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วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อำหำร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 
1 กรุงเทพฯ –  สนำมบินนำโกย่ำ - - -  

2 สนำมบินนำโกย่ำ – สโนว์พำร์ค (เล่นสก)ี – ทำคำยำม่ำ – ซำนมำจซูิจ ิ–  
หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ – คำนำซำว่ำ 

- - 

 

KANAZAWA HOTEL   
หรือเทยีบเท่ำ 

3 สวนเคนโระคุเอน็ – เรือนน ำ้ชำตะวนัออกฮิกำชิ ชำยะ – ฟุคุอ ิ– หน้ำผำโทจนิโบะ 
โอซำก้ำ – ช้อปป้ิงชินไซบำชิ   

  - OSAKA DAIICHI HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ 

4 อสิระช้อปป้ิง หรือ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ 
 

 - - OSAKA DAIICHI HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ 

5 โอซำก้ำ – เกยีวโต - ศำลเจ้ำคฟุิเนะ จนิจะ – วดัคโิยมสึิ -   
นำบำนำโนะซำโตะ ชมเทศกำลไฟกลำงคืน – สนำมบินนำโกย่ำ 

 - - - 

6 นำโกย่ำ – กรุงเทพฯ - - -  



 21.00 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 แถว R 
เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย 
เจ้ำหน้ำทีค่อยให้กำรต้อนรับดูแลด้ำนเอกสำร เช็คอนิและสัมภำระในกำรเดินทำง  

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 00.05 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG  644 
07.30 น.   เดินทางถึง สนำมบินนำโกย่ำ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

น าท่านสู่ ลำนสกี ให้ท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกบักิจกรรมมากมายในลานสกี เล่นหิมะอนัขาว
โพลน ถ่ายรูปและสนุกกนัอยา่งเตม็อ่ิม (หมำยเหตุ.. ค่ำกิจกรรมทุกชนิดที่ลำนสกี  ไม่รวมอยู่ในค่ำ
ทวัร์ หำกท่ำนสนใจกรุณำติดต่อหัวหน้ำทวัร์ค่ะ) 

 
 

 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองทำคำยำม่ำ    เมืองเล็กๆ ท่ีน่ารักซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่เป็น   ลิต
เต้ิลเกียวโต (Little Kyoto) แหล่งรวมช่างไมฝี้มือเล่ืองช่ือของญ่ีปุ่น ซ่ึงอบอวลไปดว้ยกล่ินอายของ
วฒันธรรมอนั       เก่าแก่ท่ีผสมผสานกบัจิตวญิญาณแห่งประวติัศาสตร์ของยคุสมยัเอโดะ รวมถึงมี

วนัที ่1 กรุงเทพฯ –  สนำมบินนำโกย่ำ - - - 

วนัที ่2 สนำมบินนำโกย่ำ – สโนว์พำร์ค (เล่นสกี) – ทำคำยำม่ำ – ซำนมำจิซูจิ   
หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ – คำนำซำว่ำ 

- เทีย่ง เยน็ 

http://bit.ly/2NMk5YE


การอนุรักษค์วามเก่าแก่ของสถานท่ีต่างๆ ใหค้งอยูอ่ยา่งสมบูรณ์ ไม่วา่จะเป็นวดั ศาลเจา้ สะพาน 
และบา้นเรือนท่ีจดัตกแต่งไดอ้ยา่งงดงามและลงตวักบับรรยากาศอนัร่มร่ืน แบบเมืองเกียวโตใน
อดีต  นอกจากน้ีในสมยันาราช่างไมข้องเมืองทาคายาม่า ยงัไดถู้กจารึกวา่เป็นช่างไมฝี้มือดีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดอีกดว้ย 
 น าท่านเดินชม เขตเมืองเก่ำซำนมำจิซูจิ   ถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และซ่ึง
เตม็ไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆท่ียงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี
ก่อน ใหท้่านสัมผสับรรยากาศของท่ีน่ี ท่ีท่ีซ่ึงเหมือนใหท้่านไดถู้กยอ้นอดีตกลบัไปเม่ือ 300 ปีก่อน 
และใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บภาพบรรยากาศอนัน่าประทบัใจตามอธัยาศยั       

