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7 วนั 4 คนื 

สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์BY JL 
 



ก ำหนดกำรเดนิทำง 2561   

19-25 ตุลำคม 2561 **วนัปิยมหำรำช** 
   
 
 
 
 

 

 
 

 20.00 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 แถว R 
เคำน์เตอร์สำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ 

เจ้ำหน้ำทีค่อยให้กำรต้อนรับดูแลด้ำนเอกสำร เช็คอนิและสัมภำระในกำรเดินทำง  
 23.00 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่JL 728 
  

  
06.30 น.   เดินทางถึง สนำมบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน ้ำใส ซ่ึงมีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอนั
เป็นเอกลกัษณ์ของวดัคือ หอ้งโถงใหญ่ สร้างยืน่ออกจากหนา้ผา มีเสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ ค ้ายนั 
และส่ิงท่ีน่าอศัจรรย ์คือ สร้างโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดงันั้นองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลก และเชิญทุกท่านไดด่ื้มน ้าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจาก 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อำหำร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 
1 กรุงเทพฯ – สนำมบนิคนัไซ  - - -  

2 สนำมบินคนัไซ– วดัคโิยมสึิ  – ปรำสำทฮิโกะเนะ – หน้ำผำโทจนิโบ–ออนเซ็น  
 

-  
 

KAGA ONSEN หรือเทยีบเท่ำ 

3 สวนเคน็โรคุเอน็ – ตลำดโอมโิช –ย่ำนฮิกำชิชำยะ – พกัโฮมสเตย์โนโตะ   
 
NOTO HOMESTAY หรือ
เทยีบเท่ำ 

4 สวนสำธำรณะโคโจ ทำคำโอกะ – หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ – กโุจฮำจิมงั 
 
 

 
  

GIFU MIYAKO HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำ 

5 วดัโทไดจิ – ชินไซบำชิ 
 

  
- SARASA HOTEL SHIN 

OSAKA หรือเทยีบเท่ำ 

6 สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดโิอ – สนำมบินคนัไซ   - -  

7 สนำมบินคนัไซ – กรุงเทพ ฯ -    

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ  - - - 

วนัที ่2 สนำมบินคันไซ– วดัคิโยมิสึ  – ปรำสำทฮิโกะเนะ – หน้ำผำโทจินโบ– 
ออนเซ็น 
 

- เทีย่ง เยน็ 



เทือกเขาอีกดว้ย 
เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   

ปรำสำทฮิโกะเนะ เป็นปราสาทท่ีสร้างข้ึนในยุคเอะโดะท่ีเมืองฮิโกะเนะ จงัหวดัชิงะ ประเทศ
ญ่ีปุ่น เป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของจงัหวดัชิงะ และเป็นปราสาทหน่ึงใน 12 แห่งของ
ญ่ีปุ่นท่ียงัคงอนุรักษ์สภาพเดิมเอาไวโ้ดยไม่มีการเปล่ียนแปลง และเป็นหน่ึงในส่ีปราสาทของ
ญ่ีปุ่นท่ีเป็นมรดกแห่งชาติ 
 
หน้ำผำโทจินโบ ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเอจิเซ็นคางะ (Echizen-Kaga Quasi-National Park) 
บริเวณสุดทะเลญ่ีปุ่น ไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นสมบติัทางธรรมชาติของประเทศ กลุ่มกอ้นหิน
รูปทรงแท่งส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่มีความสูงกวา่ 20 เมตร เรียงตวักนัเป็นระยะทางยาวกวา่ 1 กิโลเมตร
ตามแนวชายฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นหนา้ผาหินลาวาท่ีถูกน ้ าทะเลและคล่ืนลมกดัเซาะตามธรรมชาติ โดย
เราจะไดช้มหินหนา้ตารูปทรงแปลกประหลาดน่าท่ึง อาทิ Lion Rock และ Candle Rock เป็นตน้ 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม KAGA ONSEN หรือเทยีบเท่ำ 

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

    

 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

  จากนั้นน าท่านเท่ียวชม สวนเค็นโรคุเอ็น ไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน 3 ของสวนท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดของ
ประเทศญ่ีปุ่น พื้นท่ีภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั้น ประกอบไปดว้ยวิวทิวทศัน์ของบ่อน ้ า หุบเขาอนั
สวยงามและบา้นหลงันอ้ยใหญ่ท่ีใชใ้นการผลิตชานัน่เอง ความหมายของค าวา่ “เค็นโรคุ” คือ สวน
ท่ีมีองคป์ระกอบท่ีดี 6 อยา่งดว้ยกนั ก็คือพื้นท่ีท่ีกวา้งขวาง, บรรยากาศท่ีเงียบสงบ, ความลงตวั, 
ความเป็นมาอนัยาวนาน, แหล่งน ้ า, และทศันียภาพลอ้มรอบท่ีสวยงามตระการตา นกัท่องเท่ียว
สามารถด่ืมด ่าและผอ่นคลายไปกบับรรยากาศของสวนเคน็โรคุเอน็ 

