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VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น
ชมวิวสวนสวยที�สตารบ์คั

นําท่านสู่เมืองนาโกย่า

กิฟ ุ  หมู่บ้านชิราคาว่า

ทาคายาม่า   เยี�ยมชม ทาคายาม่
เก่า ซนัมาชิซูจิ 

โทยาม่า เดนิเล่นชมววิที�สวนสาธารณะใจกลางเมอืงโทยาม่า
สตารบ์คัที�ถูกจดัอนัดบัว่า
โทยาม่า สามารถชมววิเมอืงโทยามา่ได ้

คานาซาว่า เยี�ยมชมปราสาทคานาซาว่า
ญี�ปุน่เคนโรคเุอน็

เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า
สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยคุใหม่
ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ

โกเบ  สนุกสนานกบักจิกรรมกระดานเลื�อนหมิะที�

โอซาก้า อสิระชอ้ปปิ%ง ย่านชินไซบาชิ
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ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น ให้ท่านได้นั �งจิบกาแฟ
ที�สตารบ์คั สาขาที�ได้รบัการโหวตว่าวิวสวยที�สุดในญี�ปุ่ น

สู่เมืองนาโกย่า  กิฟ ุ โทยาม่า  คานาซาว่า

 เกียวโต  โอซาก้า 
ชิราคาว่าโก หมูบ่า้นเก่าแก่ซึ�งไดร้บัเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก

ทาคายาม่าจินยะ หรอือดตีจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายามา่
 

เดนิเล่นชมววิที�สวนสาธารณะใจกลางเมอืงโทยาม่าที�สวนคนัซุย 
บคัที�ถูกจดัอนัดบัว่าววิสวยที�สุดในญี�ปุ่น, ชมววิจากบนยอดตึก

สามารถชมววิเมอืงโทยามา่ได ้360 องศา 

ปราสาทคานาซาว่า ที�อดตีกองทพัของญี�ปุ่นใช้เป็นฐานทพั
เคนโรคเุอน็ ที�ตดิอนัดบั 1 ใน 3 สวนสวยที�คนญี�ปุน่ตอ้งไปซกัครั 7งในชวีติ

มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ที�ตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด
สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยคุใหม ่และเชญิดื�มสายนํ%าศกัดิ -สทิธิ - 3 สาย, ชม

อินาริ ซุม้ประตูสแีดงที�เรยีงรายเป็นเสน้ทางยาวถงึ 4 
สนุกสนานกบักจิกรรมกระดานเลื�อนหมิะที�รอ็คโค่ สโนว ์พารค์ 

ย่านชินไซบาชิ, อิออน มอลล ์ 
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ให้ท่านได้นั �งจิบกาแฟ 
สวยที�สุดในญี�ปุ่ น!!  

คานาซาว่า  

รบัเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก  

า และเดนิชมเขตเมอืง

คนัซุย ปารค์ และเยี�ยมชม
ยอดตึกที�ทาํการรฐับาล

ที�อดตีกองทพัของญี�ปุ่นใช้เป็นฐานทพั, เยี�ยมชมสวน
สวยที�คนญี�ปุน่ตอ้งไปซกัครั 7งในชวีติ 

ตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 
ชมเสาโทรอิ ิณ  
4 กโิลเมตร 
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กาํหนดการเดินทางปี 2562 
8-12 / 22-26 / 29 มกราคม – 2 กมุภาพนัธ ์
12-16 / 19-23 / 26 กมุภาพนัธ ์– 2 มีนาคม 
5-9 มีนาคม 

วนัแรก               สนามบินสวุรรณภมิู  
 

21.00 น.   พร้อมกนัที(สนามบินสวุรรณภมิู ชั ,น 4 ประต ู2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย  
เพื(อทาํการเชค็อินและเตรียมตวัเดินทาง  

 

วนัที�สอง              สนามบินจบู ุเซน็แทร ์>> ทาคายาม่า >> อดีตจวนผูว่้าทาคายาม่า 
                             >> เขตเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ >> หมู่บา้นชิราคาว่าโก >> โทยาม่า 

