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TOKYO PREMIUM (A)  
 

VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น กบักำรบริกำรระดบัพรีเม่ียม 
บินหร ูอยู่สบำย ผ่อนคลำยกบักำรเดินทำง 

โดยสำยกำรบิน เจแปน แอรไ์ลน์ 
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ฮำโกเน่  ล่องเรอืชมความงามของอุทยานแห่งชาตฟูิจ-ิอสิุ-ฮาโกเน่ทีท่ะเลสำบอำชิ 
ยำมำนำชิ  ขึน้ชมความงามของภเูขาทีส่งูทีสุ่ดในญีปุ่่ น ภเูขำไฟฟจิู 

  ชมดอกไม้ตำมฤดกูำล เดอืนพฤษภาคมชมเทศกาลดอกพงิคม์อส  
เดอืนมถุินายนชมเทศกาลดอกลาเวนเดอร ์ตน้เดอืนมถุินายนและกลางเดอืน
กรกฎาคม ชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภเูขาไฟฟูจทิี่ 
ศำลเจ้ำอำรำครุะ เซน็เกน็ 

ไซตำมะ  เดนิเล่นชมสถาปัตยกรรมเมอืงโบราณที ่เมืองคำวำโกเอะ 

โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิทีว่ดัอำซำกสุะ 
เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงย่ำนชินจกู ุ 
อสิระเตม็ 2 วนั ใหท้่านไดเ้ลอืกเดนิทางท่องเทีย่วตามใจปรารถนา  

 

 

วนัเดินทำงปี2561   
8-13 / 11-16 / 18-23 / 25-30 พฤษภำคม 
8-13 / 15-20 / 22-27 มิถนุำยน 
6-11 / 10-15 / 20-25 / 25-30 กรกฎำคม 
 

 
 

 
 

20.30 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์R 
สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ มเีจา้หน้าทีบ่รษิทัคอยตอ้นรบัและน าท่าน
เช็ ค อิ น ที่ เค า น์ เต อ ร์ ส า ห รับ  PREMIUM ECONOMY CLASS 
โดยเฉพาะ หลงัจากท าการเช็คอนิและผ่านขัน้ตอนการเดินทางออก
นอกประเทศเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนตามอธัยาศัยภายใน 
Sakura Lounge ของทางสายการบนิ 

23.25 น.  น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น  
   โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่JL718  

สะดวกสบายกบัที่นัง่แบบ SKY PREMIUM SEAT ทีป่รบัพนักพงิและ
เอนเบาะที่นัง่ได้มากกว่าเดมิ (เมื่อเปรยีบเทียบกบัเบาะที่นัง่เจแปน 
แอรไลน์ขนาดมาตรฐาน) เพลดิเพลนิกบัเอนเตอร์เทนเมนทบ์นเครื่อง 
และทางสายการบนิไดจ้ดัเตรยีม Amenity Set ใหท้า่นละ 1 ชุด 

วนัแรก  สนำมบินสวุรรณภมิู 
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07.15น. เดินทางถึงสนามบินนารติะ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  น าท่านออก
เดนิทางสู่อุทยำนแห่งชำติฟูจิ-อิสุ-ฮำโกเน่ อุทยานแห่งชาติที่ใกล้
เมอืงหลวงโตเกียวมากที่สุด เพื่อน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศมานัง่เรอื
ชมความงามของทะเลสาบอาชิและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในเขต
อุทยาน ในวนัทีท่อ้งฟ้าปลอดโปร่ง ท่านสามารถเหน็ภูเขาไฟฟูจใินมุม
ทีส่วยทีสุ่ดไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ียงัผา่นศาลเจา้ฮาโกเน่ ทีท่่านจะ
พบกบัเสาโทรอิสิแีดงสดตัง้อยู่กลางน ้าตดักบัฉากหลงัที่มตี้นไมเ้ขยีว
ขจี ให้ท่านได้ผ่อนคลายอารมณ์ไปกับการล่องเรือ หรือเลือกที่จะ
สนุกสนานกับการถ่ายรูปภายในเรือ โดยเรือในแต่ละล าจะมีความ
แตกต่างกนัออกไป ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นโจรสลดั ภาพสามมิติตามมุม
ต่างๆ ภายในเรอื 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น าท่านออกเดนิทางสู่งานเทศกำลชมดอกพิงคม์อส หรอืทีช่าวญี่ปุ่ น

