
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า ,  ปี และตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด  ใน  สงิ

มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม ่และเชญิดมืสายนําศกัดสิทิธ ิ  สาย, ชมเสาโทรอิิ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ 

อินาริ ซุม้ประตูสแีดงทเีสน้ทางยาวถงึ  กโิลเมตร 

ชิสึโอกะ  ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทเีพาะพนัธุป์ลาไหลทมีชีอืเสยีง, ชมความงดงามแห่งยอดเขาที

ธรรมชาติสร้างสรรค์อย่างน่าอัศจรรย์ ณ ภูเขาไฟฟูจิ, สนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้ง

ท่ามกลางหมิะทลีานสกีเยติ และอสิระกบัการเลอืกซอืเลอืกชมสนิคา้กว่า 165 แบรนด์ดงัท ี

โกเท็มบะพรเีมียมเอ้าท์เลท 

คามาครุะ นมสัการ พระใหญ่ไดบทุสึ แห่งเมอืงคามาครุะ  

โยโกฮาม่า อสิระช้อปปิงท ีย่านมินาโตะมิไร ตงัอยู่ในเขตรมิทะเลของเมอืงโยโกฮามา่ 

โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัอาซากสุะ, ชอ้ปปิงสดุเหวยีงใจกลางกรุง ย่านชินจูก ุ 

ไซตามะ             เมืองคาวาโกเอะ จุดเด่นคอืการอนุรกัษ์สถาปตัยกรรมแบบเก่าในสมยัเอโดะ และได้รบัสมญา

ว่าเป็นลิตเติลเอโดะ 

นาริตะ นมสัการเทพเจา้แห่งไฟ วดันาริตะซงั และอสิระชอ้ปปิง ห้างอิออน มอลล ์
 

พิเศษ!! อิมอร่อยกบับุฟเฟตข์าป ู

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทางปี    -  ธนัวาคม  /  ธนัวาคม  -  มกราคม   

 

วนัแรก             สนามบินสุวรรณภมิู  

20.00 น. พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชันที  ประตูหมายเลข  สายการบนิไทย เคาน์เตอร์

หมายเลข C เพอืเตรยีมตวัเดนิทาง และผ่านขนัตอนการเชค็อนิ 

23.15 น. เหริฟ้าสูป่ระเทศญปีุ่น โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 622 

 

วนัทีสอง โอซาก้า - เกียวโต - วดัคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ - นาโกย่า -  ช้อปปิงย่านซาคาเอะ 

 

 

 

 

 

 

 

.  น.   เดินทางถึงสนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่ น หลงัจากผ่านพธิกีารการตรวจคน

เขา้เมอืงและขนัตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองเกียวโต เพอืนําท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดันําใส ทตีดิรอบสุดท้ายของ

การประกวด  ใน  สงิมหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวดัทใีหญ่และเก่าแก่ตงัอยู่บรเิวณเนินเขาฮิ

งาชยิามา่ และมที่อนซุงวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตงัจากพนืดินขนึมารองรบัระเบยีงของตวั

วหิารใหญ่ซงึไมใ่ชต้ะปูสกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลมิเหมอืนเรอืนไทย วดันีมอีายุเก่าแก่ยงิกว่ากรุงเกยีว

โต กวา่ ,  ปี นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จากระเบยีงแห่งนีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที

สวยทสีุดในกรงุเกยีว มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิย

มสิ ึและเชญิดมืนําศกัดสิทิธสิามสายอนัเกดิขึนจากธรรมชาติทไีหลมาจากเทอืกเขา จากนันเดนิ

ตามทางสมัผัสกับร้านค้าญีปุ่นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลือกซือสินค้าพนืเมอืง ทีระลึก 

เกยีวกบัญปีุ่นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิทขีนึชือทสุีดของญปีุ่น เป็นต้นกําเนิดกระจายขายไปยงั

ภูมภิาคต่างๆ ของญปีุ่น ทงัดว้ยแป้งทเีหนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไสถ้วัแดงขนานแท้ หรอืประยุกต์

เป็นไสส้ตอเบอรร์ ีชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดองญปีุ่น สาํหรบัคนทชีอบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวา

ดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ทีขึนชือไม่แพ้ จังหวัดชิซูโอกะ ทีช่วยลด