 

 
 
 
 
 
 

00.05 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินจบู ุเซน็แทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญี(ปุ่ น  
โดยสายการบินไทย เที(ยวบินที( TG 644 

07.30 น.   เดินทางถึงสนามบินจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี(ปุ่ น หลงัจากผ่าน
ขั ,นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและขั ,นตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมอืงที�ไดช้ื�อว่า ลิตเติ,ลเกียวโต นําท่านชม 
ทาคายาม่า จินยะ หรอือดตีจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า ซึ�งเป็นทั %งที�ทํางานและที�อยู่
อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮดิะเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุน
ตระกูลโตกุกาว่าในสมยัเอโดะ โดยภายในอาคารจะจําลองห้องต่างๆ รวมทั %งข้าวของ
เครื�องใชใ้นสมยัโบราณ รวมไปถงึโกดงัเก็บขา้วที�อยู่ด้านหลงัของจวนผูว้่าฯ จากนั %นนํา
ท่านเดนิชมเขตเมอืงเก่า ซนัมาชิซูจิ ซึ�งเต็มไปด้วยบ้านเรอืน และรา้นค้าต่างๆ อาทิ
เช่น ร้านขายสาเก เนื%อฮดิะย่าง ขนมโบราณต่างๆ ของที�ระลกึน่ารกัอย่างซารุโบโบะ
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หลากส ีโดยรา้นคา้เหล่านี%ยงัคงอนุรกัษ์รปูแบบของบ้านในสมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน 
ใหท่้านไดเ้ลอืกซื%อของที�ระลกึพื%นเมอืงและเกบ็เกี�ยวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ 

เที(ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําท่านสู่ หมู่บ้านชิราคาว่าโก หนึ�งในหมู่บ้านเก่าแก่ของประเทศญี�ปุ่น ที�ได้รบัเลอืก
จากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื�อปีค.ศ.1995 ที�ยงัคงความสวยงามจวบจนทุก
วันนี%  ท่านจะได้พบกับหมู่บ้านโบราณสไตล์กัสโซ่ ซึ�งหาชมได้ยากในปจัจุบัน             
คําว่ากัสโซ่แปลว่าพนมมือ ซึ�งเป็นสไตล์การก่อสร้างแบบดั %งเดิมของญี�ปุ่นโดยที�
โครงสร้างของบ้านและหลังคาที�สร้างขึ%นจะคล้ายกับการพนมมือของพระพุทธเจ้า 
โครงสรา้งของบา้นถูกสรา้งขึ%นโดยที�ไม่ไดใ้ช้ตะปแูมแ้ต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรง
และสามารถรองรบัหมิะที�ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได ้ ถอืเป็นภูมปิญัญาของชาวญี�ปุ่นที�
ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ไวอ้ยา่งยิ�ง ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของ
หมู่บา้นที�รายลอ้มไปดว้ยหุบเขาสูงและสมัผสับรรยากาศดั %งเดมิอนัเงยีบสงบที�จะทําให้
ท่านประทบัใจมริูล้มื ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านออกเดนิทางสู่เมืองโทยาม่า 

คํ�า  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที(พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัที�สาม              โทยาม่า >> สวนคนัซุย ปารค์ >> ชมวิวจากยอดตึกที�ทาํการรฐับาลเมือง 
                             โทยาม่า >> คานาซาว่า >> ปราสาทคานาซาว่า >> สวนเคน็โรคเุอน็ >> 
                            ทะเลสาบบิวะ 

 

