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นาโกย่า สกัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิที�
มิเอะ ชมเทศกาลประดบัไฟที�มชีื�อเสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญี�ปุน่ที� 

ซาโตะ และชอ้ปปิ#งสุดมนัสท์ี�
เกียวโต วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า

7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่
ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ

โอซาก้า เพลดิเพลนิกบัการช้อปปิ#งที�
และชอ้ปปิ#งปิดทา้ย

โกเบ สนุกสนานกบักจิกรรมกระดานเลื�อนหมิะที�
 

กาํหนดการเดินทาง 
9-13 / 16-20 / 23-27 มกร
13-17 / 20-24 กมุภาพนัธ์
6-10 มีนาคม 2561 
 

วนัแรก               สนามบินสวุรรณภมิู 
 

21.00 น.   พร้อมกนัที(สนามบินสวุรรณภมิู
เพื(อทาํการเชค็อินและ
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KANSAI CHUBU

5DAYS 3NIGHTS BY TG

สกัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิที�วดัโอส ุ
ชมเทศกาลประดบัไฟที�มชีื�อเสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญี�ปุน่ที� 

และชอ้ปปิ#งสุดมนัสท์ี� แจส๊ดรีม นากาชิม่า เอาทเ์ลท็ 

มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,500ปี และตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด
สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ และเชญิดื�มสายนํ#าศกัดิ 2สทิธิ 2 3 สาย

อินาริ ซุม้ประตูสแีดงที�เสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร 
เพลดิเพลนิกบัการช้อปปิ#งที�ชินไซบาชิ, อิสระท่องเที(ยวในเมืองโอซาก้า

ปิดทา้ยที� ห้างอิออน ซื#อของฝากก่อนกลบัเมอืงไทย 
สนุกสนานกบักจิกรรมกระดานเลื�อนหมิะที�รอ็คโค่ สโนว ์พารค์  

มกราคม 2561 
กมุภาพนัธ ์/ 27 กมุภาพนัธ ์– 3 มีนาคม 2561 

วนัแรก               สนามบินสวุรรณภมิู  

พร้อมกนัที(สนามบินสวุรรณภมิู ชั 3น 4 ประต ู2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย
ทาํการเชค็อินและเตรียมตวัเดินทาง  
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ชมเทศกาลประดบัไฟที�มชีื�อเสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญี�ปุน่ที� สวนนาบานะโนะ

และตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 
สาย, ชมเสาโทรอิ ิณ 

อิสระท่องเที(ยวในเมืองโอซาก้า 1 วนัเต็ม 

สายการบินไทย  
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วนัที&สอง             สนามบินจบู ุเซน็แทร ์>> นาโกย่า >> วดัเจ้าแม่กวนอิมโอส ุ>> มิเอะ >>  
                            แจส๊ดรีม เอาทเ์ลต็ >> สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ 

 

 
 
 
 
00.05 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินจบู ุเซน็แทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญี(ปุ่ น  

โดยสายการบินไทย เที(ยวบินที( TG 644 
08.00 น.   เดินทางถึงสนามบินจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี(ปุ่ น หลงัจากผ่าน

ขั 3นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและขั 3นตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
 นําท่านเดนิทางสู่ วดัเจ้าแม่กวนอิมโอสุ เป็นหนึ�งในสามสถานที�ที�บูชาเจา้แม่กวนอมิที�

ใหญ่ที�สุดในประเทศญี�ปุน่ และยงัเป็นวดัประจาํตระกูลโอดะ (ตระกูลของโอดะ โนบุนางะ 
ผูท้ี�เริ�มรวบรวมประเทศญี�ปุ่นให้เป็นหนึ�งเดยีวเช่นปจัจุบนั) โดยภายในวดัมหี้องสมุดที�
รวบรวมบนัทกึโบราณมากกว่า 15,000 เล่ม ซึ�งถูกขึ5นทะเบยีนเป็นสมบตัขิองชาต ิและ
บรเิวณขา้งๆ วดั จะมแีหล่งชอ้ปปิ5งขนาดใหญ่และเป็นที�นิยมกว่า 1,200 รา้นคา้ ไม่ว่าจะ
เป็นเครื�องสาํอางค ์กระเป๋า รองเทา้ เครื�องใชไ้ฟฟ้า รา้นอาหาร ฯลฯ 

เที(ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่ เมืองมิเอะ  เพื�อ นําท่านสู ่ แจส๊ดรีม  นากาชิม่า  เอาท์เลต็ 

