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FIGHT DETAIL 
TG 644 BKK - NGO 00.05 - 07.30 
TG 673 KIX - BKK 17.25 - 22.00 



วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ                                 

21.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง 

วันที่สอง สนามบินนาโกย่า  – ปราสาทนาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิระคะวะโกะ (ชมแสงสีประดับไฟในฤดูหนาว) 

00.05 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญีปุ่่ น  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ณ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านข้ันตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

นาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาทนาโกย่า” ปราสาท ที่มีความสวยงามไม่แพป้ราสาทอ่ืนๆ ของญี่ปุ่นถูกสร้างขึ้นในปี 

ค.ศ. 1612 โดย โตกุงาวะ อิเอะยาสุ และถูกทาํลายในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 และ ได้รับการสร้างขึ้นใหม่               

ในปี ค.ศ. 1959 และภายในปราสาทแห่งน้ีไดเ้ก็บรวบรวมส่ิงลํ้ าค่าทางประวติัศาสตร์ และ ศิลปะอนังดงาม            

อนัรวมไปถึง ปลาจิโฮโกะ1 คู่ ซ่ึงลกัษณะคลา้ยปลาโลมาที่ทาํดว้ยทองคาํบนยอดปราสาทอีกดว้ย 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่  “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” หมู่บา้นที่ไดรั้บเลือกจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก เม่ือปี 

ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงคาํว่ากสัโช แปลว่า  พนมมือ โครงสร้างบา้นที่สร้างขึ้น

จะคลา้ยกบัการพนมมือ และสร้างโดยที่ไม่ไดใ้ชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแขง็แรง และสามารถรองรับ

หิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ *** ชมงานประดับแสงไฟ 

(Light Up) ไฮไลท์ของหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ในฤดูหนาวที่หิมะ

     
วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง 

อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ - - - - 

2 
สนามบนินาโกยา่  – ปราสาทนาโกยา่ – หมูบ่า้นมรดกโลก 

ชริะคะวะโกะ (ชมการจดัแสดงแสงส ีประดบัไฟในฤดหูนาว) 
-   

HIDA PLAZA HOTEL 

หรอื เทยีบเทา่ 

3 
ตลาดเชา้ – ยา่นซนัมาชซูิจ ิ– ศนูยจ์ดัแสดงมตัสรึโึนะโมร ิ 
มติซุยเอา้ทเ์ล็ต – งานประดบัไฟฤดหูนาว 

Nabana no sato Winter Illumination 
  - NAGASHIMA  HOTEL 

หรอื เทยีบเทา่ 

4 
เกยีวโต - อาราชยิามา่ – ป่าไผ ่– สะพานโทเก็ตสเึคยีว   

ปราสาททอง – ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– สถานรีถไฟเกยีวโต 
  - 

STAR GATE HOTEL 

หรอื เทยีบเทา่ 

5 
โอซากา้ – เทมโปซาน (ถา่ยรูปชงิชา้สวรรคข์นาดใหญ)่ 
ปราสาทโอซากา้ (ถา่ยรูปดา้นนอก) – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ
หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ: ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เจแปน 

 - - 
STAR GATE HOTEL 

หรอื เทยีบเทา่ 

6 รงิกุพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ท - กรุงเทพฯ  - - - 



หนา จะเปิดไฟจัดแสงสีต่างๆ สว่างไสวไปทั่วทั้งหมู่บ้านสวยงามจนทําให้นักท่องเที่ยวมากมายหลั่งไหลกันมา

ชมเป็นประจําทุกปี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย *** 

คํา่             รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พัก  

 พักที่  HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ให้ท่านได้สัมผสักับการอาบนํ้ าแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้า              

การอาบนํ้ าแร่จะทาํใหเ้ลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเครียดอีกดว้ย                    

วันที่สาม ตลาดเช้า – ย่านซันมาชิซูจิ – ศูนย์จัดแสดงมัตสึรึโนะโมริ – มิตซุยเอ้าท์เล็ต  

