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ก ำหนดกำรเดินทำง : 27 ธันวำคม 2560 – 01 มกรำคม 2561 

ไฮไลท์ 
- เทีย่วเมอืงหลวงเก่ำสัมผัสวฒันธรรมญี่ปุ่ นแบบดั้งเดิมทีเ่กยีวโต (ปรำสำททองคคิะคุจ,ิ ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ) 
- เยอืนหมู่บ้ำนมรดกโลกชิรำคำวำโกะ ทีไ่ด้รับกำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโก้   
- เดินเล่นชมเมืองโบรำณ อดีตจวนผู้ว่ำทำคำยำม่ำจนิยะ และถนนสำยโบรำณ ซันมำชิ ซูจิ 
- ตื่นตำตื่นใจกบั เทศกำลประดับไฟฤดูหนำว (NABANA NO SATO ILLUMINATION) 
- ทำสแมวสุดฟินกบักำรน่ังรถไฟแมว TAMA TRAIN สุดแสนน่ำรัก 
- ชมกำรแล่ปลำทูน่ำขั้นเทพ และลิม้ลองอำหำรทะเลสดๆทีต่ลำดปลำคุโรชิโอะ 
- ขอพรศักดิ์สิทธ์ิรับปีมงักรที ่วดันิตไตจิ นำโกย่ำ วดัไทยสมยัรัชกำลที ่5  
- ช้อปป้ิงจุใจกบัแหล่งอพัเดทเทรนด์แฟช่ันของชำวญี่ปุ่ น ย่ำนชินไซบำชิ และย่ำนซำคำเอะ 
- ผ่อนคลำยกบักำรแช่ออนเซ็น เพือ่สุขภำพและบรรเทำอำกำรเมือ่ยล้ำ  

 

WONDERFUL JAPAN 
OSAKA – TAKAYAMA – NAGOYA 

6 DAYS   5 NIGHTS 

ราคา 

บาท/ท่าน 

64,900.- 
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วนัแรก       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – สนำมบินคันไซ  

09.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคำน์เตอร์ M สำยกำรบินคำเธ่ย์ แปซิฟิค 
แอร์เวย์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

11.40 น. ออกเดินทางสู่ เกำะฮ่องกง โดยสำยกำรบินคำเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX750 
15.30 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำต ิเช็ค เลป ก๊อก ประเทศฮ่องกง เพ่ือแวะต่อเคร่ือง 
16.35 น. ออกเดินทางสู่ โอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินคำเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX502 
21.00 น. เดินทางถึง สนำมบินคันไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงกบัเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือ
ความสะดวกในการนดัหมาย) 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั NIKKO KANSAI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัที่สอง วำคำยำม่ำ – น่ังรถไฟแมวทำมะ – ตลำดปลำคุโรชิโอะ (ชมกำรแล่ปลำทูน่ำยกัษ์) – โอซำก้ำ – ย่ำนชินไซบำชิ   

เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงวำคำยำม่ำ อยูท่างใตข้องภูมิภาคคนัไซหนัหนา้สู่มหาสมุทรแปซิฟิค จึงมีอุณหภูมิท่ีอบอุ่น ท า
ให้สามารถปลูกผลไมไ้ดผ้ลดีตลอดทั้งปี สัมผสัความน่ารักมุง้ม้ิงดว้ยการ น่ังรถไฟแมวทำมะ โดยข้ึนจาก สถำนีวำ
คำยำม่ำ สู่ สถำนีรถไฟแมวหรือสถำนีรถไฟคิชิ  (Kishi Station) สถานีรถไฟท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงในหมู่
นกัท่องเท่ียวท่ีรักแมวเป็นอย่างมากเพราะส่ิงท่ีไม่ธรรมดาก็คือ นายสถานีทามะ นอ้งแมวเหมียวแสนน่ารักท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งใหเ้ป็นนายสถานี เป็นสัญลกัษณ์ของการกลบัมามีชีวิตชีวาของรถไฟสายคิชิ จากนั้นน าท่านสู่ ตลำดปลำ
คุโรชิโอะ ซ่ึงตั้งอยู่ในมาริน่า ซิต้ี เป็นสวรรคข์องนกัชิมซีฟู๊ ด ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไม่แพต้ลาดปลาซึกิจิในโตเกียวเลย
ทีเดียว ชมกำรแล่ปลำทูน่ำยกัษ์ ซ่ึงจะมีโชวส์ามคร้ังต่อวนั ผูแ้ล่มีความช านาญเป็นอย่างยิ่ง ตลาดคุโรชิโอะ-อิจิบะ ยงั
เป็นท่ีตั้งของร้านอาหารทะเลสดๆ หลายร้านและร้านของท่ีระลึกซ่ึงมีผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินใหเ้ลือกมากมาย 

