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VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตยอ์ุทยั  
โดยสำยกำรบินไทย สู่เมืองชิบะ คำนำกำว่ำ ยำมำนำชิ โตเกียว อิบำรำกิ 

 

ชิบะ เดนิชมยา่นการคา้เก่าเมืองซำวำระ เมอืงทีข่ ึน้ชื่อวา่เป็น ลติเติล้เอโดะ และ
ยงัเป็นโลเคชัน่สุดฮติส าหรบัถ่ายท าละครยอ้นยคุทัง้ไทยและญีปุ่่ น   

คำมำครุะ สกัการะองคพ์ระใหญ่แหง่เมอืงคามาคุระทีว่ดัโคโตข ุ
โอดำวำระ ชมความงามของ ปรำสำทโอดำวำระ ซึง่เป็นดัง่อนุสรณ์สถานสุดทา้ยแหง่  

ตระกูลโฮโจ 
ยำมำนำชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องภเูขาทีส่งูทีสุ่ดในญีปุ่่ น ภเูขำไฟฟจิู 
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัอำซำกสุะ, อสิระชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่งที ่

ย่ำนชินจกู ุ
อิบำรำกิ ชมควำมสวยงำมของต้นโคเคีย ณ สวนฮิตำชิ ซีไซด ์และอิสระช้อปป้ิง 

ณ อำมิ เอำทเ์ลท ทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดด์งัใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงกนัในราคา
สบายกระเป๋า 
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ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี18-23 / 20-25 ตลุำคม 2561 

วนัแรก             สนำมบินสวุรรณภมิู  
 

19.00 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคำน์เตอร ์C (ประตหูมำยเลข 2)  
สำยกำรบินไทย เพ่ือเตรียมตวัเดินทำงและผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

22.10 น.  ออกเดินทำงสู่สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย  
                       เท่ียวบินท่ี TG640 
 

วนัท่ีสอง           สนำมบินนำริตะ >> ชิบะ >> ย่ำนเมืองเก่ำซำวำระ >> คำมำครุะ >>  
                          องคพ์ระใหญ่ไดบทุสึ >> ปรำสำทโอดำวำระ >> ทะเลสำบยำมำนำกะ 
 

06.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผำ่นพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
และขัน้ตอนศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองชิบะ ร่วมย้อนยุคไปใน
ย่ำนเมอืงเก่ำ ณ เมืองซำวำระ เขตพื้นที่ที่ยงัคงหลงเหลอืรำ้นค้ำและอำคำรบ้ำนเรอืน
ที่ตัง้เรยีงรำยมำตัง้แต่สมยัโบรำณ โดยอำคำรและรำ้นค้ำในย่ำนนี้เกอืบทัง้หมด ได้รบั
กำรคัดเลือกจำกรัฐบำลให้ลงทะเบียนเป็นอำคำรบ้ำนเรือนและสิ่งปลูกสร้ำงใน
ประวตัศิำสตร์ทีส่ ำคญั เพรำะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึวถิกีำรด ำเนินชวีติในสมยัเอะโดะไดเ้ป็น
อย่ำงด ีเมอืงซำวำระมคีวำมเจรญิอย่ำงยิง่ในสมยัเอะโดะ (ค.ศ.1603-ค.ศ.1867) เพรำะ
เป็นศูนย์กลำงกำรจดัส่งข้ำวไปทัว่ประเทศ นอกจำกนี้ที่ย่ำนเมอืงเก่ำซำวำระ ยงัเป็น
สถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตรแ์ละละครสุดฮติทัง้ไทยและญี่ปุ่ น อำทเิรื่อง “ฟัด จงั โตะ” และ
ละครจำกไทยเรือ่ง “Rising Sun” อสิระใหท้่ำนบนัทกึภำพตำมอธัยำศยั  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองคำมำคุระ น ำท่ำนกรำบนมสักำรขอพร หลวงพ่อโตไดบุทสึ 