เรยีกกนัว่าชบิะซากุระ ท่านจะไดพ้บกบัความงามของดอกพงิค์มอสที่
ปกคลุมไปทัว่บรเิวณคล้ายผนืพรมหนาสชีมพูแสนสวยงาม ในวนัที่
อากาศแจ่มใส ท่านจะสามารถเหน็ภูเขาไฟฟูจิที่ตัง้ตระหงา่นเป็นฉาก
หลงัทีส่วยงามใหก้บัทุง่ดอกชบิะซากุระ ภายในงานเทศกาลยงัมรีา้นค้า
มากมายที่มาเปิดรา้นขายสนิค้าพื้นเมอืง สนิค้าเกษตรกรรมท้องถิ่น
และรา้นอาหารมากมายใหท้า่นไดล้ิม้ลอง  

วนัท่ีสอง  สนำมบินนำริตะ >> ฮำโกเน่ >> ล่องเรือทะเลสำบอำชิ >> 
   สวนพิงคม์อส >> ภเูขำไฟฟจิู >> คำวำกจิูโกะ 
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 **กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตน้เดอืนมถุินายนและกลางเดอืนกรกฎาคม** เป็นตน้
ไปจะท าการเปลีย่นแปลงโปรแกรมการ 
เดนิทาง โดยจะน าทา่นเดนิทางไปที ่
ศำลเจ้ำอำรำครุะเซน็เกน็ แทน  
เพือ่น าทา่นเขา้ชมเจดยีช์เูรยโ์ตะ  
เจดยีข์นาดใหญ่สงู 5 ชัน้ สแีดงสด  
ทีถู่กสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1963 เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพ โดยที่เจดยีแ์ห่งน้ีมี
มุมถ่ายภาพที่สวยงามคอืมุมของเจดยีแ์ละมฉีากหลงัเป็นภเูขำไฟฟูจิ
ตัง้ตระหงา่นอยู ่ 
**กรุ๊ปที่เดินทางกลางเดือนมิถุนายน -ต้นกรกฎาคม** จะท าการ
เปลีย่นแปลงโปรแกรมการเดนิทาง  
โดยน าทา่นเดนิทางเขา้ชมเทศกำล 
ดอกลำเวนเดอร ์บรเิวณรมิทะเลสาบ 
คาวากูจโิกะ ใหท้า่นไดช้มความของ 
ทุง่ดอกลาเวนเดอรแ์ละดอกไมน้านา 
พนัธุ์ ภายในงานเทศกาลมีร้านค้ามากมายทัง้ร้านของที่ระลึกและ
รา้นอาหาร ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการชมดอกไมแ้ละถ่ายรูปเป็นที่
ระลกึ จากนัน้น าท่านเดินทางขึ้นสู่ภเูขำไฟฟูจิ ชัน้5 (ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบั
สภาพภูมอิากาศในแต่ละวนัดว้ย) ภูเขาไฟฟูจเิป็นภูเขาไฟที่มรีูปร่าง
สมมาตรที่สุดในญี่ปุ่ น เป็นภูเขาไฟที่ยงัไม่ดบัสนิทและมีความสูงถึง 
3,776 เมตร บนภเูขาไฟฟูจชิัน้ 5 ทา่นจะไดส้มัผสัอากาศบรสิุทธิ ์อสิระ
ใหท้า่นไดถ้่ายรปูกบัภเูขาไฟฟูจแิละซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั  

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั 
 โรงแรมทีพ่กั FUJINOBOU KAEN หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
เยน็ รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 อิม่อรอ่ยกบับุฟเฟตข์าป ูพรอ้มน ้าจิม้สไตลญ์ีปุ่่ นและอาหารนานาชาต ิ
 หลงัมื้ออาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกล้ามเน้ือที่ตึงเครียดกบัการแช่

