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VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น
โดยสายการบินไทยสู่เมือง

ชิบะ เดนิชมย่านการค้า
และยงัเป็นโลเคชั �นสดุฮติสาํหรบัถ่ายทาํละครยอ้นยคุทั !งไทยและญี�ปุ่ น

อิบารากิ ชมความสวยงามของ
กิจกรรมเกบ็ลูกพลบัทานในสวน
และเนื!อที�เนียนนุ่ม

คามาครุะ สกัการะองคพ์ระใหญ่แหง่เมอืงคามาครุะที�
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอมิ

เลอืกเดนิทางท่อง
นาริตะ ชอ้ปปิ!งสนิคา้ของฝากที�
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ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั
สู่เมืองโตเกียว นาริตะ ชิบะ อิบารากิ

 

เดนิชมย่านการค้าเก่า เมืองซาวาระ เมอืงที�ขึ!นชื�อว่าเป็นลติเติ!ลเอโดะ
และยงัเป็นโลเคชั �นสดุฮติสาํหรบัถ่ายทาํละครยอ้นยคุทั !งไทยและญี�ปุ่ น
ชมความสวยงามของ ต้นโคเคีย ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด ์และสนุกสนานกบั 
กิจกรรมเกบ็ลูกพลบัทานในสวน ลูกพลบัญี�ปุ่ นสดๆ
และเนื!อที�เนียนนุ่ม 
สกัการะองคพ์ระใหญ่แหง่เมอืงคามาครุะที� วดัโคโตข ุ
นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอมิที� วดัอาซากสุะ, อสิระเตม็วนัใหท้่านได้
เลอืกเดนิทางท่องเที�ยวในมหานครโตเกยีว 
ชอ้ปปิ!งสนิคา้ของฝากที�หา้งสรรพสนิคา้อิออน มอลล ์
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ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั 
อิบารากิ คามาครุะ 

เมอืงที�ขึ!นชื�อว่าเป็นลติเติ!ลเอโดะ
และยงัเป็นโลเคชั �นสดุฮติสาํหรบัถ่ายทาํละครยอ้นยคุทั !งไทยและญี�ปุ่ น 

และสนุกสนานกบั 
ลูกพลบัญี�ปุ่ นสดๆซึ�งมรีสชาตหิวาน

อสิระเตม็วนัใหท้่านได้
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กาํหนดการเดินทาง 01-05 / 08-12 / 15-19 ตลุาคม 2563 
29 ตลุาคม- 02 พฤศจิกายน 2563 

 

วนัแรก            สนามบินสุวรรณภมิู  
 

20.30 น.  พร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย  
เพื�อเตรียมตวัเดินทางและผ่านขั ,นตอนการเชค็อิน 

23.50 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะประเทศญี�ปุ่ นโดยสายการบินการบินไทย  
เที�ยวบินที� TG 642 
 

