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OSAKA - TOKYO 6D4N BY  

THAI AIR ASIA X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตยอ์ุทยั โดยสำยกำรบินไทย     
    แอร์เอเชีย เอก็ซ์ สู่เมืองโอซำก้ำ เกียวโต นำโกย่ำ ชิสึโอกะ ยำมำนำชิ โตเกียว นำริตะ 
 
เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึง่ตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7  

สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่และเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย, ชมแนวเสาโทรอิหิรอืซุม้ประตูสี
แดงทีม่เีสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร ณ ศำลเจ้ำฟชิูมิ อินำริ  

นำโกย่ำ อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้ลิม้ลองอาหารทอ้งถิน่ยา่น ซำคำเอะ 
ชิสึโอกะ ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบที่เพาะพนัธุ์ปลาไหลชื่อดงั และอิสระกบัการเลอืกซื้อเลอืกชม

สนิคา้กว่า 165 แบรนดด์งัที ่โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอำทเ์ลท็ 
ยำมำนำชิ ชมความงดงามที่ธรรมชาติรงัสรรค์ได้อย่างน่าอศัจรรย์ ณ ภเูขำไฟฟูจิ ซึ่งถอืเป็นสญัลกัษณ์

ของประเทศญีปุ่่ น 
โตเกียว          ชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่ง ณ ใจกลางกรงุโตเกยีว ย่ำนชินจกู,ุ เขา้สกัการะเจา้แมก่วนอมิและถ่ายรปูคู่

กบัประตูสายฟ้าทีว่ดัอำซำกสุะ 
นำริตะ เดนิเล่นสมัผสับรรยากาศเมอืงโบราณของญี่ปุ่ นที ่เมืองเก่ำซำวำระ และอสิระชอ้ปป้ิงหา้งดงั

ยา่นนารติะ อิออน มอลล ์

 
 

พเิศษ !!! อ่ิมอร่อยกับบฟุเฟต์ขาปู     
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 22-27 ธนัวำคม 2560 
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วนัแรก             สนำมบินดอนเมือง >> โอซำก้ำ 

11.00 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 เคำน์เตอร ์4  
สำยกำรบินไทยแอรเ์อเซีย เอก็ซ์ เพ่ือเตรียมตวัเดินทำงและผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

14.15 น. เหิรฟ้ำสู่เมืองโอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทยแอรเ์อเซียเอก็ซ ์ 
แอรบ์สั เอ 330-300 เท่ียวบินท่ี XJ 610  
มีบริกำรอำหำรร้อนและน ้ำด่ืมบนเครื่องบิน  
(อำหำรและเครื่องด่ืมอ่ืนๆ ทุกชนิด ต้องช ำระเงินซ้ือเพ่ิมเติม)  

21.40 น.  เดินทำงถึงสนำมบินคนัไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น  
หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและขัน้ตอนศลุกำกรเรียบร้อยแล้ว    
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม OSAKA BAY PLAZA หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีสอง          โอซำก้ำ >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> ศำลเจ้ำฟชิูมิ อินำริ >> นำโกย่ำ >>  
                         ช้อปป้ิงย่ำนซำคำเอะ 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้ำใส ทีต่ดิรอบสุดทา้ยของ
การประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหม ่เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮิ
งาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อนกนัตามแนวนอนตัง้จากพื้นดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวั
วหิารใหญ่ซึง่ไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย วดันี้มอีายเุก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกยีว
โต กว่า 1,200 ปี นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุด
ทีส่วยทีสุ่ดในกรงุเกยีว มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคิ
โยมสิ ึและเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทอืกเขา จากนัน้
เดนิตามทางสมัผสักบัรา้นค้าญี่ปุ่ นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืง ที่ระลกึ 
เกี่ยวกบัญี่ปุ่ นขนานแท้ อาท ิขนมโมจ ิที่ขึน้ชื่อที่สุดของญี่ปุ่ น เป็นต้นก าเนิดกระจายขายไปยงั
ภูมภิาคต่างๆ ของญี่ปุ่ น ทัง้ดว้ยแป้งทีเ่หนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไสถ้ัว่แดงขนานแท ้หรอืประยุกต์
เป็นไสส้ตอเบอรร์ี ่ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดองญี่ปุ่ น ส าหรบัคนทีช่อบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวา
ดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้ จังหวัดชิซูโอกะ ที่ช่วยลด
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คอเลสเตอรอล ช่วยใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่, เครื่องเซรามคิญี่ปุ่ น ทัง้กาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และ
ของทีร่ะลกึ อกีมากมายนานาชนิด 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ เพื่อสกัการะพระแม่โพสพ เทพที่เป็นที่นับถือของชาว

