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VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั โดยสำยกำรบินไทย 

สู่เมืองคำนำกำว่ำ ยำมำนำชิ โตเกียว นำริตะ  

คานากาว่า สกัการะองคพ์ระใหญ่แห่งเมอืงคามาคุระที่วดัโคโตข,ุ  เยีย่มชมปราสาทโอดาวาระ  
ยามานาชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภูเขาไฟทีสู่งทีสุ่ดในญี่ปุน่ ภเูขาไฟฟจิู, 
  ชมความงามของตน้โคเคยีทีส่วนโออิชิ ปารค์ 
โกเทมบะ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ 
โตเกียว ชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่งใจกลางกรุงโตเกยีวทีย่่านชินจกุ ุ
นาริตะ  อิออน มอลล ์แหล่งชอ้ปทีร่วมสนิคา้ไวห้ลากหลาย  
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ก าหนดการเดินทาง 11-15 ตลุาคม 2562 
 

วนัแรก             สนำมบินสวุรรณภมิู  
 

19.00 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคำน์เตอร ์C (ประตูหมำยเลข 2)  
สำยกำรบินไทย เพ่ือเตรียมตวัเดินทำงและผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

22.10 น.  ออกเดินทำงสู่สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย  
                       เท่ียวบินท่ี TG640 
 

วนัท่ีสอง           สนำมบินนำริตะ >> คำมำครุะ >> องคพ์ระใหญ่ไดบุทสึ >> โอดำวำระ >>  
                          ปรำสำทโอดำวำระ >> โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอำทเ์ลท็ >> ทะเลสำบคำวำกจิู 
 

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคามาคุระ น าท่านกราบ
นมัสการขอพรหลวงพ่อโตไดบุทสึ พระพุทธรูปส าริดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่
กลางแจ้ง ในอดตีกาลเคยประดษิฐานอยู่ในวหิาร แต่ต่อมาในปีค.ศ.1368 วหิารได้ถูก
พายุพัดจนได้รบัความเสียหายและในปีค.ศ.1495 ก็ถูกคลื่นยกัษ์กลืนโครงสร้างวดั
หายไปในทะเลอีกครัง้ แต่องค์พระมิได้ช ารุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทัง่
ปจัจุบนันบัเป็นเวลากวา่ 800 ปี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ หนึ่งในปราสาทที่เป็นต านานเล่าขานถงึ

ความยิ่งใหญ่ในยุคสมยัโฮโจ ผู้ซึ่งปกครองบ้านเมืองในแถบคนัโตในสมยัอดีตกาล 
ปราสาทแห่งนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1447 เพื่อเป็นที่พ านักบนฐานที่ม ัน่อันสูง
ตระหง่านซึ่งสามารถสงัเกตการณ์ไดอ้ย่างกวา้งไกล แต่ใครไหนเลยจะล่วงรู้ว่า สถานที่
แห่งนี้จกัเป็นดัง่อนุสรณ์สถานสุดท้ายแห่งตระกูลโฮโจ อุจมิาสะและจบสิ้นยุคสมยัโฮโจ
นบัแต่บดันัน้เป็นตน้มา และในปจัจุบนัปราสาทโอดาวาระ ได้ถูกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
ทางประวตัศิาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นอกีด้วย จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ โกเทม็บะ 
พรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ ทีร่วบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขารมิทางด่วนสาย
Tomei ทีเ่ชือ่มระหวา่งภูเขาไฟฟูจ-ิอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ให้ท่าน
ได้อสิระกบัการเลือกซื้อเลือกชมสนิค้าที่รวบรวมไวก้ว่า 165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น 
Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent 



 
 

HJ1207 : RELAX  TOKYO 5D3N   (TG) 

Rive Gauche, Gap และอกีมากมาย นอกจากนี้ยงัมหีมวดสนิค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า 
กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งราคาสินค้าราคาค่อนข้างถูกกว่าที่อื่นๆ ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 
400,000 ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญี่ปุน่โดยเฉพาะ   

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว บริเวณทะเลสาบคาวากจิู 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

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

                         ***จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่
น ้าแร่แล้ว จะท าให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้*** 

 

วนัท่ีสำม           ทะเลสำบคำวำกจิู >> ภเูขำไฟฟจิู >> สวนโออิชิ >> โตเกียว >> ชินจกู ุ>> นำริตะ  
 

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 าท่านเดนิทางสู่ สวน
โออิชิ ปาร์ค สวนแห่งนี้จะมกีารจดัแสดงไม้ดอกนานาชนิดตามฤดูกาลหมุนเวยีนไป
เรื่อยๆ และสําหรบัฤดูใบไม้ร่วงนี้  ต้นไม้ที่เป็นไฮไลท์กค็ือ ต้นโคเคีย (Kochia) เป็น
ต้นไม้ทรงพุ่มสีเขยีว แต่เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทําให้ทัง้สวนจะเห็น
ตน้ไมพุ้่มแดงๆ 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 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนาริตะ 