(JAZZDREAM NAGASHIMA OUTLET) หนึ�งใน MITSUI OUTLET PARK ซึ�งเป็น OUTLET 

MALL ขนาดใหญ่ ด้วยพื#นที�กว่า 39,300 ตารางเมตร ที�นี�จงึรวบรวมรา้นค้าแบรนด์
เนมชั #นนํา รา้นอาหารญี�ปุ่นและสญัชาตอิื�นๆ มากมาย มรีา้นค้ามากกว่า 240 รา้นให้
ท่านได้เลอืกชมิเลอืกช้อปกนัตามอธัยาศยั โดยที�นี�เลอืกออกแบบให้มสีไตล์ คล้ายๆ
กบัเมอืงนิวออรล์นีส ์ ซึ�งเป็นเมอืงท่าทางตะวนัตกของอเมรกิา  จากนั #นนําท่าน
เดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ เป็นสวนดอกไมท้ี�ได้รบัความนิยมจาก
ชาวญี�ปุ ่นเป็นอย่างมาก เพราะมกีารจดัแสดงพนัธุ ์ดอกไมห้ลากหลายทั #งในและ
ต่างประเทศ ซึ�งในแต่ละฤดูก็จะมกีารจดัพนัธุ ์ดอกไมเ้ปลี�ยนแปลงกนัออกไป โดย
ในช่วงเดอืนตุลาคม จะมเีทศกาลประดบัไฟที�สวนดอกไมใ้นช่วงหวัคํ�า ซึ�งการจดั
แสดงเทศกาลประดบัไฟ หรอื ILLUMINATION นั #น เป็นที�นิยมของชาวญี�ปุ ่นและ
ชาวต่างชาตเิป็นอย่างมาก โดยในแต่ละปีจะมธีมีที�แตกต่างกนัไป ได้เวลาอนัสมควร 

นําท่านเดนิทางสู่เมืองนาโกย่า  
คํ(า รบัประทานอาหารคํ(า ณ ภตัตาคาร 
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นําท่านเข้าสู่ที(พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัที&สาม             นาโกย่า >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ >> โอซาก้า >>  
                            ช้อปปิ: งย่านชินไซบาชิ 

 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เพื�อนําท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดันํ3าใส ที�ติดรอบ

สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวดัที�ใหญ่และเก่าแก่
ตั #งอยูบ่รเิวณเนินเขาฮงิาชยิามา่ และมท่ีอนซุงวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตั #งจากพื#นดนิ
ขึ#นมารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ซึ�งไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิ�มเหมอืนเรอืนไทย 
วดันี#มอีายุเก่าแก่ยิ�งกว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี นมสัการพระโพธสิตัว์อวโลกิเตศวร 
จากระเบยีงแห่งนี#สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที�สวยที�สุดในกรุงเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์
ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื�มนํ#าศกัดิ 2สทิธิ 2สาม
สายอนัเกดิขึ#นจากธรรมชาตทิี�ไหลมาจากเทอืกเขา จากนั #นเดนิตามทางสมัผสักบัรา้นค้า
ญี�ปุ่นตกแต่งตามสมยัเอโดะและเลอืกซื#อสนิค้าพื#นเมอืง ที�ระลกึ เกี�ยวกบัญี�ปุ่นขนานแท ้
อาท ิขนมโมจ ิที�ขึ#นชื�อที�สุดของญี�ปุ่น เป็นต้นกําเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของ
ญี�ปุ่น ทั #งดว้ยแป้งที�เหนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไส้ถั �วแดงขนานแท ้หรอืประยุกต์เป็นไสส้ตอ
เบอรร์ี� ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดองญี�ปุ่น สําหรบัคนที�ชอบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวาดอง 
หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที�ขึ#นชื�อไม่แพ้ จังหวัดชิซูโอกะ ที�ช่วยลด
คอเลสเตอรอล ช่วยให้ผวิพรรณเปล่งปลั �ง, เครื�องเซรามคิญี�ปุ่น ทั #งกานํ#าชา ถ้วย ชาม 
ต่างๆ และของที�ระลกึ อกีมากมายนานาชนิด 

เที(ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ เพื�อสกัการะพระแม่โพสพ เทพที�เป็นที�นับถอืของ

ชาวญี�ปุ่น โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มคีวามเป็นอยู่สุขสบาย และขอพรในเรื�องของการ
กสิกรรมให้ได้ผลผลิตที�อุดมสมบูรณ์ และในบรเิวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปป ั 5นเทพ
จิ5งจอกมากมาย โดยชาวญี�ปุ่นชื�อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยนําข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายงัโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื�นตากับเสาโทริอิที�เรียงรายเป็นซุ้มประตูสีแดง ซึ�งเป็น
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สญัลกัษณ์ของศาลเจ้าที�มมีากกว่าพนัต้น ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขายาวถงึ 4 
กโิลเมตร และยงัเป็นหนึ�งในฉากของภาพยนตรเ์รื�อง MEMORIES OF GEISHA ที�ซายรู ิ
นางเอกของเรื�องวิ�งลอดซุม้ประตูเพื�อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  

 ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกจิอนัดบัสองรองมาจาก
เมอืงโตเกยีว ไดร้บัสมญานามว่า "เมอืงแห่งสายธาร" เนื�องจากเป็นเมอืงท่าขนส่งสนิคา้
และวตัถุดบิที�สาํคญัตั 5งแต่ครั 5งอดตี ซึ�งบรรดาพ่อคา้จากทั �วสารทศิทั 5งในญี�ปุ่นเองรวมไป
ถึงจนีและเกาหลีต่างหลั �งไหลมาที�นี�  จนทําให้โอซาก้าเป็นศูนย์กลางทางการค้าและ
อุตสาหกรรมที�สําคญัของประเทศจนถงึปจัจุบนั อกีทั 5งยงัเป็นแหล่งรวมศลิปะการแสดง
ดั 5งเดมิของญี�ปุน่ มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ตรงที�สามารถผสานมรดกทางประวตัศิาสตรอ์นั
เก่าแก่เขา้กบัเทคโนโลยสีมยัใหม ่นําท่านเดนิทางสู่ ย่านชินไซบาชิ แหล่งชอ้ปปิ5งชื�อดงั
ของนครโอซากา้ ทั 5งรา้นคา้เก่าแก่และทนัสมยัปะปนกนั ทั 5งสนิคา้แฟชั �นล่าสุด ขนมเคก้
แสนอร่อย เสื5อผ้า รองเท้า กระเป๋า ไปจนถงึกล้องดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมส์รุ่น
ใหม่ล่าสุด และตื�นตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที�ดูจะสนุกสนานและมี
สสีนัมากกว่าทางฝ ั �งโตเกยีว รวมทั 5งรา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเกบ็ภาพเป็นที�ระลกึ
กบัจดุเด่นของแต่ละรา้นคา้เช่น ปยูกัษ์ หน้าภตัตาคารขาปยูกัษ์ และสญัลกัษณ์เด่นของ
ย่านนี5คอืรูปเครื�องหมายการค้าของกูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื�อดงัจากญี�ปุ่นนั �นเองหรอื 
จะเดนิเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุร ิซึ�งท่านสามารถลิ5มลองขนมและอาหารขึ5นชื�อ
ของนครโอซาก้า ทั 5งทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นต้น นอกจากนี5ยงัมหีา้งสรรพสนิค้า
ใหญ่ๆ และมชีื�อเสยีงอย่างห้างไดมารู หรอืจะเป็นทาคาชมิาย่า ที�มสีนิค้ามากมายให้
ท่านไดเ้ลอืกซื5ออกีดว้ย 

คํ&า  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที(พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัที&สี&               โอซาก้า >> อิสระเตม็วนั หรือซื:อทวัรเ์สริม ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ เจแปน 
 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
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อสิระเต็มวนัให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการเดนิทางท่องเที�ยวในเมอืงโอซาก้าตามอธัยาศยั 
หรอืเลอืกซื5อทวัรเ์สรมิ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ โดยไกด์บรกิารไปส่งและรบักลบัโรงแรม
โดยรถไฟ ซึ�งตอ้งชําระเพิ�มท่านละ 2,500 บาท (ยงัไม่รวมค่าเดนิทางไปสวนสนุกของผู้
เดนิทางและไกด)์ นําท่านเดนิทางโดยรถไฟสู่ สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน 
ที�ทุ่มทุนสรา้งอย่างมหาศาลบนพื5นที�กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ�งเป็นขนาดใหญ่ที�สุด
ในโลก ตื�นตากบัโรงถ่ายภาพยนตร ์ ที�แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลวีูด้ ชมฉากจาํลอง
ของนิวยอรค์ ฉากจาํลองเมอืงซานฟรานซสิโก เป็นต้น ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศการ
ต่อสู้และการไล่ล่าที�ดุเดอืดเรา้ใจ สนุกสนานตื�นเต้นกบัการหอ้ยโหนโจนทะยานไปกบั
ซุปเปอรฮ์โีร่สายพนัธุ์ใหม่ Spider Man สนุกสนานไปกบัการล่องเรอืพรอ้มฉากปลา
ฉลามที�จะโผล่ขึ5นมาล่าเหยื�อขณะล่องเรอืและฉากอื�นๆ ที�หวาดเสยีวจากเรื�อง Jaw แลว้
ระทกึใจกบัฉากจาํลองเรื�อง จรูาสสคิพารค์ (Jurassic Park) ท่านจะไดย้อ้นกลบัไปในยุค
ดกึดําบรรพ์ พบกบัเหล่าไดโนเสารน์านาชนิด สนุกต่อกบัการชมการไล่ล่าในฉากเรื�อง 
วอเตอรเ์วลิด ์(Water World) เป็นต้น หรอืคุณหนูจะเลอืกสนุกสนานที� สนู๊ปปี5 สตูดโิอ 
(Snoopy Studios) เพลดิเพลนิกบัเครื�องเล่นนานาชนิด แลว้พบกบัสนู๊ปปี5และเหล่าผอง
เพื�อนมากมาย และสมัผสักบั “The Wizarding World of  Harry Potter” สวนสนุก
ในธีมของหนังแฟนตาซีชื&อก้องโลกอย่างแฮรรี์& พอตเตอร ์ด้วยงบก่อสร้างราว 
500 ล้านดอลลารส์หรฐั (ราว 16,000 ล้านบาท) โดยภายใน The Wizarding World 
of Harry Potter จะประกอบไปด้วยเครื�องเล่นและสถานที�เด่นๆ ที�จําลองมาจากใน
หนังสือดัง เช่น หมู่บ้านฮอกส์มี5ด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส ์
(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey 
ride) เป็นต้น และล่าสุดกบัการเปิดตวัอย่างเป็นทางการของโซนใหม่ Minions 
Park อนิเมชั &นชื&อดัง ที& เหล่าตัวการ์ตูนมินเนี& ยนจะมาป่วนทุกท่านให้สนุก
เพลิดเพลินไปกบัเมืองจาํลองภายในเรื&อง 

