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** ร่ืนรมยช์มทิวทศันด์ว้ยการนัง่ "รถไฟสายโรแมนติก" ถือวา่เป็นเสน่ห์ของรถไฟเก่าน้ี 
** ชมหมู่บา้นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่่ามกลางหุบเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ 
** ชมทศันียภาพอนังดงามดุจภาพวาด “คามโิคจ”ิ ซ่ึงไดรั้บความนิยมของคนญ่ีปุ่นเพื่อพกัตากอากาศ 
** ชมมรดกโลกวหิารใหญ่ “วดัโทไดจิ” ณ เมืองนารา พร้อมกวางนอ้ยคอยตอ้นรับ 
** ชม "ปราสาทมตัสึโมโต้" สัญลกัษณ์ของเมือง และไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีมีความสวยงามท่ีสุด 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ี่ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง 19 - 24 ตุลาคม 2560 (วนัปิยะมหาราช) 

(หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่วบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ) 
 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินคนัไซ 
20.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 
23.30 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง ปราสาททองคนิคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเกต็สึเคยีว -
ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ 

07.00 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกนัวา่ “คินคาคุจิ” ปราสาทท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยูข่องโชกุน
ในสมยัโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน ้า โอบลอ้มดว้ยสวนสไตลญ่ี์ปุ่นโบราณท่ีไดรั้บการดูแลและอนุรักษไ์ว้
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อยา่งดีเยีย่ม ตวัปราสาทโดดเด่นดว้ยสีทองส่องประกายระยบัยามกระทบแสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบลงบนผนื
น ้าคลา้ยกบัมีปราสาทใตน้ ้าอีกหน่ึงหลงั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัตวัปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพื่อเดินทางไปสัมผสักบั “รถไฟสายโรแมนติก (Sagano Romantic 
Train)” เสน่ห์ของรถไฟเก่าสุดคลาสสิคน้ีมีมุมมองท่ีน่าร่ืนรมยข์องทิวทศัน์ตลอดเส้นทาง ท่านจะไดช้มความ
งามของแมกไม ้โตรกผา ภูเขา เรียบแม่น ้าโฮซูกาวา ดว้ยบรรยากาศสุดโรแมนติก  
**ในกรณีรถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเทีย่ว เช่น ใบไม้เปลี่ยนสี, ซากรุะ เป็นต้น อาจเปลี่ยนไปน่ังรถไฟ 

JR ท้องถิน่แทน** 
จากนั้นน าท่านชมความสวยงาม ร่มร่ืน ของทิวไผ ่อนัเขียวขจี นบัหม่ืนตน้ตลอดขา้งทาง ณ “สวนป่าไผ่
(Bamboo Groves)” เป็นเส้นทางเดินเล็กๆท่ีตดัผา่นในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดินเล่นใหบ้รรยากาศท่ีแปลก
และหาไดย้าก ยิง่ถา้ช่วงไหนท่ีมีแสงอาทิตยร์อดผา่นตวัป่าไผล่งมายงัพื้นดา้นล่างก็จะยิง่สวยมาก โดยเฉพาะถา้มี
ลมพดัมาพร้อมกนัก็จะเป็นเสียงก่ิงกา้นของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองท่ี
ท ามาจากตน้ไม ้เช่น ตะกร้าไมไ้ผ,่ ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือเส้ือสานจากไผ ่เป็นร้านดั้งเดิมของคนทอ้งถ่ิน 
ร้านขายของฝาก ของท่ีระลึกต่างๆ ซ่ึงอยูร่ะหวา่งสองขา้งทาง ก่อนท่ีเราจะน าท่านชม “สะพานโทเกต็สึเคียว
(Togetsukyo Bridge)” หรือนิยมเรียกวา่ “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลกัษข์องอาราชิยาม่า ถูก
สร้างข้ึนในสมยัเฮอนัและมีการบูรณะซ่อมแซมอยูเ่ร่ืองๆ สะพานน้ีมีความสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลงันั้น
เป็นภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่น ้าท่ีทั้งสองฝ่ัง เป็นบริเวณท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ืนชอบ และเล่ืองลือวา่เป็นจุดชมวิว
ท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งในเกียวโต 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม “ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)”(ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยูข่องเจา้
เมืองในสมยัโบราณ ตวัปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีไดมี้การส ารวจและพบวา่เคยเป็นท่ีตั้งของ
พระราชวงัโบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน ้าขนาดใหญ่ เพื่อป้องกนัการ
รุกรานจากขา้ศึก  

