 
หรือเทยีบเท่า 

5 อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ ่– รถไฟสายโรแมนติก – วดัเทนริวจิ –  
ชอ้ปป้ิงอิออน - สนามบินคนัไซ 

  - - 

6 กรุงเทพฯ - - - - 
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21.30 น.                                       กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  
ช้ัน 4 ประตูทางเข้าที ่8 แถว R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์  

                                                     เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง 
 

00.25 น.             เหิรฟ้าสู่ประเทศญ่ีปุ่นโดย สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL 738 
08.00 น.              ถึง สนามบินนาโงย่า   ประเทศญีปุ่่น หลังจากผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและ 
   ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเทีย่ว 

 หมู่บ้านนินจา ใหท้่านเพลิดเพลินกบัเรียนรู้การใชชี้วติของนินจาในสมยัก่อนให้  
ท่านชมวธีิการต่อสู้แบบนินจา วธีิการหลบคู่ต่อสู้ วธีิการซ่อนตวั พรางตวั เพื่อหลบ
หลีกคู ่ ต่อสู้ ชมพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมเคร่ืองแต่งกายเคร่ืองมือเคร่ืองใชข้อง
นินจาทั้งอาวธุชนิดต่างๆของนินจา ไม่วา่จะเป็นมีดดาบดาวกระจาย ระเบิดควนั 
และอ่ืนๆ อีกมากมายใหท้่านเพลินกบัสินคา้ ของท่ีระลึกท่ีเป็นนินจาทั้งร้านให้
ท่านเลือกซ้ือเป็นของสะสมและของฝาก 

 
เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 

ศาลเจ้าอเิสะ ศาลเจา้ใหญ่อนัศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาชินโตท่ีส าคญัอนัดบัหน่ึงของญ่ีปุ่น  
สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 5 มีผูค้นใหค้วามเคารพนบัถือและมาสักการะกนัอยา่งลน้หลาม 
เน่ืองจากเช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นท่ีประทบัของเทพพระเจา้ต่างๆ และ
วญิญาณบรรพบุรุษขององคจ์กัรพรรดิ ผูค้นในสมยันั้นนิยมเดินทางมาแสวงบุญกนัท่ีน่ี
เพราะนกัแสวงบุญเช่ือกนัวา่ท่ีน่ีเป็นเสมือนจุดหมายปลายทางของนกัแสวงบุญ
นอกจากน้ีท่ีน่ียงัโอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาติขนุเขาและป่าไมสี้เขียวจนไดถู้กบนัทึกเป็น
มรดกโลกอีกแห่งหน่ึงเช่นกนั 

                             น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม มิสุงิ รีสอร์ท หรือเทยีบเท่า 
ค ่า                          รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อิม่อร่อยกบัขาปูยกัษ์ แบบไม่อั้น) 

น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและ
ผวิพรรณทีด่ี 

 
 

พร้อมรับ คู่มือท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่ น / ปลัก๊ส าหรับใช้ในญี่ปุ่ น /  WIFI ON BUS 

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพ –  สนามบินนาโงย่า - - - 

วนัทีส่อง สนามบินนาโงย่า –  หมู่บ้านนินจา – ศาลเจ้าอเิสะ - เทีย่ง ค ่า 
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เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่เมืองนารา 

วดัโทไดจิ หน่ึงในมรดกโลกของเมืองนารา สร้างข้ึนในปีค.ศ. 743 หนา้วดัมีซุม้ประตู
ขนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่ นนัไดมง สร้างข้ึนในปี 1199 มีเสาไม ้ 18 ตน้รองรับโครงสร้าง
หลงัคาไมข้นาดใหญ่เป็นพิเศษซ่ึงจะมีลวดลายแกะสลกัจากงานไมท่ี้วจิิตรตระการตา 
เน่ืองจากรับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมในยคุคามาคุระตวัอาคารของวดัเป็นวิหารไมท่ี้
ถูกบนัทึกวา่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นวหิารท่ีประดิษฐานของหลวงพ่อ โต หรือ
พระไวโรจนพุทธ ซ่ึงเป็น 1 ใน 5 พระพุทธยานิพุทธเจา้ทั้งหา้ ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป
ส าริดขนาดใหญ่ สูงถึง 16 เมตร และมีน ้าหนกัรวมมากกวา่ 500 ตนั ตวัวหิารไมแ้ห่งน้ี
เคยถูกเพลิงไหมม้าแลว้คร้ังหน่ึง และไดมี้การบูรณะสร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง แต่มีขนาด
เล็กลงกวา่เดิมถึง 2 ใน 3 เพลิดเพลินกบัการใหอ้าหารเหล่าฝงูกวางท่ีหาดูไดย้ากนบัร้อย
ท่ีอาศยัอยูภ่ายในวดัตามธรรมชาติซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่เป็นบริวารเทพเจา้ 

