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AMAZING JAPAN 

6DAYS 3NIGHTS BY TG 
VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั โดยสายการบินไทย 

สู่เมืองโอซาก้า นาโกย่า ชิสึโอกะ โยโกฮาม่า โตเกียว 
 

โอซาก้า ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ เจแปน ดนิแดนแห่งมายา เพลดิเพลนิและสนุกสนานกบั
เครื�องเล่นนานาชนิดจากภาพยนตรช์ื�อดงัจาก “ฮอลลวิูด้” โดยฉพาะ THE 
WIZARDING OF HARRY POTTER ที�ใหคุ้ณสนุกไดไ้มต่อ้งไปไกลถงึอเมรกิา 

ชิสึโอกะ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที�เพาะพนัธุป์ลาไหลที�ใหญ่ที�สุดในภมูภิาคจบูุ  
ยามานาชิ ขึAนชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภเูขาที�สูงที�สุดในญี�ปุน่ ภเูขาไฟฟจิู 
 สนุกสนานกบักจิกรรมสเลท (กระดานเลื�อนหมิะ) ที�ลานสกีฟจิูเทน 

ชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภเูขาไฟฟูจทิี� ศาลเจ้าอาราครุะ  
เซน็เกน็ และเพลดิเพลนิกบัการเกบ็ผลสตรอเบอรรี์(สดๆ จากสวน 

โกเทมบะ ชอ้ปปิAงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที� โกเทม็บะ พรีเมี(ยม เอาท์เลท็ 
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัอาซากซุะ, ชอ้ปปิAงใจกลางกรุง ย่านชินจกู ุ
โยโกฮาม่า ลิAมลองราเมง็รสเลศิที�พิพิธภณัฑร์าเมง็ และชอ้ปปิAงของฝากสง่ทา้ยกนัที�       

อิออน มอลล ์
 

 

พเิศษ !!! อิ	มอร่อยกับบฟุเฟต์ขาปู            
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กาํหนดการเดินทางปี 2562 
17-22 มกราคม      
14-19 / 21-26 / 28 กมุภาพนัธ ์– 5 มีนาคม       
7-12 มีนาคม 
 

วนัแรก               สนามบินสวุรรณภมิู >> โอซาก้า 
 

20.00 น.   พร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั >น 4 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C  
สายการบินไทย เพื�อเตรียมตวัเดินทางและผา่นขั >นตอนการเชค็อิน 

23.15 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี�ปุ่ น  
โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 622 
 

วนัที(สอง             โอซาก้า >> ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ เจแปน >> นาโกย่า 
 

 
 
 
 
 
 
06.25 น.   เดินทางถึงสนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี�ปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและขั >นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุก ยูนิเวอร์
แซล สตูดิโอ เจแปน ที�ทุ่มทุนสรา้งอย่างมหาศาลบนพื�นที�กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ�ง
เป็นขนาดใหญ่ที�สุดในโลก ตื�นตากบัโรงถ่ายภาพยนตร ์ ที�แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลวีู้ด 
ชมฉากจําลองของนิวยอรค์ ฉากจําลองเมอืงซานฟรานซสิโก เป็นต้น ท่านจะได้สมัผสั
บรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที�ดุเดอืดเรา้ใจ สนุกสนานตื�นเต้นกบัการห้อยโหนโจน
ทะยานไปกบัซุปเปอรฮ์โีร่สายพนัธุ์ใหม่ Spider Man สนุกสนานไปกบัการล่องเรอืพรอ้ม
ฉากปลาฉลามที�จะโผล่ขึ�นมาล่าเหยื�อขณะล่องเรอืและฉากอื�นๆ ที�หวาดเสยีวจากเรื�อง Jaw 
แลว้ระทกึใจกบัฉากจาํลองเรื�อง จรูาสสคิพารค์ (Jurassic Park) ท่านจะไดย้อ้นกลบัไปใน
ยุคดกึดําบรรพ์ พบกบัเหล่าไดโนเสารน์านาชนิด สนุกต่อกบัการชมการไล่ล่าในฉากเรื�อง 
วอเตอรเ์วลิด ์(Water World) พรอ้มทั �งพบกบัฉากคาวบอย สตั Qนแมนโชว ์และการแสดงของ
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บรรดาสตัวแ์สนรูท้ี�ใช้ประกอบฉากในภาพยนตร ์เช่น สุนัขแสนรูจ้ากเรื�องบโีธเฟ่น เป็นต้น 
หรอืคุณหนูจะเลอืกสนุกสนานที� สนู๊ปปี� สตูดโิอ (Snoopy Studios) เพลดิเพลนิกบัเครื�อง
เล่นนานาชนิด แล้วพบกับสนู๊ปปี�และเหล่าผองเพื�อนมากมาย และสมัผัสกับ “The 
Wizarding World of  Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตาซีชื�อก้องโลก
อย่างแฮรรี์� พอตเตอร ์ด้วยงบก่อสร้างราว 500 ล้านดอลลารส์หรฐั (ราว 16,000 ล้าน
บาท) โดยภายใน The Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปดว้ยเครื�องเล่นและ
สถานที�เด่นๆ ที�จําลองมาจากในหนังสอืดงั เช่น หมู่บา้นฮอกส์มี�ด (Hogsmeade Village) 
ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the 
Forbidden Journey ride) เป็นต้น และล่าสุดกบัการเปิดตวัอย่างเป็นทางการของโซน
ใหม่ Minions Park อนิเมชั �นชื�อดงั ที�เหล่าตวัการต์ูนมินเนี�ยนจะมาป่วนทุกท่านให้
ได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกบัเมืองจาํลองภายในเรื�อง ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านออก
เดนิทางสู่มืองนาโกย่า 