 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่สวนคนัซุย ปารค์ สวนสาธารณะใจกลางเมอืงโทยาม่า ที�ชาวเมอืง
มกัจะมาเดนิเล่นพกักายพกัใจท่ามกลางอากาศอนับรสิุทธิ 9 นอกจากนี7ยงัมรีา้นกาแฟชื�อ
ดงัอย่างสตารบ์คั มาตั 7งอยู่บรเิวณสวนและยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็นสตารบ์คัที�มวีวิ
สวยที�สุดในญี�ปุ่นอีกด้วย เนื�องจากทางร้านได้ออกแบบโครงสร้างให้กลมกลืนไปกับ
ธรรมชาติและสามารถชมววิทวิทศัน์ที�สวยงามยามจบิกาแฟ ไม่ว่าจะตวัอาคารที�เป็น
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กระจกใส หรอืระเบยีงที�จดัโต๊ะหนัหน้าออกสู่สวนสวยที�สามารถชมววิไดต้ลอดทั 7งปีไม่มี
เบื�อ เนื�องจากทวิทศัน์ในสวนสวยผนัเปลี�ยนไปตามฤดูกาล จากนั 7นพาท่านขึ7นชมววิ
เมอืงโทยาม่า 360 องศาบนยอดตึกของอาคารที�ทาํการรฐับาลเมืองโทยาม่า ที�เปิด
ใหช้าวเมอืงและนักท่องเที�ยวไดข้ึ7นชมววิเมอืง รวมไปถงึแนวเทอืกเขาทาเทยาม่า หรอื
ที�คนไทยรูจ้กักนัในนาม เจแปน แอลป์ โดยในวนัที�อากาศด ีท่านจะได้เหน็เทอืกเขาที�
ปกคลุมดว้ยหมิะเป็นแนวยาวไปจนไกลสุดสายตา 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมืองคานาซาว่า ซึ�งเป็นเมอืงที�มปีราสาทโบราณและยงัคงอบอวล

ด้วยบรรยากาศของเมอืงเก่าในสมยัที�ยงัคงปกครองด้วยระบอบศกัดินาและสะท้อน
ความเก่าแก่โบราณของวนัคนืแบบญี�ปุ่นเก่าๆ ด้วยศิลปะเช่น ละครโน พธิชีงชา และ
ศลิปะการจดัดอกไม ้ นําท่านเดนิทางชม ปราสาทคานาซาว่า ปราสาทของเจา้เมอืง
ตระกูลมาเอดะ ผูป้กครองแควน้คากะในอดตี ซึ�งตระกูลมาเอดะไดป้กครองพื7นที�แถบนี7
เป็นเวลานานกว่า 280 ปี ปราสาทคานาซาว่าเป็นป้อมปราการที�ถูกลอ้มรอบไปดว้ย
คูนํ7าและมช่ีองกําแพงเพื�อใช้ยงิปืนต่อสู้จากการรุกรานของศตัรภูายนอก ตวัปราสาทมี
หลังคาสีตะกั �ว กําแพงปูนปลาสเตอร์สีขาวติดกระเบื7องเป็นลวดลาย กําแพงหินมี
ลกัษณะแตกต่างกนัตามช่วงเวลาการก่อสรา้ง ซึ�งบางแห่งกม็อีายุยนืยาวมากกว่า 400 
ปี จากนั %นนําท่านชมสวนเคนโรคเุอน ที�ถูกสรา้งขึ%นในปีค.ศ.1822 บรเิวณใจกลางเมอืง 
ด้านข้างของปราสาทคานาซาว่า และเป็นที�รู้จกักันว่าเป็นสวนญี�ปุ่นประเภทจําลอง
ทวิทศัน์ภมูปิระเทศที�สวยงามที�สุด 1 ใน 3แห่งของญี�ปุ่น ซึ�งการสรา้งสวนแห่งนี%ยดึตาม
ศาสตรก์ารสร้างสวนแบบจนี แต่ใช้ศลิปะการสรา้งและตกแต่งแบบญี�ปุ่น ได้เวลาอนั
สมควร นําท่านเดนิทางสู่ทะเลสาบบิวะ ทะเลสาบที�ใหญ่ที�สุดในญี�ปุ่น มพีื7นที�โดยรวม 
670 ตารางกิโลเมตร และมจีุดที�ลกึที�สุด 104 เมตร เป็นแหล่งทรพัยากรที�สําคญัต่อ
อุตสาหกรรมในวงกวา้ง และยงัเป็นหนึ�งในทะเลสาบที�เก่าแก่ที�สุดในโลก โดยมอีายุกว่า 
4 ลา้นปี 
นําท่านเข้าสู่ที(พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