วนัที�สอง          สนามบินนาริตะ – ชิบะ - เมืองเก่าซาวาระ – อิบารากิ -  

                        กิจกรรมเกบ็ลกูพลบัทานในสวน - ชมทุ่งโคเคียที�สวนฮิตาชิ ซีไซด ์- โตเกียว 
 

08.10 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี�ปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขั Dนตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดนิทางสู่ เมืองชิบะ ร่วมยอ้นยุคไปใน
ย่านเมอืงเก่า ณ เมืองซาวาระ เขตพื�นที ที ยงัคงหลงเหลอืรา้นค้าและอาคารบา้นเรอืน
ที ตั �งเรยีงรายมาตั �งแต่สมยัโบราณ  โดยอาคารและรา้นค้าในย่านนี�เกอืบทั �งหมดได้รบั
การคัดเลือกจากรัฐบาลให้ลงทะเบียนเป็นอาคารบ้านเรือนและสิ งปลูกสร้างใน
ประวตัศิาสตรท์ี สําคญั เพราะสะทอ้นให้เหน็ถงึวถิกีารดําเนินชวีติในสมยัเอะโดะไดเ้ป็น
อย่างด ีเมอืงซาวาระมคีวามเจรญิอย่างยิ งในสมยัเอะโดะ (ค.ศ.1603-ค.ศ.1867) เพราะ
เป็นศูนยก์ลางการจดัส่งข้าวไปทั  วประเทศ นอกจากนี� ที ย่านเมอืงเก่าซาวาระยงัเป็น
สถานที ถ่ายทําภาพยนตรแ์ละละครสุดฮติทั �งไทยและญี ปุ่ นอาทเิรื อง “ฟัดจงัโตะ” และ
ละครจากไทยเรื อง “Rising Sun” อสิระใหท่้านบนัทกึภาพตามอธัยาศยั 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองอิบารากิ ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิและสนุกสนานกบั กิจกรรมเกบ็

ลูกพลบัทานในสวน ลูกพลบัญี�ปุ่ นสดๆที�มรีสชาตหิวานและเนื!อที�เนียนนุ่ม ซึ�งภายใน
จงัหวดัอบิารากมิสีวนที�เพาะปลูกลูกพลบัระดบัพรเีมยีมและผลใหญ่กลมสมบูรณ์ อสิระ
ใหท่้านไดช้มวธิกีารเกบ็ผลลูกพลบั และเพลดิเพลนิกบัการชมิลูกพลบัสดๆจากไร่ไดไ้ม่
อั !น จากนั !น นําทุกท่านเขา้ชม สวนฮิตาชิซีไซด ์(Hitachi Seaside Park) สวนนี�จะมี
การจดัแสดงไมด้อกนานาชนิดตามฤดูกาลหมุนเวยีนไปเรื อยๆ และสําหรบัฤดูใบไมร้่วง
นี�ต้นไมท้ี เป็นไฮไลทก์ค็อื ต้นโคเคีย (Kochia) เป็นต้นไมท้รงพุ่มสเีขยีว แต่เมื อถงึฤดู
ใบไมร้่วงจะเปลี ยนเป็นสแีดงทําให้ทั �งสวนจะเหน็ต้นไมพุ้่มแดงๆ อยู่โดยรอบเป็นววิที 
แปลกตาหาชมไดย้าก นอกจากตน้โคเคยีแลว้ ฤดนีู�ยงัมดีอกคอสมอส (Cosmos) ที บาน
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สะพรั  งสวยงามในช่วงใกลเ้คยีงกนัอกีดว้ย หมายเหตุ ***การเปลี�ยนสีของต้นโตเคีย 
ขึDนอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ ในกรณีที�ต้นโคเคียยงัไม่เปลี�ยนสี หรือร่วงโรยไปแล้ว 
ทางบริษทัขออนุญาตเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม **** ไดเ้วลาสมอนั
ควร นําท่านเดนิทางสู่ กรงุโตเกียว 

คํ�า อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
 นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  

 
 

