
P a g e  | 1 

 

REVISED ปรับราคา 21-8-17 

 NICE TOKYO 6D3N BY TG 

 

 

 
 
 
 
 
ไซตามะ เดนิเล่นชมสถาปัตยกรรมเมอืงโบราณที ่เมืองคาวาโกเอะ 
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิทีว่ดัอาซากสุะ, ชมสะพานนิจบูาชิ ณ 

พระราชวงัอิมพีเรียล, ชอ้ปป้ิงสนิคา้แฟชัน่น าสมยัย่านชินจกู ุ
ยามานาชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภเูขาทีส่งูทีสุ่ดในญีปุ่่ น ภเูขาไฟฟจิู, 

เยีย่มเยอืนหมูบ่า้นทีต่ดิอนัดบัเรือ่งความใสสะอาดของน ้าที่โอชิโนะฮคัไค, สมัผสัวถิี
ชวีติของเหล่านินจาญี่ปุ่ นที ่หมู่บ้านนินจาโอชิโนะ 

โยโกฮาม่า ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมราคาโดนใจที่มิตซุย เอาท์เลต็, และชอ้ปป้ิงสนิคา้ก่อนกลบั
เมอืงไทยทีอิ่ออน มอลล ์

 

พิเศษ!!! ทานบฟุเฟตข์าป ู

 

ก าหนดการเดินทาง 18-23 // 19-24 ตลุาคม 2560 

วนัแรก             กรงุเทพฯ >> นาริตะ 

19.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์ C สายการบิน
ไทยเพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน  

22.10 น.  เหินฟ้าสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 640 
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วนัท่ีสอง          นาริตะ >> ไซตามะ >> เมืองโบราณคาวาโกเอะ >> ยามานาชิ >> ภเูขาไฟฟจิู 

 
 
 
 
 
 
 
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น  หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ขัน้ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดนิทางสู่จงัหวดัไซตามะ น าชมเมืองคาวา
โกเอะ ซึ่งเป็นเมอืงเก่าที่มมีาตัง้แต่ยุคเอโดะที่มกีารอนุรกัษ์สภาพบ้านเมอืงเก่าและ
บรรยากาศไว้อย่างดี บรเิวณที่เป็นเมอืงเก่าก็ยงัเปิดท าการค้า ขายของจ าพวกของที่
ระลกึและสนิคา้ทอ้งถิน่ในตกึที่เคยใชเ้ป็นคลงัสนิคา้สมยัก่อน แต่ได้ท าการสรา้งใหม่ให้
คงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดมิ แต่เปลี่ยนวสัดุที่ใช้ในการก่อสรา้งใหเ้ป็นวสัดุกนัไฟ 
เนื่องจากสมยัเอโดะ บา้นเรอืนสรา้งดว้ยไมแ้ละกระดาษ เมือ่เกดิเหตุไฟไหมก้ม็กัลามไป
ทัว่เมืองอย่างรวดเร็ว โดยของขึ้นชื่อที่คาวาโกเอะคือ มนัหวาน ที่รสชาติหวานล ้า 
นอกจากนี้ยงัมตีรอกขนมหวาน ทีข่ายของจ าพวกขนมหวานโบราณของญีปุ่่ นอกีดว้ย  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) ที่ระดบัความสูง 

2,500 เมตร ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัภูเขา
ไฟทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี้และไดช้ื่อว่ามสีดัส่วนสวยงามทีสุ่ดในโลก 
ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และมคีวามสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นจากด้านล่างสู่บน
ยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม NEW STAR HOTEL YAMANAKAKOหรือระดบัเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรมท่ีพกั 
*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษท่ีมีขาปู ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปูพร้อมน ้าจ้ิมสไตล์ญ่ีปุ่ น
อย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ***  
จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ ท่ีอดุมไปด้วยแร่ธาตุท่ีมี
สรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ จึงเช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณ
สวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้ 
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วนัท่ีสาม          หมู่บ้านโอชิโนะ ฮคัไค >> หมู่บ้านนินจาโอชิโนะ >> โตเกียว >> ชินจกู ุ 

