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วนัแรก กรงุเทพฯ – โอซาก้า 
20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าที่ทางบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแล
ดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

23.59 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 622 
 

วนัท่ีสอง โอซาก้า – ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ (เตม็วนั) – เกียวโต 
07.30 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานคนัไซ เมืองโอซาก้า น าทุกท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร จากนัน้เดนิทางสู่ ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ เป็นสวนสนุกทีส่รา้งความบนัเทงิ
ให้กบัคนแถบภูมภิาคคนัไซมาหลายปีโดยการทุ่มทุนสรา้งของบรษิัทสรา้งภาพยนตร ์
HOLLYWOOD ชื่อดงั นัน่คอื UNIVERSAL STUDIO ซึ่งภายในได้จ าลองสตูดโิอจาก
ภาพยนตร์เรื่องดงัๆ ที่ผ่านมาของทางบรษิัทไว้มากมาย โดยเริม่จากภาพยนตรเ์รื่อง
แรกที่สรา้งชื่อเสยีงให้กับ สตเีวน สปีลเบริก์ คอื E.T.  ซึ่งเป็นการนัง่จกัรยานไปพรอ้ม
กบั อีท ีและเดนิทางข้ามจกัรวาลเพื่อกลบัไปยงับ้านเกิด ต่อจากนัน้ไปยงัสตูดโิอของ 
TERMINATOR  ภาพยนตรค์นเหล็กที่สรา้งชื่อให้กบัดาราดงั อารโ์นลด์ ชวาซ์เซเน็ก
เกอรโ์ดยทีท่่านจะไดดู้ภาพยนตรท์ีไ่ม่ไดฉ้ายตามโรงหนังแต่เป็นภาคพเิศษแบบดจิติอล 
2 มติแิละ3 มติ ิ รวมทัง้ได้สมัผสักบับรรยากาศเสมอืนจรงิกบัตวัละครที่ออกมาโชว์กนั
นอกจอเลยทีเดียว จากนั ้นไปต่อยังสตูดิโอ NEW AMAZING ADVENTURE OF 
SPIDER MAN 4K3D สไปเดอรแ์มนหรอืไอ้แมงมุมผู้โด่งดงั เมื่อได้มาดูแบบการฉาย
ภาพสามมติเิทคนิคพเิศษ 4KHD×3D แล้ว ท าให้เหมอืนกบัตวัละครมาอยู่ตรงหน้าเรา
จรงิๆ ยิง่ตื่นตาตื่นใจกว่าเดมิหลายเท่า และไปต่อดว้ยเครื่องเล่นที่สรา้งขึน้เพื่อทดสอบ
ความกล้า นัน่คอื HOLLYWOOD DREAM THE RIDE มกีารน าเพลงแนว HIP HOP 
คลาสสคิ หรอื J-POP มาใช้เป็น BGM ขณะเครื่องเล่นทะยานขึ้นฟ้า พรอ้มทัง้พบกบั
โซนใหม่ UNIVERSAL WONDERLAND เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครวัให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูน  สุดน่ารักชื่ อดังของญี่ ปุ่ น HELLO KITTY, SNOOPY, 
SESAME STREET  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 



บ่าย ให้ท่านได้สนุกสุดเหวีย่งกนัต่อกบัตัว๋เต็มวนัไม่จ ากดัจ านวนครัง้ ซึ่งธมีพารค์ใหม่ล่าสุด 
The Wizarding World of Harry Potter ภายในธีมพ าร์ค จ าลองสถานที่ ส าคัญ
มากมายทีป่รากฏในภาพยนตรแ์ฮรี ่พอตเตอรท์ัง้โรงเรยีนคาถาพ่อมดแม่มดฮอกวอตส์, 
หมู่บา้นฮอกสม์ีด้, รา้นฮนันีดุกส ์และรา้นไมก้ายสทิธิ ์โอลลแิวนเดอร ์รวมถงึเครื่องเล่น
สุดล ้าด้วยเทคโนโลย ี4K สนุกกบัตวัคาแรค็เตอรส์เีหลอืง “มนิเนี่ยน” โดยการนัง่ซมีูเล
เตอรต์ลุยไปกบัภาพยนตรจ์อโคง้ขนาดใหญ่ เครือ่งเล่นใหมน่ี้ เป็นแบบ 3D-RIDE ทีเ่น้น
ความตลกและสนุกสนาน ซึง่มฉีากต่าง ๆ อยูภ่ายในหอ้งทดลองของGRU จอมวายรา้ย 
ซึง่เป็นหวัหน้าของเหล่า MINION นัน่เอง บรเิวณโซน “มนิเนี่ยนพารค์” จะตกแต่งเป็น
มนิเน่ียนสเีหลอืงสดใสในอริยิาบทน่ารกัสุดกวน ชวนใหน่้าถ่ายภาพทุกมุม นอกจากนี้ยงั
มรีา้นขายของที่ระลกึ คาเฟ่ และรา้นอาหาร มเีมนูพเิศษ อย่างเช่น แฮมเบอรเ์กอรม์นิ
เนี่ยนและราเมง็มนิเน่ียน  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KYOTO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

