
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOAL JAPAN GRAND KYOTO KUROBE 

TOKYO 

7 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิไทย BY TG   



 

กาํหนดการเดินทาง 

11-17 ตลุาคม 2562 

 

 

วนัที่ โปรแกรมท่องเที่ยว อาหาร โรงแรม 

หรอืเทียบเท่า เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ - - -  

2 สนามบินคนัไซ – อาราชิยาม่า(แตง่ชุดกิโมโน) –  

สะพานโทเก็ตส ึ– ป่าไผ่ – ออนเซ็น   

- - 

 

KAGA ONSEN 

HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

3 สวนผลไม ้– ตลาดปลาโอมิโจ – สวนเค็นโระคุเอ็น –  

ออนเซ็น  

  - UNAZUKI ONSEN 

HOTEL  

หรอืเทียบเท่า 

4 เปิดประสบการณก์บัการนัง่รถไฟชมเขื่อนคุโรเบะ โดย  

KUROBE GORGE RAILWAY  

 
 

 YAMANO HOTEL  

หรอืเทียบเท่า 

5 นัง่กระเชา้ชินโฮตากะ – ปราสาทมตัสโึมโต ้–  

ออนเซ็น+ขาปู   

 
  

TOMINOKO HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

6 ภูเขาไฟฟูจชิั้น 5 – ชอ้ปป้ิงยา่นชินจุกุ –  

สนามบินฮาเนดะ  

 - -  

7 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ   - - -  



 

21.00 น.          กรุป๊ทวัรพ์รอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

ชั้น 4 แถว C เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย 

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร เช็คอินและสมัภาระในการเดินทาง  

23.59 น.          เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 

07.30 น.          เดินทางถึง สนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลการกรเรียบรอ้ยแลว้               

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า(Arashiyama) เป็นอีกเขตหน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวนิยม

มา กนั อยู่ทางตะวกัตกของเกียวโต โดยเร่ิมเป็นท่ีนิยมตั้งแต่สมยัเฮอนั (794-1185) 

เป็นตน้มา และจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมกนัอยา่งคบัคัง่ในช่วงท่ีดอกซากุระบาน

และช่วงใบไมแ้ดงหรือใบไมเ้ปล่ียนสี ตวัเมืองอาราชิยาม่าน้ันจะคึกคกัมากในช่วงวนัหยุด มี

ทั้งรา้นคา้ รา้นอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเท่ียวไดเ้ร่ือยๆ  

สุดพิเศษนาํท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่นํ้าโฮสุกาวะ เมืองคาเมโอกะ  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร       

หลงัรบัประทานอาหาร ใส่ชุดกิโมโน ยอ้นยุคเดินชมเมือง 

สะพานโทเง็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรือท่ีหลายๆคนรูจ้ักกันในช่ือ Moon 

Crossing Bridge” จากตวัเมืองเมื่อขา้งสะพานไปจะเป็นเหมือนเกาะเล็กๆท่ีอยู่กลางแม่น้ํา 

ภายในเกาะเป็นรา้นขายอาหาร ขายสินคา้ ผูค้นนิยมมาเดินเล่นเป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะ

ช่วงเทศกาลฮานามิหรือฤดูชมซากุระ ถือเป็นสะพานท่ีทรงคุณค่าทางประวัติศาสตรม์ากๆ 

เน่ืองจากถูกสรา้งขึ้ นตั้งแต่ในสมยัเฮอนัประมาณในช่วง ค.ศ. 794 – ค.ศ. 1185 หากก็มี

การบูรณะซ่อมแซมตัวสะพานอยู่เ ร่ือยๆจนมาถึงในปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็นอีกหน่ึง

สญัลกัษณ์สาํคญัของเมืองอาราชิยาม่า ดว้ยความเป็นมาอันแสนยาวนานรวมไปถึงความ

งดงามของสะพานท่ีมีฉากหลังท่ีสุดยอดสุดๆ จากท่ีดา้นหลังจะเห็นภูเขาสูงใหญ่และส่วน

ดา้นล่างเป็นแม่น้ําท่ีทั้งสองฝั่งมีแนบตน้ซากุระเรียงรายเรียบแม่น้ําไปเร่ือยๆ บอกเลยว่า