คอเลสเตอรอล ช่วยใหผ้วิพรรณเปล่งปลงั, เครอืงเซรามคิญปุ่ีน ทงักานําชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และ

ของทรีะลกึ อกีมากมายนานาชนิด 



 

 

 

 

 

 

 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เพอืสกัการะพระแม่โพสพ เทพทเีป็นทนัีบถือของชาว

ญปีุ่น โดยสว่นใหญ่จะขอพรให้มคีวามเป็นอยู่อุดมสมบรูณ์ และขอพรในเรอืงของการกสกิรรมให้

ได้ผลผลติทอีุดมสมบูรณ์ และในบรเิวณศาลเจา้ท่านจะพบเห็นรปูปนัเทพจงิจอกมากมาย โดยชาว

ญปีุ่นชอืวา่เป็นทูตสวรรค ์ผูค้อยนําข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตนืตา

กบัเสาโทรอิิทเีรียงรายเป็นซุ้มประตูส ีแดง ซงึเป็นสัญลกัษณ์ของศาลเจ้าทมีีมากกว่าร้อยต้น 

ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เสน้ทางยาวถงึ  กโิลเมตร และยังเป็นหนึงในฉากของ

ภาพยนตรเ์รอืง MEMORIES OF GEISHA ทซีายูร ินางเอกของเรอืงวงิลอดซุ้มประตูเพอืไปขอ

พรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านออกเดินทางสู่เมอืง นาโกย่า 

เพอืให้ท่านได้ช้อปปิงที ย่านซาคาเอะ ซงึถอืเป็นย่านช้อปปิงและแหล่งบนัเทิงยามราตรีที

ไดร้บัความนิยม มสีนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลาย รา้นเครอืงสําอางค ์ร้านรองเท้า นอกจากนัน

ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร ฯลฯ ใหท้่านได้อสิระเลอืกชมเลอืกซอืตามอธัยาศยั 

คาํ  อิสระอาหารคาํ ตามอธัยาศยั 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE PLAZA หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัทีสาม นาโกย่า - ทะเลสาบฮามานะ - โกเทม็บะ เอาท์เลท็ - ภเูขาไฟฟูจิ 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

. น. นําท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทเีพาะพนัธุ์ปลาไหลทใีหญ่ทสีุดในบรเิวณนัน 

และยงัเป็นจดุแวะพกัรถทใีหญ่ทสีดุสาํหรบันักท่องเทยีว ภายในบรเิวณนัน จะมรีา้นคา้มากมาย

หลากหลายทขีายสนิคา้ทมีสีว่นผสมของปลาไหล ท่านสามารถลมิลองพายปลาไหลและเลอืก

ซอืผลติภณัฑ์ต่างๆ กลบัไปเป็นของฝาก ระหวา่งทางเชิญท่านเพลนิตากบัทศันียภาพอันแสน

งดงามของสองขา้งทางทอีุดมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาต ิ 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 



 

 

 

 

 

 

 

บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่ขต วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพอืนําท่านสู่ โกเท็มบะ พรีเมียม  

เอาท์เลท็ ทรีวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไว้ด้วยกนับนหุบเขารมิทางด่วนสายTomei ทเีชอืม

ระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลอืก

ซอืเลอืกชมสนิคา้ทรีวบรวมไวก้วา่  แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, 

Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกีมากมาย 

นอกจากนียงัมหีมวดสนิคา้อนืๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เสอืผา้เดก็ ซงึราคาสนิคา้ราคาคอ่นข้าง

ถูกกวา่ทอีนืๆ ทรีวมไวใ้นพนืทกีวา่ 400,000 ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรคแ์ห่งการช้อปปิงของคน

ญีปุ่นโดยเฉพาะ จากนัน นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชัน 5 (ขึนอยู่กับสภาพ

ภมิูอากาศ) ทรีะด ับความสูง ,  เมตร ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอนับรสิุทธบินภูเขาไฟฟูจ ิ

ถ่ายภาพทรีะลกึกบัภูเขาไฟทเีป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยัแห่งนีและได้ชอืว่ามสีดัส่วน

สวยงามทสีุดในโลก และยงัเป็นภูเขาไฟทยีังดับไม่สนิท และมคีวามสูงทีสุดในประเทศญปีุ่น

