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ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตยอ์ุทยั โดยสายการบินไทย 

สู่เมืองเกียวโต  นาโกย่า  ชิสึโอกะ  ยามานาชิ  โตเกียว 
 

เกียวโต  สมัผสัประสบการณ์การสวมใส ่ชุดกิโมโน เดนิชม วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 
1,500 ปี และตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม ่
พรอ้มเชญิดื่มสายน้ําศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย, ชมแนวเสาโทรอิ ิณ ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ ลอด
ซุม้ประตูสแีดงทีท่าํเป็นเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร 

ชิสึโอกะ  ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในบรเิวณนัน้, ชมความ
งดงามของวิวภูเขาไฟฟูจิที่จุดชมวิวยูเมะเทอเรซ, ช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมราคา
สบายกระเป๋าทีโ่กเทมบะ พรีเม่ียม เอาทเ์ลท็ 

ยามานาชิ ขึน้ชมความงามทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรคอ์ย่างน่าอศัจรรย ์ณ ภเูขาไฟฟจิู, ชมความงาม
ของตน้โคเคยีทีส่วนโออิชิปารค์ 

 
 



 

 

 
 

โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอมิที่วดัอาซากสุะ, ชอ้ปป้ิงสุดเหวี่ยงที่ย่านชินจูก,ุ ชม
นิทรรศการแสดงผลงานศลิปะแบบดจิทิลั TeamLab Borderless และชอ้ปป้ิงของฝาก
สง่ทา้ยกนัทีอิ่ออน มอลล ์

 

กาํหนดการเดินทาง  12-17 ตลุาคม 2562 
 

วนัแรก            สนามบินสวุรรณภมิู 

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

23.59 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย  
                      เท่ียวบินท่ี TG622 

วนัท่ีสอง          สนามบินคนัไซ - เกียวโต - สมัผสัประสบการณ์ใส่ชดุกิโมโน - วดัคิโยมิสึ - 
                         ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ - นาโกย่า 

07.30 น. เดินทางถงึสนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน้ตอนศลุกากรแล้ว นําทา่นเดนิทางยอ้นรอยประวตัศิาสตรส์ู ่เมืองเกียวโต เมอืง
หลวงเก่าของญีปุ่น่ในชว่งเวลากวา่พนัปี ในชว่งปี ค.ศ.794 ถงึ ค.ศ.1868 ซึง่ไดช้ื่อวา่เป็น
นครแหง่ความงามทางดา้นศลิปะและวฒันธรรมอนัเกา่แก่ของชาวอาทติยอุ์ทยั ทาํให้
นกัทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่นิยมใสชุ่ดกโิมโนเดนิเลน่ในเมอืง 

พิเศษ!! เพ่ือให้เข้ากบับรรยากาศของเมืองเกียวโต นําทุกท่านสมัผสั
ประสบการณ์การสวมใส่ ชดุกิโมโน 

เพือ่เดนิทอ่งเทีย่วชมวดัคิโยมิสึ หรอืวดัน้ําใส ทีต่ดิรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 
สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหม ่ เป็นวดัทีใ่หญ่และเกา่แก่ตัง้อยูบ่รเิวณเนินเขาฮงิาชยิามา่ 
และมทีอ่นซุงวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวั
วหิารใหญ่ซึง่ไมใ่ชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย วดัน้ีมอีายเุก่าแก่ยิง่กวา่
กรงุเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จากระเบยีงแหง่น้ีสามารถ
ถ่ายภาพ ณ จุดทีส่วยทีส่ดุในกรงุเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตได้
งดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึ และเชญิดืม่น้ําศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จาก
ธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา จากนัน้เดนิตามทางสมัผสักบัรา้นคา้ญีปุ่น่ตกแต่งตาม
สมยัเอโดะและเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ทีร่ะลกึ เกีย่วกบัญีปุ่น่ขนานแท ้ อาท ิ ขนมโมจ ิ ที่
ขึน้ชื่อทีส่ดุของญีปุ่น่ เป็นตน้กาํเนิดกระจายขายไปยงัภมูภิาคต่างๆ ของญีปุ่น่ ทัง้ดว้ย 