ช่วงฤดใูบไมผ้ลิน่ีสวยพีคขัน้เทพ เรียกไดว้า่เป็นอีกหน่ึงจุดชมซากุระยอดนิยม 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ - - - 

วนัที่ 2 สนามบินคนัไซ – อาราชิยาม่า(แตง่ชุดกิโมโน) – 

สะพานโทเก็ตสึ – ป่าไผ่ – ออนเซ็น +ขาปู    

- เที่ยง เยน็ 



 
        

สวนป่าไผ่(Bamboo Groves)ท่ีตั้งอยู่ท่ีอาราชิยาม่าในเกียวโตน้ันนับเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 

ทางธรรมชาติท่ีดังมากๆของท่ีน่ี เช่ือว่าถา้พูดถึงป่าไผ่ปุ๊บตอ้งนึกถึงท่ีน่ีเป็นอันดับแรก

แน่นอน ถา้คนท่ีช่ืนชอบวิธีชีวิตเรียบง่ายและยงัชอบเดินเล่นท่ามกลางบรรยากาศป่าๆตอ้ง

ไมพ่ลาดอยา่งเด็ดขาด เพราะท่ีป่าไผ่แห่งน้ีจะมีเสน้ทางเล็กๆท่ีรายลอ้มไปดว้ยป่าไผ่ท่ีสุดสุด

ลกูหลูกูตาเดินทีกล่ินไผ่หอมนิดๆก็โชยมา ขนาดวนัท่ีแดดรอ้นๆมาท่ียงัไม่รอ้นมากเท่าไหร่

เลยล่ะค่ะ น่าจะเป็นเพราะปริมาณไผ่อีกทั้งยงัความสงูท่ีช่วยกนัเร่ืองความรอ้นไปไดม้าก ถา้

ไมอ่ยากเดินก็ยงัมีบริการรถลากแบบโบราณๆใหไ้ดล้องนัง่กนัเพลินๆอีกดว้ย นอกจากน้ียงั

จะมีรา้นขายของท่ีระลึกท่ีเน้นสินคา้ท่ีทําจากตน้ไผ่และของทอ้งถ่ินเป็นหลักไม่ว่าจะเป็น 

ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือเส้ือสานจากไผ่ ไวใ้หไ้ดช็้อปป้ิงกนัเบาๆเป็นของ

ฝากอีกดว้ย 

นาํท่านสู่ที่พกั โรงแรม KAGA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นาํท่านอาบนํ้าแร่สปารีสอรท์สไตลญ์ี่ปุ่นแท้ๆ ที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและ

ผิวพรรณที่ดี 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําท่านเขา้สู่ สวนผลไม ้ใหท่้านไดล้ิ้มรสตามฤดูกาล ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการทาํ

กิจกรรมเก็บผลไมส้ดๆในสวน และไดร้บัประทานผลไมส้ดๆจากตน้ พรอ้มเก็บพรอ้มความ

ประทบัใจไมรู่ลื้ม 

 

ตลาดโอมิโจอิจิบะ คือตลาดช่ือดงักลางใจเมืองคะนะซะวะ เร่ิมเปิดใหบ้ริการเมื่อ 400 ปี

ก่อนในฐานะตลาดเชา้ ในยุคศกัดินา ตลาดแห่งน้ีเคยเป็นแหล่งอาหารสาํคญัของแควน้คะ

กะ และเร่ิมเปิดใหบ้ริการแก่คนทัว่ไปในปี 1904 หลงัจากน้ัน ตลาดแห่งน้ีไดร้บัความนิยม

