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**เหมาไดร้าคาพิเศษ / เลือกวนัเดินทางเองได ้
**ครบเคร่ือง..เร่ืองสถานท่ีเท่ียว พร้อมไกดน์ าเท่ียวและสายการบินชั้นน า 
** ชมมรดกโลกวหิารใหญ่ “วัดโทไดจิ” ณ เมืองนารา พร้อมกวางนอ้ยคอยตอ้นรับ 
** ร่ืนรมยช์มทิวทศัน์และเก็บภาพความประทบัใจโดย "รถไฟสายโรแมนติก"   
** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” อาทิเช่น สวนมารุยามะ และ PHILOSOPHER’S PATH 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อ่ิมไม่อั้น 
 

**เหมา เหมา 15ทา่นเดนิทาง** 

เร่ิมตน้...39,900.-....เท่ียวครบสุดคุม้ 

ก าหนดการเดนิทาง    มนีาคม - พฤษภาคม 2562  
    (หา้มวนัท่ี 5-14 เมษายน และวนัท่ี 27 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562) 

 
** เลือกวนัเดินทางเองได้ แต่ต้องได้รับการยืนยนัที่นั่งว่าง Q/T/K/V/W จึงสามารถช าระเงินพร้อมออกตัว๋ตามก าหนด** 
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วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินคนัไซ 
20.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
23.15 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

วนัทีส่อง ศาลเจ้าฟูจมิ ิอนิาริ(หรือ สวนมารุยามะ)+ศาลเจ้ายาซากะ+ย่านกอิอง - ย่านสถานีคาวารามาชิ -  
โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ” หรือที่คนไทยชอบเรียกกนัวา่ศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จ้ิงจอกเป็น

ศาลเจา้ชินโต(Shinto)ที่มีความส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต(Kyoto) มีช่ือเสียงโด่งดงัจากประตูโทริอิ (Torii 
Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จ  านวนหลายหม่ืนตน้จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริ 
ที่ผูค้นเช่ือกนัวา่เป็นภูเขาศกัสิทธ ์โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไป
ถึงพชืผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสตัวคู์่กาย(บา้งก็วา่ท่านชอบแปลงร่างเป็นจ้ิงจอก) จึงสามารถพบ
เห็นรูปป้ันจ้ิงจอกมากมายดว้ยเช่นกนั ศาลเจา้แห่งน้ีมีความเก่าแก่มากถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโต
ซะอีก คาดกนัวา่จะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกวา่พนัปีมาแลว้  
**กรณเีลือกช่วงวันเดินทาง 20 มีนาคม - 4 เมษายน  
น าท่านชม “สวนมารุยามะ” สวนสาธารณะที่มอีายแุก่ที่สุดในเกียว
โต ที่นี่มีการปลกูต้นซากุระกว่า 500 ต้น เรียงรายเตม็สวน จุดเด่น
ของสวนสาธารณะแห่งนีคื้อต้นซากุระพนัธ์ุ SHIDAREZAKURA 
หรือ WEEPING DHERRY TREE ขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่านอยู่ใจ
กลางสวน ให้ทุกท่านช่ืนชมความงามของ ดอกซากุระ (ความ
สวยงามของดอกซากุระ..ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)  
จากนั้นน าท่านสู่ “ศาลเจ้ายาซากะ” หรือ ศาลเจา้กิออง ศาลเจา้ช่ือดงัของเมืองเกียวโต ตั้งยูด่า้นหน้าสวนมารุยา
มะ ดา้นหนา้ของอาคารหลกัน้ีเป็นศาลาทีมี่โคมไฟหลายร้อยอนัแขวนอยู ่ในช่วงเยน็จะมีการเปิดประดบัไฟอยา่ง
สวยงาม และจดัศาลเจา้แห่งน้ีมีช่ือเสียงอยา่งมากในเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลกิออนมทัซุริ  ที่จดัในช่วงเดือน
กรกฎาคมของทุกปี  และใหท้่านชอ้ปป้ิง ซ้ือของที่ระลึกสไตลญ์ี่ปุ่ นนานาชนิดที่ยา่น “กิออง” ยา่นเก่าแก่ของ
เมืองเกียวโต ที่ยงัคงลกัษณะบา้นเรือนและส่ิงก่อสร้างที่เป็นสไตลโ์บราณไวไ้ดอ้ยา่งดี ท  าใหไ้ดบ้รรยากาศที่
เหมาะแก่การถ่ายรูปไวเ้ป็นที่ละลึกอยา่งยิง่ 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านสู่ “ย่านสถานีคาวารามาชิ” อยูบ่นถนนชิโจ มีลกัษณะเป็นถนนเสน้ยาวทอดยาวจากตะวนัออกไป

