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ก ำหนดกำรเดินทำง 09 - 15 เมษำยน 2562 

 

 

 21.30 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบินสวุรรณภมิู อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ 
ชัน้ 4 แถว C โดยสำยกำรบินไทย 

    เจา้หน้าทีจ่ากบรษิทั คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร
และสมัภาระ  

  
 
 

 

วนัท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว 
อำหำร โรงแรม 

หรือเทียบเท่ำ เช้ำ เท่ียง เยน็ 
9 เม.ย. 62 กรงุเทพฯ – สนำมบินนำโกย่ำ  - - -  

10 เม.ย. 62 สนำมบินนำโกย่ำ – เมืองกโุจฮำจิมงั - กิจกรรม
ท ำอำหำรจ ำลอง - ออนเซน็  

 - 

 

OKADA ONSEN 
HOEL หรือเทียบเท่ำ 

11 เม.ย. 62 คำมิโคจิ - นัง่กระเช้ำชินโฮตำกะ –  
เมืองทำคำยำม่ำ – จวนผูว้่ำเมืองทำคำยำม่ำ –  
ย่ำนซนัมำชิซูจิ – ออนเซน็ 

  

 

HIDA PLAZA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

12 เม.ย. 62 หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ - เมืองคำนำซำว่ำ – สวนเคนโระคุ
เอน - ย่ำนฮิกิชิจำยะ  

   KANAZAWA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

13 เม.ย. 62 ตลำดเช้ำโอมิโจ - หน้ำผำโทจินโบ - สวนผลไม้  
เมืองเกียวโต - ย่ำนกิออน – โอซำก้ำ   

   SARASA NUMBA 
HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

14 เม.ย. 62 อิสระช้อปป้ิงย่ำนชินไซบำชิ –  ริงกเุอ้ำท์เลต็  - - KANSAI AIRPORT  
HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

15 เม.ย. 62  สนำมบินคนัไซ  – กรงุเทพ   - -  

9 เมษำยน 62 กรงุเทพฯ – สนำมบินนำโกย่ำ - - - 
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  00.05. น        ออกเดินทางสู่ สนำมบินนำโกย่ำ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย 
เทีย่วบนิที ่TG644 

07.30 น.      เดนิทางถงึ สนำมบินนำโกย่ำ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจ
คนเขา้เมอืงและศุลกากร  
น าท่านเดนิทางสู่ กโุจฮำจิมงั (ท ำอำหำร
จ ำลอง)  เป็นเมืองที่ย ังหลงเหลือความ
งดงามของเมอืงรอบปราสาท มทีัง้เมอืงเก่า
ทีเ่รยีงรายกนั และรางน ้าทีส่วยงาม จากนี้จะ
ขอแนะน าแนะน าเสนห์ของ กุโจฮาจิมงั ที่
เต็มไป ไปด้วยกลิ่นกายวัฒนธรรมแบบ
ญี่ปุ่นใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศสไตลญ์ี่ปุ่นดัง้เดมิ  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
อสิระใหท้า่นไดท้ดลอง ท ำอำหำรจ ำลอง ของญี่ปุ่น   
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  OKADA ONSEN HOEL หรือเทียบเท่ำ 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม    
       น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพ่ือ

สขุภำพและผิวพรรณท่ีดี 
 

เช้ำ         รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ คำมิโคจิ (Kamikochi) ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกของ
จงัหวดันะงะโนะ (Nagano) เป็นหนึ่งในสถานทีท่ีม่จุีดชมววิภูเขามากทีสุ่ดใน
ประเทศญี่ปุ่น มสีถานที่ที่ได้รบัการก าหนดให้มีทวิทศัน์ทางธรรมชาติแสน
พเิศษของญี่ปุ่น มอุีณหภูมเิฉลี่ยอยู่ในระดบัต ่าตลอดทัง้ปี ทัง้ยงัมชีื่อเสยีงใน
ดา้นรสีอรท์ฤดรูอ้นทีอุ่ดมไปดว้ยธรรมชาต ิจาก สะพำนคปัปะ (Kappabashi) 