คํ�า  รบัประทานอาหารเยน็ภายในโรงแรมที�พกั  
ให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ,าแร่ธรรมชาติ เชื(อว่าถ้าได้แช่นํ,าแร่แล้ว จะทําให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ,น 
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วนัที�สี�                 เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ >> โอซาก้า >>  
                           ช้อปปิE งชินไซบาชิ 

 

 
 
 
 
เช้า   
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เพื�อนําท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดันํEาใส เป็นวดั

ขนาดใหญ่และมปีระวตัศิาสตรย์าวนาน ตั 7งอยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมท่ีอนซุงวาง
เรยีงซ้อนกนัตามแนวนอนตั 7งจากพื7นดนิขึ7นมารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ซึ�งไม่ใช้
ตะปใูนการก่อสรา้ง หากแต่ใชว้ธิกีารตอกเขา้ลิ�มคลา้ยกบัการสรา้งเรอืนไทย นมสัการพระ
โพธิสตัว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี7สามารถถ่ายภาพเมอืงเกียวโตจากมุมสูงได้
สวยงาม เชิญดื�มนํ7าศักดิ 9สิทธิ 9สามสายอันเกิดขึ7นจากธรรมชาติที�ไหลมาจากเทือกเขา 
จากนั 7นเดนิตามทางสมัผสักบัรา้นค้าญี�ปุ่นตกแต่งตามสมยัเอโดะ ให้ท่านเพลดิเพลนิกบั
การเลอืกซื7อสนิคา้พื7นเมอืงและของที�ระลกึเกี�ยวกบัญี�ปุ่นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิที�ขึ7นชื�อ
ที�สุดของญี�ปุ่น เป็นต้นกําเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของญี�ปุ่น ทั 7งด้วยแป้งที�
เหนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไส้ถั �วแดงขนานแท้หรอืประยุกต์เป็นไส้สตอเบอรร์ี� ชอ็กโกแลต 
ฯลฯ ผกัดองญี�ปุ่น สําหรบัคนที�ชอบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวาดอง หวัไชเท้า มะเขอื
ยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที�ขึ7นชื�อไม่แพ้ จงัหวดัชซุิโอกะ ที�ช่วยลดคอเลสเตอรอล, เครื�อง
เซรามคิญี�ปุน่ ทั 7งกานํ7าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของที�ระลกึอกีมากมายนานาชนิด  

เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ เพื�อสกัการะพระแม่โพสพ เทพที�เป็นที�นับถอืของ

