
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAND OSAKA 

7 วนั 4 คนื 
 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์BY JAL 

 



ก ำหนดกำรเดนิทำง 25-31 พฤษภำคม 2561 
 
 
 
 

 

 
 

 21.00 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 แถว R 
เคำน์เตอร์สำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ 

เจ้ำหน้ำทีค่อยให้กำรต้อนรับดูแลด้ำนเอกสำร เช็คอนิและสัมภำระในกำรเดินทำง  
 

  
00.55 น.         เหิรฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์เทีย่วบินที ่JL 738 
08.15 น.   เดินทางถึง สนำมบินนำโกย่ำ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

จากนั้นน าท่านเท่ียวชม ปรำสำทนำโกย่ำ สร้างข้ึนในยุคเร่ิมตน้สมยัเอโดะ อาคารปราสาทส่วน
ใหญ่ถูกท าลายในการโจมตีทางอากาศในปี 1945 ต่อมาไดรั้บการฟ้ืนฟูสร้างดว้ยคอนกรีตเสริม
เหล็กในปี 1959 จนมาถึงปัจจุบนั ภายในมีพิพิธภณัฑ์ท่ีทนัสมยั จดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์ของปราสาท 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
ศำลเจ้ำอเิสะ-จิงงู(Ise Jingu) เป็นศาลเจา้ชินโตท่ีมีอายเุก่าแก่ถึง 2,000 ปี ตั้งอยูท่่ามกลางป่าสน
อายุหลายร้อยปี ท่ีน่ีถือว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิและลึกลบัท่ีสุดแห่งหน่ึง ดา้นในเม่ือ

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อำหำร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 
1 กรุงเทพฯ – สนำมบนินำโกย่ำ  - - -  

2 สนำมบินนำโกย่ำ –ปรำสำทนำโกย่ำ – ศำลเจ้ำอเิสะ – เมืองอเิสะ – หมู่บ้ำนนนิจำ –  
มซูิหง ิ รีสอร์ท – ออนเซ็น+ขำปูยกัษ์ 

- - 

 

MISUGI RESORT  HOTEL   
หรือเทยีบเท่ำ 

3 เมืองนำรำ – วดัโทไดจ ิ–วดัคโิยมสึิ –วดัคนิคำคุจ ิ   

 

OSAKA DAIICHI HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ 

4 ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือ อิสระช้อปป้ิง (เดินทำงโดยรถไฟตลอดวัน) ไม่รวมค่ำ
รถไฟในกำรเดนิทำงตลอดวนั 

 - - OSAKA DAIICHI HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ 

5 นั่งรถไฟท่องเทีย่วเมืองโกเบ  รวมค่ำรถไฟในกำรเดนิทำงตลอดวนั 
 

- - OSAKA DAIICHI HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ 

6 ปรำสำทวำคำยำม่ำ – ตลำดปลำคุโรชิโอะ – ช้อปป้ิงริงกเุอ้ำท์เลต็ – ห้ำงออิอน –  
สนำมบินคนัไซ 

 
- -  

7 สนำมบินคนัไซ– กรุงเทพ ฯ -    

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนำมบินนำโกย่ำ - - - 

วนัที ่2 สนำมบินนำโกย่ำ –ปรำสำทนำโกย่ำ – ศำลเจ้ำอเิสะ – เมืองอเิสะ –  
หมู่บ้ำนนินจำ – มิซูหงิ  รีสอร์ท – ออนเซ็น 

- เทีย่ง เยน็ 



เขา้ไปจะไม่อนุญาติใหถ่้ายภาพหรือวดีีโอใดๆทั้งส้ิน ชาวญ่ีปุ่นมกัจะมาสักการะบูชาเทพเจา้อะ
มะเทะระซึ โอมิคามิ (Amaterasu) เทพเจา้แห่งดวงอาทิตยซ่ึ์งเช่ือกนัว่าราชวงศ์ญ่ีปุ่นสืบเช้ือ
สายมาโดยตรง ในทุกๆ 20 ปีจะมีการบูรณะศาลเจา้โดยให้ทุกอยา่งยงัคงแบบเดิมไวม้ากท่ีสุด 
ถือเป็นการถ่ายทอดทั้งความรู้และทกัษะของช่างฝีมือรุ่นเดิมให้กบัช่างฝีมือรุ่นใหม่ ต าแหน่ง
ของศาลเจา้จะขยบัทุก 20 ปี คือจะมีท่ี 2 แปลง 20 ปีแรกจะใชแ้ปลงหน่ึงและอีก 20 ปีถดัไปจะ
ใชอี้กแปลงหน่ึงสลบักนัไป ผูค้นท่ีมาสักการะก็สามารถมาไดทุ้กวนัเวลา ทุกคร้ังท่ีมาก็จะเจอ
ศาลเจา้ในสภาพท่ีสมบูรณ์ วา่กนัวา่ยคุเอโดะขาวญ่ีปุ่นจ านวน 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดจะ
เดินทางมาสักการะศาลเจา้อิเสะ ชาวญ่ีปุ่นในปัจจุบนัก็ยงัมีความเช่ืออยูว่่าซกัคร้ังหน่ึงในชีวิต
จะตอ้งมาสักการะใหไ้ด ้
หมู่บ้ำนนินจำองิะ(Iga Ninja Museum) ประกอบดว้ยบา้นพกัอาศยัในอดีต ห้องแสดงนิทรรศการ 2 
ห้อง ส าหรับจดัแสดงของสะสมท่ีเก่ียวกบัการเป็นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้อมกนัอาวุธ
นินจาประเภทต่างๆไวใ้หน้กัท่องเท่ียวไดช้มดว้ย อีกทั้งยงัมีการแสดงโชวท่ี์น่าต่ืนตาต่ืนใจ รวมถึง
หากใครอยากลองเป็นนอนจาดูสักคร้ังก็มีชุดนินจาใหเ้ช่าและขายอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 