10 เมษำยน62 สนำมบินนำโกย่ำ – เมืองกโุจฮำจิมงั - กิจกรรมท ำอำหำร
จ ำลอง - ออนเซน็ 

- เท่ีย
ง 

ค ำ่ 

11 เมษำยน 62 คำมิโคจิ - นัง่กระเช้ำชินโฮตำกะ - เมืองทำคำยำม่ำ – จวน
ผู้ว่ำเมืองทำคำยำม่ำ – ย่ำนซนัมำชิซูจิ – ออนเซน็ 

เช้ำ เท่ีย
ง 

ค ำ่ 
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บนระดบัความสูง 1,500 เมตร จะไดพ้บกบัทศันียภาพอนังดงามของเทอืกเขา
โฮทะกะ (Hotaka) และยอดเขายะเคะ (Yakedake) ทีช่มไดจ้ากตาเปล่า คุณ
จะไดเ้พลดิเพลนิกบัการเดนิเล่นสบายๆ ไปกบัธรรมชาตทิีส่วยงาม 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
น าท่าน  นัง่กระเช้ำชินโฮตำกะ (Shin-Hotaka Ropeway) เป็นหนึ่ งใน
กระเช้าที่เป็นเอกลกัษณ์ที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศญี่ปุ่น มรีะยะทาง 1,000 
เมตร ไต่ระดับด้านข้างของเทือกเขาโฮทาเกะ(Hotake Mountain) ซึ่งจะ
มองเหน็ทวิทศัน์ทีง่ดงามของภูมภิาคโอคุฮดิะ และยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ
(Oku-Hotakedake)ภูเขาทีส่งูเป็นอนัดบัสามของญี่ปุ่น จุดเดน่ของกระเชา้คอืมี
ขนาดใหญ่สสีนัสดใสกระเชา้จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คอืช่วงแรกระยะทาง 200 
เมตร ไปหยุดที่สถานี  Nabedaira Kogen Station (*หมายเหตุ  สถานี  
Nabedaira Kogen สามารถเขา้ถงึไดร้ถยนตส์่วนตวั แต่ไม่มรีถบสัใหบ้รกิาร) 
บนสถานีนี้ประกอบดว้ยศูนยน์ักท่องเทีย่ว หอ้งอาบน ้าสาธารณะ รา้นอาหาร 
รา้นขายของที่ระลึก อารต์แกลเลอรีเ่ล็กๆ เส้นทางเดนิป่าและจุดขึ้นกระเช้า
ชว่งที ่2 ซึง่เป็นกระเชา้ขนาดใหญ่ ระยะทาง 800 เมตรขึน้ไปยงัสถานีดา้นบน
ทีร่ะดบัความสงูประมาณ 2,150 เมตร สถานีบนสุดใหบ้รกิารรา้นอาหาร รา้น
ขายของทีร่ะลกึ และดาดฟ้าชมววิอนังดงามของภูเขาและหุบเขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CODE : GL26 

 

น าทา่นเทีย่วชม ทำคำยำม่ำจินยะ หรอื จวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามาในอดตี  
เป็นทัง้ทีท่ างาน และทีอ่ยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 
ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาวา่ ในสมยัเอโดะ 
เขตเมืองเก่ำซำนมำจิซูจิ   ถนน 3 สาย
เล็กๆ ทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน และซึ่ง
เตม็ไปดว้ย บ้านเรอืน และรา้นคา้น่ารกัๆ
ที่ยงัคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมยัเอ
โ ด ะ กว่ า  3 0 0  ปี ก่ อ น  ใ ห้ ท่ า นสัม ผัส
บรรยากาศของทีน่ี่ ที่ทีซ่ึ่งเหมอืนใหท้่านได้
ถกูยอ้นอดตีกลบัไปเมื่อ 300 ปีก่อน และ ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก
พืน้เมอืงและเกบ็ภาพบรรยากาศอนัน่าประทบัใจตามอธัยาศยั 
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม    
      น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพ่ือ