 
และน าท่านมุ่งหนา้สู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงไร้ชีดจ ากดับน
ถนนความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสินคา้มากมาย 
ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองส าอาง และสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod กลอ้ง นาฬิกา Mp3 
มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นน้ี 

ชมปราสาท แลนดม์าร์ค โอซากา้   ความเป็นมา มีค่าลว้น ควรศึกษา 

พงัหลายรอบ ซ่อมหลายคร้ัง กวา่จะมา  สวยสง่า ใหท้่านเห็น เช่นทุกวนั 

 

ท่ีแห่งน้ี มีหลายอยา่ง ใหท้่านท่ึง   เป็นท่ีหน่ึง คือหินใหญ่ ก าแพงหนา 
อีกความสวย ทนัสมยั ดา้นในนา   ละลานตา เม่ือยามซา-กุระบาน 
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 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
  พกัท่ี SUNNY STONE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีส่าม เมืองนารา - วดัโทไดจิ - หมู่บ้านนินจาองิะ - มสุิอ ิแจ๊สดรีม เอ้าท์เลต็ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว 
Nabana no Sato 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองนารา” เพื่อสัการะพระใหญ่ ณ “วดัโทไดจิ” สร้างข้ึนในปี 743 เพื่อแสดงบุญญาธิ
การของพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่น ผา่นซุม้ประตู “นนัไดมง” ท่ีใชเ้สารองรับถึง 18 ตน้ ดา้นล่างมี “ทวารบาล” ท่ี
แกะสลกัจากไมไ้ดอ้ยา่งวจิิตร งดงาม เขา้ชม “วหิารไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลก” ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ “พระ
ไวโรจนะ” ท่ีมีความสูง 16 เมตรและหนกัถึง 500 ตนั ตวัวิหารหลงัปัจจุบนัถูกสร้างข้ึนใหม่ในปี 1706 เน่ืองจาก
ของเดิมนั้นถูกไฟไหม ้โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 ของวหิารหลงัเดิม และระหวา่งทางเดินสู่วหิารแห่งน้ี และ
เพลิดเพลินกบัความน่ารักและการป้อนอาหารใหก้บัฝงูกวางมากมายท่ีปล่อยใหอ้ยูต่ามธรรมชาติท่ี “สวนกวาง”  
และน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านนินจาองิะ” ประกอบดว้ยบา้นพกัอาศยัในอดีต ห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง 
ส าหรับจดัแสดงของสะสมท่ีเก่ียวกบัการเป็นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้อมกนัอาวธุนินจาประเภทต่างๆ
ไวใ้หน้กัท่องเท่ียวไดช้มดว้ย รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนินจาดูสักคร้ังก็มีชุดนินจาใหเ้ช่าและขายอีกดว้ย  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ “มิสุอ ิแจ๊สดรีม เอ้าท์เลต็” ซ่ึงเป็น Outlet Malll ดว้ยพื้นท่ีกวา่ 39,300 ตารางเมตร ท่ีน่ีจึง
รวบรวมร้านคา้แบรนด์เนมชั้นน าและร้านอาหารญ่ีปุ่น ท่ีมีช่ือเสียงไวม้ากกวา่ 240 ร้าน นอกจากน้ีก็จะมีส่วนนัง่
พกัเทา้ นัง่พกัผอ่นหลงัเดินชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ กวา่ 200 ท่ีนัง่ ใหท้่านไดซ้ื้อสินคา้มากมายในราคาลดพิเศษ ให้
ท่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั และน าทุกท่านเดินทางสู่ “Nabana no Sato” เพื่อชม เทศกาล
ประดับไฟ ท่ีน่ีนอกจากตอนกลางวนัจะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้ยามค ่าคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปียงัประดบัไฟ
อยา่งสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซ่ึงเป็นงานจดัแสดงไฟท่ียิง่ใหญ่ติดอนัดบั1ของญ่ีปุ่น 
(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึน้ระหว่าง ตุลาคม -  พฤษภาคม ของทุกปี) 
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 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัท่ี GIFU MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีส่ี่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ - ย่านซันมาชิซูจิ - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” น าท่านชมสถานท่ีพิเศษสุด ซ่ึงแสดงถึง
ความสามารถและพยายามของชนชาติญ่ีปุ่นโบราณ หมู่บา้นท่ีไดรั้บเลือกจากองคก์าร ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก
เม่ือปี ค.ศ. 1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าวา่ กสัโช ซ่ึง
แปลวา่พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวับา้นมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างข้ึนโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวั
เดียว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ ใหอิ้สระท่านเดินชม
ความสวยงามของหมู่บา้นแห่งน้ีตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย  

