
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสายการบินประจ าชาต ิการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ 50%  
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ไฮไลท์ของโปรแกรม 

 บินตรง สุวรรณภูมิ - นาโกยา่ / คนัไซ – สุวรรณภูมิ  เดินทางโดยสายการบินประจ าชาติ  THAI AIRWAYS (TG)   
พร้อมสะสมไมล ์ 50% 

 ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลบั 30 กิโลกรัม 
 พกัโรงแรมระดบั 3 ดาวมาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่น พร้อมอาหารเชา้   พกักิฟุ 1 คืน / โอซากา้ 2 คืน 
 เท่ียวครบไฮไลท ์เกียวโต คินคะคุจิ (ปราสาททอง) วดัน ้าใส (คิโยมิสึ)  ศาลเจา้เทพเจา้จ้ิงจอกฟูชิมิอินาริ   

หมู่บา้นชิราคาวาโกะ ทาคายาม่าจินยะ โกเบฮาร์เบอร์แลนด ์ เมอริเคนพาร์ค  โกเบไชน่าทาวน์   
นัง่รถไฟแมวเหมียวสู่เมืองวาคายาม่า  ตลาดปลาคุโระชิโอะ 

 ชอ้ปป้ิงยา่นดงัชินไชบาชิ    
 พิเศษเมนูชาบู ชาบู สไตลญ่ี์ปุ่นและป้ิงยา่ง สไตลญ่ี์ปุ่น 

 
 
 
 



 

 
 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ตุลาคม 61 
24 – 28 ต.ค. 61 ราคา 47,991 .- 
31 ต.ค. – 4 พ.ย. 61 

ราคา 46,991 .- 
พฤศจิกายน 61 7 – 11 / 14 – 18 / 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61 

 
 
วนัแรก             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมที่พกั 
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - - - - 

2 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนาโกยา่  – กิฟุ – ชิราคาวะโกะ 
–  ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ 

   
OGAKI FORUM HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

3 
เกียวโต – คินคะคุจิ (ปราสาททอง) - วดัน ้าใส (คิโยมิสึ) - ศาลเจา้
เทพเจา้จ้ิงจอกฟูชิมิอินาริ – โอซากา้ 

   
HOTEL VISCHIO 

AMAGASAKI  
หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

4 
โกเบ– โกเบฮาร์เบอร์แลนด ์– เมอริเคนพาร์ค - โกเบไชน่าทาวน ์- 
โอซากา้ - ชินไซบะชิ 

  - 
HOTEL VISCHIO 

AMAGASAKI  
หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

5 
นัง่รถไฟแมวเหมียวสู่เมืองวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโระชิโอะ – 
สนามบินคนัไซ (โอซากา้) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

   - 



 

21.00 น.           คณะพร้อมกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศช้ัน 4  ประตู 2  เคาน์เตอร์ C   
                           สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนาโกย่า – กฟุิ – ชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ 

                                           (-/อาหารเทีย่ง/ อาหารเยน็) 
  00.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชุบุเซ็นแทร์ (สนามบินนาโกย่า) ประเทศญ่ีปุ่น    

โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่TG 644   (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
  08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานชุบุเซ็นแทร์ (สนามบินนาโกย่า)   ประเทศญ่ีปุ่น                

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

   เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (1)  เมนู JAPANESE SET 
น าท่านเดินทางสู่ เมือง กิฟุ  กิฟุตั้งอยูบ่ริเวณศูนยก์ลางของญ่ีปุ่ แบ่งออกเป็นเขตฮิดะทางตอนเหนือและเขตมิ
โนะทางตอนใต ้เขตฮิดะเต็มไปดว้ยภูเขาสูงกวา่ 3,000 ม. เป็นพื้นท่ีท่ีมีหิมะทบัถมสูงในช่วงฤดูหนาว ส่วนมิ
โนะนั้นเป็นแถบท่ีราบ มีแม่น ้าใสสะอาดไหลผา่น ดว้ยความแตกต่างในลกัษณะภูมิประเทศของเมืองต่างๆ ท า
ให้กิฟุมีความหลากหลายด้านทศันียภาพและวฒันธรรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ 
หมู่บ้านท่ีได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านใน
แบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าวา่ กสัโช ซ่ึงแปลวา่ พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นท่ี
หลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเข้าหากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมี
ความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบ้านสร้างข้ึนโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแข็งแรง
สามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้  น าท่านเดินทางขา้มสู่ภูมิภาคจูบุ เมืองทาคายาม่า 
(ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม.) นั้นน าท่านชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ ที่ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า  (ถ่ายรูป
ดา้นนอก) ซ่ึงเป็นจวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นท่ีท างานและท่ีอยู่อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็น
เวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมยัเอโดะ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