สขุภำพและผิวพรรณท่ีดี 
 

เช้ำ         รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมู่บำ้นชิรำคำวำโกะ เป็นหมูบ่้านสไตล์กชัโชแบบ
ญี่ปุ่นดัง้เดมิ และยงัไดร้บัเลอืกเป็นมรดกโลกในปี 1995 ซึง่เป็นหมู่บา้นสไตล์
กชัโช-สคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ    18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึ่ง
มโีครงสรา้งของบ้านสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดยีว อกีทัง้วสัดุอุปกรณ์
ในการก่อสรา้งตา่งๆ  ล้วนแต่มาจากวสัดุจากธรรมชาตทิัง้สิน้ อยา่งตน้หญ้าที่
ปลูกไวเ้พื่อน ามาใชมุ้งเป็นหลงัคาขนาดหนาแต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถ
รองรบัหมิะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างด ีและชื่อที่ได้มา
จากค าว่า “กสัโช” ซึ่งแปลว่า “พนมมอื” ตามรูปแบบของบ้านทีห่ลงัคาชนัถงึ 
60 องศา มลีกัษณะคล้ายสองมอืทีพ่นมเข้าหากนันัน่เอง พร้อมกนันี้ท่านจะ

12 เมษำยน 62 หมู่บำ้นชิรำคำวำโกะ - เมืองคำนำซำว่ำ –  
สวนเคนโระคเุอน - ย่ำนฮิกิชิจำยะ 

เช้ำ เท่ีย
ง 

ค ำ่ 
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เพลดิเพลนิกบัฝงูปลาคราฟนับรอ้ยทีแ่หวกว่ายอยู่ตามล าธารหน้าบ้าน ซึ่งจะ
เหน็ไดก้แ็ตเ่มอืงในแถบนี้เทา่นัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

สวนเคน็โรคเุอ็น นับเป็นแลนมารก์ที่โดดเด่น
มากๆของเมอืงคานาซาวะ(Kanazawa)ที่สาย
ธรรมชาตอิยากเห็นสวนงามๆตอ้งมาใหไ้ดเ้ลย 
เพราะที่นี่นัน้ได้ชื่อว่าตดิ1 ใน 3 ของสวนที่น่า
ตื่นตาตื่นใจทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่น ทีบ่อกเลยวา่
มาแล้วตอ้งฟินอินไปกบัทศันียภาพความงดงามภายในสวนที่สวยไม่ซ ้าใน
ทุกๆฤด ู
ย่ำนโรงน ้ำชำฮิงำชิชำยะ เป็นเขตรา้นน ้าชาเก่าสมยัโบราณมอีาคารเก่าแก่
เรยีงรายมอีายุไมน้่อยกวา่ 180 ปี ในเขตรา้นน ้ายาฮงิะชชิายะ เป็นเขตน ้าชา
ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทัง้ 3 เขต ใน
สมยัเอโดะ ไดร้บัความนิยมในฐานะ
เขตบันเทิง สามารถชมการแสดง
โชว์ของเกอิชาไดใ้นย่านนี้ ปจัจุบนั
ยงัสามารถชมการแสดงของเหล่า
เกอชิา ทีจ่ าลองมาจากเหตุการณ์ใน
ส มัย เ อ โ ด ะ  ไ ด้ ทุ ก วัน เ ส า ร์ ที่  
Kanazawa City Tourism Associationเขตร้านน ้าชาเก่านี้  บนพื้นถนนจะปู
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ดว้ยหนิตลอดทัง้สาย รา้นน ้าชาเก่าสมยัโบราณมอีาคารเก่าแก่เรยีงรายนัน้
ท าใหด้เูป็นบรรยากาศทีม่มีนตข์ลงัแบบญี่ปุ่น เหมาะกบัการถา่ยรปูกลางยา่น
รา้นรวงทีเ่ตม็ไปดว้ยบรรยากาศเก่าๆ ราวกบัก าลงัเดนิอยู่ทีก่อิง (Gion) ใน
เกยีวโต หลายหลายคนจงึนิยมทีแ่ต่งกายดว้ยชุดกโิมโนเพื่อถ่ายภาพเป็นที่
ระลกึ 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม KANAZAWA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

