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ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตยอ์ุทยั  
โดยสายการบินไทย สู่เมืองเซนได  ไอสึ-วาคามตัสึ  นิกโก้  โตเกียว 

 

เย่ียมชมเมืองเก่าไอสึ-วาคามตัสึ ล่องเรอืชมอ่าวมตัสึชิม่าและเพลิดเพลินไปกบั
ทศันียภาพในช่วงใบไม้เปล่ียนสี ช้อปป้ิงแบรนดด์งัและสินค้าญ่ีปุ่ นมากมาย 

 

 

 



 

 

 

 กาํหนดการเดินทาง  29ตลุาคม – 03พฤศจิกายน 2562 

วนัแรก            สนามบินสวุรรณภมิู 

21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

23.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเซนได ภมิูภาคโทโฮค ุประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย  
                      เท่ียวบินท่ี TG626 
 

วนัท่ีสอง          สนามบินเซนได - มตัสึชิมะ - วดัซุยกนัจิ – ล่องเรืออ่าวมตัสึชิม่า - 
                         เซนได - ปราสาทอาโอบะ - วดัไดคนันอน(เจ้าแม่กวนอิม) 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินเซนได จงัหวดัมิยางิ หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน้ตอนศลุกากรแล้ว  นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองมตัสึชิม่า เพื่อนําท่านเขา้ชม 
วดัซุยกนัจิ วดัทีไ่ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตแิละเป็นมรดกทางวฒันธรรมที่
สําคญัของประเทศ วดัแห่งน้ีถูกสร้างขึน้ในปี ค.ศ.828 และเน่ืองจากวดัซุยกนัจน้ีิถูก
สรา้งขึน้มาในช่วงยุคสมยัสงครามอนัยาวนาน ทําใหเ้ราไดเ้หน็ถงึโครงสรา้งทีแ่ปลกตา
ไปจากวดัทัว่ๆไปอาทเิช่น หอสงัเกตุการณ์หรอืทางเดนิทีส่รา้งขึน้เพื่อใหส้ามารถรูไ้ดว้่า
มผีูบุ้กรกุ ซึง่ปรกตเิราจะพบโครงสรา้งแบบน้ีไดต้ามปราสาทต่างๆ ในญีปุ่น่  จากนัน้ นํา
ท่านล่องเรือรบัลมชมอ่าวมตัสึชิม่า ทีม่เีกาะน้อยใหญ่กว่า 260 เกาะ เรยีงรายกนัอยู่
ในทอ้งทะเล ลกัษณะเกาะเป็นแบบหนิขาวปกคลุมไปดว้ยต้นสน เมื่อผสมผสานกบัน้ํา
ทะเลสฟ้ีา เกิดเป็นทศันียภาพที่งดงาม โดยในปีค.ศ. 2013 อ่าวมตัสึชิมะเคยได้รบั
รางวลั “อ่าวท่ีงดงามท่ีสดุในโลก” และยงัตดิอนัดบั 1 ใน 3 จุดชมววิทีส่วยงามทีส่ดุใน
ญีปุ่น่อกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเซนได เมอืงที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ

ของภูมภิาคโทโฮคุ มปีระชากรอาศยัอยู่ราวๆหน่ึงล้านคน  เมอืงเซน็ไดน้ีก่อตัง้โดยได
เมยีวดาเตะ มาซามุเนะ  ซามูไรทีม่ชีื่อเสยีงในภูมภิาคโทโฮคุแห่งน้ี  ภายในตวัเมอืงมี
การปลูกต้นเซลโคว่าเรยีงรายทอดยาวตลอดเสน้ทาง และมสีวนสาธารณะอยู่มากมาย 
จงึทําใหเ้มอืงเซนไดไดร้บัสมญานามว่า “เมอืงแห่งต้นไม”้  นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาท
อาโอบะ หรอืปราสาทเซนได ทีถู่กสรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1601 โดยทา่นดาเตะ มาซามุเนะ 
แมว้า่ในปจัจุบนั ตวัปราสาทจะไมห่ลงเหลอืแลว้ แต่ยงัคงหลงเหลอืกําแพงหนิและประตู
ทีถู่กบรูณะขึน้ใหมอ่กีครัง้ โดยจากบรเิวณซากปราสาท ทา่นสามารถชมววิทวิทศัน์อนั 

 



 

 

 
 