   เยน็              รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   (2)   เมนู YAKINIKU BUFFET 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั    OGAKI  FORUM  HOTEL   หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วนัทีส่าม         เกียวโต – คินคะคุจิ (ปราสาททอง) – วดัคิโยมิสึ (วดัน า้ใส) – ศาลเจ้าเทพเจ้าจิง้จอกฟูชิมิอนิาริ  – โอซาก้า 

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม (3)         (อาหารเช้า/อาหารเทีย่ง/ อาหารเยน็) 
 น าท่านเดินทางสู่ คินคะคุจิ (ปราสาททอง) เป็นวดันิกายเซน มีช่ืออีกช่ือหน่ึงวา่โรคุองจิ (Rokuonji)  
                          ในตอนแรกนั้นสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอาศยัหลงัสละราชสมบติัของโชกุนอะชิคากะ (Ashikaga Yoshimitsu) และ  
                           เปล่ียนมาเป็นวดันิกายเซนในภายหลงั หลงัจากท่ีโชกุนไดเ้สียชีวติลงแลว้ อาคารของวดัทอง เคยเสียหายจาก 
                          ไฟไหมใ้นช่วงสงครามมาหลายคร้ัง แต่ก็มีการสร้างใหม่ตลอด ไฟไหมค้ร้ังล่าสุดในปี ค.ศ. 1950 จากฝีมือของ 
                           พระท่ีคลัง่ในความงามของวดัทอง จนตอ้งการเผาตวัเองไปพร้อมกบัวดั ตวัวดัท่ีเห็นใน ปัจจุบนัสร้างข้ึนใหม่  
                           ในปี ค.ศ. 1955 เป็นวดัยอดฮิต วดัหน่ึงในเกียวโต ดว้ยเอกลกัษณ์ของวดัท่ีไม่เหมือนใคร สองชั้นบนเป็นสีทอง 
                           มีสระน ้าขนาดใหญ่ติดกบัวดั และยงัเป็นวดั (ปราสาท) ในการ์ตูนเร่ืองอิคคิวซงั ท าใหน้กัท่องเท่ียวนิยมมา  
                           เท่ียวมาชมความสวยงาม   
   เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (4)   เมนู JAPANESE SET 
  จากนั้นน าท่านชม “วดัคิโยมิสึ” หรือ“วดัน า้ใส” เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมี 
                           ท่อนซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินข้ึนมารองรับระเบียงของตวัวหิารใหญ่ ซ่ึงไม่ใชต้ะปูสักตวั  
                           ใชว้ธีิการเขา้ล่ิมเหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายเุก่าแก่ยิง่กวา่กรุงเกียวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นท่ีประดิษฐาน 
                           ของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร ่ ารวย มัง่คัง่ นมสัการพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ีสามารถ 
                           ถ่ายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียว มองเห็นววิทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พร้อมกบัวหิารของ 
                           วดัคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือวา่ สายแรก 
                           รวย สาย สอง สวยหล่อ สายสาม แขง็แรง จากนั้นเดินตามทางสัมผสักบัร้านคา้ญ่ีปุ่นตกแต่งตามสมยัเอโดะ 
                           หลงัจากนั้นน าท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อนิาริ (Fushimi Inari Shrine) เป็นศาลเจา้ช่ือดงั ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียว 
                           เกียวโตทุกคนต่างเดินทางมาดูโทริอิ (Torii) หรือประตูศาลเจา้ท่ีเรียงต่อทอดยาว จากตีนเขาไปถึงยอดเขาสูงถึง 
                           233 เมตร ประตูโทริท่ีเรียงรายกนัเป็นอุโมงคสี์แดงน้ีเป็นแหล่งดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี 
   เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   (5)   เมนู SHABU SHABU  
   น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   HOTEL VISCHIO AMAGASAKI  หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วนัทีส่ี่               โกเบ – โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – เมอริเคนพาร์ค – โกเบไชน่าทาวน์ – โอซาก้า – ชินไซบะชิ 