 
 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  MISUGI RESORT  HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม อิม่อร่อยขำปูยกัษ์ไม่อั้น 
         น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผวิพรรณทีด่ี 

 

 
เช้ำ          รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองนำรำ เพื่อน าท่านเขา้เท่ียวชม วัดโทไดจิ สร้างข้ึนราวปลายศตวรรษท่ี 
8 เป็นวดัพุทธ โดยตวัอาคารไดบุตสึเด็น (Daibutsuden) ของวดัน้ีไดรั้บการบนัทึกวา่เป็นอาคารไมท่ี้
ใหญ่ท่ีสุดใน และยงัเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่หล่อข้ึนจากทองแดงท่ีมี
ความสูงทั้งองค์ 14.98 เมตร น ้ าหนกัถึง 500 ตนั การสร้างองคพ์ระน้ีข้ึนมาโดย จกัรพรรดิมีความ
เช่ือวา่พระพุทธรูปจะช่วยคุม้ครองประชาชนได ้ท าให้ประชาชนควรจะร่วมกนัสร้างพระพุทธรูป
ข้ึนเพื่อปกป้องตนเองจากภยัพิบติั และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ในปีค.ศ. 
1998 

 

วนัที ่3 เมืองนำรำ – วดัโทไดจิ –วดัคิโยมิสึ –วดัคินคำคุจิ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 



 
 
 
 
 
 
 
 

     เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
วดัคิโยมิสึ หรือ วดัน ำ้ใส ซ่ึงมีอายเุก่าแก่ยิง่กวา่เมืองเกียวโต คือยาวนานกวา่ 1,200 ปี จุดเด่นอนัเป็น
เอกลกัษณ์ของวดัคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยื่นออกจากหน้าผา มีเสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ ค ้ายนั 
และส่ิงท่ีน่าอศัจรรย ์คือ สร้างโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดงันั้นองค์การยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลก และเชิญทุกท่านไดด่ื้มน ้าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจาก 

    เทือกเขาอีกดว้ย  

ปรำสำททองคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือปราสาททอง เดิมเป็นสถานตากอากาศของโชกุนโยชิมิสึ 
(Yoshimitsu) แห่งตระกูลอาชิคางะ จากภาพยนตร์เร่ือง เณรนอ้ยเจา้ปัญญา – อิคคิวซงั ปราสาทน้ี
สร้างข้ึนใหม่ในปีค.ศ. 1955 หลงัจากท่ีไดถู้กไฟไหมไ้ป เม่ือปี ค.ศ. 1950 ซ่ึงไดถ้อดแบบจ าลอง
โครงสร้างจากของจริงในยุคศตวรรษท่ี 14 ตวัอาคารมี 3 ชั้น ตวัเรือนเป็นสีทองจากทองค าเปลว 
อีกจุดเด่นของปราสาทแห่งน้ีก็คือรูปหล่อนกฟีนิกซ์บนยอดปราสาท โดยรอบปราสาทมีล าธารน ้ า
ใสสะอาดท าใหเ้กิดภาพสะทอ้นผวิน ้าแสนสวยราวภาพวาดและภายในบริเวณปราสาทมีสวนญ่ีปุ่น
จดัแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงามของปราสาทในมุมต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

                      

          
         เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

อิสระช้อปป้ิงในเมืองโอซำก้ำ  หรือ น ำท่ำนเดินทำงสู่สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอไม่มีรถโค้ช
ตลอดวนั / เดินทำงโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทวัร์) 

