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ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตยอ์ุทยั โดยสายการบินไทย 

สู่เมืองคานากาว่า  ยามานาชิ  โตเกียว  นาริตะ  

คานากาว่า สกัการะองคพ์ระใหญ่แหง่เมอืงคามาคุระทีว่ดัโคโตค,ุ  เยีย่มชมปราสาทโอดาวาระ  
โกเทมบะ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โกเทมบะ พรีเม่ียมเอาทเ์ลท็ 
ยามานาชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภเูขาไฟทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่น่ ภเูขาไฟฟจิู, 
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิที ่วดัอาซากซุะ, ชอ้ปป้ิงสดุเหวีย่งใจกลางกรงุโตเกยีวที่

ย่านชินจกู,ุ ชมความงดงามของตน้แปะก๊วยในชว่งใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วนเมจิจินงูไกเอน็ 
นาริตะ  อิออนมอลล ์แหล่งชอ้ปทีร่วมสนิคา้ไวห้ลากหลาย  
 

พเิศษ !!! อ่ิมอร่อยกับบฟุเฟต์ขาปู 

 



 

 

 

กาํหนดการเดินทาง   05-09 ธนัวาคม 2562 
 

วนัแรก             สนามบินสวุรรณภมิู  
 

21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์C (ประตหูมายเลข 2)  
สายการบินไทย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

23.55 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย  
                       เท่ียวบินท่ี TG642 
 

วนัท่ีสอง           สนามบินนาริตะ - คามาครุะ - องคพ์ระใหญ่ไดบทุสึ - โอดาวาระ -  
                          ปราสาทโอดาวาระ - โกเทมบะ พรีเม่ียมเอาทเ์ลท็  
 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดนิทางสู ่เมืองคามาครุะ นําท่านกราบ
นมัสการขอพรหลวงพ่อโตไดบุทสึ พระพุทธรูปสําริดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่
กลางแจง้ ในอดตีกาลเคยประดษิฐานอยู่ในวหิาร แต่ต่อมาในปีค.ศ.1368 วหิารไดถู้ก
พายุพดัจนได้รบัความเสียหายและในปีค.ศ.1495 ก็ถูกคลื่นยกัษ์กลืนโครงสร้างวดั
หายไปในทะเลอีกครัง้ แต่องค์พระมิได้ชํารุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทัง่
ปจัจุบนันบัเป็นเวลากวา่ 800 ปี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ หน่ึงในปราสาททีเ่ป็นตํานานเล่าขานถงึ

ความยิ่งใหญ่ในยุคสมยัโฮโจ ผู้ซึ่งปกครองบ้านเมืองในแถบคนัโตในสมยัอดีตกาล 
ปราสาทแห่งน้ีได้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1447 เพื่อเป็นที่พํานักบนฐานที่มัน่อันสูง
ตระหงา่นซึง่สามารถสงัเกตการณ์ไดอ้ย่างกวา้งไกล แต่ใครไหนเลยจะล่วงรูว้่า สถานที่
แห่งน้ีจกัเป็นดัง่อนุสรณ์สถานสุดทา้ยแห่งตระกูลโฮโจ อุจมิาสะและจบสิน้ยุคสมยัโฮโจ
นับแต่บดันัน้เป็นตน้มา และในปจัจุบนัปราสาทโอดาวาระ ไดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
ทางประวตัศิาสตรข์องประเทศญี่ปุ่นอกีดว้ย จากนัน้นําท่านออกเดนิทางสู่ โกเทมบะ 
พรีเม่ียม เอาทเ์ลท็ ทีร่วบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขารมิทางด่วนสาย
Tomei ทีเ่ชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิอุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ใหท้่าน
ไดอ้สิระกบัการเลอืกซื้อเลอืกชมสนิคา้ทีร่วบรวมไวก้ว่า 165 แบรนดด์งัไม่ว่าจะเป็น 
Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent 
Rive Gauche, Gap และอกีมากมาย นอกจากน้ียงัมหีมวดสนิคา้อื่นๆ อยา่งรองเทา้ 



 

 

กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งราคาสนิค้าราคาค่อนขา้งถูกกว่าที่อื่นๆ ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 
400,000 ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรคแ์หง่การชอ้ปป้ิงของคนญีปุ่น่โดยเฉพาะ   

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปูพร้อมน้ําจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ***  

                         ***จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่
น้ําแร่แล้ว จะทาํให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้*** 

 

วนัท่ีสาม           ภเูขาไฟฟจิู - โตเกียว - สวนเมจิจิงกไูกเอน็ - ชินจกู ุ 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 นําท่านเดินทางสู่ ภเูขาไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ) ที่ระดบั

ความสงู 2,500 เมตร ใหท้า่นไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ
กบัภูเขาไฟที่เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งน้ีและไดช้ื่อว่ามสีดัส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และมคีวามสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจาก
ดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสงู 3,776 เมตร นําท่านเดนิทางสู่ กรงุโตเกียว 
เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่น่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ สวนเมจิจินงูไกเอน็ ทีร่มิถนนสองขา้งทางกว่า 300 เมตร เรยีงราย