ญี่ปุ่ น โดยส่วนใหญ่จะขอพรใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ และขอพรในเรื่องของการกสกิรรมให้
ได้ผลผลติที่อุดมสมบูรณ์ และในบรเิวณศาลเจา้ท่านจะพบเห็นรูปปั้นเทพจิง้จอกมากมาย โดย
ชาวญี่ปุ่ นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค ์ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต้ื่น
ตากบัเสาโทรอิิที่เรยีงรายเป็นซุ้มประตูสแีดง ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ที่มมีากกว่ารอ้ยต้น 
ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และยงัเป็นหนึ่งในฉากของ
ภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ซายูร ินางเอกของเรื่องวิง่ลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอ
พรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืง นำโกย่ำ 
เพื่อให้ท่านได้ช้อปป้ิงที่ ย่ำนซำคำเอะ ซึ่งถือเป็นย่านช้อปป้ิงและแหล่งบนัเทงิยามราตรีที่
ได้รบัความนิยม มสีนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลาย รา้นเครื่องส าอางค์ รา้นรองเท้า นอกจากนัน้
ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร ฯลฯ ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกชมเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม APA SAKAE หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีสำม          นำโกย่ำ >> ทะเลสำบฮำมำนะ >> โกเทม็บะ เอำทเ์ลท็ >> บ่อน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิ 
                         โอชิโนะ ฮคัไค >> ทะเลสำบยำมำนำกะ 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00น.  น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในบรเิวณนัน้ 

และยงัเป็นจุดแวะพักรถที่ใหญ่ที่สุดส าหรบันักท่องเที่ยว ภายในบรเิวณนัน้ จะมีร้านค้า
มากมายหลากหลายที่ขายสนิคา้ที่มสี่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิ้มลองพายปลาไหล
และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ  กลับไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับ
ทศันียภาพอนัแสนงดงามของสองขา้งทางทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาต ิ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่เขต วนอทุยำนแห่งชำติฮำโกเน่ เพื่อน าท่านสู่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม  
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เอำท์เลท็ ที่รวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไว้ด้วยกนับนหุบเขารมิทางด่วนสายTomei ที่เชื่อม
ระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ให้ท่านได้อสิระกบัการเลอืก
ซือ้เลอืกชมสนิค้าทีร่วบรวมไวก้ว่า 165 แบรนดด์งัไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, 
Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีก ม ากมาย 
นอกจากนี้ยงัมหีมวดสนิคา้อื่นๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เดก็ ซึง่ราคาสนิคา้ราคาค่อนขา้ง
ถูกกว่าทีอ่ื่นๆ ทีร่วมไวใ้นพืน้ทีก่ว่า 400,000 ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคน
ญีปุ่่ นโดยเฉพาะ จากนัน้น าท่านสู่ บ่อน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิ โอชิโนะ ฮคัไค (Oshino Hakkai) บ่อน ้ำที่
เกดิจำกกำรละลำยของหมิะบนภูเขำไฟฟูจ ิทีใ่ชเ้วลำอนัยำวนำนในกำรไหลลงมำสู่พืน้ดนิและ
ซมึซำบไปยงับ่อน ้ำแต่ละบ่อน ้ำ ดงันัน้น ้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน ้ำที่ใสสะอำด ดื่มแลว้ใหค้วำมรูส้กึ
สดชื่นมำก อกีทัง้ในปีค.ศ.1985 สถำนทีแ่ห่งนี้ยงัไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้ำ
ธรรมชำตทิีด่ทีีสุ่ดของญีปุ่่ นอกีดว้ย จากนัน้ออกเดนิทางสู่ทีพ่กับรเิวณทะเลสาบยามานากะ 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม FUJISAN GARDEN หรือระดบัเทียบเท่ำ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรโรงแรมท่ีพกั *** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟต์ขำป ู
ให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปขูองญ่ีปุ่ นอย่ำงจใุจ และอำหำรอ่ืนๆ อีกหลำยชนิด ***  