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ เป็นหมู่บา้นสไตลก์ชัโชแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม และยงั 
  ไดรั้บเลือกเป็นมรดกโลกในปี 1995 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นสไตลก์ชัโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ         

 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงมีโครงสร้างของบา้นสร้าข้ึนโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว อีก
ทั้งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ  ลว้นแต่มาจากวสัดุจากธรรมชาติทั้งส้ิน อยา่งตน้หญา้ท่ีปลูก
ไวเ้พื่อน ามาใช้มุงเป็นหลงัคาขนาดหนาแต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอย่าง
หนกัในช่วงฤดูหนาวไดเ้ป็นอย่างดี และช่ือท่ีไดม้าจากค าว่า “กสัโช” ซ่ึงแปลวา่ “พนมมือ” 
ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนันัน่เอง พร้อม
กนัน้ีท่านจะเพลิดเพลินกบัฝูงปลาคราฟนบัร้อยท่ีแหวกวา่ยอยู่ตามล าธารหนา้บา้น ซ่ึงจะเห็นไดก้็
แต่เมืองในแถบน้ีเท่านั้น 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรม KANAZAWA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
ค ่ำ                    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผวิพรรณทีด่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  เมือง คำนำซำว่ำ อดีตท่ีน่ีเป็นหมู่บา้นท่ีอยู่อาศยัของเหล่าซามูไร และเกอิชา หมู่บา้นซามูไรเป็น
บา้นซามูไรของชนชั้นกลางถึงชั้นสูง ท่ียงัคงสภาพเดิมๆ ไว ้สร้างข้ึนในสมยัเอโดะ และยงัมี
ช่ือเสียงดา้นการผลิตเซรามิค ซ่ึงท่ีน่ีสภาพบา้นเรือน และส่ิงต่างๆ ยงัคงอนุรักษ์ไวไ้ดอ้ย่างดีเยี่ยม 
จากเม่ือหลายร้อยปีก่อน เมืองคานาซาวา่ยงัมีความทนัสมยัของการคมนาคมท่ีเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก 
ท่ีพกั และส่ิงอ านวยความสะดวกก็สร้างความประทบัใจไดไ้ม่นอ้ย  
จากนั้นเดินทางสู่ สวนเคนโระคุเอน็ สวนท่ีไดช่ื้อวา่สวยงามท่ีสุดติดอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศ
ญ่ีปุ่น  ซ่ึงการสร้างสวนแห่งน้ียดึตามศาสตร์การสร้างสวนแบบจีน แต่ใชศิ้ลปะการสร้างและ
ตกแต่งแบบญ่ีปุ่น โดยสวนแห่งน้ีมีอายมุากวา่ 500 ปีแลว้ และไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งดีจาก
ทางการ เพื่อเตรียมหลกัดนัในการขอข้ึนทะเบียนกบัองคก์ารสหประชาชาติใหส้วนแห่งน้ีเป็น
มรดกโลกต่อไป 
จากนั้นเดินทางสู่ ย่ำนเรือนน ้ำชำตะวนัออก (Higashi Chaya) เป็นยา่นบนัเทิงยอ้นยคุท่ีใหญ่สุดใน
บรรดาสามแห่ง คือ ยา่นเรือนน ้าชาตะวนัตก (Nishi Chaya) และ Kazue-machi ซ่ึงอยูเ่ยื้องๆกนั
เพียงขา้มสะพานมาคนละฝ่ังของแม่น ้าอะซาโนะกาวา่ มีอาคารบา้นเรือนไมส้มยัเอโดะตั้งอยูต่าม
ตรอกซอยเป็นบริเวณกวา้ง บางแห่งดดัแปลงให้เป็นพิพิธภณัฑ ์ร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึกและ
ร้านอาหาร 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
  น าท่านเดินทางสู่เมืองฟุคุอิ เพื่อชม ผำหินโทจินโบะ แท่งหินภูเขาไฟท่ีเรียงตวัเป็นแนวต่อ

