
P a g e  | 1 

 

KANSAI CHUBU 5DAYS 3NIGHTS BY TG ON 6-10 DECEMBER 2018 REVISED ปรับราคา 30 AUG 18 
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5DAYS 3NIGHTS BY TG 
 

 

 

 

 

 

 
นาโกย่า สกัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิที่วดัโอส ุ
มิเอะ ชมเทศกาลประดบัไฟทีม่ชีื่อเสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญีปุ่่ นที ่สวนนาบานะโนะ

ซาโตะ และชอ้ปป้ิงสุดมนัสท์ี ่แจส๊ดรีม นากาชิม่า เอาทเ์ลท็ 

เกียวโต วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,500ปี และตดิรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 
7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ และเชญิดื่มสายน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย, ชมความงามของ
สะพานชมจนัทรแ์ละป่าไผ่เขยีวขจทีี่อาราชิยาม่า, ชมเสาโทรอิ ิณ ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ 
ซุม้ประตูสแีดงทีเ่สน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร 

โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คส าคญัของเมอืงโอซาก้า, อิสระท่องเท่ียวใน
เมืองโอซาก้า 1 วนัเต็มและช้อปป้ิงปิดท้ายที่ ห้างอิออน ซื้อของฝากก่อนกลับ
เมอืงไทย  

 

 

ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 6-10 ธนัวาคม 2561 

วนัแรก               สนามบินสวุรรณภมิู  
 

21.00 น.   พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย  
เพ่ือท าการเชค็อินและเตรียมตวัเดินทาง  
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วนัท่ีสอง             สนามบินจบู ุเซน็แทร ์>> นาโกย่า >> วดัโอส ุ>> มิเอะ >>  
                            แจส๊ดรีม เอาทเ์ลต็ >> สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ 

 

 
 
 
 
 

00.05 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินจบู ุเซน็แทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น  
โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 

07.30 น.   เดินทางถึงสนามบินจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

 น าท่านเดนิทางสู่วดัเจ้าแม่กวนอิมโอสุ เป็นหนึ่งในสามสถานที่ทีบู่ชาเจา้แม่กวนอมิที่
ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น และยงัเป็นวดัประจ าตระกูลโอดะ(ตระกูลของโอดะ โนบุนางะ 
ผู้ที่เริม่รวบรวมประเทศญี่ปุ่ นให้เป็นหนึ่งเดยีวเช่นปัจจุบนั) โดยภายในวดัมหี้องสมุดที่
รวบรวมบนัทกึโบราณมากกว่า 15,000 เล่ม ซึง่ถูกขึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัขิองชาต ิและ
บรเิวณขา้งๆ วดั จะมแีหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่และเป็นทีน่ิยมกว่า 1,200 รา้นคา้ ไม่ว่าจะ
เป็นเครือ่งส าอางค ์กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า รา้นอาหาร ฯลฯ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท ่านเดนิทางสู ่ เม ืองมิเอะ  เพื ่อน าท ่านสู ่ แจส๊ดรีม  นากาชิม ่า  เอาท ์เลต็ 

(JAZZDREAM NAGASHIMA OUTLET) หนึ่งใน  MITSUI OUTLET PARK ซึ่งเป็น  OUTLET 

MALL ขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จงึรวบรวมรา้นค้าแบรนด์
เนมชัน้น า รา้นอาหารญี่ปุ่ นและสญัชาตอิื่นๆ  มากมาย มรีา้นค้ามากกว่า 240 รา้นให้
ท่านได้เลอืกชมิเลอืกช้อปกนัตามอธัยาศยั โดยที่นี่เลอืกออกแบบให้มสีไตล์ คล้ายๆ
กบัเมอืงนิวออรล์นีส ์ ซึ่งเป็นเมอืงท่าทางตะวนัตกของอเมรกิา  จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ เป็นสวนดอกไมท้ี่ได้รบัความนิยมจาก
ชาวญี่ปุ่ นเป็นอย่างมาก เพราะมกีารจดัแสดงพนัธุ ์ดอกไมห้ลากหลายทัง้ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมกีารจดัพนัธุ ์ดอกไมเ้ปลี่ยนแปลงกนัออกไป โดย
ในช่วงเดอืนตุลาคมถงึเดอืนเมษายนของทุกปี  สวนแห่งนี้จะจดัเทศกาลประดบัไฟ
ในช่วงหวัค ่า ซึ่งการจดัแสดงเทศกาลประดบัไฟ  หรอื ILLUMINATION นัน้ เป็นที่นิยม
ของชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างชาตเิป็นอย่างมาก  โดยในแต่ละปีจะมธีมีที่แตกต่างกนัไป 

ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่เมืองนาโกย่า  
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ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัท่ีสาม             นาโกย่า >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ >> อาราชิยาม่า  
                            >> ป่าไผ ่>> โอซาก้า 

 

 
 
 
 
