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นารา นมสัการ องคพ์ระใหญ่ไดบุทสึ และใหอ้าหารกวางแสนเชอืง 

มิเอะ เทยีวชม หมู่บา้นนินจาอิงะ เพลดิเพลนิและไดร้บัความรูเ้กยีวกบันักรบสายลบัแบบ

ฉบบัญปีุ่น, ชอ้ปปิงแบรนด์เนมท ีแจสดรีม เอาท์เลท นากาชิม่า 

ชิสึโอกะ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบเพาะพนัธุ์ปลาไหลทใีหญ่ทสีดุในบรเิวณนัน, เขา้สกัการะ

และเยยีมชมศาลเจ้าคโุนซงัโทโชก ุเคยเป็นสถานทฝีงัศพของโชกุนโตกุกาวา่ อเิอยาส,ุ 

สมัผสัประสบการณ์การเกบ็ชาเขยีว 

ยามานาชิ ขนึชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภเูขาทสีงูทสีดุในญปุ่ีน ณ ภเูขาไฟฟูจิ, 

ชมความงดงามของสวนลาเวนเดอรร์มิทะเลสาบคาวากูจโิกะ 

โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัอาซากสุะ, และอสิระชอ้ปปิงย่านสดุฮติ ชินจูก ุ

โยโกฮาม่า พิพิธภณัฑร์าเมง็ สถานททีรีวบรวมรา้นราเมง็ชอืดงัจากเมอืงต่างๆ ทวัประเทศญปีุ่น,  

อสิระช้อปปิง ห้างอิออน, เดนิเล่นชมบา้นและทอียูอ่าศยัของชาวตะวนัตกสมยัก่อน 

ย่านยามาเตะและโมโตมาจิ, เยยีมชมย่านชุมชนชาวจนีทไีชน่าทาวน์ 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทางวนัที -  กรกฎาคม  

 

วนัแรก            สนามบินสุวรรณภมิู 

. น. พร้อมกนัทีสนามบินสวุรรณภมิู ชนั 4 เคาน์เตอร ์C (ประตูหมายเลข 2) สายการบนิ

ไทย เพอืเตรยีมตวัเดนิทางและผ่านขนัตอนการเชค็อนิ 

23.30น.  เหินฟ้าสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG622 

 



 

 

 

 

วนัทีสอง           สนามบินคนัไซ - นารา - วดัโทไดจิ - มิเอะ - หมู่บ้านนินจาอิงะ - แจสดรีม เอาท์

เลท นากาชิม่า - นาโกย่า 

 

 

 

 

 

 

. น. เดนิทางถงึ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า หลงัจากผ่านขนัตอนศุลกากรและตรวจเชค็

สมัภาระแลว้นําท่านเดนิทางสู ่ เมืองนารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญปีุ่น ทตีงัขนึ

เมอืปี ค.ศ.710 นําท่านสู ่วดัโทไดจิ  ร่วมกราบไหว ้ “หลวงพอ่โต” พระพทุธรูปสมัฤทธิ

องคใ์หญ่ทถีูกสรา้งขนึตงัแต่สมยัครสิศตวรรษท ี 8 ตวัพระพทุธรปูองคนี์สูง 16.2 เมตร  

หนัก 452 ตนั  ซงึอาคารไมอ้นัเป็นทปีระดษิฐานของหลวงพ่อโตนันได้รบัการบนัทกึลง

ใน กนิเนสสบ์ุค๊ว่าเป็นวหิารไมท้ใีหญ่ทสีดุในโลก  และถอืไดว้่าวดัแห่งนเีป็น 1 ใน 8 

มรดกโลกทสีําคญัทสีดุของเมอืงนารา  นอกจากนี  ตามทางของวหิารแหง่นี ท่านจะได้

เพลดิเพลนิและร่วมถ่ายรปูกบักวางแสนเชอืงทมีอียู่เป็นจาํนวนมาก จากนนัเดนิทางสู่

เมืองมิเอะ  

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เดนิทางสู ่ หมู่บ้านนินจาอิงะ นินจาเปรยีบเสมอืนนักรบกงึสายลบั ทงัทําหน้าทลีอบ

