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JAPAN gOLDEN rOUTE 

6DAYS 3NIGHTS BY TG 

 

 

 

 
ขอน าท่านเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั โดยสายการบินไทย 

สู่เมืองโอซาก้า นาโกย่า ชิสึโอกะ โยโกฮาม่า โตเกียว 
 

โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า หน่ึงในแลนดม์ารค์ส าคญัของเมอืงโอซากา้ 
เกียวโต วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี และติดรอบสุดท้ายของการ

ประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ และเชญิดื่มสายน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 
สาย, ชมเสาโทรอิ ิณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซุ้มประตูสแีดงทีเ่สน้ทางยาวถงึ 4 
กโิลเมตร 

ชิสึโอกะ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคจบุู  
ยามานาชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภูเขาทีส่งูทีสุ่ดในญี่ปุ่น ภเูขาไฟฟจิู 
 สนุกสนานกบักจิกรรมสเลท (กระดานเลื่อนหมิะ) ที่ลานสกีฟจิูเทน 

ชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภูเขาไฟฟูจทิี ่ศาลเจ้าอาราครุะ  
เซน็เกน็ และเพลดิเพลนิกบัการเกบ็ผลสตรอเบอรร่ี์สดๆ จากสวน 

โกเทมบะ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอาทเ์ลท็ 
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัอาซากสุะ, ชอ้ปป้ิงใจกลางกรุง ย่านชินจกู ุ
โยโกฮาม่า ลิม้ลองราเมง็รสเลศิทีพิ่พิธภณัฑร์าเมง็ และชอ้ปป้ิงของฝากสง่ทา้ยกนัที ่      

อิออน มอลล ์
 

พเิศษ !!! อ่ิมอร่อยกับบฟุเฟต์ขาปู            
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ก าหนดการเดินทางปี 2562 
17-22 มกราคม      
14-19 / 21-26 / 28 กมุภาพนัธ ์– 5 มีนาคม       
7-12 มีนาคม 
 

วนัแรก               สนามบินสวุรรณภมิู >> โอซาก้า 
 

20.00 น.   พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C  
สายการบินไทย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

23.15 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น  
โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 
 

วนัท่ีสอง             โอซาก้า >> ปราสาทโอซาก้า >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >>  
                            ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ >> นาโกย่า 

 

 
 
 
 
 
 
06.25 น.   เดินทางถึงสนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและขัน้ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซาก้า
(ชมภายนอก) หนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคญัของเมอืงโอซาก้า สร้างขึน้ในสมยัฮเิดโยช ิโต
โยโตม ิในปีค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสยีหาย จนกระทัง่ในปีค.ศ.1931 นายกเทศมนตรี
เมอืงโอซากา้ ไดข้อรบัเงนิบรจิาคจากชาวเมอืงมาบูรณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้า
ปจัจุบนัสูง 8 ชัน้ (ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกส าคญัของประเทศ) บนหอคอยชัน้ 8 
ท่านสามารถมองเหน็ทวิทศัน์ของเมอืงโอซาก้าได้อย่างชดัเจน ภายในตวัปราสาทยงัมี
นิทรรศการแสดงหลักฐาน ภาพเขียน เครื่องแต่งกายโบราณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
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ปราสาทและตระกูลToyotomi อยู่ ส่วนบรเิวณรอบๆ ปราสาทกเ็ป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่เป็นทีพ่กัผอ่นหย่อนใจของชาวเมอืงดว้ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมืองเกียวโต 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม วดัคิโยมิสึ หรือวดัน ้าใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่ง

มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมี
ท่อนซุงวางเรยีงซ้อนกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่
ซึ่งไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกยีวโต 
กวา่ 1,200 ปี นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ 
จุดทีส่วยทีสุ่ดในกรุงเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตได้งดงาม พร้อมกบั
วหิารของวดัคโิยมสิึ และเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิี่ไหลมา
จากเทอืกเขา จากนัน้เดนิตามทางสมัผสักบัร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมยัเอโดะและเลอืก
ซื้อสนิคา้พืน้เมอืง ทีร่ะลกึ เกีย่วกบัญี่ปุ่นขนานแท้ อาท ิขนมโมจ ิที่ข ึน้ชื่อที่สุดของญี่ปุ่น 
เป็นต้นก าเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของญี่ปุ่น ทัง้ด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มเป็น
พเิศษ กบัไส้ถัว่แดงขนานแท้ หรอืประยุกต์เป็นไส้สตอเบอร์รี่ ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดอง
ญี่ปุ่น ส าหรบัคนที่ชอบทานกบัข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หวัไชเท้า มะเขอืยาว ฯลฯ, 
ชาเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่ไม่แพจ้งัหวดัชซูิโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยให้ผวิพรรณเปล่ง
ปลัง่, เครื่องเซรามิคญี่ปุ่นทัง้กาน ้าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมาย 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ เพื่อสกัการะพระแม่โพสพ เทพทีเ่ป็นที่นับ
ถอืของชาวญี่ปุน่ โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มคีวามเป็นอยู่สุขสบาย และขอพรในเรื่องของ
การกสกิรรมใหไ้ดผ้ลผลติทีอุ่ดมสมบูรณ์ และในบรเิวณศาลเจ้าท่านจะพบเหน็รูปป ัน้เทพ
จิ้งจอกมากมาย โดยชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับเสาโทริอิที่เรียงรายเป็นซุ้มประตูสีแดง ซึ่งเป็น
สญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกว่าร้อยต้น ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้นทาง
ยาวถงึ 4 กโิลเมตร และยงัเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHA 
ทีซ่ายูร ินางเอกของเรื่องวิง่ลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านออกเดนิทางสู่มืองนาโกย่า 

ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
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วนัท่ีสาม             นาโกย่า >> ทะเลสาบฮามานะ >> ศาลเจ้าอาราครูะ เซน็เกน็ >> 
                            โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอาทเ์ลท็ 

 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพนัธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมภิาคจูบุ และยงัเป็นจุดแวะพกัรถที่ใหญ่ที่สุดส าหรบันักท่องเที่ยว ภายในบรเิวณนัน้
จะมรีา้นคา้มากมายทีข่ายสนิคา้ทีม่สี่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิม้ลองพายปลา
ไหลและเลอืกซื้อผลติภณัฑต์่างๆ กลบัไปเป็นของฝาก ระหวา่งทางเชญิท่านเพลนิตากบั
ทศันียภาพอนัแสนงดงามของสองขา้งทางทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาต ิ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดนิทางสู่ ศาลเจ้าอาราคุระ เซน็เกน็ เพื่อเขา้ชมเจดียช์ูเรโตะ เป็นเจดยี์ขนาด

ใหญ่สแีดงหา้ชัน้ ตัง้อยู่บนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็เมอืงฟูจโิยชดิะและภูเขาไฟฟูจใิน
ระยะไกลได้อย่างชดัเจนและงดงาม เจดยี์แห่งนี้ถูกสร้างขึน้เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพในปี
ค.ศ.1963 ท่านจะไดช้มและเกบ็ภาพทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ่วมกบัเจดยี์
หา้ชัน้ จากนัน้นําท่านออกเดนิทางสู่  โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ ทีร่วบรวมแบรนด์
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 บริเวณทะเลสาบยามานากะ 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปูพร้อมน ้าจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ***  
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                         ***จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่
น ้าแร่แล้ว จะท าให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้*** 

 

วนัท่ีส่ี                  ภเูขาไฟฟจิู >> ลานสกีฟจิูเทน็ >> กิจกรรมเกบ็ผลสตรอเบอรร่ี์ >> 
                            โยโกฮาม่า >> พิพิธภณัฑร์าเมง็ >> โตเกียว 

 

 
 
 
 
 
 

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

ความสูง 2,500 เมตร ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ
กบัภูเขาไฟที่เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติย์อุทยัแห่งนี้และได้ชื่อว่ามสีดัส่วนสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และมคีวามสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจาก
ด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง  3,776 เมตร จากนัน้น าท่านสัมผัส
ประสบการณ์ความสนุกสนานท่ามกลางหิมะสีขาวโพลนที่ ลานสกีฟูจิเทน็ อสิระให้
ท่านเพลิดเพลนิกบักิจกรรมกระดานเลื่อนหิมะอย่างจุใจ  (หากท่านต้องการเขา้ร่วม
กจิกรรมอื่นๆ ของทางลานสกเีช่น สกหีรอืสโนวบ์อร์ด ท่านต้องช าระค่ากจิกรรมต่างๆ 
เอง ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร์ // รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นกระดานเลื่อน
หมิะ ไดต้ามความเหมาะสม) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่สวนสตรอเบอร์รี่ เพื่อให้ท่านได้สมัผสัประสบการณ์การเก็บ    