ฐานล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสงู 3,776 เมตร  

นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ โรงแรม  FUJINOBOU KAEN หรือระดบัเทียบเท่า 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** อิมอร่อยกบัมือพิเศษทีมีขาป ูให้ท่านได้ลิมลองรสชาติปพูร้อมนําจิมสไตลญี์ปุ่ น

อย่างจุใจ และอาหารอืนๆ อีกหลายชนิด *** 

 จากนันอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นําแร่ธรรมชาติ เชือว่าถ้าได้แช่นําแรแ่ล้ว 

จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน 

 

วนัทีสาม ลานสกีเยติ - คามาครุะ - วดัโคโตขอิุน - โยโกฮาม่า - มินาโตะมิไร - มาคุฮาริ 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า               รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู ่ลานสกีเยติ อสิระให้ท่านเพลดิเพลนิกบักิจกรรมกระดานเลอืนท่ามกลางหมิะขาว

โพลน หากท่านตอ้งการเขา้ร่วมกจิกรรมอนืๆ ของทางสกรีสีอรท์ อาท ิสก,ี สโนว ์ราฟตงิ ฯลฯ 

ท่านตอ้งชําระค่ากจิกรรมต่างๆ เอง ไมไ่ดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์(รายการอาจมกีารเปลยีนแปลง 



 

 

 

 

 

 

 

สถานทเีลน่กระดานเลอืนหมิะ ได้ตามความเหมาะสม) จากนันเดนิทางสู ่เมืองคามาคุระ นํา

ท่านกราบนมสัการขอพร หลวงพ่อโตไดบุทสึ พระพุทธรูปสํารดิองคใ์หญ่ทีประดษิฐานอยู่

กลางแจง้ ในอดตีกาลเคยประดษิฐานอยู่ในวหิาร แต่ต่อมาในปี ค.ศ.  วหิารได้ถูกพายุพดั

จนไดร้บัความเสยีหาย และในปีค.ศ.  ก็ถูกคลนืยกัษ์กลนืโครงสร้างวดัหายไปในทะเลอกี

ครงั แต่องคพ์ระมไิดชํ้ารุดเสยีหายแต่ประการใดจวบจนกระทงัปจัจุบนันับเป็นเวลากว่า  ปี 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่มินาโตะมิไร ตงัอยู่ในเขตรมิทะเลของเมอืงโยโกฮาม่า มชีอืว่า “harbor of 

the future” เดมิเป็นอู่ต่อเรอืขนาดใหญ่จนกระทงัปีค.ศ.  ได้มกีารพฒันาใหก้ลายเป็นแหล่ง

อาคารขนาดสูงใหญ่มากมาย รวมถึง Landmark Tower ซงึเป็นตึกทสีูงทีสุด(  เมตร)ในปี 

ค.ศ. -  นอกจากนียงัม ีแหล่งช้อปปิง โรงแรม ศูนย์ประชุม สวนสนุก บ่อนําพุร้อน 

พพิธิภัณฑ์ และสวนสาธารณะรมิทะเลเป็นทตีงัของเมอืง Minato Mirai Chuo ประกอบด้วย 

Landmark Tower และตกึ three Queen’s Tower ตงัอยู่ตดิกนั ตามด้วยโรงแรมแพนแปซฟิิก

(Pan Pacific Hotel) และศูนย์ประชุม Pacifico ซงึเป็นศูนย์ประชุมทีใหญ่ทสีุดของประเทศ

ญปีุ่น ตรงขา้มศูนยป์ระชุมเรยีกว่า “new harbor district” เป็นเกาะแห่งอนาคต มชีงิช้าสวรรค ์

Cosmo World Ferris Wheel พรอ้มทงัเป็นนาฬกิาบอกเวลาทใีหญ่ทสีุดของโลกอกีด้วย  

คาํ อิสระอาหารคาํ ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาสมควรนําท่านสู ่เมืองมาคุฮาริ 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ  โรงแรม APA MAKUHARI หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัทีสี     มาคฮุาริ - ไซตามะ - เมืองเก่าคาวาโกเอะ - โตเกียว - วดัอาซากสุะ - ชินจูก ุ- นาริตะ 

 

 

 

 

. 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม เมืองคาวาโกเอะ ซงึตงัอยู่บริเวณทางใต้ของจงัหวดัไซตามะ มจีุดเด่นคอืการ