ชาวญี�ปุ่น โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มคีวามเป็นอยู่สุขสบาย และขอพรในเรื�องของการ
กสิกรรมให้ได้ผลผลิตที�อุดมสมบูรณ์ และในบรเิวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปป ั 7นเทพ
จิ7งจอกมากมาย โดยชาวญี�ปุ่นชื�อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยนําข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายงัโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื�นตากับเสาโทริอิที�เรียงรายเป็นซุ้มประตูสีแดง ซึ�งเป็น
สญัลกัษณ์ของศาลเจ้าที�มมีากกว่าพนัต้น ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขายาวถงึ 4 
กโิลเมตร และยงัเป็นหนึ�งในฉากของภาพยนตรเ์รื�อง MEMORIES OF GEISHA ที�ซายรู ิ
นางเอกของเรื�องวิ�งลอดซุม้ประตูเพื�อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  
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จากนั 7นนําท่านเดนิทางสู่เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกจิอนัดบัสองรองมาจากเมอืงโตเกยีว 
ไดร้บัสมญานามว่า "เมอืงแห่งสายธาร" เนื�องจากเป็นเมอืงท่าขนส่งสนิคา้และวตัถุดบิที�
สําคญัตั 7งแต่ครั 7งอดตี ซึ�งบรรดาพ่อค้าจากทั �วสารทศิทั 7งในญี�ปุ่นเองรวมไปถงึจนีและ
เกาหลต่ีางหลั �งไหลมาที�นี� จนทาํใหโ้อซากา้เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และอุตสาหกรรมที�
สาํคญัของประเทศจนถงึปจัจบุนั อกีทั 7งยงัเป็นแหล่งรวมศลิปะการแสดงดั 7งเดมิของญี�ปุ่น 
มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ตรงที�สามารถผสานมรดกทางประวตัิศาสตร์อนัเก่าแก่เข้ากับ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ นําท่านเดนิทางสู่ ย่านชินไซบาชิ แหล่งชอ้ปปิ7งชื�อดงัของนครโอ
ซาก้า ทั 7งรา้นคา้เก่าแก่และทนัสมยัปะปนกนั ทั 7งสนิค้าแฟชั �นล่าสุด ขนมเคก้แสนอร่อย 
เสื7อผ้า รองเท้า กระเป๋า ไปจนถึงกล้องดจิติอล คอมพวิเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด 
และตื�นตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที�ดูจะสนุกสนานและมสีสีนัมากกว่า
ทางฝ ั �งโตเกยีว รวมทั 7งรา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเกบ็ภาพเป็นที�ระลกึกบัจุดเด่นของ
แต่ละรา้นคา้ เช่น ปยูกัษ์ หน้าภตัตาคารขาปูยกัษ์ และสญัลกัษณ์เด่นของย่านนี7คอื รูป
เครื�องหมายการค้าของกูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื�อดงัจากญี�ปุ่นนั �นเอง หรอื จะเดนิเล่น
ยา่นเก่าแก่อยา่งถนนโดทมบุร ิซึ�งท่านสามารถลิ7มลองขนมและอาหารขึ7นชื�อของนครโอ
ซากา้ ทั 7งทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ นอกจากนี7ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมี
ชื�อเสยีงอย่างหา้งไดมาร ูหรอืจะเป็นทาคาชมิาย่า ที�มสีนิคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลอืกซื7อ
อกีดว้ย 

คํ�า  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  
นําท่านเข้าสู่ที(พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที�ห้า                โอซาก้า >> โกเบ >> ลานสกีรอ็คโค่ สโนวพารค์ >> อิออน มอลล ์>>         
                            สนามบินคนัไซ 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโกเบ เมอืงท่าที�สําคญัของญี�ปุ่นในอดตีหลงัการแผ่นดนิไหว 

ณ วนัที� 17 มกราคม ปี ค.ศ.1955  นําท่านเขา้สู่ ลานสกีรอ็คโค่ สโนว  ์พารค์ อสิระ
ให้ท่านเพลดิเพลนิกบักจิกรรมกระดานเลื�อนหมิะท่ามกลางหมิะอนัขาวโพลน หาก
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ท่านต้องการเขา้ร่วมกจิกรรมอื�นๆ ของทางสกรีสีอรท์อาท ิสก,ี สโนว์บอรด์ ฯลฯ ท่าน
ต ้องชําระค ่ากจิกรรมต ่างๆ  เอง  ไม ่ได ้รวมอยู ่ในค ่าทวัร  ์ ( รายการอาจมกีาร
เปลี�ยนแปลงสถานที�เล่นกระดานเลื�อนหมิะ ได้ตามความเหมาะสม)  จากนั 7นเดนิทาง
สู่อิออน มอลล ์ห้างสรรพสนิค้าที�มสีนิค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลอืกซื7อ อาทิ
เช่น ของใช้ในบ้าน เครื�องแต่งตวั ของเล่น ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นอาหารก่อน
เดนิทางกลบั 

เที�ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่สนามบินคนัไซ เมอืงโอซาก้า เพื�อทาํการเชค็อนิ 

