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AMAZING JAPAN 6D3N BY TG 

VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั โดยสำยกำรบินไทย 

สู่เมืองโอซำก้ำ นำโกย่ำ ชิสึโอกะ โยโกฮำม่ำ โตเกียว 
 

โอซำก้ำ ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน ดนิแดนแห่งมายา เพลดิเพลนิและสนุกสนานกบั
เครื่องเล่นนานาชนิดจากภาพยนตรช์ื่อดงัจาก “ฮอลลวิูด้” โดยฉพาะ THE 
WIZARDING OF HARRY POTTER ทีใ่หคุ้ณสนุกไดไ้ม่ตอ้งไปไกลถงึอเมรกิา 

ชิสึโอกะ ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคจบุู,  
ยำมำนำชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภูเขาทีส่งูทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ภเูขำไฟฟจิู 
 สนุกสนานกบักจิกรรมสเลท (กระดานเลื่อนหมิะ) ทีล่ำนสกีเยติ 
 สนุกสนานไปกบัเครือ่งเล่นสุดหวาดเสยีวตดิอนัดบัโลกทีฟ่จิูคิว ไฮแลนด ์
โกเทมบะ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที่ โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอำทเ์ลท็ 
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัอำซำกซุะ, ชอ้ปป้ิงใจกลางกรุง ย่ำนชินจกูุ

, ชมความงดงามของตน้แปะก๊วยในช่วงใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วนเมจิจิงกไูกเอน็ 
โยโกฮำม่ำ ลิม้ลองราเมง็รสเลศิทีพิ่พิธภณัฑร์ำเมง็ 
 

 

พเิศษ !!! อ่ิมอร่อยกับบฟุเฟต์ขาปู            

 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง 5-10 ธนัวำคม 2561     
วนัแรก  กรงุเทพฯ >> โอซำก้ำ 
 

20.00 น.   พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูหมำยเลข 2 เคำน์เตอร ์C  
สำยกำรบินไทย เพ่ือเตรียมตวัเดินทำงและผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

23.15 น.   ออกเดินทำงสู่ สนำมบินคนัไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น  
โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 
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วนัท่ีสอง โอซำก้ำ >> ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน >> นำโกย่ำ 
 
 
 
 
 
 

06.25 น.   เดินทำงถึงสนำมบินคนัไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจ
คนเข้ำเมืองและขัน้ตอนศลุกำกรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุก ยูนิเวอร์
แซล สตูดิโอ เจแปน ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่ง
เป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตื่นตากบัโรงถ่ายภาพยนตร์ ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลวีูด้ 
ชมฉากจ าลองของนิวยอร์ค ฉากจ าลองเมืองซานฟรานซิสโก เป็นต้น ท่านจะได้สัมผสั
บรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจ สนุกสนานตื่นเต้นกบัการห้อยโหนโจน
ทะยานไปกบัซุปเปอร์ฮีโร่สายพนัธุ์ใหม่ Spider Man สนุกสนานไปกบัการล่องเรือพร้อม
ฉากปลาฉลามทีจ่ะโผล่ขึน้มาล่าเหยื่อขณะล่องเรอืและฉากอื่นๆ ทีห่วาดเสยีวจากเรื่อง Jaw 
แลว้ระทกึใจกบัฉากจ าลองเรื่อง จูราสสคิพารค์ (Jurassic Park) ท่านจะได้ยอ้นกลบัไปในยุค
ดกึด าบรรพ์ พบกบัเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด สนุกต่อกบัการชมการไล่ล่าในฉากเรื่อง วอ
เตอร์เวลิด์ (Water World) พร้อมทัง้พบกบัฉากคาวบอย สตัน๊แมนโชว ์และการแสดงของ
บรรดาสตัวแ์สนรู้ที่ใชป้ระกอบฉากในภาพยนตร์ เช่น สุนัขแสนรู้จากเรื่องบโีธเฟ่น เป็นต้น 
หรือคุณหนูจะเลือกสนุกสนานที่ สนู๊ปป้ี สตูดิโอ (Snoopy Studios) เพลิดเพลนิกบัเครื่อง
เล่นนานาชนิด แล้วพบกับสนู๊ปป้ีและเหล่าผองเพื่อนมากมาย และสัมผัสกับ “The 
Wizarding World of  Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตำซีช่ือก้องโลก
อย่ำงแฮรร์ี่ พอตเตอร ์ด้วยงบก่อสร้ำงรำว 500 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั (รำว 16,000 ล้ำน
บำท) โดยภายใน The Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปด้วยเครื่องเล่นและ
สถานที่เด่นๆ ที่จ าลองมาจากในหนังสือดงั เช่น หมู่บ้านฮอกส์มี้ด (Hogsmeade Village) 
ปราสาทฮอกวอตส ์(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden 
Journey ride) เป็นต้น และล่ำสุดกับกำรเปิดตัวอย่ำงเป็นทำงกำรของโซนใหม่  
Minions Park อนิเมชัน่ช่ือดงั ท่ีเหล่ำตัวกำร์ตูนมินเน่ียนจะมำป่วนทุกท่ำนให้ได้
สนุกสนำนเพลิดเพลินไปกบัเมืองจ ำลองภำยในเรื่อง ได้เวลาอนัสมควรน าท่านออก
เดนิทางสู่มืองนำโกย่ำ 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  
ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
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วนัท่ีสำม  นำโกย่ำ >> ทะเลสำบฮำมำน่ะ >> ลำนสกีเยติ >> โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำทเ์ลท็     
                       >> ทะเลสำบยำมำนำกะ 
 