 ***อสิระอำหำรกลำงวนั ให้ท่ำนได้เลอืกอำหำรทะเลที่ถูกใจ สด ใหม่ตำมอธัยำศัย *** 
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่ โอซำก้ำ ชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ี ถนนโดทงโบริ ย่ำนชินไซบำชิ แหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยมของโอซากา้ท่ี

เต็มไปดว้ยร้านคา้มากมาย ทั้งแบรนด์เนม ของมือสอง และเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายท่ีเปิดให้บริการ 24 
ชัว่โมง ถนนแห่งน้ีจะเลียบริมคลองโดทงโบริ และมีแหล่งบนัเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็จะเปิดไฟประดบั
ประดาสวยงามป้ายร้านคา้ต่างๆ รวมไปถึงป้ายนกัว่ิงกลิูโกะและปูคานิโดราคุท่ีเป็นสญัญลกัษณ์ของโอซากา้ดว้ย 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั HOPINN AMING HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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วนัที่สำม เกยีวโต – ปรำสำททองคินคะคุจ ิ– ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ – เทศกำลประดบัไฟนำบำนำ โนะ ซำโตะ – นำโกย่ำ 

เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น ชม ปรำสำททองคินคะคุจิ ซ่ึงสร้างตั้งปี 1397 บน
เนินเขาคิตะยามะ ปราสาททองหลงัน้ีมีทั้งหมด 3 ชั้น โดยแต่ละชั้นจะมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมท่ีต่างกนัคือ ชั้น
แรกเป็นแบบพระราชวงั ชั้นท่ีสองเป็นแบบบา้นซามูไร และชั้นท่ีสามเป็นแบบวดัเซน โดยท่ีชั้นท่ี 2 และ 3 จะปิด
ดว้ยทองค าแผ่นทั้งหมด ท่ีบนหลงัคาจะมีรูปป้ันนกฟีนิกซ์แบบจีน ท่ีน่ีไดถู้กข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 1994 
ตวัปราสาทมีลกัษณะเด่นดว้ยแวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ มีล าธารน ้าใสสะอาดท าใหเ้กิดภาพสะทอ้นผิวน ้าแสนสวย
ราวภาพวาด ท าใหเ้หมาะแก่การถ่ายรูปเป็นอยา่งยิ่ง นอกจากน้ีในสมยัโบราณนั้นยงัเป็นสถานทีถกปัญหาของโชกุน 
และ เณรน้อยอกิคิวซัง เป็นท่ีรู้จกักนัดีโดยทัว่ไปอีกดว้ย  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านชม ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ หรือ ศำลเจ้ำจิ้งจอกขำว เป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโตโดยสร้างข้ึนเพ่ือถวายแด่ 

“เทพอินาริ” เทพแห่งกสิกรรม เพ่ือใหพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีมีความอุดมสมบูรณ์ ไดผ้ลผลิตดี เชิญท่านสักการะขอพรเทพ
เจา้และต่ืนตาไปกบั เสำโทริอิสีแดงส้ม นบัพนัตน้ท่ีตั้งเรียงรายติดๆกนั จนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิท่ียาวถึง 4 

กิโลเมตรมีความเช่ือตามศาสนาชินโตวา่เสาโทริอิน้ี เป็นสญัลกัษณ์แทนประตูเขา้สู่ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิของเทพเจา้  
จากนั้นน าท่านสู่ เมอืงมเิอะ น าชม นำบำนำ โนะ ซำโตะ (NABANA NO SATO) ใหท่้านไดส้มัผสัเทศกาลสุดแสน
โรแมนติก เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว (NABANA NO SATO ILLUMINATION) ชมอุโมงคไ์ฟท่ีถูกตกแต่งดว้ย
ดวงไฟหลากหลายสีกวา่ลา้นดวง (เร่ิมเปิดไฟประมาณ 18.00 น.)  
** อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย ท่ำนสำมำรถเลอืกร้ำนในนำบำนำ โนะ ซำโตะได้ตำมชอบ** 

 จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมอืงนำโกย่ำ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัที่ส่ี  หมู่บ้ำนมรดกโลกชิรำคำวำโกะ – ทำคำยำม่ำ – จวนผู้ว่ำทำคำยำม่ำ – ถนนซันมำชิซูจ ิ– เมอืงกโุจ– แช่ออนเซ็น 

เช้ำ           รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1995 โดย
ลกัษณะบา้นเรือนของท่ีน่ีถูกสร้างเป็นแบบสไตลก์สัโซ-สึคุริ ซ่ึงเป็นสไตลญ่ี์ปุ่นแบบดั้งเดิม บา้นแต่ละหลงัจะมุงดว้ย
ฟางขา้วทรงพนมมือท่ีมีความลาดชนั 60 องศา สร้างข้ึนโดยชาวบา้นท่ีร่วมมือกนัในชุมชน และโครงสร้างของบา้นจะ
สร้างโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียวแต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกทบัหลงัคาอย่างหนกัไดใ้นช่วงฤดู
หนาวเป็นอยา่งดี เชิญท่านสมัผสับรรยากาศแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมอยา่งใกลชิ้ดพร้อมเกบ็ภาพเป็นท่ีระลึก 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
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บ่ำย เดินทางสู่ เมอืงทำคำยำม่ำ เมืองเลก็ๆท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายของประวติัศาสตร์และอารยธรรมโบราณท่ียงัคงหลงเหลือ
อยู่ คุณจะไดอ่ิ้มเอมไปกบัศิลปะและวฒันธรรมแห่งงานหตัถศิลป์ พร้อมกบัเพลิดเพลินไปกบับรรยากาศของเมืองท่ีมี
กล่ินอายอารยธรรมโบราณแห่งน้ี น าท่านชม จวนผู้ว่ำทำคำยำม่ำ หรือเรียกวา่ ทำคำยำม่ำจินยะ ซ่ึงเคยเป็นทั้งท่ีท างาน
และท่ีอยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูโตกกุาวา่ ในสมยั
เอโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแลว้ ภายในกวา้งขวางและแบ่งเป็นห้องต่างๆ มีการจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชส้มยัเก่า อาทิ 
เอกสารเก่า อาวุธ ชุดของขา้ราชการสมยัโบราณ ฯลฯ จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่น ถนนซันมำชิ ซูจิ ซ่ึงเต็มไปด้วย
บา้นเรือนและร้านคา้ท่ียงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นในสมยัเอโดะเอาไว ้อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมือง
ท่ีเป็นงานท ามือ โดยเฉพาะตุ๊กตาซารุโบโบะ หรือตุ๊กตาลิงไม่มีหนา้ ซ่ึงถึงว่าเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองทาคายาม่า เชิญ
ท่านเกบ็เก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจกนัตามอธัยาศยั เดินทางสู่ เมืองกุโจ เมืองเลก็ๆท่ามกลางขุนเขาท่ียงัคงรักษา
เอกลกัษณ์และวฒันธรรมอนังดงามไดอ้ยา่งดีเยี่ยม  
น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั GUJO HACHIMAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
 หลงัจำกน้ันเชิญท่ำนพกัผ่อนกับกำร แช่น ำ้แร่ธรรมชำต ิหรือ ออนเซ็น ซ่ึงชำวญ่ีปุ่นเช่ือว่ำน ำ้แร่ธรรมชำตนีิม้ส่ีวนช่วย

ในเร่ืองกำรรักษำสุขภำพ ระบบหมุนเวยีนโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

 

วนัที่ห้ำ เมอืงเก่ำกโุจฮำจิมงั – นมสักำรหลวงพ่อโต วดัโชโฮจ ิ– นำโกย่ำ  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าชม เมอืงเก่ำกโุจฮำจมิงั บา้นเมืองท่ียงัหลงเหลือบรรยากาศแบบยอ้นยคุไปสมยัอดีตเรียงรายอยู ่กโุจฮาจิมงัท่ีมีรางน ้า
จ านวนมากจนถูกเรียกว่าเป็นเมืองแห่งสายน ้า ซ่ึงจะไดย้ินเสียงน ้าไหลสะทอ้นไปทัว่ทั้งตวัเมือง ดว้ยบรรยากาศท่ีท า
ใหห้วนนึกถึงอดีตนั้น ท าให้ทั้งเมืองเสมือนกบัเป็นอีกโลกหน่ึงก็วา่ได ้เพียงแค่เดินในเมืองแห่งน้ี ก็จะสามารถสัมผสั
บรรยากาศราวกบัยอ้นเวลาไปอดีตไดอ้ยา่งแน่นอน  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  เดินทางสู่ วัดโชโฮจิ (Shoho-ji Temple) วดัท่ีเก่าแก่ของเมืองกิฟุ  เป็นท่ีประดิษฐานของพระใหญ่ไดบุทสึ ซ่ึงสร้างข้ึน