เที�ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  

คํ(า  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัที(สาม             นาโกย่า >> ทะเลสาบฮามานะ >> ศาลเจ้าอาราครูะ เซน็เกน็ >> 
                            โกเทม็บะ พรีเมี(ยม เอาทเ์ลท็ 

 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที�เพาะพนัธุ์ปลาไหลที�ใหญ่ที�สุดใน
ภูมภิาคจบุู และยงัเป็นจุดแวะพกัรถที�ใหญ่ที�สุดสําหรบันักท่องเที�ยว ภายในบรเิวณนั Aน
จะมรีา้นคา้มากมายที�ขายสนิคา้ที�มสี่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิAมลองพายปลา
ไหลและเลอืกซืAอผลติภณัฑต่์างๆ กลบัไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชญิท่านเพลนิตากบั
ทศันียภาพอนัแสนงดงามของสองขา้งทางที�อุดมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาต ิ 

เที(ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย ออกเดนิทางสู่ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเกน็ เพื�อเขา้ชมเจดียช์ูเรโตะ เป็นเจดยีข์นาด
ใหญ่สแีดงห้าชั Aน ตั Aงอยู่บนเนินเขาที�สามารถมองเหน็เมอืงฟูจโิยชดิะและภูเขาไฟฟูจใิน
ระยะไกลได้อย่างชดัเจนและงดงาม เจดยีแ์ห่งนีAถูกสรา้งขึAนเพื�อระลกึถงึสนัตภิาพในปี
ค.ศ.1963 ท่านจะไดช้มและเกบ็ภาพทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ่วมกบัเจดยี์
หา้ชั Aน จากนั �นนําท่านออกเดนิทางสู่  โกเทม็บะ พรีเมี�ยม เอาท์เลท็ ที�รวบรวมแบรนด์
ระดบัโลกมาไว้ด้วยกนับนหุบเขารมิทางด่วนสายTomei ที�เชื�อมระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิ
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ให้ท่านได้อสิระกบัการเลอืกซื�อเลอืกชม
สนิค้าที�รวบรวมไวก้ว่า 165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, 
Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกี
มากมาย นอกจากนี�ยงัมหีมวดสนิค้าอื�นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื�อผ้าเด็ก ซึ�งราคา
สนิค้าราคาค่อนข้างถูกกว่าที�อื�นๆ ที�รวมไว้ในพื�นที�กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็น
สวรรคแ์ห่งการชอ้ปปิ�งของคนญี�ปุน่โดยเฉพาะ   

 นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว บริเวณทะเลสาบยามานากะ 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** อิ�มอร่อยกบัมื>อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู ให้ท่านได้ลิ>มลองรสชาติปูพร้อมนํ>าจิ>ม
สไตลญี์�ปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอื�นๆ อีกหลายชนิด ***  

                         ***จากนั>นอิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่นํ>าแร่ธรรมชาติ เชื�อว่าถ้าได้แช่
นํ>าแร่แล้ว จะทาํให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ>น*** 

 

วนัที(สี(                  ภเูขาไฟฟจิู >> ลานสกีฟจิูเทน็ >> กิจกรรมเกบ็ผลสตรอเบอรรี์( >> 
                            โยโกฮาม่า >> พิพิธภณัฑร์าเมง็ >> โตเกียว 

 

 
 
 
 
 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที(พกั 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั 7น 5 (ขึ7นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ) ที�ระดบั