เช้ำ         รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนั ้น  ตลำดโอมิโจ  Omicho Market  
เ ป็ นตล าดสดขนาด ให ญ่แล ะมี เ มือ ง 
( Kanazawa) ข อ ง จั ง ห วั ด อิ ชิ ค า ว่ า 
(Ishikawa) ที่รวมร้านค้าไว้มากมายกว่า 
100 รา้น ทัง้รา้นขายอาหารสด อาหารแหง้ 
ผกัและผลไม ้ รวมถงึรา้นอาหารทีด่งึดูดให้
นกัทอ่งเทีย่วมาลิม้ลองความสดอรอ่ยของอาหารทะเล 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
น าท่านเที่ยวชมความสวยงามของ หน้ำผำ
โทจินโบ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอด
นิยมของจังหวัดฟุกุอิและยังได้ร ับการจด
ทะเบยีนใหเ้ป็นสถานทีท่างธรรมชาตทิีส่ าคญั
ของประเทศ จุดเด่นของผานี้คอืมคีวามยาว
ถึง 1 กิโลเมตรและสูงถึง 25 เมตรด้วยกัน 
เป็นหน้าผาหินลาวาที่ถูกน ้ าทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาติและ
เน่ืองจากเป็นจุดชมววิทีส่วยงามท าใหม้นีกัทอ่งเทีย่วแวะมาเยีย่มเยอืนอยา่งไม่
ขาดสาย 

13 เมษำยน 62 ตลำดเช้ำโอมิโจ - หน้ำผำโทจินโบ - สวนผลไม้ 
เมืองเกียวโต - ย่ำนกิออน - ออนเซน็ 

เช้ำ เท่ีย
ง 

เยน็ 
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จากนัน้น าทา่นไปยงั สวนผลไม้ เพื่อใหท้่านไดล้ิม้รสผลไมจ้ากตน้เดด็กนัจาก
ขัว้เลอืกกนิเลอืกทานกนัตามอธัยาศยัใหเ้ตม็ทีก่บัการมาเยอืน (ผลไมท้ีใ่หท้า่น
รบัประทานนัน้จะเป็นไปตามฤดกูาลของเมอืงแห่งนี้) 
ย่ำนกิออน (Gion) เป็นย่านราตรแีห่งเกยีว
โต ที่จะสามารถเห็นเกอิชาเดินไปมาใน
บรเิวณนี้ได ้ย่านนี้อยู่ใกล้ๆ กบัศาลเจา้ยาซา
กะ และแมน่ ้าคาโมะ ถนนเสน้หลกัจะเตม็ไป
ด้วยร้านค้า  ร้านดื่ มชาและร้านอาหาร
มากมาย ซึ่งแต่ละร้านก็จะมีการแสดงโชว์
จากเกอิโกะและ ไมโกะ ซึ่งสวยงามและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเป็น
อย่างมากในย่านนี้อาคารบ้านเรอืนจะเป็นอาคารไมแ้บบดัง้เดมิ แต่ละหลงัจะ
ขนาดไม่ใหญ่ความกวา้งประมาณ 5-6 เมตร ในปจัจุบนั บา้นเหล่าน้ีไดร้บัการ
ปรบัเปลีย่นไปเป็น รา้นอาหาร   และเรอืนชา 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม SARASA NUMBA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

   