จากไม ้มีความสูง 13.63 เมตร และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ีมีความส าคญัของจงัหวดักิฟุ 
องค์พระใหญ่กิฟุถือเป็น 1 ใน 3 พระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกนัว่าผูใ้ดไดม้าเยือนและ
สักการะ ท่านจะคอยปกปักรักษาคุม้ครองให้พน้จากภยัอนัตราย และมีสุขภาพท่ีแข็งแรง จากนั้นเดินทางสู่ นำโกย่ำ 
เป็นเมืองใหญ่สุดในภูมิภาคชูบุ ซ่ึงอยูต่รงกลางของประเทศญ่ีปุ่น เป็นแหล่งผลิตสินคา้การเกษตรและอุตสาหกรรม    

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
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วนัที่หก วดันิตไตจ ิ– ย่ำนซำคำเอะ – สนำมบินนำโกย่ำ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าชม วัดนิตไตจิ (Nittaiji Temple) วดัไทย-ญ่ีปุ่น สร้างเพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุท่ีไดรั้บพระราชทานมา
จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5  นอกจากน้ียงัไดพ้ระราชทานพระพุทธรูปส าริดอายกุวา่หน่ึง
พนัปีใหด้ว้ย เพ่ือเป็นม่ิงขวญัของชาวพุทธในญ่ีปุ่นในปี พ.ศ.2443 วดันิตไตจิเป็นวดัเพียงแห่งเดียวในญ่ีปุ่นท่ีไม่ไดเ้ป็น
ของพุทธศาสนานิกายใดนิกายหน่ึง แต่ทุกนิกายผลดัเปล่ียนกนัดูแล นอกจากมีคนไทยท่ีอาศยัอยู่ในญ่ีปุ่นเดินทางมา
สกัการะเป็นจ านวนมาก และยงัมีหออนุเสาวรียรั์ชกาลท่ี 5 ซ่ึงท่ีหนา้อนุเสาวรียมี์ตน้ไมท่ี้ปลูกโดยในหลวงรัชกาลท่ี 9 
และสมเด็จพระราชินีเม่ือปี พ.ศ. 2506 ซ่ึงมีการเปิดพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 
โดยองคป์ระธานในพิธีคือ สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู รัชกาลท่ี 10 เม่ือ พ.ศ.2530 
** เพือ่ไม่เป็นกำรรบกวนเวลำของท่ำน อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย ** 

บ่ำย น าท่านชอ้ปป้ิง ย่ำนซำคำเอะ (Sakae) ซ่ึงเป็นย่านชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงยามราตรี จะมีสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุก
มุมโลกมาวางขายท่ีถนนสายน้ี ตั้งเรียงรายเต็มสองฟากฝ่ังถนน อาทิ ห้างมทัสึซากะ, ศูนยพ์ลาซ่า MEDIA PARK ท่ี
รวมสินคา้แบรนด์ดงักว่า 300 ร้าน, เมืองใตดิ้น CENTRAL PARK ท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยร้านคา้สินคา้แฟชัน่ ของใช้
น่ารักๆและร้านซาลอน ฯลฯ เป็นตน้ 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินเซ็นแทร์ เพ่ือท าการเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
16.05 น. ออกเดินทางสู่ เกำะฮ่องกง โดยสำยกำรบินคำเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX539 
19.45 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำต ิเช็ค เลป ก๊อก ประเทศฮ่องกง เพ่ือแวะต่อเคร่ือง 
21.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินคำเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX617 
23.35 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
http://www.wonderfulpackage.com/ 

 
 

http://www.wonderfulpackage.com/
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ข้อควรทรำบ :  
 ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกตัว๋ 

เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่ำน 

เดก็ อำยุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่ำนละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

27 ธันวำคม 2560 – 01 มกรำคม 2561 64,900 64,900 62,900 60,900 12,000 

 
อตัรำนีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์   
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถและค่ำทิปไกด์ ประมำณ 3,000 เยนต่อท่ำนตลอดทริป 
เงือ่นไขกำรเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
กำรยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 70% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 
ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  



 

 8   

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง
ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 35 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 55 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 

 
 