วนัที�สาม         โตเกียว - อิสระท่องเที�ยวเมืองโตเกียวด้วยตวัท่านเอง 
                        หรือเลือกซืDอทวัร ์โตเกียว ดิสนียแ์ลนด ์
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้าณโรงแรมที�พกั 
อสิระเต็มวนัให้ท่านได้เดนิทางสู่สถานที�ท่องเที�ยวหรอืแหล่งช้อปปิ! งต่างๆโดยตวัท่าน
เองหรอืจะเลอืกซื!อทวัร์ดสินียแ์ลนด์เดนิทางโดยรถไฟ (ค่าดสินียแ์ลนด์ท่านละ 2,500 
บาทซึ�งราคานี!ยงัไม่รวมค่ารถไฟของลูกทวัร์และไกด์) ***ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง
เนื�องจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ*** 
โตเกียวดีสนียแ์ลนดโ์ลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญี�ปุ่ นซึ�งเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่ง
แรกที�สรา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยสรา้งขึ!นจากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 
600 ลา้นบาทใหท่้านสนุกสนานกบัเครื�องเล่นนานาชนิด (ไมจ่าํกดัจาํนวนการเล่น) ผจญ
ภยัในดินแดนต่างๆให้ท่านเล่นเครื�องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื�องดงัToy 
StoryชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตรT์he Pirate of 
Caribbeanให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื!อสินค้าที�ระลึกน่ารัก
ในดสินียแ์ลนดอ์กีทั !งยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการต์ูนเอกจากวอลดสินียอ์ย่างมกิกี!เมา้สม์นินี�
เม้าส์พร้อมผองเพื�อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจบัจ่ายซื!อของที�ระลึกน่ารัก
ในดสินียแ์ลนด ์
โตเกียวสกายทรีหรอืที�เรยีกว่าThe New Tokyo Tower แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของ
กรงุโตเกยีวสิ�งก่อสรา้งที�สงูที�สุดในประเทศญี�ปุ่ นโดยมคีวามสูง634 เมตรซึ�งหอคอยแห่ง
นี!มจีดุชุมววิสาํหรบันกัท่องเที�ยวแบ่งได2้ ระดบัความสูงคอืจุดชมววิที�ความสูง350 เมตร
และ450 เมตรและมสีิ�งอํานวยความสะดวกมากมายอาทหิ้องส่งสญัญาณกระจายเสยีง
รา้นคา้รา้นอาหารและอื�นๆอกีมากมาย 
ศาลเจ้าเมจิศาลเจ้าเก่าแก่อนัศกัดิ Mสทิธิ Mและเป็นที�เคารพของคนโตเกียวสร้างขึ!นโดย
จกัรพรรดเิมจแิละมเหสโีชโกะในปีค.ศ.1920 ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมาขอพรที�
ศาลเจา้แห่งนี!ซึ�งตั !งอยูใ่จกลางสวนโยโยกสิวนที�มตีน้ไมน้านาพรรณถงึ1 แสนตน้ 
กินซ่าย่านที�ไดช้ื�อว่าเป็นแนวหน้าของแฟชั �นใหมสุ่ดทุกยคุทุกสมยัมรีา้นขายสนิคา้ 
แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ชั !นดหีลายต่อหลายรา้นตั !งอยูเ่รยีงราย 
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ชิบูย่าย่านช้อปปิ! งทนัสมยัศูนย์กลางและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี�ปุ่ นรวมถึง
นกัท่องเที�ยวผูม้าเยอืน ซึ�งมสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการของคนนทุกเพศทุกวยั 
ฮาราจูกศุูนยร์วมของเดก็วยัรุ่นที�แต่งหน้าแต่งตวักนัแบบที�เรยีกได้ว่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกนัในวนัอาทติย์เด็กเหล่านี!จะมารวมตวักนัมทีั !งแนวแฟนตาซปีีศาจคขิุอาโนเนะ
น่ารกัๆและในย่านนี!ยงัมแีหล่งชอ้ปปิ!งณตรอกทาเคชติะทั !งสองขา้งทางเรยีงรายไปดว้ย
รา้นขายของวยัรุ่นเสื!อผ้าเครื�องประดบัรองเท้ากระเป๋ารา้นเครปญี�ปุ่ นอร่อยๆมากมาย
หรอืเลอืกช้อปปิ!งแบบสบายๆบนถนนโอโมเตะซนัโดดว้ยบรรยากาศคล้ายยุโรปกบัตกึ
รา้นคา้ที�ออกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 

เที�ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
คํ�า  อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัที�สี�              โตเกียว - คามาครุะ - องคพ์ระใหญ่ไดบทุสึ - โตเกียว – วดัอาซากสุะ -   
                        นาริตะ - ช้อปปิD งอิออน มอลล ์
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคามาคุระ นําท่านกราบนมสัการขอพร หลวงพ่อโตไดบุทสึ