 กวา่ 1 กิโลเมตร เป็นงานศิลปะขนาดใหญ่ท่ีรังสรรคข้ึ์นโดยธรรมชาติ โทจินโบะเป็นผา
 หินท่ีมีลกัษณะราวกบัดนัตวัข้ึนมาจากทะเลเป็นผาหินภูเขาไฟใหญ่หน่ึงในสามของโลก 
 และติดทอ๊ปร้อยสถานท่ีชมพระอาทิตยต์ก 

 
   น ำท่ำนสู่เมืองโอซำก้ำ 

จากนั้นท่านจะไดส้นุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงย่ำนชินไซบำชิ  ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้อยา่งจุใจ 
อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองหนงั กลอ้งดิจิตอล นาฬิกาแบรดเ์นม  และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ในยา่น
ชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ ซ่ึงญ่ีปุ่นมีสินคา้ท่ีน่ารักมากมาย และสินคา้แบรด์
เนมจากทัว่ทุกมุมโลก 

 

วนัที ่3 สวนเคนโระคุเอน็ – เรือนน ำ้ชำตะวนัออกฮิกำชิ ชำยะ – ฟุคุอ ิ–  
หน้ำผำโทจินโบะ - โอซำก้ำ – ช้อปป้ิงชินไซบำชิ   

เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ 



ค ่ำ                   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (ชำบู ชำบูบุฟเฟ่ขำปูไม่อั้น) 

 
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรม OSAKA DAIICHI  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

          
          เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 ไม่มีรถโค้ชตลอดวนั / เดินทำงโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทวัร์) 
 อสิระช้อปป้ิงในเมืองโอซำก้ำ  หรือ น ำท่ำนเดินทำงสู่สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
 

หำกท่ำนสนใจต้องกำร  เข้ำ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
จ่ำยเพิม่ ผู้ใหญ่ท่ำนละ 2,800 บำท / เด็ก 2-11 ปี ท่ำนละ 2,500 บำท 

***กรุณำแจ้งควำมประสงค์ก่อนกำร 

 
 
 
 

วนัที ่4 อสิระช้อปป้ิง หรือ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
ไม่มีรถโค้ชบริกำรตลอดวนั (น่ังรถไฟ ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทวัร์) 

เช้ำ - - 



น าท่านสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ต่ืนเตน้ ระทึกขวญั และสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นผจญภยั
ไปในดินแดนของหนงัดงัท่ีมช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั อาทิ สไปร์เดอร์แมน , เทอร์มิเนเตอร์, จูราสสิค 
พาร์ค ฯลฯ โดยท่ีน่ีจะแบ่งเป็น 9 โซน อาทิ 1.โซนนิวยอร์ค ประกอบดว้ยเคร่ืองเล่น เทอร์มิเนเตอร์, 
สไปร์เดอร์แมน / 2.โซนฮอล์ลีวูด มีเคร่ืองเล่น ผจญภยักบัอีที, เซซามี สตรีท, เชรค 4D, Animation 
Celebration, Universal Monsters Live Rock and Roll Show / 3.โซนซานฟรานซิสโก มีเคร่ืองเล่น 
Back to the Future,  แบล็คดราฟ / 4.โซนจูราสสิค พาร์ค / 5.โซนสนุปป้ี สตูดิโอ / 6. โซนลากูน มี
เคร่ืองเล่น Peter Pan’s Neverland / 7. โซนวอเตอร์เวลิด์ / 8. โซนอะมิตี วิลเลจ พบเคร่ืองเล่น จอว ์/ 
9.โซนแลนด์ ออฟ ออช พบการแสดงโชวพ์บกบั Wicked of Oz และ Toto & Friends.. ให้ท่านได้
เลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกท่ีมีใหท้่านเลือกซ้ือสะสมทุกโซน พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุก 
และเหล่าการ์ตูนน่ารักท่ีออกมาเดินโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่น
มากมายตามอธัยาศยั  

 เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั อสิระตำมอธัยำศัย 
  น าท่านเขา้โซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter  ท่ีสร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของ  แฮร์ร่ี  

พอตเตอร์ ให้ท่านไดเ้ขา้ไปสัมผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิ
เช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการส ารวจหอ้งเรียนเวทมนตร์คาถา ยา่นฮอกมีท ร้านขายของ
แปลกประหลาด ของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้ งหลาและท่ีไม่ควรพลาดชิมคือ  บตัเตอร์เบียร์ 
เคร่ืองด่ืมท่ีได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งน้ี (ไม่มีแอลกอฮอล์) และท่ีพลาด
ไม่ไดคื้อในโซนน้ีท่ีถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลก คือโซน “Harry Potter and the 
Forbidden Journey” ท่ีมีการสร้างดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ท่ีจะสร้างความ
ต่ืนเตน้เร้าใจใหท้่าน เสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว ให้
ท่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุก
และเหล่าการ์ตูนน่ารักท่ีออกมาเดินโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่น
มากมายตามอธัยาศยั 

 ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ อสิระตำมอธัยำศัย   
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรม OSAKA DAIICHI  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 
 
 
 
 
 



 
 เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เส้นทางแห่งมรดกโลกเมืองเก่ำเกยีวโต วา่กนัวา่ผูใ้ดท่ีมาเยอืนแดนอาทิตยอุ์ทยั  
แลว้ไม่ไดม้าเยอืนเมืองเก่าของญ่ีปุ่นถือวา่มาไม่ถึงญ่ีปุ่น ท่ีน่ีเป็นเมืองเก่าท่ียงัคงอนุรักษค์วาม
สวยงามดา้นธรรมชาติ และวฒันธรรมอนัเก่าแก่อนัเล่ืองช่ืออยา่งน่าท่ึง ช่วงเดือนตุลาคม ท่ีน่ี
เหมือนถูกเสกใหเ้ป็นเมืองในฝัน สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยใบไมห้ลากสีสันทั้งเขียว แดง น ้าตาล 
ส้ม เป็นตน้ บรรยากาศเช่นน้ีท่านจะสัมผสัไดใ้นเดือนท่ีเป็นฤดูใบไมร่้วงเท่านั้น ซ่ึงหน่ึงปีมีเพียง
คร้ังเดียวเท่านั้น นอกจากน้ีท่ีน่ียงัมีมรดกโลกหลายแห่งให้ช่ืนชมความงดงาม  

 ศำลเจ้ำคิฟุเนะ จินจะ  ศำลเจ้ำแห่งสำยน ้ำ ศาลเจา้แห่งน้ีโด่ดเด่นดว้ยทางเดินอนัเป็นเอกลกัษณ์
อยา่งบนัไดหินและโคมไฟสีแดงนบัสิบท่ีเรียงรายตลอดแนว นอกจากท่ีน่ีจะดงัเร่ืองเสริมดวงเน้ือ
คู่แลว้ ท่ีน่ียงัมีทิวทศัน์อลงัการในทุกฤดูอีกดว้ย ทั้งฤดูใบไมผ้ลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไมร่้วง, ฤดูหนาว 
ไม่วา่ช่วงไหนๆ ก็สง่างามตราตรึงใจผูม้าเยือน สวยตลอดปี งานเปิดไฟไลทอ์พัฤดูหนาว ในช่วง
ปีใหม่ - ปลายกุมภาพนัธ์ จะถูกเปิดในวนัท่ี "มีหิมะ" เท่านั้น! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากนั้นน าท่านสู่แหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งท่ีมีช่ือเสียงและมีความศกัด์ิสิทธ์ิ  วดัคิโยมิสึ หรือ วดัน ้า
ใส ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า ให ้ ท่านไดด่ื้มน ้าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายท่ีไหลมาจากเทือกเขา ซ่ึง
น ้าแต่ละสายมีความหมายแตกต่างกนัคือ น ้าทางขวามือด่ืมแลว้จะท าใหมี้สติปัญญาเฉลียวฉลาด 
สายกลางด่ืมแลว้จะท าใหชี้วติมีความร ่ ารวย มัง่คัง่ และน ้าทางซา้ยมือท าใหอ้ายยุนืยาว สุขภาพ
แขง็แรง  