17.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG673 

22.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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กาํหนดการเดินทางปี 2562 
8-12 / 22-26 / 29 มกราคม – 2 กมุภาพนัธ ์
12-16 / 19-23 / 26 กมุภาพนัธ ์– 2 มีนาคม 
5-9 มีนาคม 

 
 

**ราคานีEรวมรายการทวัร ์ ค่าตั Hวเครื�องบิน** 
หมายเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครั %งจะต้องมผีู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึ%นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ -ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนั %นๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ -ไมค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตั Fวเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที�ก่อนซื%อตั Fวเดนิทางภายในประเทศ เพื�อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็นํ%าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที�ท่านใช้ เนื�องจากการ
กําหนดนํ%าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึ%นอยูก่บัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทั %งนี%ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที�
เกดิขึ%น 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที�
ท่องเที�ยวหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนั %นให ้
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั Bวเครื(องบิน ราคาไม่รวมตั Bวเครื(องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 46,900.-  บาท 24,900.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 42,300.-  บาท 22,500.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 35,300.-  บาท 18,600-  บาท 

สาํหรบัท่านที(ต้องการพกัเดี(ยว เพิ(มท่านละ 7,900.-  บาท 7,900.-  บาท 
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อตัราค่าบริการนี,รวม 

 

1. ค่าตั Fวโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั %นประหยดั 
2. ค่านํ%าหนกัสมัภาระที�มาพรอ้มกบัตั Fวเครื�องบนิ 

-สายการบนิไทย ไดนํ้%าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดนํ้%าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดนํ้%าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึ%น
เครื�องไดท่้านละ 2 ชิ%นเท่านั %น (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าที�พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
สาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัที�ม ี3 เตยีงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีี�ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จาํเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท่้านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิ%ล หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเปิ%ล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 1 เตยีง (มคี่าใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ) 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทั %งนี%เป็นไปตามเงื�อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง)                                             
*** เดก็อายตุํ�ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ 75 ปีขึ%นไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีงครึ�งเดยีว ***    

7. ค่าภาษนํี%ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที� 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านตอ้งชําระเพิ�มเตมิ 
ในกรณทีี�ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ�มภายหลงัจากที�ท่านไดท้ําการจองทวัรแ์ลว้ 

8. ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
 

อตัราค่าบริการนี,ไม่รวม 

 

1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตที�กลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่านํ%ามนัหรอือื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่านํ%าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี�เกนิกว่าสายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 
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5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิ�มเตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเที�ยวบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่านํ%าดื�มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารนํ%าดื�มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 
เงื(อนไขการชาํระเงิน   

 

1. กรณุาชําระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชําระค่าทวัรส์่วนที�เหลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการ 
3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการหรอืน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 

การยกเลิก  

 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนั %นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ -ในการคนื
เงนิมดัจาํทั %งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ -ในการคนื
ค่าทวัรท์ั %งหมด 

3. กรณทีี�กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามที�รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เนื�องจากตั Fวเครื�องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั �น เมื�อชาํระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณทีาํการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ -ในการคนื
เงนิค่าตั Fวและค่าทวัรทุ์กกรณ ี
 

หมายเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ -ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั %งนี%ขึ%นอยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัที�สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี�ปุ่น / การนําสิ�งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเที�ยวบนิ  
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ซึ�งทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั %งหมดหรอืบางส่วน นอกจากนี%ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิ -ในการเปลี�ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั %งนี%ขึ%นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยน
ของเงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที�เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงนิมดัจําหรอืค่าทวัร์ได้ก็
ต่อเมื�อทางสายการบนิและโรงแรมที�พกัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั %นใหแ้ลว้เท่านั %น 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ%นและมี
เหตุทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ -ในการคนืเงนิ
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ%นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากที(ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื(อนไขต่างๆ ที(ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 
 

 

 

 

 
 