   

วนัท่ีสาม เกียวโต – วดัคินคะคจิุ  – วดัคิโยมิสึ  + ถนนฮิกาชิยาม่า – เอะนะเคียว – 
ออนเซน็ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม วดัคินคะคจิุ หรอืวดัทอง เป็นวดัเก่าแก่ทีต่ ัง้อยู่ในเมอืงเกยีวโต ซึง่ในอดตีทีน่ี่
ไม่ใช่วดัแต่เป็นบ้านพกัตากอากาศของไซออนจ ิคซิเึนะ ต่อมาในปี  1397 ได้ขายบ้าน
หลงันี้ใหก้บัโชกุนอาชคิางะ ซึง่เป็นโชกุนคนเดยีวกบัในการต์ูนเรื่องอคิควิซงั เพื่อใชเ้ป็น
ที่พ านักจนกระทัง่ท่านโชกุนเสยีชวีติจงึได้เปลี่ยนเป็นวดัเซนโดยผู้เป็นลูกชาย แต่วดัที่
เหน็ในปัจจุบนันี้เป็นแค่แบบจ าลองจากของเก่าที่ถูกไฟไหม้เสยีหาย โดยตวัอาคารม ี3 
ชัน้ ตวัเรอืนเป็นสทีองจากทองค าเปลว มรีปูปัน้นกฟีนิกซบ์นยอดและมลี าธาร 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น ำทุกท่ำนขอพร วัดคิโยมิสึ หรือวัดน ้ ำใส ซึ่งภำยในประดิษฐำนเจ้ำแม่กวนอิมที่

ศกัดิส์ทิธิแ์ละสกักำระศำลเจำ้แห่งควำมรกั ตวัวดัตัง้อยู่บรเิวณเนินเขำจะมนี ้ำศกัดิส์ทิธิ ์3 
สำย ซึ่งน ้ำแต่ละสำยมคีวำมหมำยต่ำงกนั ***หมายเหตุ อำคำรหลกัของวดัคโิยมสิ ึปิด
เพื่อท ำกำรซ่อมแซมครัง้ใหญ่ ในรอบ 50 ปี ตัง้แต่ปี 2017-2020*** ต่อมำน ำทุกท่ำน
เดนิทำงสู่ ย่านฮิกาชิยาม่า เป็นยำ่นกำรคำ้ทีฮ่อตฮติมำกทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเมอืงเกยีวโต 



บรเิวณรอบ ๆ เต็มไปด้วยรำ้นค้ำจ ำนวนมำก ไม่ว่ำจะเป็นรำ้นอำหำร รำ้นของกินเล่น 
รำ้นขำยสนิคำ้ต่ำงๆ และรำ้นขนมพืน้เมอืง สิง่ทีท่ ำใหย้ำนนี้มเีสน่หม์ำกทีสุ่ด คอื รปูแบบ
อำคำรบ้ำนเรอืนรำ้นค้ำที่ยงัคงควำมเก่ำแก่เป็นสไตล์โบรำณ  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ 
เมืองเอะนะเคียว   
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  ENAKYO KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
----  พกัผ่อนกบัสปารสีอร์ทแบบญี่ปุ่ นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอีกอย่าง
หนึ่งว่า ออนเซน็ (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ การอาบน ้าแร่จะท าใหเ้ลอืดลม
ดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหด้ขีึน้ ---- 

 

วนัท่ีส่ี เอะนะเคียว – มตัสึโมโต้ – ปราสาทมตัสึโมโต้ – สวนผลไม้ ( แอปเป้ิล 
หรือ ลูกแพร์ ) – สวนโออิชิปาร์ค ชมโคเคีย (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 
ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซน็ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมตัสึโมโต้ เพื่อชม ปราสาทมตัสึโมโต้ เป็น 1 ใน 3 ปราสาท
เก่าแก่ที่มคีวามสวยงามที่สุดในญี่ปุ่ น ด้วยรูปทรงการสร้างและสีที่ด าสนิท จงึท าให้
ปราสาทแห่งนี้ไดร้บัฉายาว่า “ ปราสาทอกีาด า ” 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้ชม สวนผลไม ้ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์เกบ็ผลไมต้ามฤดกูาล 