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม   (6)                       (อาหารเช้า/ อาหารเทีย่ง/ - ) 
  จากนั้นออกเดินทางสู่ โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง ท่านจะไดช้มอนุสรณ์ท่ีระลึกแผ่นดินไหว

โกเบ จดัแสดงพื้นท่ีริมอ่าวท่ีไดรั้บความเสียหายจากแผน่ดินไหวในปี ค.ศ.1995 เพื่อบอกเล่าถึงอนุชนรุ่นหลงั 
ทั้งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและการบูรณะซ่อมแซมให้กลับเป็นเมืองท่ีสวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกบัทิวทศัน์ท่ี
งดงามริมอ่าว อีกทั้งยงัมีห้างสรรพสินคา้ท่ีสร้างดว้ยโมเสคหันหนา้ออกทะเล ขา้งๆ มีสวนโมเสคขนาดย่อม 
รวมถึงภตัตาคาร เร็งกา้ โซโก ้หา้งสรรพสินคา้โกเบ ฮนัเคียว และโปรมีน่า โกเบชอ้ปป้ิงมอลลแ์ละแหล่ง 



 

  ชอ้ปป้ิง ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และอ่ืนๆ มากมาย น าท่านเดินทางสู่  เมอริเคนพาร์ค คือสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ ตั้งอยูใ่นเขตอ่าวโกเบ บริเวณน้ีมีสถานท่ีส าคญัสองแห่ง คือ หอคอยโกเบ (Kobe Port Tower) และ
พิพิธภณัฑท์างทะเลกบัพิพิธภณัฑร์ถคาวาซากิ ซ่ึงอยูติ่ดกนั  

   เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (7)  เมนู JAPANESE SET 
จากนั้นน าท่านไปยงั โกเบไชน่าทาวน์ หน่ึงในย่านท่ีคนมกัเดินทางมาเท่ียวโกเบมากท่ีสุด ท่ีเต็มไปด้วย
ร้านอาหารจีน ร้านขายของกินต่างๆเยอะแยะมากมาย ติดกนักบัไชน่าทาวน์ คือ ยา่น Motomachi ถนนคนเดิน
หลงัคาปิด ทอดยาว คลา้ยกบัเมือง  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ชินไซบาชิ หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ยา่น “มินามิ 
(Minami)” นบัเป็นสรวงสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงอยา่งแทจ้ริง เพราะมีร้านรวงมากมายตั้งแต่ห้างสรรพสินคา้ไป
จนถึงย่านร้านคา้ไวค้อยสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดห้ลากหลายกลุ่ม ในย่านร้านคา้ชินไซบาชิท่ี
ทอดตวัจากทิศเหนือจรดใตเ้ป็นระยะทางยาว 580 เมตร มีร้านขายเส้ือผา้และร้านอาหารเรียงรายกนัอยูเ่กือบ 
200 ร้านคา้ ทางทิศตะวนัตกของชินไซบาชิคือย่านแห่งแฟชั่นวยัรุ่น “Americamura” ส่วนทางทิศใตก้็มี
ยา่นนมับะ ซ่ึงยา่นโดทงโบริ (Dotonbori) มีป้ายโฆษณาดงั ๆ อยา่ง “กูลิโกะ (Glico)” และป้ายรูปปู “คานิโดระ
คุ (Kanidoraku)” ก็อยูติ่ดๆ กนันัน่เอง จึงเป็นสถานท่ีๆ เหมาะมากเช่นกนัส าหรับการถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 

เยน็  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย     
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   HOTEL VISCHIO AMAGASAKI  หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