น ้าแร่หรอืออนเซ็นที่เชื่อว่าจะท าให้เลอืดในร่างกายไหลเวยีนไดด้ขีึ้น 
และยงัชว่ยใหผ้วิพรรณสวยงามอกีดว้ย  
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เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. ออกเดนิทางสู่เมืองไซตำมะ น าท่านเยีย่มชมเมืองเก่ำคำวำโกเอะ 

เมอืงที่ยงัคงอนุรกัษ์ความเป็นเมอืงเก่าที่มมีาตัง้แต่สมยัยุคเอโดะ คน
ในชุมชนยงัคงสบืสานการอนุรกัษ์สภาพบา้นเมอืงเก่าและบรรยากาศ
ไวอ้ยา่งด ีบรเิวณทีเ่ป็นเมอืงเก่ากย็งัเปิดท าการคา้ขายของจ าพวกของ
ที่ระลกึและสนิคา้ทอ้งถิน่ในตกึที่เคยใชเ้ป็นคลงัสนิคา้สมยัก่อน แต่ได้
ท าการสรา้งใหมใ่หค้งรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดมิ แต่เปลีย่นวสัดุที่
ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นวสัดุกนัไฟ เน่ืองจากสมยัเอโดะ บ้านเรอืน
สรา้งดว้ยไมแ้ละกระดาษ เมื่อเกดิเหตุไฟไหมก้ม็กัลามไปทัว่เมอืงอยา่ง
รวดเร็ว โดยของขึ้นชื่อที่คาวาโกเอะคือมนัหวาน ที่รสชาติหวานล ้า 
นอกจากน้ียงัมตีรอกขนมหวาน ที่ขายของจ าพวกขนมหวานโบราณ
ของญีปุ่่ นอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัเขา้เมืองโตเกียว 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนัท่ี TOP TREE LOUNGE 
 Course TOP LUNCH  

(เมนูอาหารเปลีย่นแปลงทุกเดอืน) 
 ใหท้า่นไดร้บัประทานอาหารรสชาตแิสนอรอ่ย 

และเพลดิเพลนิไปกบัววิของหอสง่สญัญาณโทรทศัน์ 
โตเกยีวสกายทร ีและววิของมหานครโตเกยีว  

บำ่ย น าท่านเดินทางสู่วดัอำซำกสุะ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซ 
หรอืเซนโซจ ิ(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะเน่ืองจากตัง้อยูใ่น

วนัท่ีสำม คำวำกจิูโกะ >> ไซตำมะ >> เมืองโบรำณคำวำโกเอะ >> 
TOP OF TREE LOUNGE >> วดัอำซำกสุะ >> ชินจกู ุ 
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ย่านอาซากุสะ เป็นวัดในศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสัตว์คันนอน
ประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่ประตูทางเขา้วดัมโีคมสี
แดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถอืเป็นสญัลกัษณ์หน่ึงของวดัที่นักท่องเที่ยว
นิยมถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ประตูแห่งน้ีมชีื่อว่าประตูคามนิารแิปลไดว้่า
ประตูสายฟ้า เมื่อผ่านเขา้มาจะพบกบัถนนนากามเิสะ สองขา้งทางมี
รา้นค้าใหเ้ดนิชมสนิคา้และชมิขนมไดเ้พลนิๆ โดยมขีองที่ระลกึสไตล์
ญี่ปุ่ นให้เลอืกซื้อหาและขนมนานาชนิดที่ส่งกลิน่หอมเยา้ยวนชวนให้
ลิ้มลอง สุดถนนเป็นซุ้มประตูที่มีโคมสีแดงแขวนอยู่อีกซุ้มหน่ึง คือ 
ประตูโฮโซ หรอืประตูแหง่ขุมทรพัย ์ท่านสามารถชมโตเกียวสกำยทรี 
(ภำยนอก) หรอืที่เรยีกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่ง
ใหม่ของกรุงโตเกียว จากบรเิวณวดัอาซากุสะ ซึ่งเป็นสิง่ก่อสรา้งที่สูง
ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวามสูง 634 เมตร โตเกยีวสกายทรสีรา้ง
ขึน้เพื่อเป็นหอส่งสญัญาณโทรทศัน์และวทิยุในระบบดจิติอล จากนัน้
เดนิทางสู่ย่ำนชินจกู ุยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงั ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจากชาติ
ใดๆ ก็ต้องมาช้อปป้ิงที่ย่านแห่งน้ี เน่ืองจากมีสนิค้ารองรบักบัความ
ตอ้งการของนักท่องเทีย่วไม่ว่าจะเป็นแบรนดเ์นมชัน้น า สนิคา้น าสมยั 
ขนมญีปุ่่ นทัง้แบบเก่าและใหม ่ไปจนถงึรา้นอาหารหลากสไตล์ อสิระให้
ท่านเลอืกซื้อสนิคา้ตามอธัยาศยัอาทเิช่น สนิคา้อเิลค็ทรอนิกส์ เสือ้ผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอาง ฯลฯ 

