
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOAL JAPAN OSAKA TOKYO SUMMER  
6 วนั 4 คนื 

สายการบนิไทย BY TG 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง  

มถุินำยน : 05 – 10 / 8 – 13 / 12 – 17 / 19 – 24 (ชมลำเวนเดอร์ ) /  
26 มถุินำยน – 1 กรกฎำคม 2561  (ชมลำเวนเดอร์ ) / 29 – 4 (ชมลำเวนเดอร์ ) กรกฎำคม 2561  
กรกฎำคม : 10 – 15 / 26 – 31 กรกฎำคม 2561 **วนัอำสำฬหบูชำ** 
สิงหำคม : 07 – 12 / 10 – 15 สิงหำคม 2561 **วนัแม่** 
กนัยำยน : 04 – 09 / 11 – 16 / 25 – 30 กนัยำยน 2561 
 
 
 
 

 

 

 20.00 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 แถว D 
เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย 
เจ้ำหน้ำทีค่อยให้กำรต้อนรับดูแลด้ำนเอกสำร เช็คอนิและสัมภำระในกำรเดินทำง  

 23.30 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 622 
  

  
07.00 น.   เดินทางถึง สนำมบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

น าท่านชม ปรำสำทโอซำก้ำ สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยู่ของเจา้เมืองในสมยัโบราณ ตวัปราสาทมี
ทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยู่บนเนินเขาท่ีไดมี้การส ารวจและพบว่าเคยเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัโบราณมา
ก่อน ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน ้ าขนาดใหญ่ เพื่อป้องกนัการรุกรานจาก
ขา้ศึก 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อำหำร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 
1 กรุงเทพฯ – สนำมบนิคนัไซ  - - -  

2 สนำมบินคนัไซ– ปรำสำทโอซำก้ำ – วดัคโิยมสึิ – ศำลเจ้ำฟูชิมอินิำริ 
 

- - 

 

NAGOYA SAKAE HOTEL   
หรือเทยีบเท่ำ 

3 นั่งรถไฟชินคนัเซน – ทะเลสำบฮำมำนำ – อุทยำนแห่งชำตฮิำโกเน่ – ล่องเรือ
ทะเลสำบอำชิ – หุบเขำโอวำคุดำนิ –ออนเซ็น 

  
 
MOTOSU VIEW  HOTEL   
หรือเทยีบเท่ำ 

4 ภูเขำไฟฟูจ ิช้ัน 5 – ชมลำเวนเดอร์ /พพิธิภณัฑ์คำวำกูจโิกะมวิสิคฟอร์เรส – ชินจูก ุ 
 

 
 

- SHINJUKU LISTEL 
HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ 

5 อสิระช้อปป้ิงในเมืองโตเกยีวหรือทวัร์เสริมดสินีย์แลนด์  

เดนิทำงโดยรถไฟ ไม่รวมค่ำรถไฟ 
 - - SHINJUKU LISTEL 

HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

6 วดัอำซะกสุะ – ออิอน ช้อปป้ิง – สนำมบินนำริตะ – กรุงเทพ ฯ  - -  

วนัแรกของกำรเดินทำง กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ - - - 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง สนำมบินคันไซ– ปรำสำทโอซำก้ำ – วดัคิโยมิสึ – ศำลเจ้ำฟูชิมิอนิำริ 
 

- เทีย่ง เยน็ 



เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
น าท่านเท่ียวชม วดัคิโยมิสึ หรือ วดัน ำ้ใส ซ่ึงมีอายุเก่าแก่ยิ่งกวา่เมืองเกียวโต คือยาวนานกวา่ 1,200 
ปี จุดเด่นอนัเป็นเอกลกัษณ์ของวดัคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยื่นออกจากหนา้ผา มีเสาไมข้นาดใหญ่ 
139 ตน้ ค ้ายนั และส่ิงท่ีน่าอศัจรรย ์คือ สร้างโดยไม่ไดใ้ช้ตะปูเลย ดงันั้นองค์การยูเนสโกไดข้ึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก และเชิญทุกท่านไดด่ื้มน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ี
ไหลมาจากเทือกเขาอีกดว้ย  

ศำลเจ้ำฟูชิมิอินำริ ท่ีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ท่ีเป็นท่ีนบัถือยิ่งของประชาชนท่ีมาสักการะ
ขอพร ให้มีความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืชพรรณธญัญาหาร น าท่านสักการะพระแม่โพสภ
และเทพจ้ิงจอก ท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ือว่าเป็นทูตสวรรค์ ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายงัโลก
มนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากบัรูปป้ัน ของเทพจ้ิงจอกท่ีมีจ านวนมากมาย 
 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  NAGOYA SAKAE  HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ 

  

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่าน น่ังรถไฟด่วนชินคันเซน ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์นัง่รถไฟชินคนัเซน หรือ รถไฟ
หวักระสุน ดว้ยความเร็วสูงสุดเฉล่ีย 240 ก.ม./ชม. 
 