ความสงู 2,500 เมตร ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิ Wบนยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพที�ระลกึ
กบัภูเขาไฟที�เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนีAและได้ชื�อว่ามสีดัส่วนสวยงาม
ที�สุดในโลก ซึ�งเป็นภูเขาไฟที�ยงัดบัไม่สนิท และมคีวามสูงที�สุดในประเทศญี�ปุ่นจาก
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ด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนั Aนนําท่านสัมผัส
ประสบการณ์ความสนุกสนานท่ามกลางหิมะสขีาวโพลนที� ลานสกีฟูจิเท็น อิสระให้
ท่านเพลดิเพลินกบักิจกรรมกระดานเลื�อนหมิะอย่างจุใจ  (หากท่านต้องการเข้าร่วม
กจิกรรมอื�นๆ ของทางลานสกเีช่น สกหีรอืสโนวบ์อรด์ ท่านต้องชําระค่ากจิกรรมต่างๆ 
เอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร ์// รายการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงสถานที�เล่นกระดานเลื�อน
หมิะ ไดต้ามความเหมาะสม) 

เที(ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่สวนสตรอเบอร์รี( เพื�อให้ท่านได้สมัผสัประสบการณ์การเก็บ    

สตรอเบอรร์ี�สดๆ ทาน ซึ�งการปลูกผกัและผลไมใ้นประเทศญี�ปุ่นนั Aน จะเน้นในเรื�องของ
ความสะอาดและปลอดสารเคม ีท่านสามารถเดด็ทานไดใ้นทนัทโีดยไม่ต้องกลวัสารเคมี
ปนเปืAอน จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่เมืองโยโกฮาม่า เมอืงที�มบีทบาทอย่างมากในช่วง
การเปิดประเทศค้าขายกับชาวตะวนัตกของญี�ปุ่นในช่วงปีค.ศ.1859 จากหมู่บ้าน
ชาวประมงเลก็ๆ จงึกลายเป็นเมอืงท่าพาณิชยท์ี�สําคญัมากเมอืงหนึ�งของญี�ปุ่น นําท่าน
รบัประทานอาหารเยน็ที� พิพิธภณัฑร์าเมง็ สถานที�รวบรวมรา้นราเมง็ชั �นยอดมาไวใ้นที�
เดยีวกนั ท่านสามารถเลอืกทานราเมง็ที�ท่านชื�นชอบได ้ไม่ว่าจะเป็น มโิสะราเมง็ ชโิอะ
ราเมง็ ทงคตสรึาเมง็และเลอืกเพิ�มเส้นหรอืท้อปปิ�งได้ตามอธัยาศยั หลงัมื�ออาหารให้
ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปภายในพพิธิภณัฑ์ ซึ�งตกแต่งภายในอาคารด้วยการ
จาํลองบา้นเมอืงในยุคหลงัสงคราม มรีา้นขายขนมญี�ปุ่นโบราณ รวมไปถงึรา้นขายของ
ฝากที�ระลกึที�ขายตั �งแต่ราเมง็อบแหง้ไปจนถงึอุปกรณ์ในการทาํเสน้และนํ�าซุปราเมง็ 

คํ�า อิสระรบัประทานอาหารคํ�า ตามอธัยาศยัภายในพิพิธภณัฑร์าเมง็ 
 นําท่านเดินทางสู่มหานครโตเกียว 

นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัที(ห้า                โตเกียว >> วดัอาซากสุะ >> ช้อปปิ7 งย่านชินจกู ุ>> อิออน มอลล ์>> 
                            สนามบินฮาเนดะ 

 

 
 
 
 
 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที(พกั 
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08.00 น. นําท่านเยี�ยมชมวัดอาซากุสะ มีชื�ออย่างเป็นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจ ิ
(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะเนื�องจากตั Aงอยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวดัใน
ศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัว์คนันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที�
ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ�งของวัดที�
นักท่องเที�ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที�ระลกึ ประตูแห่งนีAมชีื�อว่าประตูคามนิาร ิแปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า เมื�อผ่านเขา้มาจะพบกบัถนนนากามเิสะ สองขา้งทางมรีา้นค้าให้เดนิชม
และชมิได้เพลนิๆ โดยมขีองที�ระลกึสไตล์ญี�ปุ่นใหเ้ลอืกซืAอหา และขนมส่งกลิ�นหอมเยา้
ยวนชวนใหล้ิAมลอง สุดถนนเป็นซุม้ประตูที�มโีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุม้หนึ�งคอืประตูโฮโซ 
หรอืประตูแห่งขุมทรพัย ์ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรอืที�เรยีกว่า 
The New Tokyo Tower แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว จากบรเิวณวดัอาซากุสะ 
ซึ�งเป็นสิ�งก่อสรา้งที�สูงที�สุดในประเทศญี�ปุ่นโดยมคีวามสูง 634 เมตร โตเกยีวสกายทรี
สรา้งขึAนเพื�อเป็นหอส่งสญัญาณโทรทศัน์และวทิยใุนระบบดจิติอล  