                           งานประดบัไฟฤดูหนาว  Nabana no sato Winter Illumination  

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านชม “ตลาดสดเช้า” โดยพวกเกษตรกรไดน้าํเอาผลิตผลจาํพวกดอกไม ้พืชผกัมาจาํหน่ายเอง อีกทั้งของ   

ที่ระลึกที่ขึ้นช่ือ ของเมืองทาคายาม่าดว้ย  

จากนั้น   นาํท่านไปยงั “ซันมาชิซึจิ” ยา่นเมืองเก่าที่ยงัคงอนุรักษบ์า้นเรือนในสมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อนไดเ้ป็นอยา่งดี 

สมัผสับรรยากาศบา้นเรือน ร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก ท่ีซ่อนตวัอยูใ่นบา้น แต่ละหลงัอยา่งกลมกลืน อิสระ

ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของที่ระลึก หรือหามุมถูกใจบนัทึกภาพตามอธัยาศยั 

จากนั้น นาํท่านเขา้ชม “มัทสึริ โนะ โมริ” พพิธิภณัฑซ่ึ์งรวบรวม และจดัแสดงขบวนรถที่ใชแ้ห่ ในเทศกาลสาํคญัๆของ

เมือง ทาคายาม่าชมความสวยงามของรถแห่ในรูปแบบการตกแต่งต่างๆ มากมาย 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นาํท่านเดินทางสู่ “มิตซุยเอ้าท์เล็ต” ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบั สินคา้แบรนด์เนมมากมาย อิสระให้ท่านได้

เพลินเพลินกบัการ “เลือกชม และซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 

จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ “นะบะนะ โนะ ซะโตะ (nabana no sato)” นําท่านชมงานประดับไฟในช่วงฤดูหนาว 

“Nabana no sato Winter Illumination” งานประดบัไฟที่ยิง่ใหญ่ขึ้นช่ือเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศ อิสระให้

ท่านเดินชม กนัตามอธัยาศยั  

คํา่             รับประทานอาหารคํา่ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารคํา่) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 

 พักที่  NAGASHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 



วันที่ส่ี  อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคยีว – ปราสาททอง – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – สถานีรถไฟเกียวโต 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม   

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอาราชิยาม่า นาํท่านชมความสวยงาม ร่มร่ืน ของทิวไผ่ อนัเขียวขจี (Bamboo Groves) 

นับหม่ืนตน้ตลอดขา้ง จากนั้นชม สะพานโทเก็ตสึเคียว สะพานที่เล่ืองลือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่ง               

ในเกียวโต 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือ เรียกกันว่า “คินคาคุจิ” 

ปราสาทที่สร้างขึ้ นเพื่อ เป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ  ตั้ ง

ตระหง่านกลางสระนํ้ าโอบลอ้มดว้ยสวนสไตล์ญี่ปุ่ นโบราณที่ไดรั้บ

การดูแลและอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี ตวัปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่อง

ประกายระยบัยามกระทบแสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบลงบนผืนนํ้ า

คลา้ยกบัมีปราสาทใตน้ํ้ าอีกหน่ึงหลงั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัตวัปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ  

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ” ที่สถิตยข์องพระแม่โพสภเทพเจา้ที่เป็นนับถือยิง่ของประชาชน  ที่มา

สักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืชพรรณ

ธัญญาหาร นําท่านสักการะ “พระแม่โพสภ”และ “เทพจ้ิงจอก” 

(Kitsune) ที่ชาวญี่ปุ่ นเช่ือวา่เป็น “ฑูตสวรรค”์ ผูค้อยนาํข่าวสารจาก

สรวงสวรรค์ลงมายงัโลกมนุษย ์ ท่านจะได้ต่ืนตากับรูปป้ันของ 

“เทพจ้ิงจอก” ที่มีจาํนวนมากมาย แลว้นาํท่านชมพร้อมบนัทึกภาพ

ความงามของ “ศาลโทริอิ” ซุม้ประตูสีแดงที่เป็นสัญลกัษณ์ของศาล

เจา้ ที่มีความมากกว่าร้อยตน้ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขา

ลดหลัน่กนับนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นฉากของภาพยนตร์เร่ือง Memories of Geisha ที่ “ซายริู” 

นางเอกของเร่ืองวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ให้ตนเองสมหวงั ในความปรารถนาจากนั้น นาํท่าน

เดินทางสู่ “วดัชิโอน อิน” วดัในศาสนาพทุธนิกายโจโด สร้างในปี 1234 ชม “ประตูซนัมอน” ประตูวดัเก่าแก่ที่

ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ นมีความสูงถึง 24 เมตร รวมถึง “ระฆงั” ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ นก็ตั้งอยูท่ี่วดัแห่งน้ีดว้ย อิสระกบั

การเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับ “บนัไดหิน” ที่ทอดขึ้นสู่วดัอันเป็นสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ือง The Last 

Samurai ในตอนเขา้เฝ้าสมเด็จพระจกัรพรรดิของผูพ้นัฯ เม่ือมาถึงญี่ปุ่นเป็นคร้ังแรก  

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟเกียวโต” สถานีรถไฟขนาดใหญ่ และเป็นศูนยก์ลางรถบสัของเมือง จุดเร่ิมตน้

ของการเดินทางไปไหนมาไหน แห่งน้ีสร้างเพือ่เป็นที่เฉลิมฉลองการก่อตั้งเมือง เกียวโต ที่มีอายคุรบ 1,200 ปี                    

เปิดใหบ้ริการเม่ือปี พ.ศ. 2540 รอบสถานีมี ร้านคา้มากมาย ทั้งบนดิน ใตดิ้น และยงัมีห้างใหญ่อยา่งโยโดบาชิ 

และอิเซตนั ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั หรือจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบั เกียวโตทาวเวอร์ที่อยูใ่นบริเวณ

เดียวกนัไดอี้กดว้ย  



คํา่                  รับประทาน อาหารคํา่ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า   

 พักที่  STAR GATE HOTEL หรือเทียบเท่า              

วันที่ห้า    เทมโปซาน – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ 

  หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม: ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (เพิ่มเงนิผู้ใหญ่ 2,800 บาท, เด็ก 1,900 บาท / ท่าน) 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 

  ท่านที่ซ้ือทัวร์เสริม ---> เดินทางสู่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” ท่านจะไดส้ัมผสักบัเร่ืองราวมหัศจรรย ์             

ในโลกของสีสันแห่งจินตนาการ พร้อมทั้งต่ืนเตน้เร้าใจไปกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดกบัสวนสนุกอนัยิง่ใหญ่

ตระการตาของโลกภาพยนตร์ ใหท่้านร่วมสนุกทา้ทายกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด ต่ืนเตน้ ระทึกใจจากหนัง

ดงัที่ท่านช่ืนชอบ เช่น โซน “ฮอลลิวูด” ท่านจะได้สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นสุดฮอท “สไปร์เดอร์แมน เด

อะไรด”์ ที่รอใหท้่านพสูิจน์ความมนัส์ คน้หาความลบัของ “ไอแ้มงมุม” กบัเคร่ืองเล่น 3D ให้ท่านผจญภยักบั

ไอแ้มงมุม ต่อสูก้บัเหล่าวายร้าย ทุกความรู้สึกเหมือนจริง สมัผสัไดต่้างจากเคร่ืองเล่นอ่ืนๆ ที่ท่านไดเ้คยสัมผสั

มา พบกบัการผจญภยักบัโลกของไซเบอร์แห่งแรกของโลกร่วมกบั “TERMINATOR 2” ที่ปรากฎขึ้น พร้อม

กบัพลงัที่ทาํให้ท่านตอ้งผงะจนหลงัติดพนักเกา้อ้ี ผจญภยัไปกบั “PETER PAN’S NEVERLAND” ความฝัน

และความรู้สึกที่จะทาํให ้ทุกท่านไดรั้บทราบถึง “หวัใจของความเช่ือมัน่” ให้ท่านไดส้นุกต่อ กบัโซน “ซานฟ