วนัที่ห้า             น่ังรถไฟแมวเหมียวสู่เมืองวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโระชิโอะ – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) –  
                         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม (8)     (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั/ -) 
น าท่านเปล่ียนบรรยากาศนัง่รถไฟสายแมวเหมียวสู่ เมืองวาคายาม่า ท่านจะไดส้ัมผสักบัความน่ารักของขบวน
รถไฟท่ีตกแต่งดว้ยลวดลายของแมวเหมียว ทั้งท่ีนัง่ โคมไฟ หรือประตู ต่างก็เป็นรูปแมวทั้งหมด รับรองว่า
ถูกใจสาวกทาสแมวอยา่งแน่นอน เม่ือท่านนัง่รถไฟไปถึงสถานีปลายทาง ท่านจะไดพ้บกบัเจา้แมวเหมียวท่ี
เป็นนายสถานีตวัใหม่ ช่ือ “นิทามะ” ท่ีมาท าหน้าท่ีแทนนางสถานีตวัเก่า “เจ้าเหมียวทามะ” แมวช่ือดงัท่ีได้
เสียชีวติไปแลว้จากอาการหวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั   

   เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (9)  เมนู JAPANESE SET 
     น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาคุโระชิโอะ เป็นตลาดปลาช่ือดงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบคนัไซ ในเมืองวากายาม่า มารี

น่าซิต้ี ต่ืนตากบัการแสดงแล่ปลาทูน่าโชว ์(สามคร้ังต่อวนั)ให้ท่านสามารถเลือกล้ิมรสอาหารทะเลสดๆ 
ใหม่ๆ ไดห้ลากหลายประเภทท่ีตลาดน้ี  

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า 
  17.35  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ     โดยสายการบินไทย   เทีย่วบินที ่TG 673 
  21.25  ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************************* 
*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร 

และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น ทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้าเป็นส าคัญ *** 
 
 
 



 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดังนี:้ 
1.   โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับ 

 เดียวกันทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1 -3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการ 
 เดินทาง 

2.  เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน โรงแรมทีพ่กัจึงอยู่ค่อนข้างไกล จากตัวเมืองโอซาก้า พอสมควร ลูกค้าสามารถสอบถาม 
 ข้อมูลเพิม่เติมได้ทีเ่จ้าหน้าทีฝ่่ายขายค่ะ 

 
*** กรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
ให้ทราบก่อนท าการออกตั๋ว มิฉะน้ันบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

 
อตัราค่าบริการ 

 
เดือนตุลาคม    24 – 28  ต.ค. 61 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเด็ก 

47,991 .- 

ราคาไม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน  37,991 .- 
พกัเดี่ยวเพิม่  7,900 .- 

 

เดือนตุลาคม   31 ต.ค. – 4 พ.ย. 61 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเด็ก 

46,991 .- 

ราคาไม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน 36,991 .- 
พกัเดี่ยวเพิม่  6,900 .- 

 
 

เดือนพฤศจิกายน    7 – 11 /14 – 18 / 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเด็ก 

46,991 .- 

ราคาไม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน 36,991 .- 
พกัเดี่ยวเพิม่  6,900 .- 

 
*** เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี ราคา 6,900 บาท *** 

 
 



 

 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 

ไป-กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้) 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบินไทย TG  

 ขาไปและกลบัท่านละ 30 กก. 
8. ค่าไกด์ท้องถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน 

ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

-การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย
อวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท าไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หาก
ท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่าย
เพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน  ต่อ 1 ท่าน
ตลอดทริป 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากับ
ภาษี) 

4. ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบิน
ก าหนด  
(ปกติ 30 กก.) 

5. ค่าวี ซ่ าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณี ท่ีไม่ใ ช่
พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)
ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนา
ทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)
รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการ
ยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับ
หนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท า
เร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้ง
เป็นผูช้  าระดว้ยตนเอง) 

 
 
เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทวัร์ให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง 



 

 
การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไว้
ในรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้
ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดั
จาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า  35 ท่าน (ผูใ้หญ่) โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน   



 

9. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีน ้ามัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีน ้ามันปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิทีจ่ะเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติมตามราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีน า้มันตามสถานการณ์ดังกล่าว   

 
 

เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่น 
ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะ
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 
 
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น มีดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 