เที(ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อสิระใหท่้านไดช้อ้ปปิAงย่านชินจกู ุย่านชอ้ปปิAงชื�อดงั ที�ไม่ว่านักท่องเที�ยวจากชาตใิดๆ 

กต็อ้งมาชอ้ปปิAงที�ยา่นแห่งนีA เนื�องจากมสีนิคา้รองรบักบัความต้องการของนักท่องเที�ยว
ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมชั Aนนํา สนิค้านําสมยั ขนมญี�ปุ่นทั Aงแบบเก่าและใหม่ ไปจนถึง
ร้านอาหารหลากสไตล์ อิสระให้ท่านเลือกซืAอสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้า
อเิลค็ทรอนิกส ์เสืAอผ้า กระเป๋า รองเทา้ เครื�องสําอาง ฯลฯ จากนั Aนใหท่้านช้อปปิAง ณ 
ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ ห้างอิออน มอลล์ ซืAอของฝาก ก่อนกลบั อาท ิขนมโมจ ิ
เบนโตะ ผลไม ้หรอืรา้น 100 YEN ที�สนิคา้ทั Aงรา้นราคา 100 เยนเท่านั Aนเอง  

คํ(า อิสระรบัประทานอาหารคํ(า ตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินฮาเนดะ 

 

วนัที(หก             สนามบินฮาเนดะ >> สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย 
 

00.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เที(ยวบินที( TG 661 
04.50 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
*********************************************************************************************** 
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กาํหนดการเดินทางปี 2562 
17-22 มกราคม      
14-19 / 21-26 / 28 กมุภาพนัธ ์– 5 มีนาคม       
7-12 มีนาคม 
 

 

**ราคานี7รวมรายการทวัร ์ ค่าตั Eวเครื(องบิน** 
 
หมายเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครั �งจะต้องมผีู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึ�นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ tในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนั �นๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ tไมค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตั vวเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที�ก่อนซื�อตั vวเดนิทางภายในประเทศ เพื�อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็นํ�าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที�ท่านใช้ เนื�องจากการ
กําหนดนํ�าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึ�นอยูก่บัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทั �งนี�ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที�
เกดิขึ�น 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที�
ท่องเที�ยวหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนั �นให ้
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั fวเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั fวเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 48,900.- 27,000.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 44,000.- 24,300.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 36,900.- 20,300.- 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 7,900.- 7,900.- 
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อตัราค่าบริการนี>รวม 

 

1. ค่าตั vวโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั �นประหยดั 
2. ค่านํ�าหนกัสมัภาระที�มาพรอ้มกบัตั vวเครื�องบนิ 

-สายการบนิไทย ไดนํ้�าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดนํ้�าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดนํ้�าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึ�น
เครื�องไดท่้านละ 2 ชิ�นเท่านั �น (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าที�พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
สาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัที�ม ี3 เตยีงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีี�ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จาํเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท่้านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิ�ล หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเปิ�ล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทั �งนี�เป็นไปตามเงื�อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

**เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ�นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีง
ครึ�งเดยีว **                                                                                                                        
7.   ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที� 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชาํระ
เพิ�มเตมิ ในกรณีที�ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิ�มภายหลงัจากที�ท่านได้ทําการจองทวัรแ์ล้ว
8.  ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
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อตัราค่าบริการนี>ไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตที�กลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่านํ�ามนัหรอือื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี�เกนิกว่าสายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิ�มเตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเที�ยวบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่านํ�าดื�มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารนํ�าดื�มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เงื�อนไขการชาํระเงิน   

 

1. กรณุาชําระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชําระค่าทวัรส์่วนที�เหลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการ 
3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการหรอืน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 

 
การยกเลิก  

 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ tในการคนื
เงนิมดัจาํทั �งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ tในการคนื
ค่าทวัรท์ั �งหมด 

3. กรณทีี�กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามที�รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เนื�องจากตั vวเครื�องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั �น เมื�อชาํระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณทีาํการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํไดใ้นทุกกรณี 
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และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ tในการคนื
เงนิค่าตั vวและค่าทวัรทุ์กกรณ ี

4.  
หมายเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ tในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัที�สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี�ปุ่น / การนําสิ�งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเที�ยวบนิ ซึ�ง
ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั �งหมดหรอืบางส่วน นอกจากนี�ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิ tในการเปลี�ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที�เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงนิมดัจําหรอืค่าทวัร์ได้ก็
ต่อเมื�อทางสายการบนิและโรงแรมที�พกัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั �นใหแ้ลว้เท่านั �น 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ�นและมี
เหตุทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ tในการคนืเงนิ
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากที�ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื�อนไขต่างๆ ที�ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 
 

 
 

 
 