เยน็ รบัประทานอาหารค ่าทีร่า้น ROKKASEN  
 รา้นอาหารสไตลย์ากนิิขชุื่อดงัและตดิอนัดบั  

Trip Adviser เสริฟ์อาหารแบบไมอ่ัน้  
ทัง้เน้ือววัอยา่งด ีเน้ือหมนุู่มๆ ปตูวัโต ฯลฯ 

 และยงัเสริฟ์เครื่องดื่มทัง้แบบแอลกอฮอลแ์ละ 
ซอฟทด์รงิคน์านาชนิด 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั SHINJUKU PRINCE หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 

 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 

วนัท่ีส่ีและวนัท่ีห้ำ   อิสระท่องเท่ียวด้วยตวัท่ำนเอง 
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 อิสระเต็มวนั ให้ท่ำนได้เดินทำงสู่สถำนท่ีท่องเท่ียว หรือแหล่ง    
ช้อปป้ิงต่ำงๆ ด้วยตวัท่ำนเอง หรือจะเลือกซ้ือทวัรดิ์สนียแ์ลนด ์
เดินทำงโดยรถไฟ (ค่ำดิสนียแ์ลนดท่์ำนละ 2,500 บำท ซ่ึงรำคำน้ี
ยังไม่รวมค่ำรถไฟของลูกทัวร์และไกด์) ***รำคำอำจมีกำร
เปล่ียนแปลง เน่ืองจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศมี
ควำมผนัผวนสงู*** 

 **บริกำรท่ำนด้วยตัว๋รถไฟสำยTOEI และMETRO ส ำหรบักำร
เดินทำง 2 วนั** 

ดิสนียแ์ลนด ์ โลกแห่งจนิตนาการ ซึ่งเป็นดสินียแ์ลนด์แห่งแรกที่สรา้งนอกประเทศ
สหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1983 จากการถมทะเลและใชทุ้น
สร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิด 
(ไม่จ ากดัจ านวนการเล่น) ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่อง
เลน่จากภาพยนตรก์ารตูนเรื่องดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคา
รเิบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean 
เขย่าขวญักบับ้านผสีงิใน Haunted Mansion สมัผสัความน่ารกัของ
ตุ๊กตาเดก็นานาชาตใินโลกใบเลก็ Small World ใหท้่านไดส้นุกสนาน
พรอ้มกบัการเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด์ อกีทัง้ยงัจะได้
สมัผสักบัตวัการต์ูนเอกจากวอลท์ ดสินีย์ อย่าง มกิกี้เมา้ส์ มนิน่ีเมา้ส ์
พรอ้มผองเพื่อนการ์ตูนอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซื้อของที่ระลกึ
น่ารกัในดสินียแ์ลนด ์