มากขึ้ น เร่ือยๆจนไดร้บัสมญานามว่า “ครวัแห่งคะนะซะวะ” คราครํา่ไปดว้ยชาวบา้นใน

ทอ้งถ่ินและนักท่องเท่ียวอยู่เสมอ ภายในตลาดมีรา้นคา้ประมาณ 170 รา้น จาํหน่าย

อาหารทะเล ผักสด เน้ือสัตว ์กับแกลม้ ขนม ของใชใ้นชีวิตประจาํวนั ดอกไม ้และสินคา้

อ่ืนๆอีกมากมาย ลองไปสมัผัสบรรยากาศท่ีแสนครึกคร้ืนของตลาด พ่อคา้ส่งเสียงเซ็งแซ่

วนัที่ 3 สวนผลไม ้– ตลาดโอมิโจ  – สวนเค็นโคคุเอ็น – ออนเซ็น เชา้ เที่ยง เยน็ 



 
อย่างมีชีวิตชีวา นอกจากน้ี ตลาดโอมิโจยงัมีช่ือเสียงเร่ืองรา้นอาหาร คุณจะไดพ้บกบัเมนู

ขา้วหนา้ปลาดิบ และซชิูสดใหม่ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันนําท่านเขา้สู่ สวนเค็นโระคุเอ็น(Kenrokuen Garden) นับเป็นแลนมารก์ท่ีโดดเด่น 

มากๆของเมืองคานาซาวะ(Kanazawa)ท่ีสายธรรมชาติอยากเห็นสวนงามๆตอ้งมาใหไ้ด้

เลย เพราะท่ีน่ีน้ันไดช่ื้อว่าติด1 ใน 3 ของสวนท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น ท่ี

บอกเลยว่ามาแลว้ตอ้งฟินอินไปกบัทัศนียภาพความงดงามภายในสวนท่ีสวยไม่ซํ้าในทุกๆ

ฤดแูน่ๆ โดยช่ือ“เค็นโรคุ” น้ันหมายความถึง สวนท่ีมีองคป์ระกอบท่ีดี 6 อย่างดว้ยกนั ก็คือ

พ้ืนท่ีท่ีกวา้งขวาง, บรรยากาศท่ีเงียบสงบ, ความลงตวั, ความเป็นมาอนัยาวนาน, แหล่งน้ํา, 

และทศันียภาพลอ้มรอบท่ีสวยงามตระการตา บอกเลยว่าสวนแห่งน้ีมีอย่าครบไม่มีขาดไป

ซักขอ้ แบบว่าพอเขา้มาปุ๊บจะไดเ้ห็นทั้งวิวทิวทัศน์ของบ่อน้ํา หุบเขาอนัสวยงามและบา้น

หลงันอ้ยใหญ่ท่ีใชใ้นการผลิตชาท่ีมีช่ือเสียงนัน่เอง ไม่ว่าจะมาช่วงฤดูไหนก็รบัรองว่าสวยไม่

ยิ่งหย่อนไปกว่ากนั โดยเฉพาะถา้ชอบซากุระแลว้ล่ะก็มาท่ีน่ีรับประกันความฟินมีรอ้ยให้

รอ้ยเลย เพราะวา่สวยตระการตาอลงัการงานสรา้งมาก ยิ่งช่วงไหนท่ีมีการเปิดไฟกลางคืนน่ี

บอกไดค้าํเดียวว่าเด็ด เรียกไดว้่าเป็นสวนสไตลญ่ี์ปุ่นดั้งเดิมแท้ๆ ท่ีงดงามประหน่ึงอยู่สรวง

สวรรคก็์ไมป่านเลย 

นาํท่านสู่ที่พกั โรงแรม UNAZUKI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

คํา่          รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านอาบนํ้าแร่สปารีสอรท์สไตลญ์ี่ปุ่นแท้ๆ ที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและ

ผิวพรรณที่ดี 

 

 

 

 

 

 



 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําท่าน เปิดประสบการณ์กับการนัง่รถไฟชมเข่ือนคุโรเบะ โดย KUROBE 

GORGE RAILWAY หุบเขาคุโรเบะ(Kurobe Gorge) เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ี