เดอืนมกราคม – เดอืนพฤษภาคม เป็นฤดกูาลของสตรอเบอรร์ี ่(เกบ็แบบไมอ่ัน้) 
เดอืนมถุินายน – ตน้เดอืนกรกฏาคม เป็นฤดกูาลของเชอรร์ี ่(เกบ็แบบไมอ่ัน้) 
เดอืนกรกฏาคม – เดอืนสงิหาคม เป็นฤดกูาลของพชี (เกบ็แบบจ ากดัจ านวนผลไม)้ 
กลางเดอืนสงิหาคม – กลางเดอืนตุลาคม เป็นฤดกูาลขององุน่ (เกบ็แบบไมอ่ัน้) 
เดอืนตุลาคม – กลางเดอืนพฤศจกิายน เป็นฤดกูาลของแอปเป้ิล สาลี ่และลกูพลบั (เกบ็
แบบจ ากดัจ านวนผลไม้) จากนัน้เดนิทางสู่ สวนโออิชิ เพื่อชม โคเคีย (ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ) ซึง่ตัง้อยูร่มิฝัง่ทะเลสาบคาวากูชโิกะฝัง่เหนือ หากสามารถมองขา้มทะเลสาบไป
จะเห็นแมกไม้เชงิภูเขาไฟและภูเขาไฟฟูจไิด้อย่างโดดเด่นเต็มตา ที่นี่เป็นที่นิยมของ
นกัท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นซึง่มาพกัผ่อนตากอากาศ ชมววิแบบชวิๆ ดื่มด ่ากบัความงามของ
ทวิทศัน์ หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบยามานาคาโกะ  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 

   
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



*** ให้ท่านได้อิม่หน าส าราญกบับุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นขาปู
ยกัษ์ ซูช ิขา้วปั้นหน้าต่างๆ พรอ้มเพิม่รสชาตดิว้ยวาซาบติ้นต ารบั หรอืจะเป็นเทมปุระ
ที่ทอดจนกรอบน่ารบัประทานที่เสิร์ฟผกัเครื่องเคียง นอกจากนี้ยงัมี ซารุโซบะ เส้น
เหนียวนุ่มรสชาตเิยีย่ม, ขา้วราดแกงกระหรี,่ ขา้วผดัญีปุ่่ น, ไขตุ๋่น และมโิซะซุป *** 
----  พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ   ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร ่หรอืเรยีกอกีอยา่งหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหด้ขีึน้ 

 

วนัท่ีห้า ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ภเูขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 ( ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ) 
กระเช้าลอยฟ้า ฟจิูพาโนรามิคโรปเวย ์– โตเกียว – ชิปป้ิงชินจกู ุ

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางขึน้ ภเูขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 ( ขึน้กบัสภาพอากาศ ) เป็นภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่า
ศกัดิส์ทิธิแ์ละสวยทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 3,776 เมตร ปัจจบุนัยงัไดร้บัการแต่งตัง้เป็น
มรดกโลกทางวัฒนธรรม หลังจากนั ้นน าท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้า Panoramic 
Ropeway เพื่อขึน้สู่จุดชมววิภูเขาไฟฟูจบินยอดเขา Mt.Tenjo อยู่สูงจากระดบัน ้าทะเล 
1,000 กว่าเมตร ท าให้สามารถมองเหน็ววิทะเลสาบคาวากุจโิกะและววิเมอืงทีร่ายลอ้ม
ทะเลสาบ โดยท่านจะเหน็ภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่างชดัเจนเมื่อขึน้มาถงึดา้นบน นอกจากนี้ยงั
มจีุดที่น่าสนใจ คือ The Bell of Tenjo ซึ่งมีความเชื่อกันว่า ถ้ามองภูเขาไฟฟูจิผ่าน
กรอบรูปหัวใจแล้วสัน่กระดิ่ง ค าอธิษฐานจะเป็นจรงิ และยงัมีรูปปั้นกระต่ายที่เป็น
สญัลกัษณ์ของกระเชา้ลอยฟ้าคาจคิาจติัง้ไวใ้หน้กัท่องเทีย่วถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พเิศษ!! เซท็ป้ิงยา่งบนหนิภูเขาไฟ เป็นเมนูขึน้ชื่อในแถบฟูจ ิให้ทุกท่านไดล้ิม้รสเนื้อหมู
หรือเนื้ อวัวที่ค ัดสรรมาพิเศษน ามาป้ิงบนแผ่นหินภูเขาไฟพร้อมผักตามฤดูกาล 
รบัประทานคู่กบัข้าวสวยร้อนๆ น ้าซุปสูตรต้นต าหรบัของทางรา้นและน ้าจิม้รสเด็ดที่
จดัเตรยีมไวโ้ดยเฉพาะ 
 
 
 
 