ตะวนัตกจุดศูนยก์ลางจุดตดักนัของถนนชิโจและคาวารามาชิ ทั้งยงัถือเป็นถนนที่เป็นหวัใจของเกียวโตเลย
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ทีเดียว เน่ืองจากเป็นถนนสายหลกัของเมืองที่คึกคกัและเนืองแน่นไปดว้ยนกัท่องเที่ยวจากทั้งในและ
ต่างประเทศอยา่งหนาตา ซ่ึงมีหา้งสรรพสินคา้ขึ้นช่ือที่รู้จกักนัดีในหมู่นกัท่องเที่ยว อาทิ Daimaru, Takashimaya 
และ Fujii Daimaru ที่รวมสินคา้สรรพส่ิงทั้ง สินคา้แฟชัน่, อาหารรวมทั้งสินคา้ทัว่ไปที่รวมไวท้ั้งหมดในที่เดียว
เรียกไดว้า่ไปเดินชอ้ปป้ิงที่น่ีที่เดียวคุณจะไดพ้บกบัสินคา้ทั้งเกียวโตอยา่งครบครัน จากนั้นทางสู่ “โกเบ ฮาเบอร์
แลนด์” เป็นแหล่งบนัเทิงของยา่นน้ี ซ่ึงมีหา้งสรรพสินคา้ที่สร้างดว้ยโมเสค โดยหนัหนา้ออกทะเลขา้งๆ มีสวน
โมเสคขนาดยอ่ม รวมถึงภตัตาคาร เร็งกา้ โซโก ้หา้งสรรพสินคา้โกเบ ฮนัเคียวและโปรมีน่า โกเบช็อปป้ิงมอลล ์
และแหล่งช็อปป้ิง ร้านอาหาร โรงภาพยนต ์และอ่ืนๆมากมาย และมีริมฝ่ังเช่ือมต่อไปถึงสวนมาริเคนได ้
สามารถล่องเรือจากสถานีท่าเรือนากะชูโอ และท่าเรืออ่ืนๆ ออกไปชมสะพานอาคาชิไกเคียว อีกทั้งทิวทศัน์ของ
ตวัเมืองโกเบยามที่มองเขา้มาจากทอ้งทะเลนั้นเป็นภาพที่น่าต่ืนตาอยา่งยิง่ 
 พกัที่ KOBE HOTEL FRUIT FLOWER หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของญี่ปุ่ น แบบไม่อั้น 

 พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน
เซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้ าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 

   
 