วนัที ่4 ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือ อิสระช้อปป้ิง 
(เดินทำงโดยรถไฟตลอดวนั) ไม่รวมค่ำรถไฟในกำรเดินทำงตลอดวนั 

เช้ำ - - 



น าท่านเดินทางสู่แหล่ง ชอ้ปป้ิงในเมืองโอซากา้ หรือท่านสามารถเลือกไปสวนสนุกยูนิเวอร์แซล 
สตูดิโอ เจแปนโดยไกด์ผูช้  านาญเส้นทางจะคอยให้ค  าแนะน าเส้นทางให้กบัท่าน โดยให้ท่านได้
สัมผสัระสบการณ์ การนัง่รถไฟในเมืองญ่ีปุ่น ซ่ึงสะดวก สบาย และตรงเวลา และถือว่าเป็นการ
คมนาคมท่ีคนญ่ีปุ่นนิยมกนัมากท่ีสุด ใหท้่านไดส้ัมผสัประสบการณ์แบบญ่ีปุ่นแท้ๆ  

 

หำกท่ำนสนใจต้องกำร  เข้ำ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ 
จ่ำยเพิม่ ผู้ใหญ่ท่ำนละ 2,800 บำท / เดก็ 2-11 ปี ท่ำนละ 2,300 บำท 

***กรุณำแจ้งควำมประสงค์ก่อนกำรเดนิทำง*** 
 
 สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน  หรือ อสิระช้อปป้ิง 

ต่ืนเตน้ระทึกขวญั และสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นผจญภยัไปในดินแดนของหนงัดงัท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกั อาทิ สไปร์เดอร์แมน, เทอร์มิเนเตอร์, จูราสสิค พาร์ค ฯลฯ โดยท่ีน่ีจะแบ่งเป็น 9 โซน อาทิ 1.
โซนนิวยอร์ค ประกอบดว้ยเคร่ืองเล่น เทอร์มิเนเตอร์, สไปร์เดอร์แมน /       2.โซนฮอล์ลีวูด มี
เคร่ืองเล่น ผจญภยักบัอีที, เซซามี สตรีท, เชรค 4D, Animation Celebration, Universal Monsters 
Live Rock and Roll Show / 3.โซนซานฟรานซิสโก มีเคร่ืองเล่น Back to the Future,             แบล็
คดราฟ / 4.โซนจูราสสิค พาร์ค / 5.โซนสนุปป้ี สตูดิโอ / 6. โซนลากูน มีเคร่ืองเล่น Peter Pan’s 
Neverland / 7. โซนวอเตอร์เวิล์ด / 8. โซนอะมิตี วิลเลจ พบเคร่ืองเล่น จอว ์/ 9.โซนแลนด์ ออฟ 
ออช พบการแสดงโชวพ์บกบั Wicked of Oz และ Toto & Friends.. ให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงของท่ี
ระลึกท่ีมีให้ท่านเลือกซ้ือสะสมทุกโซน พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุก และเหล่าการ์ตูน
น่ารักท่ีออกมาเดินโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่นมากมายตามอธัยาศยั 
 น าท่านเขา้โซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter  ท่ีสร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของ แฮร์ร่ี   
พอตเตอร์ ให้ท่านไดเ้ขา้ไปสัมผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิ
เช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการส ารวจหอ้งเรียนเวทมนตร์คาถา ยา่นฮอกมีท ร้านขายของ
แปลกประหลาด ของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาและท่ีไม่ควรพลาดชิมคือ  บตัเตอร์เบียร์ 
เคร่ืองด่ืมท่ีได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งน้ี (ไม่มีแอลกอฮอล์) และท่ีพลาด
ไม่ไดคื้อในโซนน้ีท่ีถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลก คือโซน “Harry Potter and the 
Forbidden Journey” ท่ีมีการสร้างดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ท่ีจะสร้างความ
ต่ืนเตน้เร้าใจใหท้่าน เสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว ให้
ท่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุก
และเหล่าการ์ตูนน่ารักท่ีออกมาเดินโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่น
มากมายตามอธัยาศยั 

   เทีย่ง  อสิระรับประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 
   ท่านจะไดส้นุกสนานกบัเคร่ืองเล่นใน สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ หรือ อสิระช้อปป้ิงสินคา้อยา่ง 
   จุใจ อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองหนงั กลอ้งดิจิตอล นาฬิกาแบรดเ์นม และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆกนั 
   อยา่งต่อเน่ือง 



 
 
 
 
 
 