พระพุทธรูปสํารดิองค์ใหญ่ที�ประดษิฐานอยู่กลางแจง้ในอดตีกาลเคยประดษิฐานอยู่ใน
วหิารแต่ต่อมาในปีค.ศ.1368 วหิารได้ถูกพายุพดัจนได้รบัความเสยีหายและในปีค.ศ.
1495 ก็ถูกคลื�นยกัษ์กลืนโครงสร้างวดัหายไปในทะเลอีกครั !งแต่องค์พระมิได้ชํารุด
เสยีหายแต่ประการใดจวบจนกระทั �งปัจจบุนันบัเป็นเวลากว่า 800 ปี 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านออกเดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ มชีื�ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซหรอืเซนโซจ ิ

(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะ เนื�องจากตั !งอยู่ในเขตอาซากุสะ เป็นวดัใน
ศาสนาพุทธโดยมพีระโพธสิตัว์คนันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที�
ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ�งของวัดที�
นักท่องเที�ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที�ระลกึ ประตูแห่งนี!มชีื�อว่าประตูคามนิาร ิแปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า ชื�อของประตูจะเขยีนอยู่บนโคมสแีดงลูกใหญ่ เมื�อผ่านเข้ามาจะพบกบั
ถนนนากามเิสะ สองข้างทางมรี้านค้าให้เดนิชมและชิมได้เพลินๆ โดยมขีองที�ระลึก
สไตล์ญี�ปุ่ นใหเ้ลอืกซื!อ ขนมจากรา้นต่างๆส่งกลิ�นหอมเยา้ยวนชวนให้ลิ!มลอง สุดถนน
เป็นซุ้มประตูที�มโีคมสแีดงแขวนอยู่ อีกซุ้มหนึ�งคอืประตูโฮโซหรอืประตูแห่งขุมทรพัย ์
พอเดนิผ่านเขา้มาในบรเิวณวดั จะเหน็กระถางธูปขนาดใหญ่ตั !งอยู่กลางแจง้ มผีู้คนยนื
โบกควนัธปูเขา้หาตวัเอง เชื�อกนัว่าจะทาํใหโ้ชคดแีละจะช่วยใหห้ายเจบ็ป่วย ไดเ้วลาอนั
สมควร นําท่านเดนิทางสู่ เมืองนาริตะ อสิระให้ท่านช้อปปิ! งณ ห้างสรรพสนิค้าขนาด
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ใหญ่ ห้างอิออนมอลล ์ใหท่้านได้ซื!อของฝากก่อนกลบั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม้
หรอืรา้น 100 YENที�สนิคา้ทั !งรา้นราคา 100 เยนเท่านั !นเอง 

คํ�า อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
 นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัที�ห้า             นาริตะ - สนามบินนาริตะ 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
  ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะเพื�อทาํการเชค็อิน 
11.45 น. เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 643 
16.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 
 

*********************************************************************************************** 

กาํหนดการเดินทาง 01-05 / 08-12 / 15-19 ตลุาคม 2563 
29 ตลุาคม- 02 พฤศจิกายน 2563 

 

 

**ราคานีDรวมรายการทวัร ์ค่าตั Vวเครื�องบิน** 
 

หมายเหต ุ
1. การเดนิทางในแต่ละครั �งจะต้องมผีู้เดนิทางจํานวน 25 ท่านขึ�นไป ถ้าผู้เดนิทางมไีม่ครบตาม

จาํนวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ]ในการเลื อนการเดนิทางหรอืเปลี ยนแปลงราคา 
2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ

ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนั �นๆ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ ]ไมค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั Vวเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั Vวเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 39,900.- 21,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 35,900.- 19,900.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 29,600.- 16,900.- 
สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 6,900.- 6,900.- 
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3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตัว̂เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที ก่อนซื�อตัว̂เดนิทางภายในประเทศ 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 ้

 

อตัราค่าบริการนี,รวม 
1. ค่าตั [วโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั !นประหยดั 
2. ค่านํ!าหนกัสมัภาระที�มาพรอ้มกบัตั [วเครื�องบนิ 