วนัทีส่าม นารา - วดัโทไดจ ิ- ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองนารา” เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่ น เพือ่ชม “วัดโทไดจิ” สร้างขึ้นในปี 743 เพื่อแสดง
บุญญาธิการของพระจกัรพรรดิญี่ปุ่ น ผา่นซุม้ประตู “นนัไดมง” ที่ใชเ้สารองรับถึง 18 ตน้  ดา้นล่างมี “ทวาร
บาล” ที่แกะสลกัจากไมไ้ดอ้ยา่งวจิิตร งดงาม เขา้ชม “วหิารไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในโลก” ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ 
“พระไวโรจนะ” ที่มีความสูง 16 เมตรและหนกัถึง 500 ตนั ตวัวหิารหลงัปัจจุบนัถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1706 
เน่ืองจากของเดิมนั้นถูกไฟไหม ้โดยมีขนาดเพยีง1 ใน 3 ของวหิารหลงัเดิม และระหวา่งทางเดินสู่วหิารแห่งน้ี 
และเพลิดเพลินกบัความน่ารักและการป้อนอาหารใหก้บัฝงูกวางมากมายที่ปล่อยใหอ้ยูต่ามธรรมชาติที่ “สวน
กวาง” 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านชม “ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)” (ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) สร้างขึ้นเพือ่เป็นที่อยูข่องเจา้
เมืองในสมยัโบราณ ตวัปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่นเนินเขาที่ไดมี้การส ารวจและพบวา่เคยเป็นที่ตั้งของ
พระราชวงัโบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน ้ าขนาดใหญ่ เพือ่ป้องกนัการ
รุกรานจากขา้ศึก จากนั้นเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง
ไร้ชีดจ ากดับนถนนความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบั
สินคา้มากมาย ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองส าอาง และสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod 
กลอ้ง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเสน้น้ี 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที่ HOTEL OSAKA KEIKO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วนัทีส่ี่ ปราสาททอง คนิคาคุจ ิ( หรือ ถนนสายนักปราชญ์ PHILOSOPHER’S PATH) - เมืองอาราชิยาม่า 
- น่ังรถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเกต็สึเคยีว 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกันว่า “คนิคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพือ่เป็นที่อยูข่องโชกุน
ในสมยัโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน ้ า โอบลอ้มดว้ยสวนสไตลญ์ี่ปุ่ นโบราณที่ไดรั้บการดูแลและอนุรักษไ์ว้
อยา่งดีเยีย่ม ตวัปราสาทโดดเด่นดว้ยสีทองส่องประกายระยบัยามกระทบแสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบลงบนผนื
น ้ าคลา้ยกบัมีปราสาทใตน้ ้ าอีกหน่ึงหลงั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัตวั
ปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ 
**กรณเีลือกช่วงวันเดินทาง 20 มีนาคม - 4 เมษายน น าท่านเดินชม “ถนนสาย
นักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH )” ถนนเส้นนีเ้ป็นทางเดินเลก็ๆ เลยีบคลอง
บิวาโกะ (Biwako) ที่ใสสะอาด ในช่วงเทศกาลชมดอกซากุระผู้คนจ านวนมากที่ต่าง
พากันมาเดินเล่นชมซากุระทีอ่อกดอกสะพร่ังเตม็ต้นตลอดสองข้างทาง เม่ือซากุระ
บานเตม็ที่แล้วถนนเส้นนีก้จ็ะกลายเป็นสีชมพหูวานแหวว ท าให้ได้บรรยากาศอัน
สุดแสนจะความโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติริมคูคลองที่ในหน่ึงปีจะหาชมได้พยีงคร้ังเดียวเท่านั้น ให้ทุกท่าน
ช่ืนชมความงามของ ดอกซากุระ (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)   
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพือ่เดินทางไปสมัผสักบั “รถไฟสายโรแมนติก (Sagano 
Romantic Train)” เสน่ห์ของรถไฟเก่าน้ี มีมุมมองที่น่าร่ืนรมยข์องทิวทศัน์ ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มแม่น ้า 
Arashiyama, Kameoka ใหท้่านสมัผสัสายลมและแสงแดดผา่นภูเขา หุบเขา ดว้ยบรรยากาศสุดโรแมนติก  
**ในกรณรีถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเทีย่ว เช่น ใบไม้เปลีย่นสี, ซากรุะ เป็นต้น อาจเปลี่ยนไปน่ังรถไฟ 
JR ท้องถิ่นแทน* 
และน าท่านชมความสวยงาม ร่มร่ืน ของทิวไผ ่อนัเขียวขจี นบัหม่ืนตน้ตลอดขา้งทาง ณ “สวนป่าไผ่(Bamboo 
Groves)” เป็นเสน้ทางเดินเล็กๆที่ตดัผา่นในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดินเล่นใหบ้รรยากาศที่แปลกและหาได้
ยาก ยิง่ถา้ช่วงไหนที่มีแสงอาทิตยร์อดผา่นตวัป่าไผล่งมายงัพื้นดา้นล่างก็จะยิง่สวยมาก โดยเฉพาะถา้มีลมพดัมา
พร้อมกนัก็จะเป็นเสียงก่ิงกา้นของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่ท  ามาจาก
ตน้ไม ้เช่น ตะกร้าไมไ้ผ,่ ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือเส้ือสานจากไผ ่เป็นร้านดั้งเดิมของคนทอ้งถ่ิน ร้านขายของ
ฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งสองขา้งทาง ก่อนที่เราจะน าท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคยีว(Togetsukyo 
Bridge)” หรือนิยมเรียกวา่ “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสญัลกัษข์องอาราชิยาม่า ถูกสร้างขึ้นในสมยัเฮ
อนัและมีการบูรณะซ่อมแซมอยูเ่ร่ืองๆ สะพานน้ีมีความสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลงันั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่
และดา้นล่างเป็นแม่น ้ าที่ทั้งสองฝ่ัง เป็นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่ นช่ืนชอบ และเล่ืองลือวา่เป็นจุดชมววิที่สวยที่สุดอีก
แห่งในเกียวโต 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที่ OSAKA BAYPLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วนัทีห้่า            ริงคุเอาท์เลท็ - ออิอนพลาซ่า - สนามบินคนัไซ 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ยา่นริงคุทาวน์ เพือ่อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงส่งทา้ยใน “ริงคุเอาท์เลท็” แหล่งรวบรวมสินคา้แบ
รนดเ์นมหลากหลายชนิดในราคาพเิศษกวา่ 120 ร้าน เช่น Coach ,Armani Factory Store, Bally, Gap, Nautica, 
Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin, Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, Diesel, Adidas, 
Citizen, Morgan, Ecco, Tommy Hilfiger, Reebok, ONITSUKA tiger และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ใหท้่านเดินเลือก
ซ้ือสินคา้คุณภาพสูง  
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญี่ปุ่ น ผลไม ้และ
อาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินคนัไซ” เพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบั 