เที&ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   

คํ&า  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที(พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที&ห้า               โอซาก้า >> ลานสกีรอ็คโค่ สโนวพารค์ >> อิออน มอลล ์>>สนามบินคนัไซ 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโกเบ เมอืงท่าที�สําคญัของญี�ปุ่นในอดตีหลงัการแผ่นดนิไหว 

ณ วนัที� 17 มกราคม ปี ค.ศ.1955  นําท่านเขา้สู่ ลานสกีรอ็คโค่ สโนว  ์พารค์ อสิระ
ให้ท่านเพลดิเพลนิกบักจิกรรมกระดานเลื�อนหมิะท่ามกลางหมิะอนัขาวโพลน หาก
ท่านต้องการเขา้ร่วมกจิกรรมอื�นๆ ของทางสกรีสีอรท์อาท ิสก,ี สโนว์บอรด์ ฯลฯ ท่าน
ต ้องชําระค ่ากจิกรรมต ่างๆ  เอง  ไม ่ได ้รวมอยู ่ในค ่าทวัร  ์ ( รายการอาจมกีาร
เปลี�ยนแปลงสถานที�เล่นกระดานเลื�อนหมิะ ได้ตามความเหมาะสม)  จากนั 5นเดนิทาง
สู่อิออน มอลล ์ห้างสรรพสนิค้าที�มสีนิค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลอืกซื5อ อาทิ
เช่น ของใช้ในบ้าน เครื�องแต่งตวั ของเล่น ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นอาหารก่อน
เดนิทางกลบั 

เที&ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย  ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่สนามบินคนัไซ เมอืงโอซาก้า เพื�อทาํการเช็คอนิ 

17.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG673 

21.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

กาํหนดการเดินทาง 
9-13 / 16-20 / 23-27 มกราคม 2561 
13-17 / 20-24 กมุภาพนัธ ์/ 27 กมุภาพนัธ ์– 3 มีนาคม 2561 

6-10 มีนาคม 2561 

 

**ราคานี:รวมรายการทวัร ์ ค่าตัว̂เครื&องบิน** 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั Cวเครื(องบิน ราคาไม่รวมตั Cวเครื(องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 43,900.-  บาท 21,900.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 39,500.-  บาท 19,900.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 32,900.-  บาท 16,600-  บาท 

สาํหรบัท่านที(ต้องการพกัเดี(ยว เพิ(มท่านละ 7,900.-  บาท 7,900.-  บาท 
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หมายเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครั #งจะต้องมผีู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึ#นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 2ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

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

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตั Zวเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที�ก่อนซื#อตั Zวเดนิทางภายในประเทศ 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 ้
 

อตัราค่าบริการนี3รวม 

 

1. ค่าตั Zวโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั #นประหยดั 
2. ค่านํ#าหนกัสมัภาระที�มาพรอ้มกบัตั Zวเครื�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 (มคี่าใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ) 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
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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 จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัิเหตุเพยีงครึ�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 % 

อตัราค่าบริการนี3ไม่รวม 

 

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 2ในการคนื
เงนิมดัจาํทั #งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 2ในการคนื
ค่าทวัรท์ั #งหมด 
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3. กรณทีี�กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามที�รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

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

5. กรณทีาํการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ 2ในการคนื
เงนิค่าตั Zวและค่าทวัรทุ์กกรณ ี
 

หมายเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 2ในการเปลี�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�งทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั #งหมดหรอืบางส่วน นอกจากนี#ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิ 2ในการเปลี�ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั #งนี#ขึ#นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยน
ของเงนิสกุลเยน 

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

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ#นและมี
เหตุทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ 2ในการคนืเงนิ
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ#นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

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