 
 
 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. ออกเดนิทางสู่ โอชิโนะฮคัไค หรอืหมู่บา้นน ้าใส ชมบ่อน ้าทีเ่กดิจากการละลายของหมิะ

บนภูเขาไฟฟูจ ิที่ใช้เวลาอนัยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดนิและซมึไปยงับ่อน ้าต่างๆ
ภายในบรเิวณดงักล่าว จงึท าให้น ้าที่อยู่ในบ่อเป็นน ้าที่ใสสะอาด เมื่อดื่มแล้วจะรูส้กึสด
ชื่นมาก ไม่ว่าจะเป็นหน้ารอ้นหรอืหน้าหนาว น ้าในบ่อกย็งัคงเยน็ตลอดเวลา และน ้าใน
บ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนสะทอ้นภาพววิทวิทศัน์ไดอ้ยา่งสวยงาม ในปีค.ศ.1985 สถานที่
แห่งนี้ยงัได้ถูกเลอืกให้เป็น 1 ใน 100อนัดบัแหล่งน ้าจากธรรมชาตทิี่ดทีี่สุดในญี่ปุ่ นอกี
ดว้ย  จากนัน้เดนิทางสู่หมู่บ้านนินจาโอชิโนะ ท่านจะไดเ้รยีนรูเ้รื่องราวเกีย่วกบันินจาญีปุ่่ น 
ไม่ว่าจะเป็นบ้านของนินจาทีดู่ภายนอกเหมอืนบ้านเรอืนทัว่ไป แต่ภายในกลบัมเีสน้ทางลบั
ส าหรบัหนีหรอืจุดซ่อนอาวุธต่างๆ ยามเมื่อคู่ต่อสูบุ้กเขา้มา หรอืจะเป็นกจิกรรมต่างๆ ทีใ่ห้
ทา่นไดล้องสมัผสัประสบการณ์การเป็นนินจา อกีทัง้ภายในบรเิวณหมู่บา้นยงัมสีวนสวยไวใ้ห้
ทา่นไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่กรงุโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ น เพื่อน าท่านสู่ ย่านชินจูก ุ