พระพุทธรปูส ำรดิองค์ใหญ่ทีป่ระดษิฐำนอยู่กลำงแจง้ ในอดตีกำลเคยประดษิฐำนอยู่ใน
วหิำร แต่ต่อมำในปี ค.ศ.1368 วหิำรไดถู้กพำยุพดัจนไดร้บัควำมเสยีหำย และในปีค.ศ.
1495 ก็ถูกคลื่นยกัษ์กลืนโครงสร้ำงวดัหำยไปในทะเลอีกครัง้  แต่องค์พระมไิด้ช ำรุด
เสยีหำยแต่ประกำรใดจวบจนกระทัง่ปัจจุบนันับเป็นเวลำกว่ำ 800 ปี จำกนัน้ เดนิทำงสู่ 
เมืองโอดำวำระ เพื่อชมควำมงำมของ ปรำสำทโอดำวำระ หนึ่งในปรำสำทที่เป็น
ต ำนำนเล่ำขำนถงึควำมยิง่ใหญ่ในยุคสมยัโฮโจ ผูซ้ึ่งปกครองบำ้นเมอืงในแถบคนัโตใน
สมยัอดตีกำล ปรำสำทแห่งนี้ได้ถูกสรำ้งขึน้ในปีค.ศ.1447 เป็นที่พ ำนักบนฐำนที่ม ัน่อนั
สูงตระหง่ำนซึง่สำมำรถสงัเกตกำรณ์ไดอ้ย่ำงกวำ้งไกล แต่ใครจะล่วงรูว้่ำ สถำนที่แห่งนี้
จกัเป็นดัง่อนุสรณ์สถำนสุดท้ำยแห่งตระกูลโฮโจ อุจมิำสะและจบสิน้ยุคสมยัโฮโจนับแต่
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บดันัน้เป็นต้นมำ และในปัจจุบนัปรำสำทโอดำวำระ ได้ถูกขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกทำง
ประวตัศิำสตรข์องประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว บริเวณทะเลสำบยำมำนำกะ 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขำปู ให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปูพร้อมน ้ำจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่ำงจใุจ และอำหำรอ่ืนๆ อีกหลำยชนิด ***  

                         ***จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผอ่นคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่
น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น*** 

 

วนัท่ีสำม           ทะเลสำบยำมำนำกะ >> ภเูขำไฟฟจิู >> โตเกียว >> วดัอำซำกสุะ >> 
                          ช้อปป้ิงย่ำนชินจกู ุ 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขำไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภำพภูมิอำกำศ) ที่ระดบั

ควำมสูง 2,500 เมตร ใหท่้ำนไดส้มัผสัอำกำศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขำฟูจ ิถ่ำยภำพทีร่ะลกึ
กบัภูเขำไฟที่เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอำทติยอุ์ทยัแห่งนี้และได้ชื่อว่ำมสีดัส่วนสวยงำม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขำไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และมคีวำมสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นจำก
ด้ำนล่ำงสู่บนยอดปล่องเขำด้วยควำมสูง 3,776 เมตร ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดิน
ทำงเขำ้สู่ มหำนครโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย เดนิทำงสู่ วดัอำซำกสุะ มชีื่ออย่ำงเป็นทำงกำรว่ำวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ(Sensoji) แต่

