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AMAZING JAPAN 
6DAYS 3NIGHTS BY TG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั โดยสำยกำรบินไทย 

สู่เมืองโอซำก้ำ นำโกย่ำ ชิสึโอกะ ยำมำนำชิ โตเกียว ไซตำมะ 
 

โอซาก้า  ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน ดนิแดนแห่งมายา เพลดิเพลนิและสนุกสนานกบัเครื่อง
เล่นนานาชนิดจากภาพยนตร์ชื่อดงัจาก “ฮอลลวิูด้” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF 
HARRY POTTER ทีใ่หคุ้ณสนุกไดไ้ม่ตอ้งไปไกลถงึอเมรกิา 

ชิสึโอกะ  ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพนัธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบรเิวณนัน้ , ชมความ
งดงามของววิภูเขาไฟฟูจิที่จุดชมวิวยูเมะ เทอเรซ, ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมราคา
สบายกระเป๋าทีโ่กเทม็บะ พรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ 

ยามานาชิ ขึน้ชมความงามที่ธรรมชาตสิร้างสรรค์อย่างน่าอศัจรรย์ ณ ภเูขาไฟฟูจิ, ชมความงาม
ของตน้โคเกยีทีส่วนโออิชิ ปารค์ 

ไซตามะ เดนิเล่นชมสถาปตัยกรรมเมอืงโบราณที ่เมืองคาวาโกเอะ 
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอมิวดัอาซากสุะ, ชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่งทีย่่านชินจกูแุละชอ้ป

ป้ิงของฝากส่งทา้ยกนัที่อิออน มอลล ์
 

พิเศษ!!  อาบน ้าแร่ แช่ออนเซน็ และอ่ิมอร่อยกบับฟุเฟตข์าปแูบบจดัเตม็ 
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ก าหนดการเดินทาง 12-17 ตลุาคม 2562 
 

วนัแรก            สนำมบินสวุรรณภมิู 

21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบินไทย 
เคำน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทำง และผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

23.59 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย  
                      เท่ียวบินท่ี TG622 
 

วนัท่ีสอง          สนำมบินคนัไซ >> โอซำก้ำ >> ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน >> นำโกย่ำ 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน้ตอนศลุกากรแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุก ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน 
ทีทุ่่มทุนสรา้งอย่างมหาศาลบนพืน้ทีก่ว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลก ตื่นตากบัโรงถ่ายภาพยนตร์ ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลวีูด้ ชมฉากจ าลองของ
นิวยอร์ค ฉากจ าลองเมอืงซานฟรานซิสโก เป็นต้น ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศการต่อสู้
และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจ สนุกสนานตื่นเต้นกับการห้อยโหนโจนทะยานไปกับ
ซุปเปอรฮ์โีร่สายพนัธุใ์หม่ Spider Man สนุกสนานไปกบัการล่องเรอืพร้อมฉากปลาฉลาม
ทีจ่ะโผล่ขึน้มาล่าเหยื่อขณะล่องเรอืและฉากอื่นๆ ทีห่วาดเสยีวจากเรื่อง Jaw แล้วระทกึใจ
กบัฉากจ าลองเรื่อง จูราสสคิพาร์ค (Jurassic Park) ท่านจะได้ย้อนกลบัไปในยุคดกึด า
บรรพ ์พบกบัเหล่าไดโนเสารน์านาชนิด สนุกต่อกบัการชมการไล่ล่าในฉากเรื่อง วอเตอร์
เวลิด์ (Water World) พร้อมทัง้พบกบัฉากคาวบอย สตัน๊แมนโชว์ และการแสดงของ
บรรดาสตัวแ์สนรูท้ีใ่ชป้ระกอบฉากในภาพยนตร ์เชน่ สุนขัแสนรูจ้ากเรื่องบโีธเฟ่น เป็นต้น 
หรอืคุณหนูจะเลอืกสนุกสนานที่ สนู๊ปป้ี สตูดโิอ (Snoopy Studios) เพลดิเพลนิกบัเครื่อง
เล่นนานาชนิด แล้วพบกบัสนู๊ปป้ีและเหล่าผองเพื่อนมากมาย และสัมผสักับ “The 
Wizarding World of  Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตาซีช่ือก้องโลก
อย่างแฮรร์ี่ พอตเตอร์ ด้วยงบก่อสร้างราว 500 ล้านดอลลารส์หรฐั (ราว 16,000 
ล้านบาท) โดยภายใน The Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปด้วยเครื่อง
เล่นและสถานทีเ่ด่นๆ ทีจ่ าลองมาจากในหนังสอืดงั เช่น หมู่บ้านฮอกส์มี้ด (Hogsmeade 
Village) ปราสาทฮอกวอตส ์(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the 
Forbidden Journey ride) เป็นตน้ และล่าสดุกบัการเปิดตวัอย่างเป็นทางการของโซน
ใหม่ Minions Park อนิเมชัน่ช่ือดงั ท่ีเหล่าตวัการต์ูนมินเน่ียนจะมาป่วนทุกท่านให้
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ได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกบัเมืองจ าลองภายในเรื่อง ได้เวลาอนัสมควร น าท่าน
ออกเดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  
ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัท่ีสำม          นำโกย่ำ >> ชิสึโอกะ >> ทะเลสำบฮำมำนะ >> นิฮงไดระ >> จดุชมวิวยเูมะ เทอเรซ >> 
                         โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เลต็ >> ทะเลสำบคำวำกจิู 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองชิสึโอกะ ระหวา่งทางน าทา่นแวะชม ทะเลสาบฮามานะ 
ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีส่ดุในบรเิวณนัน้ และยงัเป็นจุดแวะพกัรถทีใ่หญ่
ทีสุ่ดส าหรบันกัทอ่งเทีย่ว ใหท้่านไดล้องชมิพายปลาไหลและเลอืกซื้อผลติภณัฑต์่างๆ 
กลบัไปเป็นของฝาก ระหวา่งทางเชญิทา่นเพลนิตากบัทศันียภาพอนัแสนงดงามของ
สองขา้งทาง  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ นิฮงไดระ เพื่อน าท่านชมววิภูเขาไฟฟูจทิี่ จุดชมวิวยูเมะ เทอเรซ 

สถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ที่สร้างขึน้มาเพื่อเป็นจุดชมทศันียภาพอนัสวยงามของเมอืง
นิฮงไดระ และท่านสามารถมองเหน็ภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงามในวนัที่ท้องฟ้าปลอด
โปร่ง  จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท็ ที่รวบรวมแบรนด์
ระดบัโลกมาไวด้้วยกนับนหุบเขาริมทางด่วนสายTomei ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจิ-
อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ให้ท่านได้อิสระกบัการเลือกซื้อเลอืกชม
สนิค้าที่รวบรวมไวก้ว่า 165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, 
Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกี
มากมาย นอกจากนี้ยงัมหีมวดสนิค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเดก็ ซึ่งราคา
สนิค้าราคาค่อนข้างถูกกว่าที่อื่นๆ ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็น
สวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญี่ปุน่โดยเฉพาะ   

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว บริเวณทะเลสาบคาวากจิู 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปูพร้อมน ้าจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ***  

                          ***จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่
น ้าแร่แล้ว จะท าให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้*** 
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วนัท่ีส่ี               ทะเลสำบคำวำกจิู >> ภเูขำไฟฟจิู >> ชมต้นโคเคียท่ีสวนโออิชิ ปำรค์ >> โตเกียว >>   
                         ช้อปป้ิงท่ีชินจกู ุ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) ที่ระดับ

ความสูง 2,500 เมตร ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ
กบัภูเขาไฟที่เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติย์อุทยัแห่งนี้และได้ชื่อว่ามสีดัส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และมคีวามสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจาก
ด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้น าท่านสู่ สวนโออิชิ 
ปารค์ สวนแห่งนี้จะมกีารจดัแสดงไม้ดอกนานาชนิดตามฤดูกาลหมุนเวยีนไปเรื่อยๆ 
และสําหรบัฤดูใบไมร้่วงนี้ ตน้ไมท้ีเ่ป็นไฮไลท์กค็อื ต้นโคเคีย (Kochia) เป็นต้นไม้ทรง
พุ่มสเีขยีว แต่เมื่อถงึฤดูใบไมร้่วงจะเปลีย่นเป็นสแีดงทําใหท้ัง้สวนจะเหน็ตน้ไมพุ้่มแดงๆ 
อยู่โดยรอบ เป็นววิทีแ่ปลกตาหาชมไดย้าก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ กรงุโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่น อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงท่ี

ย่านชินจกู ุย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงั ทีไ่ม่วา่นกัท่องเทีย่วจากชาตใิดๆ กต็้องมาชอ้ปป้ิงที่ย่าน
แห่งนี้ เนื่องจากมสีนิค้ารองรบักบัความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแบรนด์
เนมชัน้น า สนิคา้น าสมยั ขนมญี่ปุน่ทัง้แบบเก่าและใหม่ ไปจนถงึรา้นอาหารหลากสไตล์ 
อสิระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ตามอธัยาศยัอาทเิช่น สนิค้าอเิลค็ทรอนิกส์ เสื้อผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ เครื่องส าอาง ฯลฯ 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