อิสระให้ท่านช้อปป้ิงเลือกซื้อสินค้าน าสมยั เช่น สินค้าอิเล็คทรอนิก กล้องถ่ายรูป 
นาฬกิา เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งส าอางค ์ฯลฯ  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
โรงแรมท่ีพกั BEST WESTERN TOKYO NISHIKASAI หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี               อิสระท่องเท่ียวด้วยตนเอง หรือซ้ือทวัรโ์ตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
อิสระเตม็วนั ให้ท่านได้เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว หรือแหล่งช้อปป้ิงต่างๆ โดย
ตวัท่านเอง หรือจะเลือกซ้ือทวัรดิ์สนียแ์ลนด ์เดินทางโดยรถไฟ (ค่าดิสนียแ์ลนด์
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ท่านละ 2,500 บาท ซ่ึงราคาน้ียงัไม่รวมค่ารถไฟของลูกทวัรแ์ละไกด)์ ***ราคาอาจ
มีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีความผนั
ผวนสงู*** 
โตเกียวดีสนีย์แลนด์ โลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญี่ปุ่ นซึ่งเป็นดสินีย์แลนด์
แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถม
ทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกบัเครือ่งเล่นนานาชนิด ( ไม่
จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จาก
ภาพยนตรก์ารตูนเรื่องดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดั
จากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่ าขวัญ กับบ้ านผีสิงใน  Haunted 
Mantion สมัผัสความน่ารกัของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก  Small World ชม
ภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการ
จบัจ่ายเลอืกซือ้สนิค้าที่ระลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการต์ูนเอก
จากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกี้เมา้ส ์มนินี่เมา้ส์ พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกบั
การจบัจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด์ 
โตเกียวสกายทรี หรอืที่เรยีกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรงุโตเกยีว สิง่ก่อสรา้งทีส่งูทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ นโดยมคีวามสงู 634 เมตร สงูเป็นอนัดบั
สองของโลกรองจากเบริจ์คาลฟิาในดูไบซึ่งมคีวามสูงถงึ 828 เมตร ซึ่งหอคอยแห่งนี้มี
จดุชุมววิส าหรบันกัท่องเทีย่วแบ่งได ้2 ระดบัความสงู คอื จุดชมววิทีค่วามสงู 350 เมตร 
และ 450 เมตร และมสีิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสญัญาณกระจาย
เสยีง รา้นคา้ รา้นอาหาร และอื่นๆ อกีมากมาย  
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เคารพของคนโตเกยีว สรา้งขึน้โดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปี 1920 ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมาขอพรที่
ศาลเจา้แห่งนี้ ซึง่ตัง้อยู่ใจกลาง สวนโยโยก ิสวนทีม่ตี้นไมน้านาพรรณถงึ 1 แสนตน้ ท า
ใหด้เูหมอืนกบัว่าศาลเจา้แห่งนี้ตัง้อยูภ่ายในป่า 
กินซ่า ย่านทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นแนวหน้าของแฟชัน่ใหมสุ่ดทุกยคุทุกสมยั มรีา้นขายสนิคา้แบ
รนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ชัน้ดหีลายต่อหลายรา้นตัง้อยูเ่รยีงราย  
ชิบูย่า ย่านช้อปป้ิงทนัสมยัศูนย์กลางและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่ น รวมถึง
นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนซึ่งมทีุกสิ่งพร้อมสรรพสนองตอบ ด้วยเหตุนี้ เองท าให้ย่านนี้
พลุกพล่านดว้ยผูม้าเยอืน 
ฮาราจกู ุศูนยร์วมของเดก็วยัรุ่น ทีแ่ต่งหน้าแต่งตวักนัแบบทีเ่รยีกไดว้่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกนั ในวนัอาทติยเ์ดก็เหล่านี้จะมารวมตวักนั มทีัง้แนวแฟนตาซ ีปีศาจ คขิุอาโนเนะ
น่ารกัๆ และในย่านนี้ยงัมแีหล่งช้อปป้ิง ณ ตรอกทาเคชติะ ทัง้สองขา้งทางเรยีงรายไป
ดว้ยรา้นขายของวยัรุ่น เสือ้ผ้า เครื่องประดบั รองเทา้ กระเป๋า รา้นฟาสทฟู์ด รา้นเครป
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ญี่ปุ่ นอร่อยๆ มากมาย ร้าน 100 เยน หรอืเลือกช้อปป้ิงแบบสบายๆ บนถนน โอโม
เตะซนัโด ดว้ยบรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตกึรา้นคา้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 
อะคิฮาบาร่า ยา่นการคา้ชื่อดงัทีสุ่ดเกีย่วกบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล เกมสต่์างๆ  

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

เข้าสู่ท่ีพกั ณ  โรงแรม BEST WESTERN TOKYO NISHIKASAI หรือระดบั
เทียบเท่า 
 

วนัท่ีห้า             พระราชวงัอิมพีเรียล >> วดัอาซากสุะ >> โยโกฮาม่า >> มิตซุย เอาทเ์ลต็  
                     >> อิออน มอลล ์>> สนามบินฮาเนดะ 

 
 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. ออกเดนิทางสู่ พระราชวงัอิมพิเรียล(ชมภายนอก) ซึง่เป็นทีป่ระทบัขององคจ์กัรพรรดิ ์