นิยมเรยีกว่ำวดัอำซำกุสะเนื่องจำกตัง้อยู่ในย่ำนอำซำกุสะ เป็นวดัในศำสนำพุทธ โดยมี
พระโพธสิตัว์คนันอนประดษิฐำนอยู่และเป็นพระประธำนของวดั ที่ประตูทำงเข้ำวดัมี
โคมสแีดงขนำดใหญ่แขวนอยู่ ถอืเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของวดัทีน่ักท่องเทีย่วนิยมถ่ำยรปู
ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ประตูแห่งนี้มชีื่อว่ำประตูคำมนิำร ิแปลไดว้่ำประตูสำยฟ้ำ ชื่อของประตูจะ
เขยีนอยู่บนโคมสแีดงลูกใหญ่ เมื่อผ่ำนเข้ำมำจะพบกบัถนนนำกำมเิสะ สองข้ำงทำงมี
รำ้นคำ้ใหเ้ดนิชมและชมิไดเ้พลนิๆ โดยมขีองทีร่ะลกึสไตลญ์ี่ปุ่ นใหเ้ลอืกซือ้หำ และขนม
ส่งกลิน่หอมเย้ำยวนชวนให้ลิ้มลอง สุดถนนเป็นซุ้มประตูที่มโีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุ้ม
หนึ่ง คอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย์ พอเดนิผ่ำนเข้ำมำในบรเิวณวดัจะเห็น
กระถำงธูปขนำดใหญ่ตัง้อยู่กลำงแจง้ มผีู้คนยนืโบกควนัธูปเขำ้หำตวัเอง เชื่อกนัว่ำจะ
ท ำใหโ้ชคด ีและมกีระถำงก ำยำนตัง้อยูด่ว้ย กำรโบกควนัก ำยำนเขำ้หำตวัเชื่อว่ำจะช่วย
ใหห้ำยเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนกจ็ะโบกควนัก ำยำนไปทีอ่วยัวะส่วนนัน้ ท่ำนสำมำรถ
ชม โตเกียวสกำยทรี (ภำยนอก) หรอืทีเ่รยีกว่ำ The New Tokyo Tower แลนดม์ำรค์
แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จำกบริเวณวัดอำซำกุสะ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้ำงที่สูงที่สุดใน
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ประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวำมสูง 634 เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของโลกรองจำกเบริจ์คำลฟิำ
ในดูไบซึ่งมคีวำมสูงถึง 828 เมตร โตเกียวสกำยทรสีร้ำงขึ้นเพื่อเป็นหอส่งสญัญำณ
โทรทศัน์และวทิยุในระบบดจิติอล จำกนัน้เดนิทำงสู่ย่ำนชินจกู ุย่ำนชอ้ปป้ิงชื่อดงั ทีไ่ม่
ว่ำนักท่องเที่ยวจำกชำตใิดๆ ก็ต้องมำชอ้ปป้ิงที่ย่ำนแห่งนี้  เนื่องจำกมสีนิค้ำรองรบักบั
ควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวไม่ว่ำจะเป็นแบรนด์เนมชัน้น ำ สนิคำ้น ำสมยั ขนมญี่ปุ่ น
ทัง้แบบเก่ำและใหม่ ไปจนถึงรำ้นอำหำรหลำกสไตล์ อิสระให้ท่ำนเลอืกซื้อสนิค้ำตำม
อธัยำศยัอำทเิช่น สนิคำ้อเิลค็ทรอนิกส ์เสือ้ผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้ เครือ่งส ำอำง ฯลฯ 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

 