เต็มไปด้วยต้นแปะก๊วย ที่พรอ้มใจกนัเปลี่ยนสใีบเป็นสเีหลอืงสว่างสดใส โดยภายใน
บรเิวณนัน้มรีา้นคา้มากมายมาออกรา้น รวมถงึชมการแสดงสดทีเ่หล่าศลิปินเปิดหมวก
มาทาํการแสดง รวมถงึศลิปินวาดรปูหลายทา่นทีม่านัง่ถ่ายทอดบรรยากาศลงสูผ่นืผา้ใบ 
ทาํใหบ้รรยากาศภายในสวนอบอวลไปดว้ยความสนุกสนาน เหมาะกบัการพกัผอ่น 
จากนัน้อสิระใหท้่านได ้ช้อปป้ิงท่ีย่านชินจูก ุย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงั ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยว
จากชาตใิดๆ กต็อ้งมาชอ้ปป้ิงทีย่า่นแหง่น้ี เน่ืองจากมสีนิคา้รองรบักบัความตอ้งการของ
นกัทอ่งเทีย่วไมว่า่จะเป็นแบรนดเ์นมชัน้นํา สนิคา้นําสมยั ขนมญีปุ่น่ทัง้แบบเก่าและใหม ่
ไปจนถงึรา้นอาหารหลากสไตล ์อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยัอาทเิช่น สนิคา้
อเิลค็ทรอนิกส ์เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งสาํอาง ฯลฯ  

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 
 



 

 

 
 

วนัท่ีส่ี               โตเกียว...อิสระท่องเท่ียวเมืองโตเกียวด้วยตวัท่านเอง หรือ เลือกซ้ือทวัรเ์สริม
โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเตม็วนั ใหท้่านไดเ้ดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่ว หรอืแหล่งชอ้ปป้ิงต่างๆ โดยตวัท่าน
เอง หรอื เลอืกซือ้ทวัรด์สินียแ์ลนด ์เดนิทางโดยรถไฟ (ค่าดสินียแ์ลนดท์่านละ 2,500.- 
บาท ซึ่งราคาน้ียงัไม่รวมค่ารถไฟของลูกทวัรแ์ละไกด)์ ***ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง 
เน่ืองจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ*** 
โตเกียวดีสนียแ์ลนด์ โลกแห่งจนิตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดสินีย์แลนด์
แหง่แรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้ง
กวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนุกสนานกบัเครือ่งเล่นนานาชนิด (ไมจ่าํกดัจาํนวนการเล่น) 
ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดงั 
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The 
Pirate of Caribbean ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ
น่ารกัในดสินีย์แลนด์อกีทัง้ยงัจะได้สมัผสักบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกี้
เมา้ส ์มนิน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซื้อของทีร่ะลกึ
น่ารกัในดสินียแ์ลนด ์
โตเกียวสกายทรี หรอืทีเ่รยีกว่า The New Tokyo Tower แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่อง
กรุงโตเกยีว สิง่ก่อสรา้งทีส่งูทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่นโดยมคีวามสงู 634 เมตร ซึง่หอคอย
แห่งน้ีมจุีดชุมววิสาํหรบันักท่องเทีย่วแบ่งได ้2 ระดบัความสงู คอื จุดชมววิทีค่วามสูง 
350 เมตร และ 450 เมตร และมสีิง่อาํนวยความสะดวกมากมาย อาท ิหอ้งสง่สญัญาณ
กระจายเสยีง รา้นคา้ รา้นอาหาร และอื่นๆ อกีมากมาย  
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่คารพของคนโตเกยีว สรา้งขึน้โดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในชว่งวนัปีใหมค่นโตเกยีวนิยมมาขอพร
ทีศ่าลเจา้แหง่น้ี ซึง่ตัง้อยูใ่จกลาง สวนโยโยก ิสวนทีม่ตีน้ไมน้านาพรรณถงึ 1 แสนตน้  
กินซ่า ยา่นทีไ่ดช้ื่อวา่เป็นแนวหน้าของแฟชัน่ใหมส่ดุทกุยคุทุกสมยั มรีา้นขายสนิคา้ 
แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ชัน้ดหีลายต่อหลายรา้นตัง้อยูเ่รยีงราย  
ชิบูย่า ย่านช้อปป้ิงทนัสมยัศูนย์กลางและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึง
นกัทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืน ซึง่มสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการของคนนทุกเพศทุกวยั  
ฮาราจกู ุศูนยร์วมของเดก็วยัรุน่ ทีแ่ต่งหน้าแต่งตวักนัแบบทีเ่รยีกไดว้่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกนั ในวนัอาทติยเ์ดก็เหล่าน้ีจะมารวมตวักนั มทีัง้แนวแฟนตาซ ีปีศาจ คขิอุาโนเนะ
น่ารกัๆ และในยา่นน้ียงัมแีหล่งชอ้ปป้ิง ณ ตรอกทาเคชติะ ทัง้สองขา้งทางเรยีงรายไป