 
งดงามของเมืองเซ็นไดได้ จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ วดัไดคนันอน หรือวดัเจ้าแม่
กวนอมิ ทีม่อีงคเ์จา้แม่กวนอมิสงู 100 เมตร เป็นองคป์ระธาน โดยสามารถเขา้เยีย่มชม
ภายในรปูป ัน้ได ้ภายในม ี12 ชัน้ สามารถชมววิเมอืงเซน็ไดไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัท่ีสาม          เซนได - เส้นทางทองคาํบนัไดซงั - บงึโกชิคินุมะ(บงึน้ํา 5 สี) - ไอสึ-วาคามตัสึ -  
                         ปราสาทสึรกุะ - หมู่บา้นโออจิุ-จคุ ุ- คินูกาว่าออนเซน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 นําท่านออกเดนิทางสู่ เทือกเขาบนัได เพื่อชมความงามของเส้นทางสายทองคาํ

บนัไดซงั ทีไ่ดช้ื่อว่าเสน้ทางสายทองคําน้ี เน่ืองจากท่านจะไดพ้บกบัความงามตระการ
ตาของธรรมชาตใินช่วงใบไมเ้ปลี่ยนส ีทีเ่ปลี่ยนววิภูเขาจากสเีขยีวชอุ่มมาเป็นสเีหลอืง 
ส้ม แดง ทัว่ทัง้ภูเขา กลายเป็นทศันียภาพความงามที่น่าหลงใหล จากนัน้นําท่าน
เดนิทางสู่ บึงโกชิคินุมะ หรอืบงึน้ํา 5 ส ี ใหท้่านไดช้มความงามตามธรรมชาตขิองบงึ
น้ําทีจ่ะมสีสีนัแตกต่างกนัถงึ 5 ส ีไล่ตัง้แต่สน้ํีาตาลเขม้ ไปจนถงึสฟ้ีาเขม้ โดยสขีองน้ํา
จะขึน้อยูก่บัปจัจยัอื่นๆ ดว้ย อาทเิชน่สภาพอากาศ ชว่งเวลาของวนั ฯลฯ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองไอสึ-วาคามตัสึ เพื่อเขา้ชม ปราสาทสึรกุะ หรอืทีเ่รยีกกนัว่า

ปราสาทนกกระเรยีน สร้างขึ้นในปีค.ศ.1384 แต่ปราสาทหลงัที่ท่านจะได้ชมนัน้เป็น
ปราสาทที่สรา้งขึน้ใหม่ในช่วงปีค.ศ.1965 โดยยงัคงไวซ้ึ่งสถาปตัยกรรมแบบเดมิ เพื่อ
เป็นอนุสรณ์ระลกึถงึความกล้าหาญของเหล่าซามูไรเมอืงไอส-ึวาคามตัสกึลุ่มสุดทา้ยที่
ออกรบในสงครามต่อตา้นรฐับาลสมยัเมจ ิ ภายในตวัปราสาทจะมเีรื่องราวความเป็นมา
ของปราสาทรวมถงึวถิชีวีติของเหล่าซามไูรในยคุนัน้ และสามารถชมววิของเมอืงไดจ้าก
ชัน้บนสุดของปราสาทไดอ้กีดว้ย จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านโออจิุจุคุ หมู่บา้น
เลก็ๆ แต่มคีุณค่าทางประวตัศิาสตร ์ในอดตีเมื่อ 400 ปีก่อน หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นจุดแวะ
พกัของเส้นทางสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองไอสึ-วาคามตัสึ และนิกโก้-อิมาอิจ ิ
เปรยีบเสมอืนโรงแรมทีพ่กัสาํหรบันกัเดนิทางในสมยัก่อน ปจัจุบนั อาคารโบราณเหล่าน้ี
ยงัคงถูกอนุรกัษ์เอาไวเ้ป็นอย่างด ีโดยแต่ละหลงัจะเป็นทีพ่กัอาศยับา้ง รา้นขายของที่
ระลกึบา้ง หรอืแมก้ระทัง่รา้นขายอาหารกม็ ี ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นสมัผสับรรยากาศไปกบั
เมอืงโบราณและเลอืกซื้อของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่
เมืองคินุกาว่า 

 



 

 

 
 
 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่  ในโรงแรมท่ีพกั 

                        ***หลงัมื้ออาหาร อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้า
ได้แช่น้ําแร่แล้ว จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้ 