 
 ค ่ำ   อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 

  น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

 
 เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ โดยรถไฟ ซ่ึงเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่นท่ี
ตั้งอยูใ่นจงัหวดั       เฮียวโงะ ภูมิภาคคนัไซ  
ฮำร์เบอร์แลนด์ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งรวมความบนัเทิงซ่ึงตั้งอยูริ่มน ้ า เป็นแหล่งรวบรวมคา
เฟ่ และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่แห่งหน่ึงของโกเบ 

       เทีย่ง   อสิระรับประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 
โกเบ พอร์ต ทำวเวอร์ น าท่านเก็บภาพความงดงามของวิวทิวทศัน์บรรยากาศของ     โกเบ พอร์ต 
ทาวเวอร์ (ดา้นล่าง) ซ่ึงสร้างข้ึนในปี 1963 มีความสูง 108 เมตร... ให้ทุกท่านอิสระกบัการถ่ายภาพ
ตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ                  อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 

   น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 
 
 
 

วนัที ่5 น่ังรถไฟท่องเทีย่วเมืองโกเบ รวมค่ำรถไฟในกำรเดินทำงตลอดวนั เช้ำ - - 



 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

เท่ียวชม ปรำสำทวำคำยำม่ำ  ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยค าสั่งโชกุน ฮิเดโยชิ โตโยโตมิโดยให้น้องชาย ฮิ
เดะนางะ โตโยโตมิด าเนินการ หลงัจากท่ีตกเป็น 1 ใน 3 สาขาของตระกูลโทคุกาวา่เม่ือประมาณ 
400 ปีก่อน 

ตลำดคุโระชิโอะ เมืองท่าเรือของวะกะยะมะเป็นอาณาจกัรใหม่ท่ีเพิ่งสร้างเสร็จภายในมีทั้งโรงแรม 
น ้าพุร้อน สวนสนุก ท่ีส าหรับตกปลาริมทะเล  หมู่บา้นผลไม ้และตลาดปลาจดัวา่เป็นบริเวณ
ท่ีทนัสมยั และเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะกบัการมาเดินชมถึงจงัหวดัน้ีแลว้ อยากจะน าเสนอมากเลยค่ะ 
นั่นก็คือพวกปลาสดๆท่ีส่งตรงมาจากทะเล และตลาดคุโรชิโอะน่ีเองค่ะ ตั้ งอยู่ใน Wakayama 
Marina City จ าหน่ายอาหารทะเลสดใหม่ เช่น ปลามากุโระ ปู ล็อบสเตอร์ และซูชิ จะซ้ือกลบับา้น
หรือรับประทานบริเวณนั้นก็ไดต้ามความตอ้งการเลย 

     เทีย่ง           รับประทำนอำหำรกลำงวนั อสิระตำมอธัยำศัย 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ริงกุเอ้ำท์เลต็ ห่างจากสนามบินนานาชาติคนัไซเพียงหน่ึงสถานี จะมีร้าน
Outletท่ีสามารถช๊อปป๊ิง  สินคา้ แบรนดเ์นมไดใ้นราคาท่ีพอเหมาะไม่แพงจนเกินไปอยูด่ว้ยนะ 
ห้ำงฯ อิออน และ จสัโก ้แวะซ้ือของฝากก่อนกลบักบัห้างสรรพสินคา้ขนาดมหึมา อาทิ ขนมโมจิ
เบนโตะ ผลไม ้และพิเศษกบัร้าน 100 yen ท่ีทั้งร้านราคา 100 yen 
 
 
 
 
 
 

    ค ่ำ           รับประทำนอำหำรค ่ำ อสิระตำมอธัยำศัย 
ได้เวลำเดินทำงสู่สนำมบินคันไซ  

  

 
00.40 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL 727   

05.00 น.            เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

  
 

วนัที ่6 ปรำสำทวำคำยำม่ำ – ตลำดปลำคุโรชิโอะ – ช้อปป้ิงริงกุเอ้ำท์เลต็ – 
ห้ำงออิอน – สนำมบินคันไซ 

เช้ำ - - 

วนัที ่7 สนำมบินคันไซ– กรุงเทพ ฯ - - - 



อตัรำค่ำบริกำร      
วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

25-31 พฤษภำคม 61 45,900 42,900 42,900 39,900 8,900 

ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 25,900 22,900 22,900 19,900 - 

***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป*** 
หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 รำคำนีร้วมภำษีน ำ้มัน ณ. วนัที ่17 ก.ค. 2560  และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับภำษีน ำ้มันขึน้ หำกทำงสำยกำร

บินมีกำรเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทำงบริษัท จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. 
 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 คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 



 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทปิไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพิม่จำกรำคำค่ำทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา
ท่ีเดินทาง 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 ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด*** 

 



 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ 
ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    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 าหนดให้ต ่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 การนดัหยุดงาน 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 ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 



4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