 
 ให้ท่านทดลองท าซูชิจากใบพลบั  ซูชิท่ีห่อดว้ยใบพลบัเป็นอาหารข้ึนช่ือจากเมืองนารา 
ขา้วป้ันท่ีปรุงรสดว้ยเกลือสายชูใหมี้ขนาดพอดีค า วางปลาซาบะไวด้า้นบน และห่อ
ดว้ยใบพลบั (Kaki no ha) หลงัจากนั้นน าไปใส่ลงในกล่องวางหินทบักล่องอีกทีเพื่อท า
การหมกัไวส้ักพกัหน่ึง การท่ีห่อซูชิไวด้ว้ยใบพลบัอยา่งน้ีนอกจากจะช่วยใหถื้อง่าย
แลว้ยงัไม่ท าใหมื้อเลอะในตอนท่ีทานอีกดว้ย นอกจากน้ีใบพลบัยงัช่วงป้องกนัซูชิจาก
ความแหง้, คงความสดใหม่ดว้ยสารโพลีฟีนอล, แบคทีเรีย, สารแอนต้ีออกซิเดนทใ์น
ใบพลบัท าใหเ้ก็บไวไ้ดน้านยิง่ข้ึนดว้ย ใหท้่านไดมี้ประสบการณ์ท าซูชิจากใบพลบั จน
ไดเ้วลาอนัสมควร 
 

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

เรียนรู้การพบักระดาษแบบญี่ปุ่น  ท่ีเรียกวา่โอะริกะมิ เป็นงานฝีมือท่ีคนญ่ีปุ่นให ้ 
ความส าคญัในการพบักระดาษเป็นรูปต่างๆ ทรงสามมิติ  เร่ิมตั้งแต่ส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วั  เช่น 
รูปดอกไม ้นก หรือสัตวน่์ารักต่างๆ เป็นตน้  โดยใชเ้พียงกระดาษสีรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสการ  
พบักระดาษน้ีเป็นท่ีช่ืนชอบ  ของทั้งเด็กและผูใ้หญ่ เป็นกิจกรรมในครอบครัว  

       โอะริกะมิ  มีประวติัความเป็นมาท่ียาวนานนบัตั้งแต่สมยัเมจิ(ค.ศ. 1868-1912) เป็นตน้มา 
 

ช้อปป้ิงชินไซบาชิ  ยา่นการคา้ของเมืองโอซากา้พบกบัร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียง และ
ร้านบูติคหรูหราดว้ยและต่ืนตากบัแฟชัน่อนัทนัสมยัเชิญท่านสนุกสนานกบัการ“เลือกชม
และซ้ือ”สินคา้มากมายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั“ไดมารู”นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารทีมี

วนัทีส่าม นารา - ศาลเจ้าโทไดจิ – ท าซูชิจากใบพลบั – เรียนพบักระดาษ – ช้อปป้ิงซินไซบาชิ เช้า เทีย่ง - 
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มากมายหลายร้านร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งบนตึกบ๊ิกคาเมล่า, เคร่ืองคอมพิวเตอร์, ร้าน
เคร่ืองส าอาง, ร้านขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั ร้าน 100 เยน ฯลฯ 
นอกจากน้ีใหท้่านเก็บภาพประทบัใจกบัสะพานกุลิโกะ สญัลกัษณ์ของชินไซบาชิ  

ค ่า                          รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 
           จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมโอซาก้า ไดอจิิ หรือเทียบเท่า  
 

          เช้า                                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  อสิระช้อปป้ิงในเมืองโอซาก้า  หรือ น าท่านเดินทางสู่สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
 ไม่มีรถโค้ชตลอดวนั / เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร์)  

น าท่านเดินทางสู่แหล่ง ชอ้ปป้ิงในเมืองโอซากา้ หรือท่านสามารถเลือกไปสวนสนุกยนิู
เวอร์แซล สตูดิโอ เจแปนโดยไกดผ์ูช้  านาญเส้นทางจะคอยใหค้  าแนะน าเส้นทางให้กบั
ท่าน โดยใหท้่านไดส้ัมผสัระสบการณ์ การนัง่รถไฟในเมืองญ่ีปุ่น ซ่ึงสะดวก สบาย และ
ตรงเวลา และถือวา่เป็นการคมนาคมท่ีคนญ่ีปุ่นนิยมกนัมากท่ีสุด ใหท้่านไดส้ัมผสั
ประสบการณ์แบบญ่ีปุ่นแท้ๆ  