วนัท่ีส่ี              คินุกาว่า - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชก ุ- น้ําตกเคง่อน - ซาโนะ พรีเม่ียม เอาทเ์ลต็ -  
                        โตเกียว 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองนิกโก้ แหล่งพกัผ่อนหยอ่นใจทีส่วยงามและแสนสงบ และยงัคง

รกัษาวฒันธรรมในแบบดัง้เดมิเอาไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี ระหว่างทางเชญิท่านเพลนิตากบั
ทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาติสลับกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแบบฉบับของ
ชาวบ้าน  นําท่านชม ศาลเจ้าโทโชก ุศาลเจ้าประจําตระกูลโทกุกาว่าที่เก่าแก่นับ 4 
ศตวรรษ   และยงัเป็นสุสานของ “โชกุนโทกุกาว่า อเิอยะส”ึ โชกุนผูพ้ลกิชะตาชวีติของ
ชาวญีปุ่น่ ชมสถาปตัยกรรมไมแ้กะสลกัรปูลงิปิดห ูปิดตา ปิดปาก แสดงถงึการใชช้วีติที่
ไม่ยุ่งเกี่ยวกบัเรื่องราวของผูอ้ื่น ซึ่งเป็นแนวทางการดํารงชวีติทีผ่าสุกของชาวญี่ปุ่นใน
ยุคนัน้, อีกหน่ึงประติมากรรมที่พลาดไม่ได้คือภาพแกะสลักแมวหลบั เป็นตัวแทน
สญัลกัษณ์ของความสงบสุขของชาวญี่ปุ่น, ชมความสวยงามของเจดยี ์5 ชัน้ เจดยีท์ี่
รวบรวมคําสอน บทสวดมนต์และสิง่ของมคี่าต่างๆ นอกจากน้ี ศาลเจา้แห่งน้ียงัไดร้บั
การขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลกทางวฒันธรรมของประเทศ
ญีปุ่น่เมือ่ปี 1999 อกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านชมความงามของ "น้ําตกเคง่อน" น้ําตกทีส่งูทีสุ่ดของประเทศญีปุ่น่ เดนิทางสู ่

"จุดชมววิ" โดยการ "ลงลฟิท"์ ไปชัน้ล่างทีท่า่นสามารถดื่มดํ่ากบัภาพของน้ําตกแหง่น้ีได้
งดงามมาก พรอ้มสมัผสักบัสายน้ําทีเ่ยน็ชื่นฉ่ําใจ จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที ่ซาโนะ 
พรีเม่ียม เอาท์เลต็ แหล่งรวบรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่นชัน้นํามากมาย 
อาท ิAdidas, Banana Republic, Beams, Billabong, Casio Watch, Champion, 
Citizen, Coach, Crocs,  Diesel, Gucci, Issey Miyake, Lacoste, Levi’s, New 
Balance, Nike, Oakley, Ray-Ban, Reebok, Sanrio, Seiko, Tory Burch, under 
Armour และสนิคา้อื่นๆ อกีมากมาย 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่มหานครโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่น่ 
  นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 



 

 

วนัท่ีห้า              โตเกียว - วดัอาซากสุะ - ช้อปป้ิงชินจกู ุ- อิออน มอลล ์- สนามบินฮาเนดะ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
นําท่านออกเดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ มชีื่ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ
(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะ เน่ืองจากตัง้อยู่ในเขตอาซากุสะ เป็นวดัใน
ศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัว์คนันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่
ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็นสัญลักษณ์หน่ึงของวัดที่
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลกึ ประตูแห่งน้ีมชีื่อว่าประตูคามนิาร ิแปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขยีนอยู่บนโคมสแีดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเขา้มาจะพบกบั
ถนนนากามิเสะ สองขา้งทางมรีา้นค้าใหเ้ดนิชมและชมิได้เพลนิๆ โดยมขีองที่ระลกึ
สไตลญ์ี่ปุ่นใหเ้ลอืกซือ้ ขนมจากรา้นต่างๆ ส่งกลิน่หอมเยา้ยวนชวนใหล้ิ้มลอง สุดถนน
เป็นซุม้ประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุม้หน่ึงคอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย ์
พอเดนิผ่านเขา้มาในบรเิวณวดัจะเหน็กระถางธูปขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางแจง้ มผีูค้นยนื
โบกควนัธูปเขา้หาตวัเอง เชื่อกนัว่าจะทําใหโ้ชคด ีและมกีระถางกํายานตัง้อยู่ดว้ย การ
โบกควนักํายานเขา้หาตวัเชื่อว่าจะช่วยใหห้ายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนกจ็ะโบกควนั
กาํยานไปทีอ่วยัวะสว่นนัน้ 