 
 
 
 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมภิาคจูบุ และยงัเป็นจุดแวะพกัรถที่ใหญ่ทีสุ่ดส าหรบันักท่องเที่ยว ภายในบรเิวณนัน้
จะมรีา้นคา้มากมายทีข่ายสนิคา้ทีม่สี่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิม้ลองพายปลา
ไหลและเลอืกซื้อผลติภณัฑต์่างๆ กลบัไปเป็นของฝาก ระหวา่งทางเชญิท่านเพลนิตากบั
ทศันียภาพอนัแสนงดงามของสองขา้งทางทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาต ิ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านสมัผสัประสบการณ์ความสนุกสนานท่ามกลางหมิะสขีาวโพลนที่ ลำนสกีเยติ 

ลานสกทีีต่ ัง้อยู่ทีบ่รเิวณภูเขาไฟฟูจิ  อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบักจิกรรมกระดานเลื่อน
หมิะอย่างจุใจ  (หากท่านต้องการเขา้ร่วมกจิกรรมอื่นๆ ของทางลานสกเีช่น สกหีรอืส
โนวบ์อร์ด ท่านตอ้งช าระค่ากจิกรรมต่างๆ เอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร์ // รายการอาจมี
การเปลีย่นแปลงสถานทีเ่ล่นกระดานเลื่อนหมิะ ไดต้ามความเหมาะสม) 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่  โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอำท์เลท็ ที่รวบรวมแบรนดร์ะดบั
โลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขารมิทางด่วนสายTomei ทีเ่ชื่อมระหวา่งภูเขาไฟฟูจิ-อุทยาน
แห่งชาตฮิาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อสิระกบัการเลอืกซื้อเลอืกชมสนิค้าที่
รวบรวมไวก้วา่ 165 แบรนดด์งัไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo 
Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกีมากมาย นอกจากนี้
ยงัมหีมวดสนิคา้อื่นๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เดก็ ซึ่งราคาสนิคา้ราคาค่อนขา้งถูก
กวา่ทีอ่ ื่นๆ ทีร่วมไวใ้นพืน้ทีก่วา่ 400,000 ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของ
คนญี่ปุ่ นโดยเฉพาะ   

 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว บริเวณทะเลสำบยำมำนำกะ 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

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

                         ***จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่
น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้*** 
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วนัท่ีส่ี  ทะเลสำบยำมำนำกะ >> ภเูขำไฟฟจิู >> สวนสนุกฟจิูคิว ไฮแลนด ์>> โยโกฮำม่ำ        
                       >> พิพิธภณัฑร์ำเมง็ >> โตเกียว  
 
 
 
 
 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภำพภูมิอำกำศ) ที่ระดับ

ความสูง 2,500 เมตร ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ
กบัภูเขาไฟที่เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติย์อุทยัแห่งนี้และได้ชื่อว่ามสีดัส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นจาก
ดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ฟจิูคิว 
ไฮแลนด์ สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นชวนหวาดเสยีวที่ตดิอนัดบั กนิเนสบุ๊ค หลายเครื่อง 
เช่น “Eejanaika” รถไฟเหาะตลีงักาที่มจี านวนการหมุนมากที่สุดในโลก, “Dodonpa” 
รถไฟเหาะที่มคีวามเรว็ที่สุดในโลก, “Takabisha” รถไฟเหาะที่ท ามุมดิง่ 121 องศา ฯ 
หรอืจะเดนิเล่นใน”หมู่บ้านลซ่ิา-กสัปาล” หมู่บ้านสไตล์ยุโรปแสนอบอุ่น ให้ท่านได้เกบ็
ภาพเป็นทีร่ะลกึกบัเหล่าตวัการ์ตูนแสนน่ารกัตลอดทาง และยงัมธีมีปาร์ค”โทมสัแลนด์” 
การ์ตูนยอดฮิตของเหล่าคุณหนูที่จะมาเตมิเตม็จนิตนาการของหนูน้อยให้สนุกสนาน
มากยิง่ขึน้ 