17.25 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673 
22.00 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 

   
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการน าเที่ยวเป็นส าคญัโดย 

มิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ก าหนดการเดนิทาง   มนีาคม - พฤษภาคม 2562  
(หา้มวนัท่ี 5-14 เมษายน และวนัท่ี 27 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562) 

** เลือกวนัเดินทางเองได้ แต่ต้องได้รับการยืนยนัที่นั่งว่าง Q/T/K/V/W จึงสามารถช าระเงินพร้อมออกตัว๋ตามก าหนด** 
 

เดนิทาง   1-19 มนีาคม // 15-26 เมษายน // 7-31 พฤษภาคม 2562 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 15 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 39,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  39,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 37,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -15,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
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เดนิทาง   20 มนีาคม - 4 เมษายน 2562 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 15 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 42,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  42,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 40,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -15,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั +ภาษีสนามบินทุกแห่งตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม  

(ชั้นทศันาจรโปรโมชัน่ GV2…Q,T,K,V,W) 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค  านวณ ณ วนัที่ 15/2/2562) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% + หกั ณ ที่จ่าย 3%  
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง / ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ขากลบัหลงัท าการออกตัว๋ไปแลว้  

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JG) GV2 - SPECIAL KANSAI (KIX-KIX) 5D3N (TG) 

o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์(ด้วยส าเนาหน้าพาสปอร์ต ชัดเจน)เม่ือไดรั้บการคอนเฟิร์มที่นัง่ตามเง่ือนไข จึงช าระเงินมัดจ า 20,000 บาท  
o ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 25 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทางยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o ตัว๋โปรโมชัน่น้ีไม่สามารเปล่ียนคนเดินทางแทนได ้หากเดินทางไม่ได้ต้องท าการซ้ือต๋ัวใหม่เท่าน้ัน 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  

o ต๋ัวโปรโมช่ันนี้ต้องท าการซ้ือขายออกต๋ัวภายในวนัที่  10 มีนาคม 2562 เท่าน้ัน 
 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบุ) 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ส ารองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ท  าใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพ  านกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ  านกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ  าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JG) GV2 - SPECIAL KANSAI (KIX-KIX) 5D3N (TG) 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 
 