สงัหารสบืข่าวลบัในสมยัก่อน ทนีคีอืพพิธิภณัฑนิ์นจาสายองิะททีุกท่านจะได้เหน็อาวธุ

และขา้วของเครอืงใชข้องนินจา นอกจากนียงัมบีา้นกลของนินจาทใีนอดตีเคยมนิีนจา

อาศยัอยู่จรงิซงึมทีงัช่องซ่อนดาบ ซ่อนอาวธุลบั ทางลบั ประตูกลมากมาย ไดท้งัความ

สนุกเพลดิเพลนิและความรูเ้กยีวกบันักรบสายลบัแบบฉบบัญปีุ่น นอกจากนียงัมกีาร

แสดงโชวต่์อสูแ้ละโชวส์าธติวชิานินจาทน่ีาตนืตาตนืใจ รวมถงึหากใครอยากลองเป็น

นินจาดูสกัครงัก็มชุีดนินจาใหเ้ช่าและขายอกีดว้ย (ค่าชมโชวแ์ละค่าชุดนินจา ไม่ได้

รวมอยู่ในราคาทวัร)์ นําท่านเดนิทางสู ่ นากาชิม่า เพอืนําท่านสู ่ แจ๊สดรมี นากา

ชิม่า เอาท์เลต็ (Jazzdream Nagashima Outlet) หนึงใน Mitsui Outlet Park ซงึเป็น 

Outlet Mall ขนาดใหญ่ ดว้ยพนืทกีวา่ 39,300 ตารางเมตร ทนีีจงึรวบรวมรา้นคา้แบ

รนดเ์นมชนันํารา้นอาหารญปีุ่นและสญัชาตอินืๆทมีชีอืเสยีงไว้เพยีบ มรีา้นคา้มากกว่า 

240 รา้นใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิเลอืกชอ้ปกนัตามอธัยาศยั โดยทนีีเลอืกออกแบบใหม้ี



 

 

สไตล์ๆ  คลา้ยกบัเมอืงนิวออรล์นีส ์ ซงึเป็นเมอืงท่าทางตะวนัตกของอเมรกิา รวมทงัมี

ป้ายใหข้อ้มลูกบันักชอ้ปถงึ 5 ภาษา (องักฤษ จนีไตห้วนั จนีกลาง เกาหล ีและญปีุ่น)  

คาํ   อิสระอาหารคํา ตามอธัยาศยั  

ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ นาโกย่า 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัทีสาม           นาโกย่า - ชิสึโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ - นิฮงไดระ - ศาลเจ้าคโุนซงั                

                          โทโชก ุ- ทดลองเก็บยอดใบชา - ยามานากะโกะ 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

. น. นําท่านเดนิทางสู ่ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบทเีพาะพนัธุป์ลาไหลทใีหญ่ทสีดุใน

บรเิวณนนั และยงัเป็นจดุแวะพกัทใีหญ่ทสีดุสาํหรบันักทอ่งเทยีว ใหท้่านไดล้องชมิพาย

ปลาไหลและเลอืกซอืผลติภณัฑต์า่งๆ กลบัไปเป็นของฝาก 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ออกเดนิทางสูเ่ขตนิฮงไดระ เพอืเขา้สกัการะ ศาลเจ้าคโุนซงั โทโชก ุ ศาลเจา้ทมี ี