 

 

 
 

แป้งทีเ่หนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไสถ้ัว่แดงขนานแท ้ หรอืประยกุตเ์ป็นไสส้ตอเบอรร์ี ่
ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดองญีปุ่น่ สาํหรบัคนทีช่อบทานกบัขา้วตม้ อาท ิแตงกวาดอง หวัไช
เทา้ มะเขอืยาว ฯลฯ, ชาเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่ไมแ่พจ้งัหวดัชซิโูอกะ ทีช่ว่ยลดคอเลสเตอรอล 
ชว่ยใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่, เครือ่งเซรามคิญีปุ่น่ทัง้กาน้ําชา ถว้ยชามต่างๆ และของทีร่ะลกึ 
อกีมากมาย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ เพือ่สกัการะพระแมโ่พสพ เทพทีเ่ป็นทีน่บัถอืของ

ชาวญีปุ่น่ โดยสว่นใหญ่จะขอพรใหม้คีวามเป็นอยูส่ขุสบาย และขอพรในเรือ่งของการ
กสกิรรมใหไ้ดผ้ลผลติทีอุ่ดมสมบรูณ์ และในบรเิวณศาลเจา้ทา่นจะพบเหน็รปูป ัน้เทพ
จิง้จอกมากมาย โดยชาวญีปุ่น่ชื่อวา่เป็นทตูสวรรค ์ ผูค้อยนําขา่วสารจากสรวงสวรรคล์ง
มายงัโลกมนุษย ์ ทา่นจะไดต้ื่นตากบัเสาโทรอิทิีเ่รยีงรายเป็นซุม้ประตูสแีดง ซึง่เป็น
สญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขา เสน้ทาง
ยาวถงึ 4 กโิลเมตร และยงัเป็นหน่ึงในฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA 
ทีซ่ายรู ิ นางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตไูปขอพรเทพเจา้เพือ่ใหต้นเองสมความปรารถนา
ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมืองนาโกย่า 

คํา่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัท่ีสาม          นาโกย่า - ชิสึโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ - นิฮงไดระ - จดุชมวิวยเูมะเทอเรซ - 
                         โกเทมบะ พรีเม่ียมเอาทเ์ลต็ - ทะเลสาบคาวากจิู 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
นําทา่นออกเดนิทางสู ่ เมืองชิสึโอกะ ระหวา่งทางนําทา่นแวะชม ทะเลสาบฮามานะ 
ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีส่ดุในบรเิวณนัน้ และยงัเป็นจุดแวะพกัรถทีใ่หญ่
ทีส่ดุสาํหรบันกัทอ่งเทีย่ว ใหท้า่นไดล้องชมิพายปลาไหลและเลอืกซือ้ผลติภณัฑต่์างๆ 
กลบัไปเป็นของฝาก ระหวา่งทางเชญิทา่นเพลนิตากบัทศันียภาพอนัแสนงดงามของ
สองขา้งทาง  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ นิฮงไดระ เพือ่นําทา่นชมววิภเูขาไฟฟูจทิี ่ จดุชมวิวยเูมะ เทอเรซ 

สถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมท่ีส่รา้งขึน้มาเพือ่เป็นจุดชมทศันียภาพอนัสวยงามของเมอืง
นิฮงไดระ และทา่นสามารถมองเหน็ภเูขาไฟฟูจไิดอ้ยา่งสวยงามในวนัทีท่อ้งฟ้าปลอด
โปรง่  จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสู ่ โกเทมบะ พรีเม่ียมเอาทเ์ลท็ ทีร่วบรวมแบรนด์



 

 

ระดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหบุเขารมิทางดว่นสายTomei ทีเ่ชื่อมระหวา่งภเูขาไฟฟูจ-ิ
อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการเลอืกซือ้เลอืกชม

สนิคา้ทีร่วบรวมไวก้วา่ 165 แบรนดด์งัไมว่า่จะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, 
Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกี
มากมาย นอกจากน้ียงัมหีมวดสนิคา้อื่นๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เดก็ ซึง่ราคา
สนิคา้ราคาคอ่นขา้งถูกกวา่ทีอ่ื่นๆ ทีร่วมไวใ้นพืน้ทีก่วา่ 400,000 ตารางฟุต ถอืเป็น
สวรรคแ์หง่การชอ้ปป้ิงของคนญีปุ่น่โดยเฉพาะ   