 
ทะเลสำบฮำมำนำ ตั้งอยูใ่นเมืองฮามามทัซึ อยูร่ะหวา่งเมืองโตเกียวและเมืองนาโกยา ในจงัหวดัชิซุ
โอกะ สาเหตุท่ีช่ือว่าทะเลสาปปลาไหล เน่ืองจากบริเวณน้ีจะเป็นบริเวณท่ีมีการจบัปลาไหล
ไดม้ากเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศญ่ีปุ่น โดยสถานท่ีแห่งน้ีจะเป็นจุดชมวิวและเป็นท่ีพกัจอดรถ 
มีร้านคา้และผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัปลาไหลใหเ้ลือกซ้ือเป็นของท่ีระลึก 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
น าเท่ียวชม อุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่ ตั้งอยู่ในจงัหวดัคะนะงะวะ ช่ือเสียงในดา้นน ้ าพุร้อนซ่ึงเกิด
จากความร้อนของภูเขาไฟรวมทั้งยงัมีทิวทศัน์ของภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงาม น าท่าน ล่องเรือทะเลสำบ
อำชิ ซ่ึงไดก่้อตวัจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพท่ีสวยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้น
ลงสู่ทะเลสาบเปรียบดัง่สะทอ้นจากกระจกใสบานใหญ่ 

เดินทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขำโอวำคุดำนิ ท่ียงัครุกรุ่นดว้ยควนัจากบ่อก ามะถนัเดือดอยูต่ลอดเวลา 
ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถนัซ่ึงสามารถตม้ไข่ใหสุ้กได ้โดยชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่หากไดท้านไข่ด าหน่ึง
ฟองจะสามารถท าใหอ้ายยุนืยาวข้ึนอีกประมาณ 7 ปี 

 
 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง           น่ังรถไฟชินคันเซน – ทะเลสำบฮำมำนำ – อุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่ – 
ล่องเรือทะเลสำบอำชิ – หุบเขำโอวำคุดำนิ –ออนเซ็น 

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 



 
 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  MOTOSU VIEW  HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
   (อิม่อร่อยกบัขำปูยกัษ์ แบบไม่อั้น)   

         น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผวิพรรณทีด่ี 
 

 
เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

เดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั
ไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาให้อย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นสัญลกัษณ์
หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุก
ฤดูกาล น ำท่ำนขึน้สู่ช้ันที ่5 ของภูเขำไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) 
น าท่านเท่ียวชม ทุ่งดอกลำเวนเดอร์ ริมทะเลสาบคาวาคูจิโกะ สีม่วงในฤดูร้อนท่ีดึงดูดให้
นกัท่องเท่ียวมากมาย มาเท่ียวชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกอยา่งเตม็อ่ิม พร้อมเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉาก
หลงัดูสวยงาม เหมาะมากส าหรับนกัท่องเท่ียวไทยท่ีมีเวลาจ ากดั สามารถชมความงามและสัมผสั
กล่ินหอมเยน็ของดอกลาเวนเดอร์ในทุ่งสีม่วง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางไปไกลถึงเกาะฮอกไกโด 

(ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) 
ส ำหรับกรุ๊ปทีไ่ม่ใช่ช่วงลำเวนเดอร์  
พิพิธภัณฑ์คำวำกูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงเคร่ืองดนตรีอตัโนมติั ซ่ึงภายใน
หอ้งโถงหลกัมีกล่องดนตรีโบราณท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ออร์แกนขนาดใหญ่จากฝร่ังเศสในปี 1905 ท่ี
จะบรรเลงดนตรีทุกๆ 30 นาที  และเคร่ืองดนตรีอตัโนมติัอ่ืนๆท่ีส่วนใหญ่น าเขา้จากประเทศใน
แถบยุโรป นอกจากน้ีห้องโถงยงัเป็นเวทีแสดงคอนเสิร์ตส าหรับนกัดนตรีคลาสสิคจากทัว่โลกอีก
ดว้ย 

 
เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  YOGAN ป้ิงย่ำงบนหินภูเขำไฟ  

ย่ำนช้อปป้ิงชินจูกุใหท้่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 
เส้ือผา้  แบรนด์เนม เส้ือผา้แฟชั่นส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห้อดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น 
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ 

 
 

ค ่ำ                 อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย  

วนัทีส่ี่ของกำรเดินทำง ภูเขำไฟฟูจิ ช้ัน 5 – ชมลำเวนเดอร์ /พพิธิภัณฑ์คำวำกูจิโกะมิวสิค
ฟอร์เรส – ชินจูก ุ

เช้ำ เทีย่ง - 



น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  SHINJUKU LISTEL  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  
 