 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส ที่ติดรอบ

สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่
ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิามา่ และมที่อนซุงวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิ
ขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ซึง่ไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย 
วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี นมสัการพระโพธสิตัว์อวโลกิเตศวร 
จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกยีวโต มองเห็นววิทวิทศัน์
ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์าม
สายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิี่ไหลมาจากเทอืกเขา จากนัน้เดนิตามทางสมัผสักบัรา้นค้า
ญี่ปุ่ นตกแต่งตามสมยัเอโดะและเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืง ที่ระลกึ เกี่ยวกบัญี่ปุ่ นขนานแท ้
อาท ิขนมโมจ ิที่ขึน้ชื่อทีสุ่ดของญี่ปุ่ น เป็นต้นก าเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของ
ญี่ปุ่ น ทัง้ด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไสถ้ัว่แดงขนานแท ้หรอืประยุกต์เป็นไสส้ตอ
เบอรร์ี ่ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดองญี่ปุ่ น ส าหรบัคนทีช่อบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวาดอง 
หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้  จังหวัดชิซูโอกะ ที่ช่วยลด
คอเลสเตอรอล ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่, เครื่องเซรามคิญี่ปุ่ น ทัง้กาน ้าชา ถ้วย ชาม 
ต่างๆ และของทีร่ะลกึ อกีมากมายนานาชนิด 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ เพื่อสกัการะพระแม่โพสพ เทพทีเ่ป็นทีน่ับถอืของ

ชาวญี่ปุ่ น โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มคีวามเป็นอยู่สุขสบาย และขอพรในเรื่องของการ
กสิกรรมให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์  และในบรเิวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปปั้นเทพ
จิง้จอกมากมาย โดยชาวญี่ปุ่ นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
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มายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับเสาโทริอิที่เรียงรายเป็นซุ้มประตูสีแดง ซึ่งเป็น
สญัลกัษณ์ของศาลเจ้าที่มมีากกว่าพนัต้น ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขายาวถึง 4 
กโิลเมตร และยงัเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ซายูร ิ
นางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  

 จากนัน้น าท่านเดนิชม อาราชิยาม่า สถานทีโ่รแมนตคิทีช่าวญี่ปุ่ นมกัจะไปเทีย่วพกัผ่อนใน
วนัหยุดเพื่อชื่นชมกบัความสวยงามตามธรรมชาติตามฤดูกาล น าทา่นชมสะพานโทเกท็สึ มี
ความยาว 200 เมตร ซึ่งชื่อของสะพานนี้มีความหมายว่าสะพานที่มองเห็นดวงจันทร์อยู่
ขา้งหน้า เบื้องล่างของสะพานคอืแม่น ้าโออทิี่ไหลมาจากตาน ้าในภูเขาอาราชยิาม่าที่ยงัคง
ความใสสะอาดมาตัง้แต่อดตี ชาวญีปุ่่ นส่วนใหญ่ทีม่าท่องเทีย่วทีแ่ห่งนี้ จงึเลอืกทีจ่ะใชบ้รกิาร
เรอืพายโดยมคีนคดัทา้ยเพื่อชื่นชมความสวยงามโดยรอบ และน าทุกท่านเดนิชมป่าไผ่ ไผ่ที่
ข ึน้อยู่สองขา้งทาง เป็นไผ่ทีใ่ชใ้นการประดบัสวนและใชใ้นการบ าบดัจติใจมาแต่ครัง้โบราณ 
ระหว่างทางจะพบความเขยีวขจีของป่าไผ่อนัสวยงาม นอกจากนี้ยงัมรีา้นคา้เล็กๆ จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากไผ่อีกมากมาย ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า เขต
เศรษฐกจิอนัดบัสองรองมาจากเมอืงโตเกยีว 

ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัท่ีส่ี               โอซาก้า >> อิสระเตม็วนั หรือซ้ือทวัรเ์สริม ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ เจแปน 
 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
อสิระเต็มวนัให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการเดนิทางท่องเที่ยวในเมอืงโอซาก้าตามอธัยาศยั 
หรอืเลอืกซื้อทวัรเ์สรมิ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ โดยไกด์บรกิารไปส่งและรบักลบัโรงแรม
โดยรถไฟ ซึง่ต้องช าระเพิม่ท่านละ 2,500 บาท (ยงัไม่รวมค่าเดนิทางไปสวนสนุกของผู้
เดนิทางและไกด)์ น าท่านเดนิทางโดยรถไฟสู่ สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน 
ที่ทุ่มทุนสรา้งอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุด
ในโลก ตื่นตากบัโรงถ่ายภาพยนตร์ ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลวีู้ด ชมฉากจ าลอง
ของนิวยอรค์ ฉากจ าลองเมอืงซานฟรานซสิโก เป็นต้น ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศการ
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ต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดอืดเรา้ใจ สนุกสนานตื่นเต้นกบัการห้อยโหนโจนทะยานไปกบั
ซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ Spider Man สนุกสนานไปกับการล่องเรอืพร้อมฉากปลา
ฉลามทีจ่ะโผล่ขึน้มาล่าเหยื่อขณะล่องเรอืและฉากอื่นๆ ทีห่วาดเสยีวจากเรื่อง Jaw แลว้
ระทกึใจกบัฉากจ าลองเรือ่ง จรูาสสคิพารค์ (Jurassic Park) ท่านจะไดย้อ้นกลบัไปในยุค
ดกึด าบรรพ์ พบกบัเหล่าไดโนเสารน์านาชนิด สนุกต่อกบัการชมการไล่ล่าในฉากเรื่อง 
วอเตอรเ์วลิด์ (Water World) เป็นต้น หรอืคุณหนูจะเลอืกสนุกสนานที่ สนู๊ปป้ี สตูดโิอ 
(Snoopy Studios) เพลดิเพลนิกบัเครื่องเล่นนานาชนิด แลว้พบกบัสนู๊ปป้ีและเหล่าผอง
เพื่อนมากมาย และสมัผสักับ “The Wizarding World of  Harry Potter” สวนสนุก
ในธีมของหนังแฟนตาซีช่ือก้องโลกอย่างแฮรร่ี์ พอตเตอร ์ด้วยงบก่อสร้างราว 
500 ล้านดอลลารส์หรฐั (ราว 16,000 ล้านบาท) โดยภายใน The Wizarding World 
of Harry Potter จะประกอบไปด้วยเครื่องเล่นและสถานที่เด่นๆ ที่จ าลองมาจากใน
หนั งสือดัง  เช่น  หมู่ บ้ านฮอกส์มี้ด  (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ 
(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey 
ride) เป็นต้น และล่าสุดกบัการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโซนใหม่ Minions 
Park อนิเมชัน่ ช่ือดัง ท่ี เหล่าตัวการ์ตูนมินเน่ียนจะมาป่วนทุกท่านให้สนุก
เพลิดเพลินไปกบัเมืองจ าลองภายในเร่ือง 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัท่ีห้า               โอซาก้า >> ปราสาทโอซาก้า>> อิออน มอลล ์>> สนามบินคนัไซ 
 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ชมภายนอก) หนึ่งในแลนด์มารค์ส าคญัของ
เมอืงโอซาก้า สรา้งขึน้ในสมยัฮเิดโยชิ โตโยโตม ิในปีค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสยีหาย 
จนกระทัง่ในปีค.ศ.1931 นายกเทศมนตรเีมอืงโอซาก้า  ได้ขอรบัเงนิบรจิาคจาก
ชาวเมอืงมาบูรณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้าปัจจุบนัสูง  8 ชัน้ (ได้รบัการขึน้
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ทะเบยีนเป็นมรดกส าคญัของประเทศ ) บนหอคอยชัน้  8 ท่านสามารถมองเหน็
ทวิทศัน์ของเมอืงโอซาก้าได้อย่างชดัเจน ภายในตวัปราสาทยงัมนีิทรรศการแสดง
หลกัฐาน ภาพเขยีน เครื่องแต่งกายโบราณ ฯลฯ ที่เกี่ยวขอ้งกบัปราสาทและตระกูล
TOYOTOMI อยู่ ส่วนบรเิวณรอบๆ  ปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นที่
พกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืงด้วย จากนัน้เดนิทางสู่ อิออน มอลล  ์ห้างสรรพสนิค้า
ที่มสีนิค ้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได ้เลอืกซื้อ  อาทเิช่น  ของใช้ในบ้าน  เครื่อง
แต่งตวั ของเล่น ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นอาหารก่อนเดนิทางกลบั 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบินคนัไซ เมอืงโอซาก้า เพื่อท าการเช็คอนิ 

17.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG673 

22.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 6-10 ธนัวาคม 2561 

 

 
หมายเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดนิทางมกีารใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ 
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ได้หรอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช้ เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให ้
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 44,500.-  บาท 20,900.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 40,300.-  บาท 18,800.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 33,500.-  บาท 15,600.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.-  บาท 7,900.-  บาท 
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2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 
-สายการบนิไทย ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 

-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 

-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้

เครือ่งไดท้่านละ 2 ชิน้เท่านัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
ส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จ าเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 

-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 

-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 

-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส าหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

*** เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัิเหตุเพยีงครึ่งเดยีว  ***     
7.    ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561 และท่านต้องช าระ
เพิม่เตมิ ในกรณีที่ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากที่ท่านได้ท าการจองทวัรแ์ล้ว 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
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1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 

 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 

6. ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

เง่ือนไขการช าระเงิน   

 

1. กรณุาช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณที าการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า กรณุาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 

การยกเลิก  

 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ช าระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที าการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่าตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณี 

หมายเหตุ 
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1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่
ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบรษิัทสามารถคืนเงนิมดัจ าหรอืค่าทัวร์ได้ก็
ต่อเมือ่ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ บรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
จนกว่าจะได้รบัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 
 

 

 

 

 