ความสาํคญัไมแ่พศ้าลเจา้อนืๆ ทวัประเทศญปีุ่น ตวัอาคารต่างๆ ภายในศาลเจา้มสีแีดง

สดตดักบัสทีอง และลวดลายการแกะสลกัในตวัอาคาร รวมไปถงึตะเกยีงโบราณ ท่าน

สามารถสมัผสักบัความวจิติรงดงามของศลิปะญปีุ่นได้จากศาลเจา้แห่งนี และทสํีาคญั ใน

อดตีศาลเจา้แห่งนีเคยเป็นทฝีงัศพของโชกุนโตกุกาว่า อเิอยาส ึ หนึงในบุคคลทรีวบรวม

ประเทศญปีุ่นใหเ้ป็นหนึงเดยีว จากนันใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์การเก็บยอดใบชา

ญปีุ่น หลายๆท่นคงเคยไดเ้คยดมืชาญปีุ่นกนัมาก่อน แต่น้อยคนนักทจีะไดล้องเกบ็ใบชา 

ท่านจะได้เรยีนรูเ้ทคนิคการเก็บยอดใบชา และวธิกีารผลติชาแบบญปีุ่น ไดเ้วลาอนัสมควร

นําท่านเดนิทางสูย่ามานากะโกะ 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ โรงแรม NEW STAR HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

คาํ  รบัประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิมอรอ่ยกบัมือพิเศษทีมีบุฟเฟ่ตข์าป ูให้ท่านได้ลิมลองรสชาติปูพรอ้มนําจิมสไตล์

ญีปุ่ นอย่างจุใจ และอาหารอืนๆ อีกนานาชนิด 
                         จากนันอิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่นําแรธ่รรมชาติ เชือว่าถ้าได้แช่นําแรแ่ลว้ 

จะทาํให้  ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน 
 



 

 

 

 

 

 

วนัทีสี               ยามานากะโกะ - ภเูขาไฟฟูจิ - คาวากจิูโกะ - สวนลาเวนดอร ์- โตเกียว              

                          - ชินจูก ุ

 

 

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

. น. นําท่านเดนิทางสูภ่เูขาไฟฟจิู บริเวณชนั 5 (ขนึอยู่กบัสภาพภูมอิากาศ) ใหท้่านได้

สมัผสัอากาศอนับรสิุทธบินยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพทรีะลกึกบัภูเขาไฟทไีดช้อืวา่มสีดัสว่น

สวยงามทสีดุในโลก ซงึเป็นภูเขาไฟทยีงัดบัไมส่นิท และมคีวามสงูทสีดุในประเทศญปีุ่น

จากทรีาบสู่บนยอดปากปล่องเขาดว้ยความสงู ,  เมตร จากนันออกเดนิทางสู่

ทะเลสาบคาวากจิูโกะ เพอืเขา้ชมสวนลาเวนเดอร ์ ซงึจะบานในช่วงกลางเดอืน

มถิุนายนจนถงึตน้เดอืนกรกฎาคม เป็นอกีหนึงสถานททีช่ีางภาพชาวญปีุ่นนยิมมา

ถ่ายรปู เนืองจากว่าหากมาททีะเลสาบแห่งน ี จะไดถ่้ายรปูสวนลาเวนเดอรท์มีภีูเขาไฟ 

ฟูจเิป็นววิอยูด่า้นหลงัด้วย 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่ มหานครโตเกียว เพอืนําท่านช้อปปิง ย่านชินจูก ุ อสิระใหท้่านได ้   

ชอ้ปปิงเลอืกซอืสนิคา้ญปีุ่นหลากชนดิ เชน่ สนิคา้อเิลค็ทรอนิก กลอ้งถ่ายรปู นาฬกิา 

เสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครอืงสําอางค ์ฯลฯ  

คาํ อิสระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

โรงแรมทีพกั APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัทีห้า              โตเกียว - วดัอาซากสุะ - โยโกฮาม่า - ไชน่า ทาวน์ - ย่านโมโตมาจิ              

                          - อิออน มอลล ์- พิพิธภณัฑ์ราเมง็ - สนามบินฮาเนดะ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

. น. นําท่านเดนิทางสู ่ วดัอาซากสุะ มชีอือย่างเป็นทางการวา่วดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ

(Sensoji) แต่นิยมเรยีกวา่วดัอาซากุสะเนืองจากตงัอยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวดัใน

ศาสนาพทุธ โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐานอยูแ่ละเป็นพระประธานของวดั ที

ประตูทางเข้าวดัมโีคมสแีดงขนาดใหญ่แขวนอยู ่ ถอืเป็นสญัลกัษณ์หนึงของวดัที

นักท่องเทยีวนยิมถ่ายรปูไวเ้ป็นทรีะลกึ ประตแูห่งนมีชีอืว่าประตูคามนิาร ิ แปลไดว้่า

ประตสูายฟ้า ชอืของประตจูะเขยีนอยู่บนโคมสแีดงลูกใหญ่ เมอืผ่านเขา้มาจะพบกบั

ถนนนากามเิสะ สองขา้งทางมรีา้นคา้ใหเ้ดนิชมและชมิไดเ้พลนิๆ โดยมขีองทรีะลกึ

สไตลญ์ปีุ่นใหเ้ลอืกซอืหา และขนมส่งกลนิหอมเย้ายวนชวนให้ลมิลอง สดุถนนเป็นซุม้

ประตูทมีโีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุ้มหนงึ คอื ประตโูฮโซ หรอืประตแูห่งขุมทรพัย ์พอเดนิ

ผ่านเข้ามาในบรเิวณวดัจะเหน็กระถางธูปขนาดใหญ่ตงัอยู่กลางแจง้ มผีู้คนยนืโบกควนั

ธูปเขา้หาตวัเอง เชอืกนัว่าจะทําใหโ้ชคด ี และมกีระถางกํายานตงัอยูด่ว้ย การโบกควนั

กํายานเข้าหาตวัเชอืวา่จะช่วยให้หายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยสว่นไหนก็จะโบกควนักํายานไป

ทอีวยัวะสว่นนนั ท่านสามารถชม โตเกยีวสกายทร ี(ภายนอก) หรอืทเีรยีกวา่ The New 

Tokyo Tower แลนดม์ารค์แห่งใหมข่องกรงุโตเกยีว จากบรเิวณวดัอาซากุสะ ซงึเป็น

สงิก่อสรา้งทสูีงทสีดุในประเทศญปุ่ีนโดยมคีวามสูง 634 เมตร สงูเป็นอนัดบัสองของโลก

รองจากเบริจ์คาลฟิาในดูไบซงึมคีวามสงูถงึ 828 เมตร โตเกยีวสกายทรสีรา้งขนึเพอื

เป็นหอสง่สญัญาณโทรทศัน์และวทิยุในระบบดจิติอล นําท่านสู ่โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ 

เป็นไชน่าทาวน์ทใีหญ่ทสีดุในญปีุ่น ตงัอยู่ใจกลางเมอืงโยโกฮาม่า ในสมยักอ่นเมอืงนี

เป็นเมอืงชายทะเล ผูค้นสว่นใหญ่ทําประมง แต่ในปี 1859 ไดม้กีารเปิดเป็นเมอืงท่าเพอื

ใชต้ดิตอ่กบัชาวต่างชาต ิและได้มชีาวจนีเดนิทางมาตดิต่อคา้ขายเพมิมากขนึเรอืยๆ จงึ

ทําใหม้ไีชน่าทาวน์เกดิขนึ รา้นคา้รา้นอาหารต่างๆก็เยอะขนึเรอืยๆ จงึทําใหก้ลายเป็น

ไชน่าทาวน์ทมีขีนาดใหญ่ เป็นแหลง่ท่องเทยีวทมีชีอืเสยีงของเมอืงโยโกฮาม่าแห่งนี 

เทียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย นําท่านสู ่ ย่านยามาเตะและโมโตมาจิ เป็นพนืททีางประวตัศิาสตรย์่านทอียู่อาศยัของ