วนัท่ีส่ี           โตเกียว  >> อิสระท่องเท่ียวเมืองโตเกียวด้วยตวัท่ำนเอง 
                     หรือเลือกซ้ือทวัร ์โตเกียว ดิสนียแ์ลนด ์
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเตม็วนั ใหท้่ำนไดเ้ดนิทำงสู่สถำนทีท่่องเทีย่ว หรอืแหล่งชอ้ปป้ิงต่ำงๆ โดยตวัท่ำน
เอง หรอืจะเลอืกซื้อทวัรด์สินียแ์ลนด ์เดนิทำงโดยรถไฟ (ค่ำดสินียแ์ลนด์ท่ำนละ 2,500 
บำท ซึ่งรำคำนี้ยงัไม่รวมค่ำรถไฟของลูกทวัรแ์ละไกด์) ***รำคำอำจมกีำรเปลีย่นแปลง 
เนื่องจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ*** 
โตเกียวดีสนีย์แลนด์ โลกแห่งจนิตนำกำรของรำชำกำรต์ูนญี่ปุ่ นซึ่งเป็นดสินีย์แลนด์
แห่งแรกทีส่รำ้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิำ โดยสรำ้งขึน้จำกกำรถมทะเลและใชทุ้นสรำ้ง
กว่ำ 600 ลำ้นบำท ใหท้่ำนสนุกสนำนกบัเครื่องเล่นนำนำชนิด (ไมจ่ ำกดัจ ำนวนกำรเล่น) 
ผจญภยัในดนิแดนต่ำงๆ ให้ท่ำนเล่นเครื่องเล่นตวัใหม่จำกภำพยนตร์กำรตูนเรื่องดงั 
Toy Story ชมฉำกรบกลำงทะเลคำรเิบียนในดินแดนโจรสลัดจำกภำพยนตร์ The 
Pirate of Caribbean ให้ท่ำนได้สนุกสนำนพรอ้มกบักำรจบัจ่ำยเลอืกซื้อสนิค้ำที่ระลกึ
น่ำรกัในดสินียแ์ลนด์อกีทัง้ยงัจะได้สมัผสักบัตวักำรต์ูนเอกจำกวอลดสินีย์  อย่ำง มกิกี้
เมำ้ส ์มนินี่เมำ้ส์ พรอ้มผองเพื่อนกำรต์ูนอกีมำกมำยสนุกกบักำรจบัจ่ำยซื้อของที่ระลกึ
น่ำรกัในดสินียแ์ลนด ์
โตเกียวสกำยทรี หรอืที่เรยีกว่ำ The New Tokyo Tower แลนด์มำร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกยีว สิง่ก่อสรำ้งที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวำมสูง 634 เมตร ซึ่งหอคอย
แห่งนี้มจีุดชุมววิส ำหรบันักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดบัควำมสูง คอื จุดชมววิที่ควำมสูง 
350 เมตร และ 450 เมตร และมสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย อำท ิห้องส่งสญัญำณ
กระจำยเสยีง รำ้นคำ้ รำ้นอำหำร และอื่นๆ อกีมำกมำย  
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ศำลเจ้ำเมจิ ศำลเจำ้เก่ำแก่อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เคำรพของคนโตเกยีว สรำ้งขึน้โดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมำขอพร
ทีศ่ำลเจำ้แห่งนี้ ซึง่ตัง้อยูใ่จกลำง สวนโยโยก ิสวนทีม่ตีน้ไมน้ำนำพรรณถงึ 1 แสนตน้  
กินซ่ำ ย่ำนทีไ่ดช้ื่อว่ำเป็นแนวหน้ำของแฟชัน่ใหมสุ่ดทุกยคุทุกสมยั มรีำ้นขำยสนิคำ้ 
แบรนดเ์นมและหำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้ดหีลำยต่อหลำยรำ้นตัง้อยูเ่รยีงรำย  
ชิบูย่ำ ย่ำนช้อปป้ิงทนัสมยัศูนย์กลำงและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่ น รวมถึง
นกัท่องเทีย่วผูม้ำเยอืน ซึง่มสีนิคำ้ตรงตำมควำมตอ้งกำรของคนนทุกเพศทุกวยั  
ฮำรำจกู ุศูนยร์วมของเดก็วยัรุ่น ทีแ่ต่งหน้ำแต่งตวักนัแบบทีเ่รยีกไดว้่ำหลุดโลกมำอวด
โฉมกนั ในวนัอำทติยเ์ดก็เหล่ำนี้จะมำรวมตวักนั มทีัง้แนวแฟนตำซ ีปีศำจ คขิุอำโนเนะ
น่ำรกัๆ และในย่ำนนี้ยงัมแีหล่งช้อปป้ิง ณ ตรอกทำเคชติะ ทัง้สองขำ้งทำงเรยีงรำยไป
ด้วยรำ้นขำยของวยัรุ่น เสื้อผ้ำ เครื่องประดบั รองเท้ำ กระเป๋ำ รำ้นเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆ 
มำกมำย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงแบบสบำยๆ บนถนน โอโมเตะซนัโด ดว้ยบรรยำกำศคลำ้ย
ยโุรปกบัตกึรำ้นคำ้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 
อะคิฮำบำร่ำ ยำ่นกำรคำ้ชื่อดงัทีสุ่ดเกีย่วกบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ กลอ้งดจิติอล เกมสต่์ำงๆ  

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

วนัท่ีห้ำ             โตเกียว >> อิบำรำกิ >> ชมทุ่งโคเคียท่ีสวนฮิตำชิ ซีไซด ์>> อำมิ เอำทเ์ลต็ >> 
                          อิออน มอลล ์>> สนำมบินฮำเนดะ 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น ำทุกท่ำนเขำ้ชม สวนฮิตำชิ ซีไซด์ (Hitachi Seaside Park) สวนนี้จะมกีำรจดัแสดง   