 
เช้ำ         รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  อสิระชอ้ปป้ิงยา่นทีด่งัทีสุ่ดของเมอืงโอซาก้า ชินไซบำชิและย่ำนนัมบะ เป็น
ถนนยา่นการคา้ชื่อดงัของโอซากา้แตล่ะวนัจะมนีกัชอ้ปหลัง่ไหลเขา้มาอยา่งไม่
ขาด     สายเฉลี่ยกว่า 60,000 รายต่อวนั 
ในขณะที่วนัหยุดสุดสปัดาห์มผีู้คนมาเยี่ยม
ชมจ านวนมากถึง 120,000 ราย มีประวตัิ
ความเป็นมายาวนานกว่า 380 ปีชนิไซบาชิ
เตม็ไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้และ
แบรนดด์งัมากมายตัง้อยู่ปะปนไปกบัรา้นคา้

14 เมษำยน  62 อิสระช้อปป้ิงย่ำนชินไซบำชิ และย่ำนนัมบะ –  
ริงกเุอ้ำทเ์ลต็ 

เช้ำ - - 
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แบบดั ้ง เ ดิมของญี่ ปุ่ น  ได้แก่  Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, 
Hermè s, Louis Vuitton และอื่นๆ เรยีกไดว้่าเป็นศูนยร์วมแทบจะทุกยี่หอ้ดัง
ทัว่โลกเลยก็ว่าได ้นอกจากนี้แล้วยงัมสีนิค้าจ าพวกอาหารและเครื่องดื่มหรอื
ตุ๊กตาน่ารกัๆ ก็มใีหเ้ลอืกซื้อเช่นกนั และนอกเหนือไปจากรา้นคา้ทนัสมยัจาก
แบรนด์ต่างๆ แล้วที่ชนิไซบาชยิงัม ีShopping Arcade ทีเ่อารา้นคา้เล็กๆ มา
รวมไว้ภายใต้หลังคาเดยีวกนัมเีส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมสีินค้าให้
เลอืกสรรมากมาย อาท ิชุดกโิมโนแบบดัง้เดมิ, อญัมณีเครื่องประดบัและรา้น
หนงัสอื เป็นตน้        

  น าท่านเดินทาง อิสระช้อปป้ิงริงกเุอ้ำท์เล็ต สนิค้าอย่างจุใจ อาท ิเสื้อผ้า 
รองเทา้ เครื่องหนัง กล้องดจิติอล นาฬกิาแบรดเ์นม และเครื่องใชไ้ฟฟ้าต่างๆ 
ตามอธัยาศยั 

   **ไม่มีบริกำรอำหำรกลำงวนัและเยน็** 
   น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

       
เช้ำ         รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
   ถงึเวลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นำมบินคนัไซ 

 11.00 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบนิที ่TG623 
 15.45 น.         เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อม

ความประทบัใจ 
  
 
 
 
 
 
 
 

15 เมษำยน 62 สนำมบินคนัไซ  – กรงุเทพฯ เช้ำ - - 
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อตัราค่าบริการ      

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 
1 ผูใ้หญ่+1 เดก็มี

เตียง 
เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว เพ่ิม 

9-15 เมษายน 2562 65,900 62,900 62,900 59,900 8,900 

ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 45,900 42,900 42,900 39,900 - 

ราคาเดก็ทารก อายุ ต า่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมีผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป*** 

หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุป๊ หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ราคานี้รวมภาษีน ้ามัน ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2561  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน ้ามนัขึน้ หากทาง

สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเที่ยวที่ระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการที่ระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้ าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 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 ...)  
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 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารที่สัง่เพิม่เติมจาก 
 รายการที่ทางบริษทัฯ จดัให้ เป็นตน้   
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้ าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วที่กลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ ามนัที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่เติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทัวร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูก่บั
ช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนที่เหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท าการ  

 
 
 
 

 
 
***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถอืว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงือ่นไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 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 ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด*** 
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ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้
ก  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และ
หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 
(ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต  ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายที่สัมภาระน ้ าหนักเกิน 
(ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่า
จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 
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2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั  ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็น
ปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา้
เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีที่สถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที่พ  านัก
อยูใ่นประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 
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