รานซิสโก” พบกบัฉากเพลิงไหมท้ี่ลุกไหมอ้ยา่งรุนแรงจากเร่ือง “แบค็ดราฟท”์ หรือ นัง่รถซีมูเลเตอร์ยอ้นเวลา

หาอดีตกบัไมเคิล  เจฟอกซ์ จากเร่ือง “แบค็ ทู เดอะฟิวเจอร์” โซน “จูราสสิค พาร์ค” ใหท่้านล่องเรือผจญภยักบั

ไดโนเสาร์จากเร่ือง “จูราสสิค พาร์ค” หรือ โซล “ อะมิตี วลิเลจ” ใหท่้านนัง่เรือเพือ่พบกบัความน่าสะพรึงกลวั

เหมือนอยูใ่นเหตุการณ์จริงกบั “จอว”์ ใชทุ้นสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์ นอกจากน้ียงัมี

ขบวนพาเหรดของเหล่าตวัการ์ตูนดงั ของค่ายยนิูเวอร์แซล อยา่ง Snoopy, Elmo and friends, Kitty, Shrek, 

Woody และอ่ืนๆและที่พลาดไม่ไดก้ับ เคร่ืองเล่นใหม่จากภาพยนตร์สุดฮิต “Wizarding World of Harry 

Potter” ที่กาํลงัเป็นที่นิยมกนัอยูใ่นขณะน้ี นาํท่านต่ืนตากบั “โรงถ่ายภาพยนตร์” ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอล

ลีวูด๊...สมัผสับรรยากาศการต่อสูแ้ละการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจสมัผสัประสบการณ์สนุกต่ืนเตน้กบัการห้อยโหน

โผนทะยานไปกบัซุปเปอร์ฮีโร่สายพนัธุใ์หม่ “Spider Man” 

 
  จากนั้ นให้ท่านได้ท่องไปยงัโลกแห่งเวทมนต์ที่ร่ายมนต์ใส่ทั้ งเด็กและผูใ้หญ่ทั่วโลก ในโซน THE 

WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ดว้ยการเนรมิตพื้นที่ 1 ใน 5 ของสวนสนุกแห่งน้ี ให้เป็น

ฉากต่างๆของโลกเวทมนต ์ทั้ง โรงเรียนฮอกวอตส์ ของเหล่าพ่อมด แม่มด หมู่บา้นฮอกม้ีด สถานีรถไฟคิงส์ค

https://www.google.co.th/search?client=opera&hs=cnl&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ei=cI_0U4ryMMK9ugTOrIL4Bw&ved=0CBoQvwUoAA


รอส ร้านขายของแปลกประหลาดในโลกแห่งจินตนาการแห่งน้ี และไม่พลาดกบัการลอง บตัเตอร์เบียร์ 

เคร่ืองด่ืมขึ้นช่ือของเหล่าพ่อมด แม่มด อิสระให้ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ที่ระลึก ทั้ง ไมก้วาดกายสิทธ์ิ หรือ

เคร่ืองมือเวทมนตต่์างๆ เป็นตน้ 

 
 
 

   

   

  ท่านที่ไม่ได้ซ้ือทัวร์เสริม ---> “เท็มโปซาน” ท่านจะไดส้มัผสั 

  บรรยากาศสบายๆ อนัสุดแสนโรแมนติกริมอ่าวโอซากา้ มีทั้ง  

  สวนสนุก ชิงชา้สวรรคข์นาดใหญ่, ชอ้ปป้ิงมอลล,์ อะควาเร่ียม,  

  พพิธิภณัฑ ์และสวนสาธารณะ ฯลฯ 

จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (ถ่ายรูปด้านนอก) สร้างขึ้น ในปี 1583 โดย ท่านไดเมียว ฮิเดโยชิ โทโย

โทมิ ปราสาทแห่งน่ีลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูนํ้ าขนาดใหญ่ เพื่อป้องกนัการรุกราน

จากขา้ศึก โดยหินแต่ละก้อนมีการวางทบัซ้อนกันอยา่งแน่นหนาและแข็งแรงโดยไม่ไดท้าํการตดัหินเลย 