 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านสู่ “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ จวนผูว้า่แห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นใน) เป็น
ทั้งท่ีท างาน และท่ีอยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุน
ตระกูลโตกุกาวา่ ในสมยัเอโดะ หรือกวา่ 300 ปีท่ีแลว้ ให้ท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้พื้นเมือง ณ “เขตเมือง

บ้านชาวนา หลงัคาสูง    มุงดว้ยหญา้ ออกแบบมา สู้หิมะ ในหนา้หนาว 

ภูมิปัญญา คนโบราณ แต่นานเนา   ญ่ีปุ่นเขา รักษาไว ้ไดอ้ยา่งดี 

คือบา้นทรง พนมมือ หรือกสัโช   ยเูนสโก ้บนัทึกไว ้ใหรั้กษา 
สถานท่ี หลายคนฝัน สักวนัมา   เยอืนสักครา ชมความสวย ดว้ยตาเอย 
 

เทศกาล ประดบัไฟ ในหนา้หนาว   สุกสกาว ดว้ยสีสัน อนัสุดสวย 

อลงัการ งานท่ีสร้าง ช่างอ านวย   ท่องเท่ียวช่วย ใหด้งัไกล ไปทัว่แดน 

 

แต่ละท่ี ต่างความงาม ตามคอนเซ็ปต ์  ลว้นน่าเก็บ บนัทึกไว ้ในใจแสน 

เชิญหนุ่มสาว ควงกนัไป เอาใจแฟน  เดินจูงแขน รับรองปล้ืม ลืมหนาวเลย 
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เก่าซันมาชิซูจิ” ซ่ึงเตม็ไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆ ท่ียงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นโบราณ และกล่ินไอ
ในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ก็บบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ 
 พกัท่ี HOTEL AMBIENT AZUMINO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน
เซ็น เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
 

วนัทีห้่า ไร่วาซาบิ - เมืองมตัสึโมโต้ - ปราสาทมตัสึโมโต้ - คามโิคจิ - ออิอนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ไร่วาซาบิ” ต่ืนตาต่ืนใจกบั “ตน้วาซาบิ”มากมาย พร้อมเรียนรู้ถึงขั้นตอนการ
เพาะปลูกและการน ามาท าเป็นอาหาร ท่านสามารถเลือกซ้ือขนมและของท่ีระลึกท่ีท ามาจากวาซาบิสดๆ หรือจะ
เลือกชิม “ไอศกรีมรสวาซาบิ” รสชาติดั้งเดิมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแถบน้ีเท่านั้น อิสระใหท้่านไดบ้นัทึกภาพ
ความงามของแปลงวาซาบิตามอธัยาศยั  