อนุรกัษ์สถาปตัยกรรมแบบเก่าในสมยัเอโดะเอาไวจ้นถงึปจัจบุนั ไมว่่าจะเป็นอาคารโกดงัเก่าที

มอีายุมากกว่าร้อยปี รวมทงับา้นเรอืนหรอืรา้นคา้ต่างๆ ซงึยงัใหบ้รรยากาศและกลนิอายคลา้ย

ยอ้นกลบัไปในสมยัอดตีของญปีุ่น จนทําใหเ้มอืงแห่งนีไดร้บัสมญาว่าเป็นลติเตลิเอโดะ และม ี



 

 

 

 

 

 

 

ชอืเสยีงโด่งดงัไปทวัโลก นอกจากนันทนีียงัเป็นทตีงัของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท 

รวมทงัภาคการเกษตรทมีพีชืเศรษฐกจิทขีนึชอืคอืมนัหวานนันเอง จากนันนําท่านเดนิทางสู่

มหานครโตเกียว 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านออกเดินทางสู่ ว ัดอาซากุสะ มีชืออย่างเป็นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจ ิ

(Sensoji) แต่นิยมเรยีกวา่วดัอาซากุสะ เนอืงจากตงัอยู่ในเขตอาซากุสะ เป็นวดัในศาสนาพุทธ 

โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ทปีระตูทางเข้าวดัมโีคม

สแีดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็นสญัลกัษณ์หนึงของวดัทนัีกท่องเทยีวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที

ระลกึ ประตูแห่งนีมชีอืว่าประตูคามนิาร ิแปลได้ว่าประตูสายฟ้า ชอืของประตูจะเขยีนอยู่บน

โคมสแีดงลูกใหญ่ เมอืผ่านเขา้มาจะพบกบัถนนนากามเิสะ สองขา้งทางมรี้านคา้ให้เดนิชมและ

ชมิได้เพลนิๆ โดยมขีองทรีะลกึสไตลญ์ปีุ่นใหเ้ลอืกซอื ขนมจากร้านต่างๆ สง่กลนิหอมเย้ายวน

ชวนใหล้มิลอง สดุถนนเป็นซุม้ประตูทมีโีคมสแีดงแขวนอยูอ่กีซุม้หนึงคอื ประตูโฮโซ หรอืประตู

แห่งขุมทรพัย ์พอเดนิผ่านเข้ามาในบรเิวณวดัจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ตงัอยู่กลางแจง้ มี

ผูค้นยนืโบกควนัธูปเข้าหาตวัเอง เชอืกนัวา่จะทําใหโ้ชคด ีและมกีระถางกํายานตงัอยู่ด ้วย การ

โบกควนักํายานเขา้หาตวัเชอืว่าจะช่วยใหห้ายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนก็จะโบกควนักํายาน

ไปทีอวัยวะส่วนนัน จากนันนําท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิงชอืดัง ทีไม่ว่า

นักท่องเทยีวจากชาติใดๆ ก็ต้องมาช้อปปิงทยี่านแห่งนี เนืองจากมีสนิค้ารองรบักับความ

ต้องการของนักท่องเทียว อิสระให้ท่านเล ือกซือสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้า

อเิลค็ทรอนิกส ์เสอืผ้า กระเป๋า รองเท้า เครอืงสําอาง ฯลฯ  ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทาง

สูเ่มืองนาริตะ 

คาํ อิสระรบัประทานอาหารคาํ ตามอธัยาศยั 

 นําท่านเข้าสู่ทีพกั โรงแรม RADISSON HOTEL NARITA หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัทีห้า  นาริตะ - วดันาริตะซงั - ห้างอิออน มอลล ์- สนามบินนาริตะ - กรงุเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 

 

 

 

 

นําท่านนมสัการเทพเจา้แห่งไฟท ีวดันาริตะซงั วดัทมีปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าคน้หา 

มคีวามเป็นมามากกว่า ,  ปี เป็นวดัทบีูชาเทพเจา้แห่งไฟ บรเิวณวดัประกอบด้วย วหิาร

หลายหลงั ซงึเป็นวหิารทสีรา้งจากไมส้นทงัหลงั มเีพยีงแห่งเดยีวในญปีุ่น อกีทงัยงัมสีวนญปีุ่น