                         จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่แล้ว 
จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีส่ี             ทะเลสำบยำมำนำกะ >> ภเูขำไฟฟจิู >> โตเกียว >> วดัอำซำกสุะ >>  
                       ช้อปป้ิงย่ำนชินจกู ุ

 
 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ภเูขำไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภำพภมิูอำกำศ) ทีร่ะดบัความ

สูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดภูเขาไฟฟูจ ิถ่ายภาพที่ระลกึกับ
ภูเขาไฟทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี้และไดช้ื่อว่ามสีดัส่วนสวยงามทีสุ่ดในโลก  
ซึง่เป็นภูเขาไฟทีย่งัดบัไม่สนิท และมคีวามสูงทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ นจากดา้นล่างสู่บนยอดปล่อง
เขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้น าท่านสู่ เมืองโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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บ่ำย น าท่านออกเดินทางสู่  ว ัดอำซำกุสะ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจ ิ
(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะ เนื่องจากตัง้อยู่ในเขตอาซากุสะ เป็นวดัในศาสนาพุทธ 
โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ทีป่ระตูทางเขา้วดัมโีคม
สแีดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของวดัที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่
ระลกึ ประตูแห่งนี้มชีื่อว่าประตูคามนิาร ิแปลได้ว่าประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขยีนอยู่บน
โคมสแีดงลกูใหญ่ เมื่อผ่านเขา้มาจะพบกบัถนนนากามเิสะ สองขา้งทางมรีา้นคา้ใหเ้ดนิชมและ
ชมิไดเ้พลนิๆ โดยมขีองที่ระลกึสไตลญ์ีปุ่่ นใหเ้ลอืกซื้อ ขนมจากรา้นต่างๆ ส่งกลิน่หอมเยา้ยวน
ชวนให้ลิ้มลอง สุดถนนเป็นซุ้มประตูที่มโีคมสแีดงแขวนอยู่อีกซุ้มหนึ่งคือ ประตูโฮโซ หรอื
ประตูแห่งขุมทรพัย์ พอเดินผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ตัง้อยู่
กลางแจง้ มผีู้คนยนืโบกควนัธูปเขา้หาตวัเอง เชื่อกนัว่าจะท าให้โชคด ีและมกีระถางก ายาน
ตัง้อยู่ด้วย การโบกควนัก ายานเขา้หาตวัเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนก็จะ
โบกควนัก ายานไปทีอ่วยัวะส่วนนัน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ย่ำนชินจกู ุย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงั ที่
ไม่ว่านกัท่องเทีย่วจากชาตใิดๆ กต็อ้งมาชอ้ปป้ิงทีย่า่นแห่งนี้ เนื่องจากมสีนิคา้รองรบักบัความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้า
อเิลค็ทรอนิกส ์เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งส าอาง ฯลฯ 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
โรงแรมท่ีพกั DAY NICE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีห้ำ            โตเกียว >> นำริตะ >> เมืองเก่ำซำวำระ >> วดันำริตะซงั >> ห้ำงอิออน มอลล ์>> 
                        สนำมบินนำริตะ 

 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00น. น าท่านเดนิทางสู่  เมืองเก่ำซำวำระ เมอืงที่ขึน้ชื่อว่าเป็น "ลติเติ้ลเอโดะ" แห่งเมอืงชบิะ ซึ่ง

เป็นเขตพื้นที่ที่ยงัคงหลงเหลอืรา้นค้าและสภาพของอาคารบ้านเรอืนที่ตัง้เรยีงรายมาตัง้แต่
สมัยโบราณ โดยสภาพยงัคงเป็นเหมือนเมื่อร้อยกว่าปี ก่อน ด้วยความร่วมมือของคนใน
ทอ้งถิน่ โดยภายในบรเิวณนัน้ยงัมรีา้นคาเฟ่ รา้นขายของแฮนด์เมด และพพิธิภณัฑ ์อสิระให้
ท่านไดเ้ดนิเล่นสมัผสัเมอืงเก่าของญีปุ่่ น พรอ้มถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ 