  ตลำดโอมิโช ตลาดแห่งน้ีมีอายุยาวนานกว่า300ปีและคนในท้องถ่ินเรียกตลาดน้ีว่าตลาดโอ
มิโช ภายในตลาดมีอาหารและผกักวา่180ร้าน อีกทั้งยงัมีสินคา้ในครัวเรือนมากมาย มีพ่อคา้แม่คา้
เรียกลูกค้าเพื่อดึงดูดความสนใจสินค้าของพวกเคา้และคุณจะพบสินค้าสดใหม่มากมายจะเห็น
บรรยากาศท่ีมีชีวติชีวาดว้ยวตัถุดิบสดใหม่แต่ในละฤดู รวมถึงร้านอาหารจ านวนมาก 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
น าท่านเท่ียวชม ยา่นเมืองเก่าของเมืองคานาซาว่า ย่ำนฮิกำชิชำยะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงน ้ าชา ท่ีโรง
น ้ าชาเหล่าน้ีคุณจะไดเ้พลิดเพลินกบัการจดัเล้ียงท่ีมี maiko และเอกิชา ในปี 1820 เขตฮิกาชิชายะ
เป็นเขตท่ีมีขนาดใหญ่สุด เป็นโรงน ้ าชาสองชั้นท่ีสร้างจากดา้นหน่ึงไปยงัอีกดา้นหน่ึง และท่ีน่ีมี

วนัที ่3         สวนเค็นโรคุเอน็ – ตลำดโอมิโช –ย่ำนฮิกำชิชำยะ – พกัโฮมสเตย์โน
โตะ 

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/shopping/304/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/shopping/304/
https://www.japanhoppers.com/th/chubu/kanazawa/kanko/991/
https://www.japanhoppers.com/th/chubu/kanazawa/kanko/991/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/shopping/304/
https://www.japanhoppers.com/th/chubu/kanazawa/kanko/990/
https://www.japanhoppers.com/th/chubu/kanazawa/kanko/990/


ทศันียภาพท่ีสวยงามซ่ึงไดรั้บการช่ืนชมอย่างมากตั้งแต่สมยัเอโดะ (1603-1868) จนกระทัง่ถึง
ปัจจุบนั 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  NOTO HOMESTAY หรือเทยีบเท่ำ  

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโฮมสเตย์  
       

          
    เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ สวนสำธำรณะโคโจ ทำคำโอกะ สวนสาธารณะแห่งน้ีในอดีตเคยเป็นท่ีตั้งของ
ปราสาทโทยามะ ท่ีสร้างข้ึนคร้ังแรกในปีค.ศ.1543 ปัจจุบนัมีหอคอยปราสาทท่ีสร้างข้ึนใหม่ในปี
ค.ศ.1954 เปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ด้านใน อีกทั้งยงัมีพิพิธภณัฑ์ศิลปะ และ สวนแบบญ่ีปุ่นด้วย 
นอกจากน้ีท่ีสวนแห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยมในการชมซากุระช่วงกลางเดือนเมษายน 
และการล่องเรือชมวิวแม่น ้ ามตัสุกะวะ ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิและร่วง ก็เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีไดรั้บ
ความนิยม 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ เป็นหมู่บา้นสไตล์กชัโชแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม และยงั
ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกในปี 1995 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นสไตล์กชัโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ           
 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงมีโครงสร้างของบา้นสร้างข้ึนโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว 
อีกทั้งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ  ลว้นแต่มาจากวสัดุจากธรรมชาติทั้งส้ิน อย่างตน้หญา้ท่ี
ปลูกไวเ้พื่อน ามาใช้มุงเป็นหลงัคาขนาดหนาแต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมา

อยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดเ้ป็นอยา่งดี และช่ือท่ีไดม้าจากค าวา่ “กสัโช” ซ่ึงแปลวา่ “พนมมือ” 
ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลังคาชันถึง 60 องศา มีลกัษณะคล้ายสองมือท่ีพนมเข้าหากนันั่นเอง 
พร้อมกนัน้ีท่านจะเพลิดเพลินกบัฝงูปลาคราฟนบัร้อยท่ีแหวกวา่ยอยูต่ามล าธารหนา้บา้น ซ่ึงจะเห็น
ไดก้็แต่เมืองในแถบน้ีเท่านั้น 