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว บริเวณทะเลสาบคาวากจิู 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

***อ่ิมอร่อยกบัมือ้พิเศษบฟุเฟ่ตข์าป ู ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปพูร้อมน้ําจ้ิมสไตล์
ญ่ีปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ***  

                         ***จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่
น้ําแร่แล้ว จะทาํให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้*** 

 

วนัท่ีส่ี               ทะเลสาบคาวากจิู - ภเูขาไฟฟจิู - ชมต้นโคเคียท่ีสวนโออิชิปารค์ - โตเกียว -   
                         ช้อปป้ิงท่ีย่านชินจกู ุ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ ภเูขาไฟฟจิู บริเวณชัน้ 5 (ขึน้อยู่กบัสภาพภมิูอากาศ) ทีร่ะดบั

ความสงู 2,500 เมตร ใหท้า่นไดส้มัผสัอากาศอนับรสิทุธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ
กบัภเูขาไฟทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแหง่น้ีและไดช้ื่อวา่มสีดัสว่นสวยงาม
ทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทีย่งัดบัไมส่นิท และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่น่จาก
ดา้นล่างสูบ่นยอดปล่องเขาดว้ยความสงู 3,776 เมตร จากนัน้นําทา่นสู ่ สวนโออิชิ 
ปารค์ สวนแหง่น้ีจะมกีารจดัแสดงไมด้อกนานาชนิดตามฤดกูาลหมนุเวยีนไปเรือ่ยๆ 
และสาํหรบัฤดใูบไมร้ว่งน้ี ตน้ไมท้ีเ่ป็นไฮไลทก์ค็อื ต้นโคเคีย (Kochia) เป็นตน้ไมท้รง
พุม่สเีขยีว แต่เมือ่ถงึฤดใูบไมร้ว่งจะเปลีย่นเป็นสแีดงทาํใหท้ัง้สวนจะเหน็ตน้ไมพุ้ม่แดงๆ 
อยูโ่ดยรอบ เป็นววิทีแ่ปลกตาหาชมไดย้าก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ กรงุโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่น่ อสิระใหท้า่นไดช้้อปป้ิงท่ี

ย่านชินจกู ุยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงั ทีไ่มว่า่นกัทอ่งเทีย่วจากชาตใิดๆ กต็อ้งมาชอ้ปป้ิงทีย่า่น
แหง่น้ี เน่ืองจากมสีนิคา้รองรบักบัความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่วไมว่า่จะเป็นแบรนด์
เนมชัน้นํา สนิคา้นําสมยั ขนมญีปุ่น่ทัง้แบบเก่าและใหม ่ไปจนถงึรา้นอาหารหลากสไตล ์



 

 

อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยัอาทเิชน่ สนิคา้อเิลค็ทรอนิกส ์ เสือ้ผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ เครือ่งสาํอางค ์ฯลฯ  