หลงัจากการเสียชีวติของท่าน ฮิเดโยชิ ปราสาทถูกลายลงโดยทหารของโทคุงาวะและเป็นการปิดฉากตระกูล

ของโทโยโทมิ ในปี 1997 มีการบูรณะคร้ังใหญ่ และปรับปรุงดา้นในให้ทนัสมยั กลายเป็นพิพิธภณัฑเ์ก่ียวกบั

ประวติัความเป็นมาของปราสาทและเร่ืองราวของท่านไดเมียว ฮิเดโยชิ โทโยโทมิ ผูริ้เร่ิมการก่อสร้าง

ปราสาท ใหท่้านเก็บภาพกนัตามอธัยาศยั   

จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่เมืองโอซากา้ ไปยงั “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดังของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกับการ                 

ชอ้ปป้ิงไร้ขีดจาํกดับนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสอง

ขา้งทาง กับสินคา้มากมาย ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชั่นสวยๆ เคร่ืองสําอางและสินคา้ IT 

ทั้งหลาย Ipod กลอ้ง นาฬิกา Mp3 มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเสน้น้ี  

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 

คํา่                  รับประทาน อาหารคํา่ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า   

  สมควรแก่เวลา ***รับคณะที่ซ้ือทัวร์เสริม ณ จุดนัดพบ*** เพื่อเดินทางไปยังที่พกั  

 พักที่  STAR GATE HOTEL หรือเทียบเท่า                             

วันที่หก ริงกพุรีเมีย่มเอ้าท์เลท็ – สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ                                                                                                                      



เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านไปยงั “ริงกพุรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท” แหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 120 

ร้าน รอใหท้่านเลือกซ้ืออยา่งเตม็ที่ก่อนเดินทางกลบั  

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 

17.25 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG673 

22.00 น.  เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเป่ียม 
 

 

**************************************************** 
 

หมายเหตุ  :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 
 
อตัราค่าบริการ  (ราคาต่อ 1 ท่าน) 
 

วันเดินทาง 
ราคา 

บาท / ท่าน 
ผู้ใหญ่ 

เด็ก 1 ท่าน พัก
กับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน พัก
กับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 
(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 1 ท่าน พกั
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

22 – 27 ม.ค. 60  

23 – 28 ม.ค. 60 

29 ม.ค. –  03 ก.พ. 60 

30 ม.ค.  – 04 ก.พ. 60 

05 – 10 ก.พ. 60 

06 – 11 ก.พ. 60 

 

รวมตั๋ว 

 

52,900.- 49,900.- 49,900.- 46,900.- 
8,500.-  

ไม่รวมตั๋ว 34,900.- 34,900.- 34,900.- 31,900.- 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึจํานวนตามทีก่ําหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอื เลือ่นการเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

2. กรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศ หรอื ระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวันเดนิทางทีท่า่นไดทํ้าการจองไว ้

กบัทางบรษัิทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ กอ่นการชาํระเงนิคา่ตัว๋ดงักลา่ว หากเกดิขอ้ผดิพลาด  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการงดความดแูลรบัผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ดงักลา่วทกุกรณี 

3. การชําระคา่บรกิาร  

3.1 กรุณาสาํรองทีน่ั่ง พรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ทวัร ์ทา่นละ 10,000 บาท  

3.2 กรุณาชาํระคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามกาํหนดการในใบแจง้การชาํระเงนิ 

3.3 กรุณาชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมด 15 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามกาํหนดการในใบแจง้การชาํระเงนิ 



4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืมดัจําทัง้หมด 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันข ึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 - 30 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 10,000 บาท 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 25 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.5 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.6 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่งกบั

สายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.7 กรณีวซีา่ไม่ผ่าน (ทา่นไดใ้หค้วามร่วมมอืในการเตรยีมเอกสารอย่างถกูตอ้ง และตรงตามกาํหนดเวลา)  

ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืคา่ทวัรใ์ห ้โดยหักคา่บรกิาร 2,000 บาท ตอ่ ทา่น  

 