โตเกียวสกำยทรี  หรือที่ เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกียว สิง่ก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวามสูง 634 
เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของโลกรองจากเบริจ์คาลฟิาในดูไบซึ่งมคีวาม
สูงถงึ 828 เมตร ซึ่งหอคอยแห่งน้ีมจีุดชุมววิส าหรบันักท่องเที่ยวแบ่ง
ได ้2 ระดบัความสูง คอื จุดชมววิทีค่วามสงู 350 เมตร และ 450 เมตร 
และมสีิง่อ านวยความสะดวกมากมาย อาท ิห้องส่งสญัญาณกระจาย
เสยีง รา้นคา้ รา้นอาหาร และอื่นๆ อกีมากมาย  

ศำลเจ้ำเมจิ  ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เคารพของคนโตเกยีว สรา้งขึ้น
โดยจกัรพรรดิเมจิและมเหสีโชโกะ ในปีค.ศ.1920 ซึ่งตัง้อยู่ใจกลาง 
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สวนโยโยก ิสวนทีม่ตีน้ไมน้านาพรรณถงึ 1 แสนตน้ ท าใหดู้เหมอืนกบั
วา่ศาลเจา้แหง่น้ีตัง้อยูภ่ายในป่า 

กินซ่ำ  ยา่นทีไ่ดช้ื่อวา่เป็นแนวหน้าของแฟชัน่ใหมสุ่ดทุกยุคทุกสมยั มรีา้นขาย
สนิคา้แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าหลากหลายรา้น  

ชิบยู่ำ  ยา่นชอ้ปป้ิงทนัสมยัศูนยก์ลางและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่ น 
รวมถงึนักท่องเที่ยวผูม้าเยอืนซึ่งมทีุกสิง่พรอ้มสรรพสนองตอบความ
ตอ้งการ ดว้ยเหตุน้ีเองท าใหย้า่นน้ีพลุกพลา่นดว้ยผูม้าเยอืน 

ฮำรำจกู ุ ยา่นน้ียงัมแีหลง่ชอ้ปป้ิง ณ ตรอกทาเคชติะ ทัง้สองขา้งทางเรยีงรายไป
ด้วยร้านขายของวยัรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดบั รองเท้า กระเป๋า ร้าน
ฟาสท์ฟู้ด ร้านเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆ มากมาย ร้าน 100 เยน หรอืเลอืก   
ชอ้ปป้ิงแบรนดด์งัแบบสบายๆ บนถนนโอโมเตะซนัโด ดว้ยบรรยากาศ
คลา้ยยโุรปกบัตกึรา้นคา้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 

อะคิฮำบำร่ำ  ย่านการค้าชื่อดงัที่สุดเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า  กล้องดิจิตอล เกมส์
ต่างๆ   

เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

โรงแรมท่ีพกั SHINJUKU PRINCE หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะเพือ่ท าการเชค็อนิ 
 หลงัจากท าการเชค็อนิเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้่านไดเ้ดนิเลอืกซื้อของฝากที่

รา้นคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิหรอืเลอืกใชบ้รกิาร Sakura Lounge 
ภายในสนามบนินารติะ  

10.30น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรรภมู ิประเทศไทย 
 โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่JL717 
16.00น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 
          
 

วนัท่ีหก  โตเกียว >> สนำมบินนำริตะ >> สนำมบินสวุรรณภมิู 
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ก ำหนดกำรเดินทำงปี2561  
8-13 / 11-16 / 18-23 / 25-30 พฤษภำคม 
8-13 / 15-20 / 22-27 มิถนุำยน 
6-11 / 10-15 / 20-25 / 25-30 กรกฎำคม 

 
หมำยเหต ุ

1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 20 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบ
จ ำนวนดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำงหรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในแต่
ละประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

3. ไม่มีรำคำเดก็ 
 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ PREMIUM ECONOMY CLASS 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่26 กมุภำพนัธ ์2561 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ 

ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เครื่องบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 56,900.-  บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว 
เพ่ิมท่ำนละ 11,900.-  บำท 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก 

ส าหรบัท่านทีถ่อืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมั 

(ไดท้่านละ 2 ใบ) 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  : กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 25,000 บำท และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำร
เดินทำง 21 วนัท ำกำร 
 
กำรยกเลิก :   กรณุำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 
หมำยเหต ุ:   
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 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่
รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีาร
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  
 
 