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
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วนัท่ีส่ี               โตเกียว อิสระท่องเท่ียวเมืองโตเกียวด้วยตวัท่ำนเอง  
                         หรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเตม็วนั ใหท้่านไดเ้ดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่ว หรอืแหล่งชอ้ปป้ิงต่างๆ โดยตวัท่าน
เอง หรอืจะเลอืกซื้อทวัรด์สินียแ์ลนด์ เดนิทางโดยรถไฟ (ค่าดสินีย์แลนด์ท่านละ 2,500 
บาท ซึ่งราคานี้ยงัไม่รวมค่ารถไฟของลูกทวัร์และไกด์) ***ราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ*** 
โตเกียวดีสนียแ์ลนด์ โลกแห่งจนิตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดสินีย์แลนด์
แห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเลและใชทุ้นสร้าง
กวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการเล่น) 
ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดงั 
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The 
Pirate of Caribbean ใหท้่านได้สนุกสนานพร้อมกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิค้าที่ระลกึ
น่ารกัในดสินีย์แลนด์อกีทัง้ยงัจะได้สมัผสักบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดสินีย์  อย่าง มกิกี้
เมา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการ์ตูนอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซื้อของที่ระลกึ
น่ารกัในดสินียแ์ลนด์ 
โตเกียวสกายทรี หรอืที่เรยีกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกยีว สิง่ก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมคีวามสูง 634 เมตร ซึ่งหอคอย
แห่งนี้มจีุดชุมววิส าหรบันักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดบัความสูง คอื จุดชมววิที่ความสูง 
350 เมตร และ 450 เมตร และมสีิง่อ านวยความสะดวกมากมาย อาท ิห้องส่งสญัญาณ
กระจายเสยีง รา้นคา้ รา้นอาหาร และอื่นๆ อกีมากมาย  
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เคารพของคนโตเกยีว สร้างขึน้โดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในชว่งวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมาขอพร
ทีศ่าลเจา้แห่งนี้ ซึ่งตัง้อยู่ใจกลาง สวนโยโยก ิสวนทีม่ตีน้ไมน้านาพรรณถงึ 1 แสนตน้  
กินซ่า ย่านทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นแนวหน้าของแฟชัน่ใหม่สุดทุกยคุทุกสมยั มรีา้นขายสนิคา้ 
แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ชัน้ดหีลายต่อหลายรา้นตัง้อยู่เรยีงราย  
ชิบูย่า ย่านชอ้ปป้ิงทนัสมยัศูนย์กลางและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึง
นกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืน ซึ่งมสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการของคนนทุกเพศทุกวยั  
ฮาราจกู ุศนูยร์วมของเดก็วยัรุ่น ทีแ่ต่งหน้าแต่งตวักนัแบบทีเ่รยีกได้ว่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกนั ในวนัอาทติยเ์ดก็เหล่านี้จะมารวมตวักนั มทีัง้แนวแฟนตาซ ีปีศาจ คขิุอาโนเนะ
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น่ารกัๆ และในย่านนี้ยงัมแีหล่งชอ้ปป้ิง ณ ตรอกทาเคชติะ ทัง้สองขา้งทางเรยีงรายไป
ด้วยร้านขายของวยัรุ่น เสื้อผา้ เครื่องประดบั รองเท้า กระเป๋า ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆ 
มากมาย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซนัโด ด้วยบรรยากาศคล้าย
ยุโรปกบัตกึรา้นคา้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์ุโรป 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัท่ีห้ำ             นำริตะ >> วดันำริตะซงั >> อิออน มอลล ์>> สนำมบินนำริตะ 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านนมสัการเทพเจา้แห่งไฟที ่วดันาริตะซงั วดัทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่ยาวนาน
มากกวา่ 1,000 ปี บรเิวณวดัประกอบดว้ยวหิารหลายหลงั ซึ่งเป็นวหิารทีส่รา้งจากไมส้น
ทัง้หลังมีเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่น อีกทัง้ยังมีสวนญี่ปุ่นที่ตกแต่งอย่างสวยงามร่มรื่น
สวยงาม จากนัน้ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ห้ำงอิออน มอลล ์
ซื้อของฝาก ก่อนกลบั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้หรอืรา้น 100 YEN ทีส่นิคา้ทัง้ร้าน
ราคา 100 เยนเท่านัน้เอง    

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพ่ือท าการเชค็อิน 

17.25 น. ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทาง 11-15 ตลุาคม 2562 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 
 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้เดนิทางจํานวน 25 ท่านขึน้ไป หากผูเ้ดนิทางมไีม่ครบตาม
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 37,900.- 18,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 34,300.- 17,000.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 28,600.- 14,300.- 

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 และคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
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 ทีม่ไิด้ระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทาํเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสูญหาย 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 
 

 