สวยงาม ตั้งอยู่ในป่าทางทิศเหนือของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่น ตัดผ่านแม่น้ําคุโรเบะ(Kurobe 

River) และนับเป็นหน่ึงในหุบเขาท่ีลึกท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น ประกอบดว้ยแนวหน้าผาสูง

ชัน ป่าหนาทึบท่ีอุดมสมบูรณ์ และน้ําพุรอ้นกลางแจง้ ทําใหส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นจุดหมาย

ปลายทางท่ีโด่งดงัสาํหรบันักท่องเท่ียวผูช่ื้นชอบธรรมชาติ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

วิธีการท่องเท่ียวของหุบเขาคุโรเบะคือการนัง่รถไฟชมวิวสายหุบเขาคุโรเบะ(Kurobe Gorge 

Railway) ซ่ึงเดิมสรา้งขึ้ นเพ่ือต่อเติมโครงสรา้งของเขื่อนคุโรเบะ(Kurobe Dam) ปัจจุบนัได้

เปิดให้นักท่องเท่ียวได้ใช้บริการ เส้นทางรถไฟแห่งน้ีคดเค้ียวและยาวประมาณ 20 

กิโลเมตร 

รถไฟชมวิวสายหุบเขาคุโรเบะน้ีจะมีดว้ยกันทั้งหมด 4 สถานี เร่ิมตน้ท่ีสถานี Unazuki 

Stationแลว้ไปท่ี Kuronagi Station, Kanetsuri Station แลว้จบท่ีสถานี Keyakidaira 

Station ใชเ้วลาเดินทางทั้งหมดประมาณ 80 นาที ระหว่างการเดินทางขบวนรถไฟจะวิ่ง

ผ่านสะพาน 20 แห่ง และลอดอุโมงคอี์กกว่า 40 อุโมงค ์นักท่องเท่ียวจะไดช้มทศันียภาพ

อันงดงามของหุบเขาเบ้ืองล่าง นอกจากน้ีรถไฟจะจอดตามสถานีต่างๆระหว่างทาง ซ่ึง

สามารถแวะเยี่ยมชมและสาํรวจไดใ้นแต่ละสถานีอีกดว้ย 

นาํท่านสู่ที่พกั โรงแรม YAMANO HOTEL หรือเทียบเท่า 

คํา่         รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านอาบนํ้าแร่สปารีสอรท์สไตลญ์ี่ปุ่นแท้ๆ ที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและ

ผิวพรรณที่ดี 

 

 

 

วนัที่ 4 เปิดประสบการณก์บัการนัง่รถไฟชมเข่ือนคุโรเบะ โดย  

KUROBE GORGE RAILWAY 

เชา้ เที่ยง เยน็ 

https://www.talonjapan.com/kurobe-dam/
https://www.talonjapan.com/unazuki-station/
https://www.talonjapan.com/unazuki-station/
https://www.talonjapan.com/kuronagi-station/
https://www.talonjapan.com/kanetsuri-station/
https://www.talonjapan.com/keyakidaira-station/
https://www.talonjapan.com/keyakidaira-station/


 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

หลังจากน้ัน นําท่าน นัง่กระเชา้ชินโฮตากะ(Shin-Hotaka Ropeway) อีกหน่ึงแหล่ง

ท่องเท่ียวแลนดม์ารก์ยอดฮิตของโอคุฮิดะ(Okuhida) ท่ีบอกเลยว่ามาโอคุฮิดะแต่ไม่มาขึ้ น

กระเชา้น่ีพลาดอย่างแรงเลย เพราะท่ีน่ีน้ันเรียกไดว้่าเป็นหน่ึงในกระเชา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่นเชียวนะคะ โดยจะขึ้ นไปยงับนยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ

(Oku-Hotakedake) วิวท่ีจะไดเ้ห็นเวลาขึ้ นกระเชา้น่ีดีงามมากๆ แบบว่าทั้งสวยทั้งสูงแบบ

ไมต่อ้งเหน่ือยปีนใหล้าํบาก เน่ืองจากความสูงของยอดเขาแห่งน้ีทาํใหก้ารปีนเขาน้ันจะตอ้ง