 
วนัท่ีห้ำ             โตเกียว >> ไซตำมะ >> เมืองโบรำณคำวำโกเอะ >> โตเกียว >> วดัอำซำกสุะ >>  
                         อิออน มอลล ์>> สนำมบินฮำเนดะ  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัไซตามะ น าชมเมืองเก่าคาวาโกเอะ ซึ่งเป็นเมอืงเก่าที่มมีา
ตัง้แต่สมยัยุคเอโดะทีม่กีารอนุรกัษ์สภาพบา้นเมอืงเก่าและบรรยากาศไวอ้ย่างดี บรเิวณ
ทีเ่ป็นเมอืงเก่ากย็งัเปิดท าการค้าขายของจ าพวกของที่ระลกึและสนิค้าท้องถิน่ในตกึที่
เคยใช้เป็นคลังสินค้าสมัยก่อน แต่ได้ท าการสร้างใหม่ให้คงรูปแบบสถาปตัยกรรม
แบบเดิม แต่เปลี่ยนวสัดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นวสัดุกันไฟ เนื่องจากสมยัเอโดะ 
บา้นเรอืนสรา้งดว้ยไมแ้ละกระดาษ เมื่อเกดิเหตุไฟไหมก้ม็กัลามไปทัว่เมอืงอย่างรวดเรว็ 
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โดยของขึน้ชือ่ทีค่าวาโกเอะคอื มนัหวาน ที่รสชาตหิวานล ้า นอกจากนี้ยงัมตีรอกขนม
หวาน ทีข่ายของจ าพวกขนมหวานโบราณของญี่ปุ่นอกีด้วย ได้เวลาอนัสมควรน าท่าน
เดนิทางกลบัสู่ กรงุโตเกียว  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเยี่ยมชมวดัอาซากุสะ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรือเซนโซจ ิ

(Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวดัอาซากุสะเนื่องจากตัง้อยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวดัใน
ศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่
ประตูทางเข้าวดัมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวดัที่
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลกึ ประตูแห่งนี้มีชื่อว่าประตูคามนิาร ิแปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า เมื่อผ่านเขา้มาจะพบกบัถนนนากามเิสะ สองขา้งทางมรี้านค้าให้เดนิชม
และชมิไดเ้พลนิๆ โดยมขีองทีร่ะลกึสไตล์ญี่ปุ่นให้เลอืกซื้อหา และขนมส่งกลิน่หอมเย้า
ยวนชวนใหล้ิม้ลอง สุดถนนเป็นซุ้มประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุ้มหนึ่งคอืประตูโฮโซ 
หรอืประตูแห่งขมุทรพัย ์ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรอืที่เรยีกว่า 
The New Tokyo Tower แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว จากบรเิวณวดัอาซากุสะ 
ซึ่งเป็นสิง่ก่อสรา้งทีสู่งที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมคีวามสูง 634 เมตร โตเกยีวสกายทรี
สรา้งขึน้เพื่อเป็นหอส่งสญัญาณโทรทศัน์และวทิยุในระบบดจิติอล จากนัน้ให้ท่านชอ้ป
ป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ห้างอิออน มอลล์ ซื้อของฝาก ก่อนกลบั อาท ิขนม
โมจ ิเบนโตะ ผลไม ้หรอืรา้น 100 YEN ทีส่นิคา้ทัง้รา้นราคา 100 เยนเท่านัน้เอง  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินฮาเนดะ เพื่อท าการเชค็อนิ 
 

วนัท่ีหก            สนำมบินฮำเนดะ >> สนำมบินสวุรรณภมิู 

00.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
04.50 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

    
  
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 12-17 ตลุำคม 2562 
**ราคาน้ีรวมรายการทวัร  ์ค่าตัว๋เคร่ืองบิน** 
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หมำยเหตุ 

 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้เดินทางจํานวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีไม่ครบตาม
จํานวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่วา่กรณใีดๆ  

3. หากผูเ้ดินทางมีการใช้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูม ิ
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซื้อตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์า่ออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น้ําหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที่ท่านใช ้เนื่องจากการ
กําหนดน้ําหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผูเ้ดนิทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 
 

 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 47,900.- 27,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 43,300.- 25,300.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 35,900.- 20,900.- 

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

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน 
3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั

ส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จ าเป็นตอ้งจดั
หอ้งพกัใหท้า่นเป็นแบบหอ้งทวนิ+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 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสูงสุดทา่นละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหวา่งการเดนิทาง) 
**เดก็อายตุ า่กว่า 1 ปีและผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว** 

     7.   ค่าภาษนี ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่6 มิถนุายน 2562 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิใน   
          กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทีท่่านไดท้ าการจองทวัรแ์ลว้ 
     8.   ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าทําหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน้ํามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทาํเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัย์สนิสูญหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน้ําดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน้ําดืม่ระหวา่งทวัร)์ 
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7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 
 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   

 

1. กรุณาชาํระมดัจําท่านละ 15,000 บาท  
2. กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 25 วนัทําการ 
3. กรณทีําการจองทวัรก์่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการหรอืน้อยกวา่ กรุณาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 

 
กำรยกเลิก  
 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัทําการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจาํทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลสําคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาลํา) จะไมม่ี
การคนืเงนิมดัจําและคา่ทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาํระคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที าการตดักรุ๊ปสายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์  ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทกุกรณ ี
และหากยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 35 วนัทําการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่าตัว๋และคา่ทวัรท์ุกกรณ ี

4.  
หมำยเหตุ 
 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะคํานึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้าม
เขา้ประเทศญี่ปุ่น / การนําสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเที่ยวบนิ ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนื
เงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกดิภยัพบิตัิทางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจําหรือค่าทวัร์ได้กต็่อเมื่อ
ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ําการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ล้วเท่านัน้ 
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3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหวา่งการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ทําใหก้ารเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกว่าจะ
ได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์อาทเิชน่ค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบนิ ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ทุก
ประกำร 
 

 