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัท่ีห้า             โตเกียว - วดัอาซากสุะ - TeamLab Borderless // Digital Art Museum  
                         - อิออน มอลล ์- สนามบินฮาเนดะ  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
นําทา่นเยีย่มชมวดัอาซากสุะ มชีื่ออยา่งเป็นทางการวา่วดัเซนโซ หรอื เซนโซจ ิ
(Sensoji) แต่นิยมเรยีกวา่วดัอาซากุสะเน่ืองจากตัง้อยูใ่นยา่นอาซากุสะ เป็นวดัใน
ศาสนาพทุธ โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐานอยูแ่ละเป็นพระประธานของวดั ที่
ประตูทางเขา้วดัมโีคมสแีดงขนาดใหญ่แขวนอยู ่ ถอืเป็นสญัลกัษณ์หน่ึงของวดัที่
นกัทอ่งเทีย่วนิยมถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ประตูแหง่น้ีมชีื่อวา่ประตูคามนิาร ิ แปลไดว้า่
ประตูสายฟ้า เมือ่ผา่นเขา้มาจะพบกบัถนนนากามเิสะ สองขา้งทางมรีา้นคา้ใหเ้ดนิชม
และชมิไดเ้พลนิๆ โดยมขีองทีร่ะลกึสไตลญ์ีปุ่น่ใหเ้ลอืกซือ้หา และขนมสง่กลิน่หอมเยา้
ยวนชวนใหล้ิม้ลอง สดุถนนเป็นซุม้ประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยูอ่กีซุม้หน่ึงคอืประตูโฮโซ 
หรอืประตูแหง่ขมุทรพัย ์ทา่นสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรอืทีเ่รยีกวา่ 
The New Tokyo Tower แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว จากบรเิวณวดัอาซากุสะ 
ซึง่เป็นสิง่ก่อสรา้งทีส่งูทีส่ดุในประเทศญีปุ่น่โดยมคีวามสงู 634 เมตร โตเกยีวสกายทรี
สรา้งขึน้เพือ่เป็นหอสง่สญัญาณโทรทศัน์และวทิยใุนระบบดจิติอล  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
    บา่ย พาทา่นสมัผสัประสบการณ์ชมพพิธิภณัฑศ์ลิปะแนวใหมท่ีไ่มซ่ํ้าใครที ่ Digital Art 

Museum // TeamLab Borderless พพิธิภณัฑแ์สดงงานศลิปะทีผ่สมผสานระหวา่งงาน
ศลิปะและเทคโนโลยสีามมติลิํ้าสมยั ภายในแบ่งเป็นโซนต่างๆ ถงึ 5 โซน ใหท้า่นได้
เพลดิเพลนิคอื Borderless World, TeamLab Athletics Forest, Future Park, Lamps 
Forest และ EN Tea House จากนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ 
ห้างอิออนมอลล ์ ซือ้ของฝากก่อนกลบั อาท ิ ขนมโมจ ิ เบนโตะ ผลไม ้ หรอืรา้น 100 
YEN ทีส่นิคา้ทัง้รา้นราคา 100 เยนเทา่นัน้  

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินฮาเนดะ เพือ่ทาํการเชค็อนิ 
 
 



 

 

 

วนัท่ีหก            สนามบินฮาเนดะ - สนามบินสวุรรณภมิู 

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

 
  

กาํหนดการเดินทาง  12-17 ตลุาคม 2562 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ค่าตัว๋เครื่องบิน** 
 
หมายเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูเ้ดนิทางจํานวน 25 ท่านขึน้ไป หากผูเ้ดนิทางมไีม่ครบตาม
จาํนวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณใีดๆ  

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

อตัราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตัว๋เครือ่งบิน ราคาไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 47,900.- 27,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 43,300.- 25,300.- 

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

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



 

 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิ ร้านอาหาร สถานที่
ทอ่งเทีย่วหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารในสว่นนัน้ให ้
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่น้ําหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ทา่น 
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) 
**เดก็อายตุํา่กว่า 1 ปีและผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึน้ไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึง่เดียว** 

     7.   คา่ภาษน้ํีามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่6 มิถนุายน 2562 และทา่นตอ้งชาํระเพิม่เตมิใน   
          กรณีทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทีท่า่นไดท้าํการจองทวัรแ์ลว้ 
 
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 ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจาํทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
คา่ทวัรท์ัง้หมด 

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

4. เน่ืองจากตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ชาํระคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณ ี

5. กรณทีาํการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํไดใ้นทุกกรณ ี
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิคา่ตัว๋และคา่ทวัรท์ัง้หมดในทุกกรณ ี
 
 
 
 

4.  



 

 

หมายเหต ุ
 

1. ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะคํานึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้ม
เขา้ประเทศญี่ปุ่น / การนําสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนื
เงนิให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจําหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมื่อ
ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหวา่งการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามกําหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกว่าจะ
ได้รบัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์อาทเิชน่คา่โรงแรม คา่รถรบัสง่ไปสนามบนิ คา่อาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทฯได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ทุก
ประการ 
 

 