-สายการบนิไทย ไดนํ้!าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
3. ค่าที�พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่ากรณหีอ้งพกัสาํหรบั 

3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัที�ม ี3 เตยีงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้เสรมิเตยีง 
ในกรณทีี�ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จาํเป็นตอ้งจดัหอ้งพกัใหท่้าน
เป็นแบบหอ้งทวนิ+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) 
**เดก็อายตุํ�ากว่า 1 ปีและผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึDนไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ�งเดียว** 

     7.   ค่าภาษนํี!ามนัที�สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที� 5 เมษายน 2563 และท่านตอ้งชาํระเพิ�มเตมิ 
          ในกรณทีี�ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ�มภายหลงัจากที�ท่านไดท้าํการจองทวัรแ์ลว้ 
 

อตัราค่าบริการนี,ไม่รวม 
1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตที กลบั

เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื องดื ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
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3. ค่าใชจ้่ายอื นๆ ที มไิดค้าดคดิ เช่นการปรบัค่านํ�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. ค่าวซ่ีาสําหรบันกัท่องเที ยว (ในกรณทีี ทางญี ปุ่ นยงัไมอ่นุมตัฟิรวีซ่ีาใหก้บันกัท่องเที ยวไทย) 
8. ภาษมีลูค่าเพิ ม 7% และหกั ณ ที จา่ย 3% 
9. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

เงื�อนไขการชาํระเงิน  
 

1. กรณุาชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท (โดยเรียกเกบ็ทนัทีหลงัจากการจองทวัร)์ 
2. กรณุาชําระค่าทวัรส์่วนที เหลอืทั �งหมดอยา่งน้อย30 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 30 วนัหรอืน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 
4. กรณีจองทวัรแ์บบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใช้เงื�อนไขการชําระเงนิแบบการจองทวัร์แบบปกตไิด้ 

 

การยกเลิก  
 

1. แจง้ยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัที นําเที ยวบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ]ในการคนืเงนิมดัจาํ 
โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ]ในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามที เกดิขึ�นจรงิ อาท ิค่ามดัจาํตัว̂เครื องบนิ, 
ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซ่ีา และค่าใชจ้่ายที จาํเป็นอื นๆ 

2. แจง้ยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที นําเที ยว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ]ในการคนืเงนิ 50% ของ
ค่าทวัร ์โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ]ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามที เกดิขึ�นจรงิ อาท ิ
ค่ามดัจาํตัว̂เครื องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซ่ีา และค่าใชจ้่ายที จาํเป็นอื นๆ 

3. แจง้ยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที นําเที ยว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ]ไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ั �งหมด 
4. กรณทีี กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์

หรอืวนัหยดุยาวตามที รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

5. เนื องจากตัว̂เครื องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั  น เมื อชาํระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

6. กรณทีาํการตดักรุป๊สายการบนิไทย ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ]ในการคนื
เงนิค่าตัว̂และค่าทวัรทุ์กกรณ ี

 

หมายเหตุ 
 

1. ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ ]ในการเปลี ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความ
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ปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัที สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้ม
เขา้ประเทศญี ปุ่ น / การนําสิ งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเที ยวบนิ ซึ งทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนื
เงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั �งหมดหรือบางส่วนนอกจากนี�ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ]ในการ
เปลี ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี ยนของเงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจําหรอืค่าทวัรไ์ด้ก็ต่อเมื อ
ทางสายการบนิและโรงแรมที พกัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั �นใหแ้ลว้เท่านั �น 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ�นและมเีหตุ
ทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ ]ในการคนืเงนิจนกว่าจะ
ได้รบัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายที 
เกดิขึ�นนอกเหนือจากรายการทวัร ์อาทเิช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบนิ ค่าอาหาร ฯลฯ 

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

 
 
 
 

 
 