ชาวตะวนัตกในโยโกฮาม่า บา้นพกัในแถบนีเรยีกว่า “บลฟั(Bluff)” ในปจัจบุนัพนืทอียู่

อาศยัจะอยู่บนเนินเขาใกลส้วนสาธารณะเป็นส่วนใหญ ่ ซงึนักท่องเทยีวจะไดพ้บ

โรงเรยีนนานาชาต ิ และครสิตจกัรทแีสดงถงึวถิชีวีติของชาวตะวนัตกสวนสาธารณะที

ใหญ่ทสีดุ คอื Harbor View Park ซงึตงัตามทวิทศัน์ของสวนสาธารณะทสีามารถ

มองเห็นอ่าวโยโกฮามา่และสะพานทสีวยงาม และยงัมอีาคารทตีกแต่งแบบตะวนัตกเปิด

ใหป้ระชาชนทวัไปไดเ้ขา้ชมอกีด้วย และบรเิวณดา้นลา่งของภูเขาย่านยามาเตะเป็นทตีงั

ของถนนชอ้ปปิง Motomachi Shopping Street ซงึเป็นเสน้ทางยาวประมาณ 500 



 

 

เมตร คูข่นานกบัแมนํ่านากามรูะ (Nakamura River) มบีรรยากาศแบบยโุรป รา้นคา้

สว่นใหญ่จาํหน่ายสนิค้าแฟชนัระดบัไฮเอนด ์รวมไปถงึรา้นอาหารและรา้นกาแฟดว้ย 

 จากนนัชอ้ปปิงกนัตอ่ท ีห้างอิออน ซอืของฝากก่อนกลบั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้

และรา้นคา้ต่างๆ มากมาย จากนันเดนิทางสู ่ พิพิธภณัฑร์าเมง็ ราเมง็เป็นบะหมนํีาของ

ญปีุ่น ซงึมตีน้กําเนิดมาจากประเทศจนี ในประวตัศิาสตรม์บีนัทกึไวว่้า โตกุงะวะ มสิคึนุ ิ

ไดร้บัประทานราเมง็ในครสิตศ์ตวรรษท ี 17 ในช่วงยุคเมจ ิ ทมีาของราเมง็เชอืวา่มาจาก

ประเทศจนี ถงึแมว้า่ไมม่ปีระวตัศิาสตรบ์นัทกึไวแ้น่ชดั สมมตุฐิานหนึงคอืคําว่า "ราเมง็" 