กุโจฮำจิมัง เป็นเมืองท่ียงัหลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาท มีทั้งเมืองเก่าท่ีเรียงรายกนั 
และรางน ้ าท่ีสวยงาม จากน้ีจะขอแนะน าเสน่ห์ของ กุโจฮาจิมงั ท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายวฒันธรรม
แบบญ่ีปุ่น ใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศสไตลญ่ี์ปุ่นดั้งเดิม 

 
  ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 

น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  GIFU MIYAKO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  

 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

วนัที ่4 สวนสำธำรณะโคโจ ทำคำโอกะ – หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ – กุโจฮำจิมัง 
 

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 

วนัที ่5 วดัโทไดจิ – ชินไซบำชิ เช้ำ เทีย่ง - 



จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ สร้างข้ึนราวปลายศตวรรษท่ี 8 เป็นวดัพุทธ โดยตวัอาคารได
บุตสึเด็น (Daibutsuden) ของวดัน้ีไดรั้บการบนัทึกว่าเป็นอาคารไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดใน และยงัเป็นท่ี
ประดิษฐานของพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่หล่อข้ึนจากทองแดงท่ีมีความสูงทั้งองค ์14.98 เมตร 
น ้ าหนักถึง 500 ตนั การสร้างองค์พระน้ีข้ึนมาโดย จกัรพรรดิมีความเช่ือว่าพระพุทธรูปจะช่วย
คุม้ครองประชาชนได ้ท าให้ประชาชนควรจะร่วมกนัสร้างพระพุทธรูปข้ึนเพื่อปกป้องตนเองจาก
ภยัพิบติั และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ในปีค.ศ. 1998 

  เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
ช้อปป้ิงชินไซบำชิ  ยา่นการคา้ของเมืองโอซากา้พบกบัร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียงแลร้านบูติคหรูหราดว้ย
และต่ืนตากบัแฟชัน่อนัทนัสมยัเชิญท่านสนุกสนานกบัการ“เลือกชมและซ้ือ”สินคา้มากมายใน
หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั“ไดมารู”นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารทีมีมากมายหลายร้านร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
กลอ้งบนตึกบ๊ิกคาเมล่า, เคร่ืองคอมพิวเตอร์, ร้านเคร่ืองส าอาง, ร้านขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ 
รองเทา้เคร่ืองประดบั ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากน้ีให้ท่านเก็บภาพประทบัใจกบัสะพานกุลิโกะ 
สัญลกัษณ์ ของชินไซบาชิ 

   ค ่ำ                  อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย   
 น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  SARASA HOTEL SHIN OSAKA หรือเทยีบเท่ำ 

 
 เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  ต่ืนเต้นระทึกขวญั และสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นผจญภยัไปใน
ดินแดนของหนงัดงัท่ีมช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั อาทิ สไปร์เดอร์แมน , เทอร์มิเนเตอร์, จูราสสิค พาร์ค 
ฯลฯ โดยท่ีน่ีจะแบ่งเป็น 9 โซน อาทิ 1.โซนนิวยอร์ค ประกอบดว้ยเคร่ืองเล่น เทอร์มิเนเตอร์, สไปร์
เดอร์แมน /       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  
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 

วนัที ่6 สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – สนำมบินคันไซ เช้ำ - - 



Forbidden Journey” ท่ีมีการสร้างดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ท่ีจะสร้างความ
ต่ืนเตน้เร้าใจใหท้่าน เสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว ให้
ท่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุก
และเหล่าการ์ตูนน่ารักท่ีออกมาเดินโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่น
มากมายตามอธัยาศยั 

      เทีย่ง   อสิระรับประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 
ใหท้่านสนุกสนานทา้ทายท่ี ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ อยา่งต่อเน่ือง 

        ค ่ำ                  อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
     ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนำมบินคันไซ 

 
 00.55 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL 727 

 04.40 น.            เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
  
 
 
 

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

19-25 ตุลำคม 2561 59,900 56,900 56,900 53,900 9,900 

รำคำไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 39,900 36,900 36,900 33,900 - 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่7 สนำมบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ - - - 



 
 
 
 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 ้าหนกั ใบละไม่เกิน 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 21 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) 