ไม้ดอกนำนำชนิดตำมฤดูกำลหมุนเวยีนไปเรื่อยๆ และส ำหรบัฤดูใบไมร้่วงนี้  ต้นไม้ที่
เป็นไฮไลท์ก็คอื ต้นโคเคีย (Kochia) เป็นต้นไมท้รงพุ่มสเีขยีว แต่เมื่อถงึฤดูใบไมร้่วง
จะเปลีย่นเป็นสแีดงท ำให้ทัง้สวนจะเหน็ต้นไมพุ้่มแดงๆ อยู่โดยรอบ เป็นววิที่แปลกตำ
หำชมได้ยำก นอกจำกต้นโคเคยีแล้วฤดูนี้ยงัมดีอกคอสมอส (Cosmos) ที่บำนสะพรัง่
สวยงำมในช่วงใกลเ้คยีงกนัอกีดว้ย  

เท่ียง             รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย เดนิทำงสู่ อำมิ เอำท์เลท แหล่งรวมสนิค้ำน ำเข้ำและสนิค้ำแบรนด์เนมมำกมำย อำทิ

เช่น  Adidas, Banana Republic, Be Be, Beams, Cole Haan, Citizen, Coach, Elle 
Paris, Forever 21, Fossil, G-Shock, Gap, Isetan, Levi’s, McGregor, Miki House, 
Moussy, Nike Golf, Polo Ralph Lauren, Puma, Ralph Lauren Home, Ray Ban, 
Samantha Thavasa, Seiko, TGM, Timberland, Tommy Hilfiger, Triumph, Wacoal 
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และสนิค้ำยีห่้ออื่นๆ อกีมำกมำย จำกนัน้ให้ท่ำนช้อปป้ิง ณ ห้ำงสรรพสนิค้ำขนำดใหญ่ 
ห้ำงอิออน มอลล ์ซื้อของฝำก ก่อนกลบั อำท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้หรอืรำ้น 100 
YEN ทีส่นิคำ้ทัง้รำ้นรำคำ 100 เยนเท่ำนัน้เอง  

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบินฮำเนดะ 
 

วนัท่ีหก             สนำมบินฮำเนดะ>> สนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  
 

00.20 น. ออกเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
04.50 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
 

*********************************************************************************************** 
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ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 18-23 / 20-25 ตลุำคม 2561  

 
หมำยเหต ุ

 

1. กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้โดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักล่ำว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดนิทำงหรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเข้ำเมอืง เป็นวจิำรณญำณของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หำกไมไ่ดร้บักำรอนุญำตใิหเ้ดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืค่ำทวัร ์ไมว่่ำกรณใีดๆ  

3. หำกผู้เดนิทำงมกีำรใช้ตัว๋เดินทำงภำยในประเทศจำกจงัหวดัที่พกัมำยงัสนำมบินสุวรรณภูมิ 
กรณุำตดิต่อเจำ้หน้ำทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทำงภำยในประเทศ เพื่อเชค็สถำนะของทวัรว์่ำออกเดนิทำง
ได้หรอืไม่ และตรวจเชค็น ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบนิภำยในประเทศทีท่่ำนใช้ เนื่องจำกกำร
ก ำหนดน ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบนิภำยในประเทศจะน้อยกว่ำสำยกำรบนิระหว่ำงประเทศ 
ขึน้อยู่กบักำรก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำยที่
เกดิขึน้ 

4. หำกผู้เดนิทำงปฏเิสธกำรรบับรกิำรจำกทำงบรษิัทขณะเดนิทำง อำทเิช่นร้ำนอำหำร สถำนที่
ท่องเทีย่วหรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ ทำงบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่ำบรกิำรในส่วนนัน้ให ้
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 

1. ค่ำตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่ำน ้ำหนกัสมัภำระทีม่ำพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สำยกำรบนิไทย ไดน้ ้ำหนกัสมัภำระ 30 กโิลกรมั/ท่ำน 
-สำยกำรบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ ้ำหนกัสมัภำระใบละ 23 กโิลกรมั ท่ำนละ 2 ใบ 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 42,500.- 18,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 38,300.- 17,000.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 32,000.- 14,200.- 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 7,900.- 7,900.- 
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-สำยกำรบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดน้ ้ำหนกัสมัภำระ 20 กโิลกรมั/ท่ำน และสมัภำระถอืขึน้
เครือ่งไดท้่ำนละ 2 ชิน้เท่ำนัน้ (รวมกระเป๋ำตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่ำทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรหรอืระดบัเทยีบเท่ำ กรณหีอ้งพกั
ส ำหรบั 3 ท่ำน บำงโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบำงโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่ำงโรงแรมไมส่ำมำรถจดัหอ้งพกัส ำหรบั 3 ท่ำนใหไ้ด ้จ ำเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท้่ำนเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส ำหรบั 2 ท่ำน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส ำหรบั 2 ท่ำน  มเีตยีงขนำดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส ำหรบั 3 ท่ำน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส ำหรบั 1 ท่ำน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  
5. ค่ำใชจ้่ำยของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกใหท้่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
6. ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่ำนละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บำท ค่ำรกัษำพยำบำลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บำท ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภำพระหว่ำงกำรเดนิทำง) 

**เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีง
ครึง่เดยีว **                                                                                                                        
7.   ค่ำภำษีน ้ำมนั ที่สำยกำรบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561 และท่ำนต้องช ำระ
เพิม่เตมิ ในกรณีที่ทำงสำยกำรบนิมกีำรเรยีกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกที่ท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ล้ว 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 

1. ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย, หนงัสอืเดนิทำงเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบั
เขำ้ประเทศของคนต่ำงชำตหิรอืคนต่ำงดำ้ว 

2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอำท ิค่ำอำหำร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรดี ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เช่น กำรปรบัค่ำน ้ำมนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
4. ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณทีีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่ำประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัรแ์ละผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรท ำเพิม่เตมิ อำท ิ 

ภยัธรรมชำตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืทรพัยส์นิสญูหำย เป็นตน้ 
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6. ค่ำน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิำรน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร)์ 
7. ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และ ค่ำภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
8. ค่ำทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   

 

1. กรณุำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท  
2. กรณุำช ำระค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทำง 35 วนัท ำกำร 
3. กรณที ำกำรจองทวัรก่์อนวนัเดนิทำง 35 วนัท ำกำรหรอืน้อยกว่ำ กรณุำช ำระค่ำทวัรเ์ตม็จ ำนวน 

 
กำรยกเลิก  

 

1. กรณุำแจง้ยกเลกิล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 45 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนื
เงนิมดัจ ำทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทำง 35 วนัท ำกำรหรอืน้อยกว่ำ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนื
ค่ำทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทำงในช่วงวนัหยดุเทศกำลส ำคญั เช่น เทศกำลปีใหม,่ เทศกำลสงกรำนต์
หรอืวนัหยดุยำวตำมทีร่ฐับำลก ำหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่ำเหมำล ำ) จะไม่มี
กำรคนืเงนิมดัจ ำและค่ำทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจำกตัว๋เครือ่งบนิเป็นรำคำแบบโปรโมชัน่ เมือ่ช ำระค่ำทวัรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถเลื่อนวนัเดนิทำง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที าการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี 
และหำกยกเลกิก่อนวนัเดนิทำง 35 วนัท ำกำรหรอืน้อยกว่ำ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนื
เงนิค่ำตัว๋และค่ำทวัรท์ุกกรณี 

4.  
หมำยเหตุ 

 

1. ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภำพ
อำกำศ กำรเมอืง โรคระบำด และสำยกำรบนิฯลฯ โดยทำงบรษิัทฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์และ
ควำมปลอดภัยของท่ำนเป็นส ำคญัที่สุด ทำงบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอก
ประเทศ / ห้ำมเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น / กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย / เอกสำรกำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง 
และควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชำตต่ิำงๆ และกำรยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่
ทำงบรษิทัฯ ไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได้ ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน นอกจำกนี้ทำงบรษิทัขอ
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สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปลี่ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติต่ำงๆ ทำงบรษิัทสำมำรถคืนเงนิมดัจ ำหรอืค่ำทัวร์ได้ก็
ต่อเมือ่ทำงสำยกำรบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ ำกำรพจิำรณำคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่ำนัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชำตใินต่ำงประเทศระหว่ำงกำรเดนิทำง หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท ำให้กำรเดนิทำงไม่สำมำรถเป็นไปตำมก ำหนดกำรได้ บรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ
จนกว่ำจะได้รบักำรยนืยนัว่ำจะมกีำรรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยจำกสำยกำรบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นนอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ อำทิเช่นค่ำโรงแรม ค่ำรถรบัส่งไปสนำมบิน 
ค่ำอำหำร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประกำร 
 

 
 

 