มาจากภาษาจนี "ราเมยีน" (拉麺) ทมีคีวามหมายถงึ เสน้ก๋วยเตยีวทใีช้มอืนวด หรอื

คาํอนืๆ ทอีอกเสยีใกลก้นั ในยุคเมจ ิราเมง็ถูกเรยีกว่า "ชนิะโซบะ" (支那そば) ซงึ

หมายถงึปาลม์ราเมง โซบะจนี ต่อมาชาวจนีไดเ้รมิมกีารขายราเมง็ตามรถเขน็พรอ้มกบั

ขายเกยีวซา่พรอ้มกนั ราเมง็เรมิเป็นทนียิมในยุคโชวะ ภายหลงัสงครามโลกครงัท ี 2 

แป้งราคาถูกจากสหรฐัอเมรกิาไดเ้ขา้มาสูต่ลาดญปีุ่น และขณะเดยีวกบัททีหารญปีุ่นได้

กลบัมาจากการรบทปีระเทศจนี ทหารญปุ่ีนไดคุ้น้เคยกบัอาหารจนีมาก่อนทําใหร้าเมง็มี

การขายไดด้ยีงิขนึราเมง็มกัจะทานคู่กบั เนอืหม ู สาหร่าย คะมะโบะโกะ ตน้หอม และ

บางครงัจะมขีา้วโพด ราเมง็มกีารปรุงรสแตกต่างกนัตามแต่ละจงัหวดั พพิธิภณัฑร์าเมง็

ถอืกนัว่าเป็น food amusement park  ท่านจะพบการตกแต่งภายในในสไตลย์อ้นยุค มี

รา้นราเมง็ใหเ้ลอืกชมิกนัตามใจชอบ นอกจากรา้นราเมง็ก็ยงัมรีา้นขนมยอ้นยุค ใหไ้ด้

ลองซอืหากนันอกจากราเมง็ ส่วนชนับนจะเป็นรา้นคา้จําหน่ายสนิคา้ทเีกยีวกบัราเมง็ 

เช่น ถว้ยชาม หรอื เสน้ทเีอาไวทํ้าราเมง็ นอกจากนันกจ็ะมขีองทรีะลกึจาํหน่ายอกีดว้ย 

คาํ อิสระรบัประทานอาหารคาํ ณ พิพิธภณัฑร์าเมง็ตามอธัยาศยั 

ได้เวลาสมควรนําท่านสู่ สนามบินฮาเนดะ เพอืทําการเชค็อิน 

วนัทีหก            สนามบินฮาเนดะ - สนามบินสุวรรณภมิู 

00.20 น. เหินฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 661 

04.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

กาํหนดการเดินทางวนัที -  กรกฎาคม  

หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครงัจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน ไม่ตาํกว่า  ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่

ครบจาํนวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลง

ราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่

ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน ๆ  ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยดั 

2. คา่ทพีกัห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทรีะบไุวใ้นรายการ  

4. คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศกท์คีอยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

5. คา่ประกนัอบุตัิเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิสูงสดุไม่เกนิ , , .- บาท ทงันีเป็น

ตามเงอืนไขของบรษิทัประกนั 

***เดก็อายุตํากวา่  ปี และผูใ้หญ่อาย ุ  ปีขนึไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตุเพยีงครงึ

เดียว ทงันีเป็นตามเงอืนไขของบรษิทัประกนั*** 

6. คา่ภาษนํีามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัท ี  มีนาคม 2560 และท่านตอ้งชําระเพมิเตมิ ใน

กรณทีทีางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพมิ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตวัเครืองบิน ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ , .-  บาท , 00.-  บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ , .-  บาท 21,500.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 29, 00.-  บาท 18, 00.-  บาท 

สาํหรบัท่านทีต้องการพกัเดียว เพิมท่านละ 7,900.-  บาท 7,900.-  บาท 



 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย, หนังสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก 

สาํหรบัท่านทถีอืต่างดา้ว 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นต้น 

3. คา่นําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 

4. คา่ภาษมีลูค่าเพมิ 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 

5. คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 

เงือนไขการชาํระเงิน  : กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท และชาํระส่วนทีเหลือก่อนการ

เดินทาง  วนัทาํการ 

การยกเลิก :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  วนัทาํการ มฉิะนัน ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธใิน

การคนืเงนิมดัจาํทงัหมด 

หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยู่กบัสภาพ

อากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทั ฯ จะคํานึงถงึประโยชน์และความ

ปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัทสีดุ ทางบรษิัท ฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเข้า

ประเทศญปีุน่ / การนําสงิของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไป

ในทางเสอืมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทยีวบนิ  ซงึทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิให้

ท่านได ้ไมว่่าจํานวนทงัหมด หรอื บางสว่น  นอกจากนี  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลง

ราคาไดต้ามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กบัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกุลเยน 

2.  ในกรณทีเีกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจาํ หรอืค่าทวัร ์ไดก้ต่็อเมอื

ทางสายการบนิ และ โรงแรมทพีกัไดท้ําการพจิารณาคนืเงนิส่วนนันใหแ้ลว้เท่านัน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการ ทงันีขึนอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสาย

การบิน ราคาอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันีขึนอยู่กบัอตัราแลกเปลียนของเงินสกลุเยน 

 

 