ในปัจจบุนั และชมสะพานนิจบูาซิ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น เป็นบรเิวณที่
รอดพน้จากการทิง้ระเบดิในช่วงสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 มลีกัษณะคลา้ยแว่นตาเมื่อ
มองจากเงาสะทอ้นน ้า จากนัน้ออกเดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ มชีื่ออยา่งเป็นทางการว่าวดั
เซนโซ หรอืเซนโซจ ิ(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะเนื่องจากตัง้อยูใ่นย่านอาซา
กุสะ เป็นวดัในศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐานอยูแ่ละเป็นพระ
ประธานของวดั ทีป่ระตูทางเขา้วดัมโีคมสแีดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถอืเป็นสญัลกัษณ์
หนึ่งของวดัทีน่กัท่องเทีย่วนิยมถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ประตูแห่งนี้มชีื่อว่าประตูคามนิาร ิ
แปลไดว้่าประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขยีนอยูบ่นโคมสแีดงลกูใหญ่ เมือ่ผ่านเขา้มาจะ
พบกบัถนนนากามเิสะ สองขา้งทางมรีา้นคา้ใหเ้ดนิชมและชมิไดเ้พลนิๆ โดยมขีองที่
ระลกึสไตลญ์ีปุ่่ นใหเ้ลอืกซือ้หา และขนมส่งกลิน่หอมเยา้ยวนชวนใหล้ิม้ลอง สุดถนนเป็น
ซุม้ประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยูอ่กีซุม้หนึ่ง คอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขมุทรพัย ์พอ
เดนิผ่านเขา้มาในบรเิวณวดัจะเหน็กระถางธปูขนาดใหญ่ตัง้อยูก่ลางแจง้ มผีูค้นยนืโบก
ควนัธปูเขา้หาตวัเอง เชื่อกนัว่าจะท าใหโ้ชคด ีและมกีระถางก ายานตัง้อยู่ดว้ย การโบก
ควนัก ายานเขา้หาตวัเชื่อว่าจะช่วยใหห้ายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนกจ็ะโบกควนั
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ก ายานไปทีอ่วยัวะส่วนนัน้ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรอืที่
เรยีกว่า The New Tokyo Tower แลนดม์ารค์แห่งใหมข่องกรงุโตเกยีว จากบรเิวณวดั
อาซากุสะ ซึง่เป็นสิง่ก่อสรา้งทีส่งูทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ นโดยมคีวามสงู 634 เมตร สงูเป็น
อนัดบัสองของโลกรองจากเบริจ์คาลฟิาในดไูบซึง่มคีวามสงูถงึ 828 เมตร โตเกยีว
สกายทรสีรา้งขึน้เพื่อเป็นหอส่งสญัญาณโทรทศัน์และวทิยใุนระบบดจิติอล 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดนิทางสู่เมืองโยโกฮาม่า เพื่อน าท่านชอ้ปป้ิงที่ มิตซุย เอาท์เลท็ ปารค์ โยโกฮาม่า 

เบยไ์ซด์ เอาท์เลท็รมิท่าเรอืที่มรีา้นมากกว่า 85 รา้น บรรยากาศสบายๆ ววิสวยๆ รมิ
ท่าเรอืที่มีประภาคารสูงตัง้ตระหง่านเหมาะกับการถ่ายรูปเล่น ภายในบรเิวณยงัมี
ร้านอาหารที่มพีื้นที่นัง่หันหน้าออกสู่ทะเลอีกด้วย จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ อิออน 
มอลล์ เพื่อซื้อของอุปโภค บรโิภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กาแฟ, ชาเขยีว, ขนมขบเคี้ยว 
ไปจนถงึเสือ้ผา้ เครือ่งส าอางคฯ์ลฯ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบินฮาเน
ดะเพื่อท าการเชค็อนิ  

 

วนัท่ีหก            สนามบินฮาเนดะ >> สนามบินสุวรรณภมิู 

00.20 น. เหินฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
04.50 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทาง 18-23 // 19-24 ตลุาคม 2560  

 
หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 42,300.-  บาท 20,000.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 38,300.-  บาท 18,000.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 32,100.-  บาท 15,000.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.-  บาท 7,900.-  บาท 
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6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่14 มีนาคม 2560 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน
กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 

 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก 

ส าหรบัท่านทีถ่อืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน  : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการ
เดินทาง 21 วนัท าการ 
 
การยกเลิก :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / หา้มเขา้
ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่าน
ได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง โรคระบาด และสาย

การบิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
 

 