สตรอเบอรร์ีส่ดๆ ทาน ซึ่งการปลูกผกัและผลไมใ้นประเทศญี่ปุ่นนัน้ จะเน้นในเรื่องของ
ความสะอาดและปลอดสารเคม ีท่านสามารถเดด็ทานไดใ้นทนัทโีดยไม่ตอ้งกลวัสารเคมี
ปนเป้ือน จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมืองโยโกฮาม่า เมอืงที่มบีทบาทอย่างมากในช่วง
การเปิดประเทศค้าขายกบัชาวตะวนัตกของญี่ปุ่นในช่วงปีค.ศ.1859 จากหมู่บ้าน
ชาวประมงเลก็ๆ จงึกลายเป็นเมอืงท่าพาณชิยท์ีส่ําคญัมากเมอืงหนึ่งของญี่ปุ่น นําท่าน
รบัประทานอาหารเยน็ที ่พิพิธภณัฑร์าเมง็ สถานทีร่วบรวมรา้นราเมง็ชัน้ยอดมาไวใ้นที่
เดยีวกนั ท่านสามารถเลอืกทานราเมง็ทีท่่านชืน่ชอบได ้ไม่ว่าจะเป็น มโิสะราเมง็ ชโิอะ
ราเมง็ ทงคตสึราเมง็และเลือกเพิม่เส้นหรอืท้อปป้ิงได้ตามอธัยาศยั  หลงัมื้ออาหารให้
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ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปภายในพิพธิภณัฑ์ ซึ่งตกแต่งภายในอาคารด้วยการ
จําลองบา้นเมอืงในยุคหลงัสงคราม มรีา้นขายขนมญี่ปุ่นโบราณ รวมไปถงึร้านขายของ
ฝากทีร่ะลกึทีข่ายตัง้แต่ราเมง็อบแหง้ไปจนถงึอุปกรณ์ในการทําเสน้และน้ําซุปราเมง็ 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยัภายในพิพิธภณัฑร์าเมง็ 
 น าท่านเดินทางสู่มหานครโตเกียว 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัท่ีห้า                โตเกียว >> วดัอาซากสุะ >> ช้อปป้ิงย่านชินจกู ุ>> อิออน มอลล ์>> 
                            สนามบินฮาเนดะ 

 

 
 
 
 
 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเยี่ยมชมวดัอาซากุสะ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรือเซนโซจ ิ

(Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวดัอาซากุสะเนื่องจากตัง้อยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวดัใน
ศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่
ประตูทางเข้าวดัมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่  ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวดัที่
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลกึ ประตูแห่งนี้มีชื่อว่าประตูคามนิาริ 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  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงย่านชินจกู ุย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงั ทีไ่ม่ว่านักท่องเที่ยวจากชาตใิดๆ 

กต็อ้งมาชอ้ปป้ิงทีย่่านแห่งนี้ เนื่องจากมสีนิคา้รองรบักบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมชัน้น า สินค้าน าสมยั ขนมญี่ปุ่นทัง้แบบเก่าและใหม่ ไปจนถึง
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ร้านอาหารหลากสไตล์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น  สินค้า
อเิลค็ทรอนิกส์ เสื้อผา้ กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอาง ฯลฯ จากนัน้ให้ท่านชอ้ปป้ิง ณ 
ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ ห้างอิออน มอลล์ ซื้อของฝาก ก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจ ิ
เบนโตะ ผลไม ้หรอืรา้น 100 YEN ทีส่นิคา้ทัง้รา้นราคา 100 เยนเท่านัน้เอง  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินฮาเนดะ 
 

วนัท่ีหก             สนามบินฮาเนดะ >> สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย 
 

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

*********************************************************************************************** 
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ก าหนดการเดินทางปี 2562 
17-22 มกราคม      
14-19 / 21-26 / 28 กมุภาพนัธ ์– 5 มีนาคม       
7-12 มีนาคม 

 
 
หมายเหตุ 

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสารจํานวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่วา่กรณใีดๆ  

3. หากผูเ้ดินทางมีการใช้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซื้อตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์า่ออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น้ําหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการ
กําหนดน้ําหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผูเ้ดนิทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 46,900.- 25,000.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 42,300.- 22,500.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 35,300.- 18,900.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.- 7,900.- 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน้ําหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ทา่นละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์ ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้
เครื่องไดท้่านละ 2 ชิน้เทา่นัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
สําหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จําเป็นตอ้งจดั
หอ้งพกัใหท้า่นเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสําหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัสําหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส์ 1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ทา่น มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสําหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสูงสุดทา่นละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหวา่งการเดนิทาง) 

**เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีง
ครึ่งเดยีว **                                                                                                                        
7.   ค่าภาษีน้ํามนั ที่สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชาํระ
เพิม่เตมิ ในกรณีที่ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ่มภายหลงัจากที่ท่านได้ทําการจองทวัร์แล้ว 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

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, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสูญหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน้ําดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน้ําดืม่ระหวา่งทวัร์) 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการช าระเงิน   

 

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

 
การยกเลิก  

 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัทําการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจาํทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ัง้หมด 

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

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาํระคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที าการตดักรุ๊ปสายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์  ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทกุกรณ ี
และหากยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 35 วนัทําการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
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เงนิค่าตัว๋และคา่ทวัรท์ุกกรณ ี
4.  

หมายเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบริษทัฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของท่านเป็นสําคญัที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่น / การนําสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเที่ยวบนิ ซึ่ง
ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่วา่จํานวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจําหรือค่าทวัร์ได้ก็
ต่อเมื่อทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ําการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหวา่งการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนัวา่จะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ทุก
ประการ 
 

 
 

 
 