          
    เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

อสิระเต็มวนัหรือ ซ้ือทวัร์เสริมโตเกยีวดิสนีย์แลนด์ เตม็วนั เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเต็มไป
ดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600 ลา้นเยน โดยการ
ถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัส์เหมือนอยู่ใน
อวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผีสิง, ต่ืนเตน้กบั 
SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เท่ียวบา้นหมีพูห์, ตะลุย
อวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบั
การ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY  
**ราคา ผูใ้หญ่ ท่านละ 2,800 บาท  
**ราคา เด็ก 4-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท 
ส าหรับท่านท่ีเลือกท่ีจะอิสระในเมืองโตเกียว  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจาก
มคัคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปป้ิงในย่านการคา้อนัทนัสมยัของมหานคร
โตเกียวศูนยร์วมวยัรุ่นแหล่งชอ้บป้ิงช่ือดงั  
ย่ำนฮำรำจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวท่ีเป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยัรุ่นญ่ีปุ่น
เพลิดเพลินกบัการชอ้บป้ิงกบัร้านคา้หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซนัโด  
ย่ำนชิบูย่ำ ย่านวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยั
ของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านคา้มากมาย มากกวา่ 100 ร้านคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัท่ี
เป็นสัญลกัษณ์ของยา่นนั้น * เพ่ือให้ท่ำนได้สนุกสนำนอย่ำงเต็มทีจึ่งไม่มีบริกำรอำหำรกลำงวันและ
อำหำรค ่ำ * 

 เทีย่ง    อสิระรับประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย  

อสิระเต็มวนัหรือ ซ้ือทวัร์เสริมโตเกยีวดิสนีย์แลนด์  
  ค ่ำ                  อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย   

น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  SHINJUKU LISTEL  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

 
 เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ วัดอำซำกุซะ  คันนอน หรือวดัเซนโซจิ วดัท่ีมีช่ีอเสียงของเมือง
 โตเกียว มีลกัษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเขา้ชั้นนอกท่ีเรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้า
สายฟ้า) กลางประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลกัเทพเจา้สายฟ้าและเทพเจา้

วนัที่ห้ำของกำรเดินทำง อสิระช้อปป้ิงในเมืองโตเกยีวหรือทวัร์เสริมดิสนีย์แลนด์  
เดินทำงโดยรถไฟ ไม่รวมค่ำรถไฟ 

เช้ำ - - 

วนัทีห่กของกำรเดินทำง วดัอำซะกุสะ – ออิอน ช้อปป้ิง – สนำมบินนำริตะ – กรุงเทพ ฯ เช้ำ - - 



สายลมท าหน้าท่ีเป็นทวารบาล อยู่สองขา้งประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลกัดา้นในวดั  เป็น
ถนนความยาวประมาณ  200 เมตร  เรียกวา่ Nakamise สองขา้งทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญ่ีปุ่น 
อาทิ ชุดยูกะตะ พดั ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวกั เคร่ืองลาง ของท่ีระลึกของญ่ีปุ่นทุกชนิด ขนม
ญ่ีปุ่น ไอศรีม และอีกมามาย และเม่ือผ่านประตูหลกั Hozomon เขา้มาก็จะถึงลานดา้นหน้า ตรง
กลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู ่ขา้งกระถางมีท่ีลา้งมือคลา้ยกบัวา่ให้ช าระร่างกายให้ บริสุทธ์ิ ก่อน
ไหวพ้ระ และเม่ือจุดธูปแล้ว คนญ่ีปุ่นมกัจะเอามือกวกัควนัธูปเข้าหาตวั ด้วยเช่ือว่าจะช่วยให้
สุขภาพแขง็แรงสติปัญญาดี, เงินทองไหลเขา้กระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหนา้สู่อารามหลกัท่ีโอ่อ่าและสงบ
เงียบ ด้านข้างอารามเป็นเจดีย ์5 ชั้น และศาลเจ้าซ่ึงสร้างข้ึนโดย โชกุนโตกุกาว่า อิเอมิทซึ ใน
ศตวรรษท่ี 17 

      เทีย่ง   อสิระรับประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 
  
     ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงใน ห้ำงออิอน ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นน า 
  นานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง,  กระเป๋า รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้

ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชม 
และซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั  

 
     น าท่านเดินทางสู่สนำมบินนำริตะ 
 17.25 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 

 21.55 น.            เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
  

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

มถุินำยน-กนัยำยน 61 48,900 45,900 45,900 42,900 8,900 

รำคำไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 28,900 25,900 25,900 22,900 - 

07 – 12 / 10 – 15 สิงหำคม 
2561 

49,900 46,900 46,900 43,900 8,900 

รำคำไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 29,900 26,900 26,900 23,900 - 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***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 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 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 