จากนัน้น าท่านนมสัการเทพเจา้แห่งไฟที่ วดันำริตะซงั วดัที่มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและ
น่าค้นหา มีความเป็นมามากกว่า 1,000 ปี เป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งไฟ  บริเวณวัด
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ประกอบดว้ย วหิารหลายหลงั ซึ่งเป็นวหิารทีส่รา้งจากไมส้นทัง้หลงั มเีพยีงแห่งเดยีวในญี่ปุ่ น 
อีกทัง้ยังมีสวนญี่ปุ่ นที่ตกแต่งอย่างสวยงามร่มรื่น  อีกทัง้ยงัมีสระน ้ าและน ้ าตกจ าลองอัน
สวยงาม    

เท่ียง             อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั ณ อิออน มอลล ์
บ่ำย จากนัน้ให้ท่านช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ของนารติะ อิออน มอลล ์เพื่อซื้อของ

อุปโภคบริโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กาแฟ, ชาเขียว, ขนมขบเคี้ยว ไปจนถึงเสื้อผ้า 
เครือ่งส าอางคฯ์ลฯ  ไดเ้วลาสมควรน าท่านสู่ สนำมบินนำริตะ เพื่อท าการเชค็อนิ 

20.15 น. เหิรฟ้ำสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์แอรบ์สั เอ 330-300  
เท่ียวบินท่ี XJ 607 
มีบริกำรอำหำรร้อนและน ้ำด่ืมบนเครื่องบิน  
(อำหำรและเครื่องด่ืมอ่ืนๆ ทุกชนิด ต้องช ำระเงินซ้ือเพ่ิมเติม)  
 

วนัท่ีหก            สนำมบินดอนเมือง กรงุเทพฯ 

00.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินดอนเมืองโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 22-27 ธนัวำคม 2560 
 
 

 

 

หมำยเหตุ 
1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบตำมจ ำนวน

ดงักล่ำว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 
2. ไม่มีรำคำเดก็ เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษแล้ว 
3. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในแต่ละประเทศ  

หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 38,900.- 23,900.- 

ส าหรับท่านทีต้่องการพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 9,900.- 9,900.- 
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ไม่ว่ำกรณีใดๆ  
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
4. คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทา่นละ 1,000,000.- บาท  

  ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำย ุ75 ปีขึน้ไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอบุติัเหตเุพียงคร่ึงเดียว 
6. คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่17 สิงหำคม 2560 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีทีท่าง 

สายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่  
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก  

ส าหรบัทา่นทีถ่อืต่างดา้ว 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 
4. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  :    กรณุำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 17,000 บำท และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำรเดินทำง   

  21 วนัท ำกำร หำกไม่ช ำระตำมก ำหนด บริษทัสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรจองของท่ำน 
 

กำรยกเลิก : กรณุำแจง้ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 35 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 
หมำยเหต ุ:   
1.  ทำงบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง  
โรคระบำด และ สำยกำรบนิฯลฯ  โดยทำงบรษิทั ฯ จะค ำนงึถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของทำ่นเป็นส ำคญัทีส่ดุ 
ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ / หำ้มเขำ้ประเทศญีปุ่่ น / กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย /  
เอกสำรกำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง และควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี รวมถงึภยัธรรมชำตติ่ำงๆ และกำรยกเลกิ 
เทีย่วบนิ  ซึง่ทำงบรษิทัฯ ไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมด หรอื บำงสว่น  นอกจำกนี้  ทำงบรษิทัขอ 
สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิำงธรรมชำตติ่ำงๆ ทำงบรษิทัสำมำรถคนืเงนิมดัจ ำ หรอืคำ่ทวัร ์ไดก้ต็่อเมือ่ทำงสำยกำรบนิ  
และ โรงแรมทีพ่กัไดท้ ำกำรพจิำรณำคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทำ่นัน้ 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำร ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภำวะอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด 
และสำยกำรบิน รำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 