 

หากท่านสนใจต้องการ  เข้า สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
จ่ายเพิม่ ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท / เด็ก 2-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท 

***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการ 

 
 สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน  หรือ อสิระช้อปป้ิง 

 ต่ืนเตน้ระทึกขวญั และสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นผจญภยัไปในดินแดนของหนงัดงัท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั อาทิ สไปร์เดอร์แมน, เทอร์มิเนเตอร์, จูราสสิค พาร์ค ฯลฯ โดยท่ีน่ีจะ
แบ่งเป็น 9 โซน อาทิ 1.โซนนิวยอร์ค ประกอบดว้ยเคร่ืองเล่น เทอร์มิเนเตอร์, สไปร์เดอร์
แมน /       2.โซนฮอลลี์วดู มีเคร่ืองเล่น ผจญภยักบัอีที, เซซามี สตรีท, เชรค 4D, 
Animation Celebration, Universal Monsters Live Rock and Roll Show / 3.โซนซานฟ
รานซิสโก มีเคร่ืองเล่น Back to the Future,             แบล็คดราฟ / 4.โซนจูราสสิค พาร์ค / 
5.โซนสนุปป้ี สตูดิโอ / 6. โซนลากูน มีเคร่ืองเล่น Peter Pan’s Neverland / 7. โซนวอ
เตอร์เวลิด์ / 8. โซนอะมิตี วิลเลจ พบเคร่ืองเล่น จอว ์ / 9.โซนแลนด ์ออฟ ออช พบการ
แสดงโชวพ์บกบั Wicked of Oz และ Toto & Friends.. ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงของท่ี
ระลึกท่ีมีใหท้่านเลือกซ้ือสะสมทุกโซน พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุก และ
เหล่าการ์ตูนน่ารักท่ีออกมาเดินโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมนัส์กบัเคร่ือง
เล่นมากมายตามอธัยาศยั  

วนัทีส่ี่ อสิระช้อปป้ิงในเมืองโอซาก้า  หรือ เข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
ไม่มีรถโค้ชตลอดวนั / เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร์) 

เช้า - - 
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น าท่านเขา้โซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter  ท่ีสร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวก
ของ          แฮร์ร่ี   พอตเตอร์ ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสัมผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ใน
ฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการส ารวจหอ้งเรียน
เวทมนตร์คาถา ยา่นฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาด ของเหล่าพอ่มดและแม่มดทั้ง
หลาและท่ีไม่ควรพลาดชิมคือ  บตัเตอร์เบียร์ เคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมในโลกของพอ่
มดและแม่มดแห่งน้ี (ไม่มีแอลกอฮอล)์ และท่ีพลาดไม่ไดคื้อในโซนน้ีท่ีถือวา่เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลก คือโซน “Harry Potter and the Forbidden Journey” ท่ี
มีการสร้างดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ท่ีจะสร้างความต่ืนเตน้เร้าใจให้
ท่าน เสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว ใหท้่าน
ไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวน
สนุกและเหล่าการ์ตูนน่ารักท่ีออกมาเดินโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมนัส์กบั
เคร่ืองเล่นมากมายตามอธัยาศยั  

 เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศัย 
 บ่าย  ท่านจะไดส้นุกสนานกบัเคร่ืองเล่นใน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือ อสิระช้อปป้ิง 
   สินคา้อยา่งจุใจ อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองหนงั กลอ้งดิจิตอล นาฬิกาแบรด์เนม และ 
  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆกนัอยา่งต่อเน่ือง  
 ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 

           น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรมโอซาก้า ไดอจิิ หรือเทียบเท่า 
               

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองมรดกโลกของญ่ีปุ่น เมืองเก่าท่ีถูกพฒันาข้ึนหลงั

ก่อตั้งเฮยอ์นัเคียวในปี 794 และเป็นท่ีพกัอาศยัของพระจกัรพรรดิมากวา่ 1,000 ปี เกียวโต
จึงเป็นเมืองเก่าท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน จนไดรั้บการประกาศใหส้ถานท่ีท่องเท่ียว
มากมายในเมืองเกียวโตเป็นสถานท่ีท่ีทรงคุณค่าใหเ้ป็นมรดกโลก  และท่ีน่ีก็มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ และทิวทศัน์ทางธรรมชาติอนังดงามมากมาย เป็นเมืองท่ี
ผูค้นมากมายใหค้วามสนใจมาถ่ายท าภาพยนตร์ อาทิ เร่ือง MEMORIAL OF A GEISHA   

  
 อาราชิยาม่า เป็นอีกเขตหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมากนั อยูท่างตะวกัตกของเกียวโตโดย