  **ไม่รวมค่ำเครื่องเล่นภำยในสวนสนุก** 
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโยโกฮำม่ำ เมอืงที่มบีทบาทอย่างมากในช่วงการเปิดประเทศ

คา้ขายกบัชาวตะวนัตกของญี่ปุ่ นในชว่งปี ค.ศ. 1859 จากหมู่บ้านชาวประมงเลก็ๆ จงึ
กลายเป็นเมอืงท่าพาณิชย์ที่ส าคญัมากเมอืงหนึ่งของญี่ปุ่ น  น าท่านรบัประทานอาหาร
เย็นที่ พิพิธภณัฑ์รำเมง็ สถานที่รวบรวมร้านราเม็งชัน้ยอดมาไวใ้นที่เดียวกนั ท่าน
สามารถเลอืกทานราเมง็ที่ท่านชื่นชอบได ้ไม่วา่จะเป็น มโิสะราเมง็ ชโิอะราเมง็ ทงคตสึ
ราเม็ง และเลือกเพิ่มเส้นหรือท้อปป้ิงได้ตามอัธยาศัย  หลังมื้ออาหารให้ท่านได้
เพลดิเพลินกบัการถ่ายรูปภายในพิพธิภัณฑ์ ซึ่งตกแต่งภายในอาคารด้วยการจ าลอง
บา้นเมอืงในยุคหลงัสงคราม มรี้านขายขนมญี่ปุ่ นโบราณ รวมไปถงึร้านขายของฝากที่
ระลกึทีข่ายตัง้แต่ราเมง็อบแหง้ไปจนถงึอุปกรณ์ในการท าเสน้และน ้าซุปราเมง็ 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยัภำยในพิพิธภณัฑร์ำเมง็ 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่มหำนครโตเกียว เพื่อเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
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วนัท่ีห้ำ   โตเกียว >> วดัอำซำกสุะ >> สวนเมจิจิงกไูกเอน็ >> ช้อปป้ิงย่ำนชินจกู ุ>> 
                       อิออน มอลล ์>> สนำมบินฮำเนดะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. ออกเดนิทางสู่ วดัอำซำกสุะ มชีือ่อย่างเป็นทางการวา่วดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ(Sensoji) 

แต่นิยมเรยีกวา่วดัอาซากุสะเนื่องจากตัง้อยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวดัในศาสนาพุทธ โดย
มพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่ประตูทางเขา้วดัมี
โคมสแีดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถอืเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของวดัทีน่ักท่องเทีย่วนิยมถ่ายรูป
ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ประตูแห่งนี้มชีือ่วา่ประตูคามนิาร ิแปลไดว้า่ประตูสายฟ้า ชือ่ของประตูจะ
เขยีนอยู่บนโคมสแีดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเขา้มาจะพบกบัถนนนากามเิสะ สองขา้งทางมี
รา้นคา้ใหเ้ดนิชมและชมิไดเ้พลนิๆ โดยมขีองทีร่ะลกึสไตลญ์ี่ปุ่ นใหเ้ลอืกซื้อหา และขนม
ส่งกลิน่หอมเย้ายวนชวนให้ลิ้มลอง สุดถนนเป็นซุ้มประตูที่มโีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุ้ม
หนึ่ง คอื ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรพัย์ พอเดนิผ่านเข้ามาในบริเวณวดัจะเห็น
กระถางธูปขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางแจ้ง มผีูค้นยนืโบกควนัธูปเขา้หาตวัเอง เชื่อกนัว่าจะ
ท าใหโ้ชคด ีและมกีระถางก ายานตัง้อยู่ดว้ย การโบกควนัก ายานเขา้หาตวัเชือ่ว่าจะชว่ย
ใหห้ายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนกจ็ะโบกควนัก ายานไปทีอ่วยัวะส่วนนัน้ ท่านสามารถ
ชม โตเกียวสกำยทรี (ภำยนอก) หรอืทีเ่รยีกวา่ The New Tokyo Tower แลนดม์าร์ค
แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวดัอาซากุสะ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวามสูง 634 เมตร โตเกยีวสกายทรสีรา้งขึน้เพื่อเป็นหอส่งสญัญาณ
โทรทศัน์และวทิยุในระบบดจิติอล จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สวนเมจิจิงกไูกเอน็ ที่ริม
ถนนสองขา้งทางกวา่ 300 เมตร เรยีงรายเตม็ไปดว้ยตน้แปะก๊วย ทีพ่รอ้มใจกนัเปลีย่นสี
ใบเป็นสเีหลอืงสวา่งสดใส โดยภายในบรเิวณนัน้มรีา้นคา้มากมายมาออกรา้น รวมถงึชม
การแสดงสดทีเ่หล่าศลิปินเปิดหมวกมาท าการแสดง รวมถงึศลิปินวาดรูปหลายท่านที่มา
นัง่ถ่ายทอดบรรยากาศลงสู่ผนืผา้ใบ ท าใหบ้รรยากาศภายในสวนอบอวลไปด้วยความ
สนุกสนาน เหมาะกบัการพกัผอ่น 