 
เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

วนัที ่5 โอซำก้ำ – เกยีวโต - ศำลเจ้ำคิฟุเนะ จินจะ – วดัคิโยมิสึ -   
นำบำนำโนะซำโตะ ชมเทศกำลไฟกลำงคืน – สนำมบินนำโกย่ำ 

เช้ำ - - 



  น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองนำโกย่ำ 
น าท่านสู่ นะบะนะ โนะ ซำโตะ ในช่วงเวลาค ่าน าท่าน ชมกำรแสดงไฟ ในฤดูหนาวท่ีมีช่ือเสียงติด
อนัดบัตน้ๆของประเทศญ่ีปุ่น การจดัแสดงไฟท่ีสวยงาม, อลงัการ, มีเอกลกัษณ์ และจ านวนไฟท่ี
ใชจ้ดัแสดงนั้นมากมายจนเป็นท่ีกล่าวขาน อีกทั้งการจดัแสดงไฟนั้น ยงัมีการปรับแต่งใหส้วยงาม
และแตกต่างกนัไปในแต่ละปี เช่น อุโมงคไ์ฟขนาดยาวประมาณ 300 เมตร ไดแ้ก่ อุโมงคส์ายรุ้งสี
สดใส, อุโมงคไ์ฟสีทองท่ีเปรียบเสมือนอุโมงคด์วงดาวแห่งทางชา้งเผอืก, อุโมงคไ์ฟสีชมพูท่ี
เปรียบเสมือนอุโมงคแ์ห่งความรัก เป็นตน้ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ อสิระตำมอธัยำศัย  
ได้เวลำเดินทำงสู่สนำมบินนำโกย่ำ 

 
 00.30 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 647 

           05.10 น.               เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

  
 
 

อตัรำค่ำบริกำร      

วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลด 
ผู้ใหญ่ / เด็ก 

19-24 มนีำคม 2563 53,900 50,900 47,900 8,900 -17,000 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

 
 
 
 

วนัที ่6 สนำมบินนำโกย่ำ – กรุงเทพฯ - - - 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

อตัรำนีร้วม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 รำคำนีร้วมภำษีน ำ้มัน ณ. วนัที ่3 ม.ค. 2563  และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับภำษีน ำ้มันขึน้ หำกทำงสำย

กำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทำงบริษัท จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       

 



 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 บริการน ้าวนัละ 1 ขวด 
 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  

 

อตัรำนีไ้ม่รวม 
 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
  ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
        ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
  รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพิม่จำกรำคำค่ำทวัร์ 
 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  20,000 บาท  
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  
 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ 
 

**กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลิกทวัร์ของบริษัท ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์  ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 

 

 



 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    หกัเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วนั   หกัค่ามดัจ าจ  านวนเตม็ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 

ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 
*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด*** 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ 
ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมทีพ่กั  
 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 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภำระ 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 ำคัญมำก ผู้โดยสำรทีเ่ดินทำงต้องรับทรำบ และยนิยอม ก่อนกำรเดินทำง 
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. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม 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 
 

  

โปรดตรวจสอบพำสปอร์ตของท่ำน พำสปอร์ตต้องมอีำยุไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนขึน้ไป  
ต้องครอบคลมุถึงวนัเดินทำงกลบัถึงประเทศไทย 

และเหลือหน้ำพำสปอร์ตส ำหรับประทบัตรำเข้ำออกประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน้ำ 
หำกท่ำนไม่ตรวจสอบพำสปอร์ตของท่ำนล่วงหน้ำ และหำกเกดิปัญหำใดๆ ไม่ว่ำสำเหตุใดๆ กต็ำม  

ทำงบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในทุกๆ กรณี 
 
 
 
 
 
 
 



 