เร่ิมเป็นท่ีนิยมตั้งแต่สมยัเฮยอ์นั(794-1185)เป็นตน้มาและจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมา
เท่ียวชมกนัอยา่งคบัคัง่ในช่วงท่ีดอกซากุระบานและช่วงใบไมแ้ดงหรือใบไมเ้ปล่ียนสี 

  
  

วนัที่ห้า อาราชิย่าม่า – สวนป่าไผ่ – รถไฟสายโรแมนติก – วดัเทนริวจิ – ช้อปป้ิง 
ออิอน – สนามบินคันไซ 

เช้า เทีย่ง - 
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 สวนป่าไผ่ ซ่ึงอยูบ่ริเวณอาราชิยาม่า ท่ีน่ีท่านจะไดส้ัมผสักบัความอุดมสมบูรณ์ของป่าไผ่

เป็นทิวแถวยาวนบัหม่ืนตน้อยา่งงดงาม ใหท้่านเก็บภาพความงดงาม 
  
 น่ังรถไฟสายโรแมนติก ชมทศันียภาพแมกไม ้ ล าธาร ความงดงามจากทั้งสองฟากฝ่ังท่ี  

รถไฟแล่นผา่น ท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติความงดงามท่ีรายลอ้มอยูใ่นเมืองเกียวโต 
ช่วงฤดูใบไมร่้วง ท่ีน่ีบรรยากาศโดยรอบจะเป็นช่วงท่ีงดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ีท่านไม่
ควรพลาด ท่ีน่ีจะเตม็ไปดว้ยใบไมสี้สดใสเหลือง ส้ม แดง ท่ีผสมผสานกนัไดอ้ยา่งงดงาม
เป็นอยา่งมาก ช่วงฤดูหนาวท่ีน่ี จะถูกเสกใหบ้รรยากาศลอ้มรอบขาวโพลนไปดว้ยหิมะ 
ล าธารจะจบัตวักนัเป็นน ้าแข็งสวยงามมาก หรือหากเป็นฤดูใบไมผ้ลิ ท่านจะเห็นใบไม้
แข่งกนัผลิดอกผลิใบชูช่องดงามและหาดูไดย้ากมากทีเดียว ระหวา่งทางท่านจะเห็นววิ
ทิวทศัน์ของสะพานโทเกซึเคียว ซ่ึงมีความหมายวา่ สะพานขา้มสู่ดวงจนัทร์ 

 
 เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 

 วดัเทนริวจิ วดันิกายเซน ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1255 วดัแห่งน้ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการจดั
สวนหินแบบญ่ีปุ่นท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงจุดเด่นอีกอยา่งของวดัน้ีก็คือภาพวาดมงักรใน
หมู่เมฆท่ีอยูบ่นเพดานของห้องโถงกลางท่ีไม่วา่อยูมุ่มไหนมนัก็จะยงัคงจอ้งมองตามอยู่
ทุกท่ีและบริเวณรอบวดัยงัมีป่าไผท่ี่มีช่ือเสียงในเร่ืองของความงาม รวมถึงเป็นแหล่ง
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการสร้างงานหตัถกรรมของชาว อาราชิยามะ อีกดว้ย 
 
ช้อปป้ิงห้างออิอน อิสระกบัยา่นชอ้ปป้ิง ของเมืองโอซากา้กบัหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัหา้ง 
ออิอน แหล่งใหญ่รวบรวมสินคา้หลากหลายชนิดรอใหท้่านเลือกซ้ือ อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่
น าสมยักระเป๋า, รองเทา้, เคร่ืองส าอางของท่ีระลึก, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  อุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส์ และท่ีน่ียงัมีร้าน100เยนสินคา้ดีราคาถูกอีกดว้ย 
 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 
          ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ 
  
 

 

00.55 น.  เหิรฟ้าเพื่อกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL 727 
 04.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
  

วนัที่หก กรุงเทพฯ - - - 
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อตัราค่าบริการ 
ตุลาคม   2560                     03 – 08    
พฤศจิกายน 2560         7 - 12 

 
ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

ตุลาคม 43,900 40,900 40,900 37,900 7,900 

พฤศจิกายน 45,900 42,900 42,900 39,900 7,900 

ไม่รวมตั๋ว 31,900 29,900 29,900 27,900 7,900 

ราคาเด็กทารก อายุ ต า่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 30 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 
 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วนัที ่19 ธ.ค. 2559  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน า้มันขึน้ หากทางสายการ

บินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น        
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
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 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทปิไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บั
ช่วงเวลาท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  

 
 
 
 

 
 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 

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

*** ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึง
ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

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 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (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  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

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

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

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

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 

 
  

 
 
 
 
 

 