 

 

ดว้ยรา้นขายของวยัรุ่น เสือ้ผา้ เครื่องประดบั รองเทา้ กระเป๋า รา้นเครปญี่ปุ่นอร่อยๆ 
มากมาย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซนัโด ดว้ยบรรยากาศคลา้ย

ยโุรปกบัตกึรา้นคา้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 
เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
คํา่  อิสระรบัประทานอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 

นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัท่ีห้า             โตเกียว - วดัอาซากสุะ - นาริตะ - อิออนมอลล ์- สนามบินนาริตะ 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
นําท่านเดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ มชีื่ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอื เซนโซจ ิ
(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะเน่ืองจากตัง้อยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวดัใน
ศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัว์คนันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่
ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็นสัญลักษณ์หน่ึงของวัดที่
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ประตูแห่งน้ีมชีื่อว่าประตูคามนิาร ิแปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขยีนอยู่บนโคมสแีดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเขา้มาจะพบกบั
ถนนนากามิเสะ สองขา้งทางมรี้านค้าใหเ้ดนิชมและชมิได้เพลนิๆ โดยมขีองที่ระลึก
สไตล์ญี่ปุ่นใหเ้ลอืกซื้อหา และขนมส่งกลิน่หอมเยา้ยวนชวนใหล้ิ้มลอง สุดถนนเป็นซุ้ม
ประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยูอ่กีซุม้หน่ึงคอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขมุทรพัย ์พอเดนิ
ผา่นเขา้มาในบรเิวณวดัจะเหน็กระถางธูปขนาดใหญ่ตัง้อยูก่ลางแจง้ มผีูค้นยนืโบกควนั
ธูปเขา้หาตวัเอง เชื่อกนัว่าจะทําใหโ้ชคด ีและมกีระถางกํายานตัง้อยู่ดว้ย การโบกควนั
กํายานเขา้หาตวัเชื่อว่าจะช่วยใหห้ายเจบ็ปว่ย เจบ็ปว่ยสว่นไหนกจ็ะโบกควนักํายานไป
ทีอ่วยัวะส่วนนัน้ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรอืทีเ่รยีกว่า The 
New Tokyo Tower แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว จากบรเิวณวดัอาซากุสะ ซึง่
เป็นสิง่ก่อสรา้งทีส่งูทีส่ดุในประเทศญีปุ่น่โดยมคีวามสงู 634 เมตร โตเกยีวสกายทรสีรา้ง
ขึน้เพื่อเป็นหอส่งสญัญาณโทรทศัน์และวทิยุในระบบดจิติอล จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ป
ป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ห้างอิออนมอลล ์ซื้อของฝาก ก่อนกลบั อาท ิขนม
โมจ ิเบนโตะ ผลไม ้หรอืรา้น 100 YEN ทีส่นิคา้ทัง้รา้นราคา 100 เยนเทา่นัน้เอง    

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพ่ือทาํการเชค็อิน 

17.25 น. ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 



 

 

กาํหนดการเดินทาง  05-09 ธนัวาคม 2562 

 

 

 

หมายเหต ุ
 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูเ้ดนิทางจํานวน 25 ท่านขึน้ไป หากผูเ้ดนิทางมไีม่ครบตาม
จาํนวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณใีดๆ  

3. หากผูเ้ดนิทางมกีารใช้ตัว๋ฯเดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตัว๋ฯเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทวัร์ว่าออก
เดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้ําหนักสมัภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช ้
เน่ืองจากการกําหนดน้ําหนักสมัภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบิน
ระหวา่งประเทศ ขึน้อยูก่บัการกาํหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบต่อ
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

4. หากผูเ้ดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิทัฯขณะเดนิทาง อาทเิช่นรา้นอาหาร สถานที่
ทอ่งเทีย่ว หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารในสว่นนัน้ให ้
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ (บาท) ราคารวมตัว๋เครือ่งบิน ราคาไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 38,900.- 19,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 35,000.- 17,900.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 29,000.- 14,900.- 

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



 

 

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 ่22 กรกฎาคม 2562 และทา่นตอ้งชาํระเพิม่เตมิ 
          ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทีท่า่นไดท้าํการจองทวัรแ์ลว้ 
 
 
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. ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
8. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 
เง่ือนไขการชาํระเงิน   

 

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

 
การยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิลว่งหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจาํทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
คา่ทวัรท์ัง้หมด 

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

4. เน่ืองจากตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ชาํระคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณ ี

5. กรณทีาํการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํไดใ้นทุกกรณ ี
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
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
เงนิใหท้่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ



 

 

เปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2. ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัฯสามารถคนืเงนิมดัจําหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมื่อ

ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหวา่งการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ

ทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามกาํหนดการได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกว่าจะ
ได้รบัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์อาทเิชน่คา่โรงแรม คา่รถรบัสง่ไปสนามบนิ คา่อาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทฯได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ทุก
ประการ 
 

 