4.8 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่และฟังผลวซีา่หลงัจากวนัทีท่างบรษัิทฯ ไดด้ําเนนิการออกตัว๋  

เครือ่งบนิแลว้ หากวซีา่ของทา่นไม่ผา่น ทางบรษัิทฯ ขอเรยีกเก็บคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจ่ะ

ขึน้อยู่กบัราคาตัว๋เครือ่งบนิในแตล่ะกรุป๊)  

4.9 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิาร รายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง  

พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่เขา้สถานที ่และคา่ใชจ้่ายนัน้ๆคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1.คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิ (ต ัว๋กรุ๊ป บนิไป – กลบั พรอ้มคณะ) ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ

ทวัรข์า้งตน้ การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้ 50% 

โดยขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนิ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดนัน้ ออกโดยสายการ

บนิ ทางบรษัิทไม่อาจกาํหนดเองได ้อนงึการเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลงั หากมคีา่ใชจ่่ายใดๆ ทเีพิม่ข ึน้ ถอืเป็น

คา่ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ ตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 

2.คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

หมายเหต ุหอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมีความ

แตกต่างกัน ซึง่อาจจะทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งตดิกันตามที่ตอ้งการ ดังนัน้ท่านควรที่จะส่งเรื่องแจง้ขอหอ้งพักดังกล่าว

ลว่งหนา้เป็นเวลา อย่างนอ้ย 30 วัน 

3.คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

การจัดโปรแกรมทวัรเ์ป็นการกําหนดโปรแกรมลว่งหนา้ หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทําการ 

หรือ ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ หากมีการล่าชา้ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไม่

สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษัิทฯไม่สามารถ คนืเงนิใดใหแ้กท่า่นได ้  

4.เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  



5.คา่นํา้หนกัสมัภาระไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั / 1 ใบ และ สมัภาระไม่เกนิ 7 กโิล สามารถตดิตวัข ึน้เครือ่งไดท้า่นละ1 ใบ 

   คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

 

6.คา่ประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 - กรณีผูเ้ดนิทางอายุ 6 เดอืน - 75 ปี จะมสีทิธริับ 100% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
 - กรณีผูเ้ดนิทางอายุ 76 ปี ข ึน้ไป  จะมสีทิธริับเพยีง 50% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
หมายเหต ุในกรณีเกดิอุบัตเิหตใุนระยะเวลาการเดนิทาง จํากดัจํานวนเงนิความรบัผดิชดใช ้ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
กรณีดงัตอ่ไปนี ้ทางบรษิทัประกนัภยัไมคุ่ม้ครองตอ้งทําเป็น แผนแบบเดีย่วเทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
1. กรณีผุเ้ดนิทาง ไม่เดนิทางไป - กลบัพรอ้มคณะ  
2. กรณีเดนิทางคนละสายการบนิกบัคณะ 
3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดเ้ดนิทางเริม่ตน้จากประเทศไทย  
*** กรณีดงักลา่วขา้งตน้ ทางประกนัภยัการเดนิทางจะไม่รบัผดิชอบไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ *** 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึจํานวนตามทีก่ําหนด  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ ทีจํ่าเป็น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ และ การนําส ิง่ของที ่ผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 

15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 

เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

3. (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

5. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สาํหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้าน เหลอืมากกวา่ 6 เดอืน ข ึน้ไป นับจากวันทีผู่โ้ดยสารเดนิทาง 

กรณีหนังสอืเดนิทาง (พาสพอรต์) หมดอายุไมส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯไม่ขอรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายไม่วา่

กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 



หมายเหต ุโปรแกรมจัดทําขึน้สาํหรับผูท้ีป่ระสงคเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ เนื่องจากบรษัิททวัร ์ไม่สามารถรับผดิชอบ กรณี

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ – ออก เมอืง ปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ คา่ใชจ้่ายทัง้หมดเป็นการชาํระขาดลว่งหนา้กอ่นออก

เดนิทางทัง้ส ิน้ ไม่สามารถคนืไดไ้ม่ว่ากรณีใด   
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