 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เพื่อเข้าสู่ ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปป้ิงที่มีชื่อของ

กรุงโตเกยีว ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนิด รา้นรอ้ยเยน สนิค้า
แบรนดเ์นม อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ซานรโิอชอ็ป เสือ้ผา้น าสมยั กระเป๋า รองเทา้วยัรุ่น



อย่างโอนิทสกึะ ไทเกอร์รวมไปถงึเครื่องส าอางคย์อดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO 
KOSE SK-II ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พเิศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรเีมี่ยม  เต็มอิม่กบัเนื้อหมู เนื้อววัที่คดัสรรมา
อย่างด ีลวกพรอ้มผกัสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กบัขา้วสวยรอ้นๆ เสริ์ฟพรอ้ม
น ้าจิม้รสเดด็และซอฟดริง้แบบไมอ่ัน้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
***หมายเหตุ !! ส าหรบัลกูคา้ทีต่อ้งการพกัหอ้งแบบเตยีงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมี
ค่าใชจ้่ายเพิม่ 2,500 บาท ต่อหอ้ง/ต่อคนื และหอ้งมจี านวนจ ากดั 

 

วนัท่ีหก โตเกียว – อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกียว หรือซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียว
ดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท, 
เดก็ช าระเพ่ิมท่านละ 2,400 บาท ) – โตเกียว 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้ให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปป้ิง หรอืซื้อทัวร์เสรมิโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่า
เดนิทางโดยรถไฟ( ผู้ใหญ่ช าระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กช าระเพิ่มท่านละ 2,400 
บาท ) เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจนิตนาการ
ของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ออกไปสมัผสักบั
เครื่องเล่นในหลายรปูแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์เหมอืนอยู่ในอวกาศไปกบั  SPACE 
MOUNTAIN, ระทึกขวญักับ HAUNTED MANSION บ้านผสีิง, ตื่นเต้นกบั SPLASH 
MOUNTAIN, นัง่เรอืผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยอืนบ้านหมีพูห์, ตะลุย
อวกาศไปกับ  BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ ในโลกแห่ง
จนิตนาการกบัการต์ูนทีท่่านชื่นชอบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงหรอืสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่ องกับเครื่องเล่น

หลากหลายชนิดในโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
***หมายเหตุ !! ส าหรบัลกูคา้ทีต่อ้งการพกัหอ้งแบบเตยีงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมี
ค่าใชจ้่ายเพิม่ 2,500 บาท ต่อหอ้ง/ต่อคนื และหอ้งมจี านวนจ ากดั 

 
วนัท่ีเจด็ โตเกียว – วดัอาซะกซุ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



น ำทุกท่ำนชม วดัอาซะกซุ่า เป็นวดัทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดในโตเกยีว ภำยในประดษิฐำนเจำ้แม่
กวนอมิทองค ำที่ ชำวญี่ปุ่ นนิยมมำสกักำระบูชำและพำกนัมำเทีย่วชมควำมยิง่ใหญ่ของ
โคมไฟขนำดยกัษ์ทีม่คีวำมสงูถงึ 4.5 เมตร  
 
 
 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย ให้ท่ำนอสิระกบัย่ำนช้อปป้ิงของเมอืงนำรติะที่ห้ำงสรรพสนิค้ำชื่อดงัอย่ำง ห้างอิออน 

เป็นแหล่งรวบรวมสนิคำ้หลำกหลำยชนิดรอใหท้่ำนเลอืกซือ้ อำท ิเสือ้ผำ้แฟชัน่ น ำสมยั 
กระเป๋ำ รองเทำ้ เครื่องส ำอำงค ์ของทีร่ะลกึ เครื่องใชไ้ฟฟ้ำหรอือุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์
เป็นตน้ ไดเ้วลำอนัสมควร เดนิทำงสู่ สนามบินนาริตะ 

17.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 677 
21.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

อตัราค่าบริการ 
 ก าหนดการเดินทาง :      ตลุาคม 17  –  23 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน 70,900.- 51,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 63,900.- 46,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 56,900.- 41,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 11,900.- 11,900.- 



หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิัทขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลิกการเดินทางหากคณะทวัร์มผีู้เดินทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น 

ราคาตัว๋เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ

ห้องพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม

ต้องเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง

ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรอืห้ามออกนอกประเทศ หรอื ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่ องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไป

กลบัพรอ้มลกูคา้ 1 ท่าน 



- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่

ส ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 

- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินได้ภายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผู้โดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ 

ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบินไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้  ทางลูกค้าต้อง

ชีแ้จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถน าขึน้เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 กก. และมคีวาม กว้าง+



ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรือ่งน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้

50 % ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการ

บนินัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้  