เท่ียง             อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
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บ่ำย เดนิทางสู่ย่ำนชินจกู ุย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงั ทีไ่ม่วา่นกัท่องเทีย่วจากชาตใิดๆ กต็อ้งมาชอ้ป
ป้ิงทีย่่านแห่งนี้ เนื่องจากมสีนิคา้รองรบักบัความตอ้งการของนักท่องเทีย่วไม่ว่าจะเป็น
แบรนด์เนมชัน้น า สินค้าน าสมยั ขนมญี่ปุ่ นทัง้แบบเก่าและใหม่ ไปจนถงึร้านอาหาร
หลากสไตล์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอธัยาศยัอาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ 
เสื้อผา้ กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอาง ฯลฯจากนัน้ให้ท่านชอ้ปป้ิง ณ ห้างสรรพสนิค้า
ขนาดใหญ่ ห้ำงอิออน มอลล์ ซื้อของฝาก ก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม้ 
หรอืรา้น 100 YEN ทีส่นิคา้ทัง้รา้นราคา 100 เยนเท่านัน้เอง  

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบินฮำเนดะ 
 

วนัท่ีหก   สนำมบินฮำเนดะ >> สนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย 
 

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

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

ก ำหนดกำรเดินทำง 5-10 ธนัวำคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 48,900.- 24,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 44,000.- 22,500.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 36,600.- 18,600.- 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 7,900.- 7,900.- 
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หมำยเหตุ 
 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงในแต่ละประเทศ 
หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่า
ทวัร ์ไม่วา่กรณใีดๆ  

3. หากผู้เดนิทางมกีารใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ กรุณา
ตดิต่อเจา้หน้าที่ก่อนซื้อตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัร์วา่ออกเดนิทางไดห้รอืไม่ 
และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการก าหนดน ้าหนัก
สมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกวา่สายการบนิระหวา่งประเทศ ขึน้อยู่กบัการก าหนด
ของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

4. หากผูเ้ดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิทัขณะเดนิทาง อาทเิชน่รา้นอาหาร สถานทีท่่องเทีย่ว
หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ทา่นละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์ ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้เครื่องได้
ท่านละ 2 ชิน้เทา่นัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกัส าหรบั 3 
ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้เสรมิเตยีง ในกรณี
ทีท่างโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่นใหไ้ด ้จ าเป็นตอ้งจดัหอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้ง
ทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส าหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
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6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสูงสุดทา่นละไม่เกนิ 1,000,000.- บาท ค่า
รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทั
ประกนั (ประกนัไม่ครอบคลมุถงึประกนัสขุภาพระหวา่งการเดนิทาง) 

**เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีงครึ่งเดยีว 
**                                                                                                                        7.   ค่าภาษี
น ้ามนั ที่สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561 และท่านต้องช าระเพิม่เตมิ ในกรณีที่ทาง
สายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ่มภายหลงัจากที่ท่านได้ท าการจองทวัร์แล้ว 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้
ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสูญหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน ้าดืม่ระหวา่งทวัร์) 
7. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   
 

1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
2. กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณที าการจองทวัรก์่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ กรุณาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 

 
กำรยกเลิก  

 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดั
จ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่
ทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานตห์รอื
วนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาล า) จะไม่มกีารคนืเงนิ
มดัจ าและคา่ทวัรท์ุกกรณี 
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4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อช าระคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางหรอื
ขอยกเลกิไดใ้นทกุกรณ ี

5. กรณที าการตดักรุ๊ปสายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์  ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทกุกรณ ี
และหากยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าตัว๋
และค่าทวัรท์ุกกรณ ี

4.  
หมำยเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 
การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยั
ของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศ
ญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทาง
เสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ 
ไม่วา่จ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ได้กต็่อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ท าให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ บริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกว่าจะ
ไดร้บัการยนืยนัวา่จะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้
นอกเหนือจากรายการทวัร ์อาทเิชน่ค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบนิ ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์และช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนได้
ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษทัได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัรท์ุกประกำร 
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