เป็นผูม้ีประสบการณแ์ละมีความเช่ียวชาญเท่าน้ัน แต่คนทัว่ๆไปอย่างเราๆก็ยงัจะไดเ้ห็นวิว

สวยๆแค่ขึ้ นกระเชา้น่ีเอง 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ปราสาทมัตสึโมโตะ(Matsumoto Castle) ตั้งอยู่ท่ีเมืองมตัสึโมโตะ(Matsumoto) ภายใน

จงัหวดันากาโน่(Nagano) นับว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีปังมากๆของเมืองแห่งน้ี แถมยงั

เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมท่ียงัคงสภาพสมบรูณแ์ละสวยงามท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่นอีก

ดว้ย ซ่ึงหาไดย้ากนะคะในญีปุ่นท่ีจะไดดู้ปราสาทแบบดั้งเดิมจริงๆ เพราะส่วนมากจะถูก

ทําลายในช่วงยุคหน่ึงมาก่อนเกือบทั้งน้ัน เหลือไม่ก่ีท่ีเท่าน้ันท่ีจะคงสภาพดั้งเดิมได ้อีก

ทั้งตวัปราสาทเองยงัโดดเดเด่นมีเอกลกัษณแ์ปลกตาจากท่ีอ่ืน 

นาํท่านสู่ที่พกั โรงแรม TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

คํา่           รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ 

นาํท่านอาบนํ้าแร่สปารีสอรท์สไตลญ์ี่ปุ่นแท้ๆ ที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและ

ผิวพรรณที่ดี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากน้ันนําท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ(mount Fuji) เป็นภูเขาท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลกเป็นสญัลกัษณข์อง

ญ่ีปุ่น มีความสูงท่ีสุดในประเทศ 3,776 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล มีนักปีนเขามากมายท่ี

ปรารถนาท่ีจะไปพิชิตยอดของมนั “ท่ีราบสูงอิซุ”เป็นรีสอรท์แถบคนัโตท่ีไดร้บัความนิยม,มี

พิพิธภณัฑท่ี์ไม่เหมือนใครมากมาย “เมื องน้ําพุรอ้นอิโต” ซ่ึงขนาบขา้งดว้ยทะเลและภูเขา

วนัที่ 5 นัง่กระเชา้ชินโฮตากะ – ปราสาทมัตสึโมโต ้– ออนเซ็น+ขาปู เชา้ เที่ยง เยน็ 

วนัที่ 6 ภูเขาไฟฟูจชิั้น 5 – ชอ้ปป้ิงยา่นชินจุกุ – สนามบินฮาเนดะ – 

กรุงเทพฯ 

เชา้ - - 

https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/


 
และเป็นท่ีรูจ้กัในฐานะของ “เมืองน้ําพุรอ้น” ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของอิซุ ส่วน “ทาง

ตะวนัตกของอิซุ”น้ันเต็มไปดว้ยชายฝัง่ทะเลท่ีสวยงามและน้ําพุรอ้นท่ีคอยช่วยคลายความ

เหน่อยลา้ของนักท่องเท่ียว น้ําพุรอ้นกลางแจง้ท่ีสามารถชมภเูขาไฟฟจิูก็มีไวค้อยบริการ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 หลงัจากน้ัน นําท่านชอ้ปป้ิง ชินจูกุ(Shinjuku) เป็นย่านชอ้ปป้ิงยอดฮิตท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

โตเกียว มาท่ีน่ีมีครบทุกส่ิงอยา่ง ไมว่า่จะเป็นแฟชัน่ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองสาํอางค์ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือรา้นขนม รา้นอาหาร ผับ บาร์มากมายก็รวมกันอยู่ท่ีน่ี แถมท่ีน่ียัง

เดินทางมาไดส้ะดวกมากๆเพราะอยู่ใจกลางเมืองมีรถไฟและรถไฟใตดิ้นหลายสายมาตัด

กนับริเวณน้ีดว้ย  

 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยั 

     ถึงเวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ 

 00.20 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 

 04.50 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 7 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ เชา้ - - 