ทตีกแต่งอย่างสวยงามร่มรนื อกีทงัยงัมสีระนําและนําตกจาํลองอนัสวยงาม    

เทียง             อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ อิออน มอลล ์

บา่ย จากนันให้ท่านช้อปปิง ณ ห้างสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ อิออน มอลล์ เพอืซอืของ

อุปโภคบริโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กาแฟ, ชาเขียว, ขนมขบเคียว ไปจนถึงเสือผ้า 

เครอืงสําอางคฯ์ลฯ 

ได้เวลาอนัสมควรนําท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพือทาํการเช็คอิน 

.  น. เหริฟ้าสูส่นามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG677 

.  น. ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

กาํหนดการเดินทางปี    -  ธนัวาคม  /  ธนัวาคม  -  มกราคม   

   

หมายเหต ุ

1. การเดนิทางในแต่ละครงัจะตอ้งมผีู้โดยสารจํานวน  ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบตามจํานวน

ดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมอืงในแต่ละประเทศ หาก

ไมไ่ด้รบัการอนุญาตใิห้เข้าหรอื ออกนอกประเทศนนัๆ  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทวัร ์ไมว่่า

กรณใีดๆ  

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยดั 

2. คา่ทพีกัห้องละ  ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า  

3. คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบไุว้ในรายการ 

4. คา่ใชจ่้ายของมคัคเุทศกท์คีอยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

5. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิสูงสดุท่านละ , , .- บาท  

  ทงันีเป็นไปตามเงอืนไขของบรษิทัประกนั 

*** เดก็อายุตาํกว่า  ปี และผู้ใหญอ่าย ุ  ปีขึนไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอบุติัเหตเุพียง

ครึงเดียว *** 

6. คา่ภาษนํีามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัท ี   สิงหาคม  และท่านตอ้งชําระเพมิเตมิ ในกรณทีี

ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพมิ  

 

 

 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตวัเครืองบิน ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ ,  ,  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ ,  ,  

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ ,  ,  

สาํหรบัท่านทีต้องการพกัเดียว เพิมท่านละ ,  ,  



 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย, หนังสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออกสําหรบัท่าน 

ทถีอืหนังสอืเดนิทางต่างด้าว 

2. คา่ใชจ่้ายสว่นตวั อาท ิค่าอาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่นําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกําหนด  กโิลกรมั 

4. คา่ภาษมีลูค่าเพมิ 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ทจีา่ย % 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

เงือนไขการชาํระเงิน  : กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ ,  บาท และชาํระส่วนทีเหลือก่อนการเดินทาง 

 วนัทาํการ 

 

การยกเลิก :   กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  วนัทาํการ มฉิะนัน ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธใินการคนื

เงนิมดัจาํทงัหมด 

 

หมายเหต ุ:   

.  ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กับสภาวะอากาศ

การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทั ฯ จะคํานึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ

ท่านเป็นสําคญัทสีุดทางบรษิัท ฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญปีุ่น / 

การนําสงิของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี รวมถงึ

ภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทยีวบนิ  ซงึทางบรษิัทฯ ไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทงัหมด 

หรอื บางส่วน  นอกจากนี  ทางบรษิัทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทงันี

ขนึอยู่กบัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกุลเยน 

2.  ในกรณีทเีกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจาํ หรอืค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมอืทางสาย

การบนิและ โรงแรมทพีกัไดท้ําการพจิารณาคนืเงนิส่วนนันใหแ้ล้วเท่านัน 

3. ตวัอย่างรายชือยาทีอยู่ในกลุ่มเสียงผิดกฎหมายและห้ามนําเข้าประเทศญีปุ่ น มีดงันี 

TYLENOL COLD, NYQUIL, NYQUIL LIQUICAPS, ACTIFED, SUDAFED, ADVIL COLD & SINUS, 

DRISTAN COLD/ NO DROWSINESS, DRISTAN SINUS, DRIXORAL SINUS, VICKS INHALER, 

LOMOTIL 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการ ทงันีขึนอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาดและ 

สายการบิน ราคาอาจเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงันีขึนอยูก่บัอตัราแลกเปลียนของเงินสกลุเยน 

 