กลางวนั  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
บา่ย อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงย่านชินจกู ุย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงั ทีไ่ม่ว่านกัท่องเทีย่วจากชาตใิดๆ 

กต็อ้งมาชอ้ปป้ิงทีย่า่นแหง่น้ี เน่ืองจากมสีนิคา้รองรบักบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว
ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมชัน้นํา สนิคา้นําสมยั ขนมญี่ปุ่นทัง้แบบเก่าและใหม่ ไปจนถึง
ร้านอาหารหลากสไตล์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้า
อเิลค็ทรอนิกส ์เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องสําอาง ฯลฯ จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ 
หา้งสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ ห้างอิออน มอลล์ ซื้อของฝาก ก่อนกลบั อาท ิขนมโมจ ิ
เบนโตะ ผลไม ้หรอืรา้น 100 YEN ทีส่นิคา้ทัง้รา้นราคา 100 เยนเทา่นัน้เอง  

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินฮาเนดะ เพือ่ทาํการเชค็อนิ 

วนัท่ีหก            สนามบินฮาเนดะ - สนามบินสวุรรณภมิู 

00.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
04.50 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 



 

 

 
 
 

 

กาํหนดการเดินทาง  29ตลุาคม – 03พฤศจิกายน 2562 

**ราคารวมรายการทวัรแ์ละตัว๋เครื่องบิน** 
 

 

หมายเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสารจํานวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณใีดๆ  

3. หากผู้เดนิทางมกีารใช้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพือ่เชค็สถานะของทวัรว์า่ออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น้ําหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช ้เน่ืองจากการ
กําหนดน้ําหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยูก่บัการกาํหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิ ร้านอาหาร สถานที่
ทอ่งเทีย่วหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิคา่บรกิารในสว่นนัน้ให ้

 
 

อตัราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตัว๋เครือ่งบิน ราคาไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ  47,900.- 26,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 43,300.- 24,300.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 35,900.- 20,300.- 

สาํหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.- 7,900.- 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่น้ําหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ทา่น 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ทา่นละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ทา่น และสมัภาระถอืขึน้
เครือ่งไดท้า่นละ 2 ชิน้เทา่นัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณหีอ้งพกั
สาํหรบั 3 ทา่น บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคูแ่ลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสาํหรบั 3 ทา่นใหไ้ด ้จาํเป็นตอ้งจดั
หอ้งพกัใหท้า่นเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ทา่น มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ทา่น  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ทา่น มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ทา่น มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. คา่ใชจ้า่ยของมคัคุเทศกท์ีค่อยอาํนวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000.-บาท ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสขุภาพระหวา่งการเดนิทาง) 

**เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีง
ครึง่เดยีว **                                                                                                                        
7.   ค่าภาษีน้ํามนั ที่สายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 และท่านต้องชาํระ
เพิม่เตมิ ในกรณีที่ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากที่ท่านไดท้าํการจองทวัรแ์ล้ว  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่อาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น้ํามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 



 

 

4. คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด  
5. คา่ประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทาํเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตรินุแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. คา่น้ําดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน้ําดื่มระหวา่งทวัร)์ 
7. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  
8. ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เง่ือนไขการชาํระเงิน   

 

1. กรณุาชาํระมดัจาํทา่นละ 15,000.-บาท  
2. กรณุาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ กรณุาชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 

การยกเลิก  

 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิลว่งหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
คนืเงนิมดัจาํทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
คนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุป๊ออกเดนิทางในชว่งวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เชน่ เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลกาํหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาลาํ) จะไมม่ี
การคนืเงนิมดัจาํและคา่ทวัรท์ัง้หมดในทุกกรณ ี

4. เน่ืองจากตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ชาํระคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณ ี

5. กรณทีาํการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํไดใ้นทุกกรณ ี
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นื
เงนิคา่ตัว๋และคา่ทวัรท์ัง้หมดในทุกกรณ ี
 
 
 
 



 

 

หมายเหต ุ

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่น / การนําสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่
ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น นอกจากน้ีทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงนิมดัจําหรือค่าทวัร์ได้ก็
ต่อเมือ่ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหวา่งการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุทําใหก้ารเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์ อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
คา่อาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 
 

 