 

อตัราค่าบริการ      

วนัเดินทาง ผ ูใ้หญ่ 
1 ผ ูใ้หญ่+1 เด็ก

มีเตียง 
เด็กมีเตียง 

เด็กไม่มี

เตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

11-17 ตลุาคม 2562 65,900 62,900 62,900 59,900 9,900 

ราคาไม่รวมตัว๋

เครือ่งบิน 
45,900 42,900 42,900 39,900 - 

ราคาเด็กทารก อาย ุต่ํากว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 

***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละครัง้ตอ้งมีผ ูเ้ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไป*** 

หากมีผ ูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกร ุป๊ หรอืเกบ็ค่าใชจ่้าย

เพ่ิมเติม 

 

 

 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการท่ีระบุเท่าน้ัน 

 ราคาน้ีรวมภาษีนํ้ามนั ณ. วนัที่ 29 ส.ค. 2561  และ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัภาษีนํ้ามนัข้ึน 

หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเตมิ โดยทางบริษทั จะแจง้ใหท้ราบก่อนการออกตัว๋เครื่องบิน 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่าน้ัน  

 ค่าพาหนะรบัส่งตามรายการนําเท่ียวท่ีระบุเท่าน้ัน   

 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่าน้ัน     

 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่าน้ัน       

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่าน้ัน 

 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ําหนักไมเ่กิน 30 กก. 

 บริการน้ําวนัละ 1 ขวด 

 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 



 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไมถึ่ง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 

ท่านละ  500,000 บาท ...)  

    

 

 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง หรือพาสปอรต์   

       ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเติมจาก 

 รายการท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้เป็นตน้   

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวา่สายการบินกาํหนด คือ 20 กิโลกรมัต่อท่าน 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสาํหรบัคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 

 ค่าภาษีน้ํามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% ซ่ึงตอ้งจา่ยเพ่ิมจากราคาค่าทวัร ์

 

  

เมื่อท่านทาํการจองทวัรก์บัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมดัจาํค่าทวัรท่์านละ  10,000-20,000 บาท 

(ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัทาํ

การ  

 

 

 

 



 
  

  

***กรุณาพิจารณาเง่ือนไขตา่งๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัรข์องบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร*์** 

หากท่านไดท้าํการจองทวัร ์ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเง่ือนไขทุกอยา่งเรียบรอ้ยแลว้ 

 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั     หกัเงินมดัจาํท่านละ 5,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วนั   หกัค่ามดัจาํจาํนวนเต็มทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร ์

 

ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ้่าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ ก็ตาม 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด*** 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิ เรื่องตัว๋เครื่องบิน  

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้

กาํหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบิน

ไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิ เรื่องโรงแรมที่พกั  

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 

  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 



 
ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องสมัภาระ และค่าพนกังานยกกระเป๋า (Porter)  

    สาํหรบัน้ําหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรมั (สาํหรบั

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

    สาํหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนํ้าขึ้ นเคร่ืองได้ ตอ้งมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร 

(18 น้ิว)  

   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํา่กว่ามาตรฐานได้ ทั้งน้ี

ขึ้ นอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน้ําหนักเกิน 

(ท่านตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

   ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

 

หมายเหต.ุ. (สาํคญัมาก ผูโ้ดยสารที่เดินทางตอ้งรบัทราบ และยนิยอม ก่อนการเดินทาง 

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 

อคัคีภัย หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ์) โดยทาง

บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร ์เน่ืองจากเหตุการณค์วามไมส่งบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 

อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยู่เป็น

ปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

ค่าใชจ้า่ย เน่ืองจากทางบริษัทไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปแลว้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน ในกรณีดงัน้ี 

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ  

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้

เมืองหา้มเดินทาง  

** กรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  



 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนัก

อยูใ่นประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้ับท่าน หากเกิดเหตุการณ์

ดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