 
และน าท่านเดินทางสู่ “เมืองมัตสึโมโต้” เพื่อชม “ปราสาทมัตสึโมโต้” (ชมดา้นนอก) สัญลกัษณ์ของเมือง และ
ไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่ีสามารถรอดพน้การถูกท าลายจากเพลิงของ
สงครามมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวัปราสาทมีผนงั ท่ีทาดว้ยสีด าสนิทท าใหมี้ฉายาวา่ ปราสาทอีกาด า  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

วาซาบิ ช่ือน้ี ท่ีรู้จกั     นอ้ยคนนกั จะรู้วา่ มาจากไหน 

ตน้หรือหวั ไม่เคยเห็น เป็นเช่นไร    เด๋ียวพาไป ใหส้ัมผสั ชดักบัตา 
เป็นฟาร์มใหญ่ กวา่ใคร ในญ่ีปุ่น    เปิดใหคุ้ณ เท่ียวชมได ้ไร้ปัญหา 
มีหลากหลาย ผลิตภณัฑ ์สรรสร้างมา   เพิ่มคุณค่า วาซาบิ ท่ีปลูกเอง 
ของท่ีน่ี เขาวา่ดี กวา่ท่ีไหน    เป็นเพราะได ้น ้าดีมาก จากเขาสูง 
เสริมเทคนิค การปลูกดว้ย ช่วยบ ารุง   ดว้ยหมายมุ่ง ใหเ้ลิศรส สดทุกค า 
นอกจากน้ี ยงัมีววิ ทิวทศัน์สวย    ประกอบดว้ย แม่น ้าใส ไหลเยน็ฉ ่า 
อีกภูเขา เหล่าตน้ไม ้ไร่ท่ีท า    กงัหนัน ้า คือภาพจ า น าช่ือเอย 
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 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “คามิโคจิ” นบัไดว้า่เป็นสถานท่ีพกัผอ่นท่ีมีช่ือเสียงอยา่งยิง่ ดว้ยทศันียภาพงดงามท่ี
ธรรมชาติไดส้รรสร้างข้ึน และไดรั้บการขนานนามวา่เป็นสถานท่ีพกัตากอากาศ ซ่ึง ณ ท่ีแห่งน้ีในสมยัก่อนยงั
ไม่เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายนกั กระทัง่ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 มิชชนันารีชาวองักฤษช่ือ นายวอลเตอร์ เว
สตนั ไดค้น้พบสถานท่ีแห่งน้ีและไดเ้ขียนแนะน าเมืองคามิโคจิในหนงัสือของเขา จนกระทัง่ปัจจุบนัจึง
กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงท่านสามารถเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของสะพานคปัปะบาชิ สัญลกัษณ์
ของคามิโคจิท่ีทอดขา้มแม่น ้าอะซึสะ เป็นสะพานแขวนท่ีท าจากไม ้หากยนืบนสะพานจะสามารถมองเห็น
เทือกเขายะเกะตะเกะ และเทือกเขาโฮตากะทางดา้นเหนือสวยงามมาก และน าท่านชอ้ปป้ิง “ออิอนพลาซ่า” 
ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ และยงัมี “ร้าน 100 
เยน” สินคา้ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง และเลือกซ้ือของฝากอยา่ง
เตม็ท่ี อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ท่ีสามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบา้นได้
ตามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินนาโกย่า” เพื่อเดินทางกลบั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

   
 

วนัทีห่ก สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ 
00.30 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 647 
04.30 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทวัร์เป็นส าคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

เดนิทาง  19 - 24 ตุลาคม 2560 (วนัปิยะมหาราช) 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 45,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  43,900 บาท 
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เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 41,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -18,000 บาท 

เดก็ทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัท่ี 30/5/2560) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
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o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งทีต้่องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 
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เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


