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VTG ขอน าท่านเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั  
โดยสายการบินไทยสู่เมืองโอซาก้า นาโกย่า ชิสึโอกะ โยโกฮาม่า โตเกียว 

 

โอซาก้า  ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน ดนิแดนแห่งมายา เพลดิเพลินและสนุกสนานกบัเครื่องเล่น
นานาชนิดจากภาพยนตรช์ื่อดงัจาก “ฮอลลวิูด้” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF HARRY 
POTTER ทีใ่หคุ้ณสนุกไดไ้มต่อ้งไปไกลถงึอเมรกิา 

ชิสึโอกะ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในบรเิวณนัน้, ชมความงดงามของววิ
ภเูขาไฟฟูจทิีจ่ดุชมวิวยูเมะ เทอเรซ, ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าทีโ่กเทม็บะ 
พรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ 

ยามานาชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภูเขาทีส่งูทีสุ่ดในญีปุ่่น ภเูขาไฟฟจิู 
 ชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภเูขาไฟฟูจทิี ่ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็, เยีย่มเยอืน

หมูบ่า้นน้ําใส โอชิโนะฮคัไค ทีต่ดิอนัดบั 1 ใน 100 เรื่องความใสสะอาดของน้ํา 
โยโกฮาม่า ลิม้ลองราเมง็รสเลศิที ่พิพิธภณัฑร์าเมง็ 
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิที ่วดัอาซากซุะ, ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจที ่ย่านชินจกู,ุ ชมความ

งดงามของตน้แปะก๊วยในช่วงใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วนเมจิจิงกไูกเอน็ 
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พเิศษ !!! อ่ิมอร่อยกับบฟุเฟต์ขาปู 

ก าหนดการเดินทาง 5-10 ธนัวาคม 2562   

วนัแรก             สนามบินสวุรรณภมิู  
 

21.00 น.   พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C  
สายการบินไทย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

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

 

วนัท่ีสอง          สนามบินคนัไซ >> โอซาก้า >> ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ เจแปน >> นาโกย่า 

07.20 น.   เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุก ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน ที่
ทุ่มทุนสรา้งอยา่งมหาศาลบนพืน้ทีก่ว่า 100,000 ตารางเมตร ซึง่เป็นขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก ตื่นตา
กบัโรงถ่ายภาพยนตร ์ทีแ่บ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลวีูด้ ชมฉากจาํลองของนิวยอรค์ ฉากจาํลอง
เมอืงซานฟรานซสิโก เป็นต้น ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดอืดเรา้ใจ 
สนุกสนานตื่นเต้นกบัการห้อยโหนโจนทะยานไปกบัซุปเปอร์ฮโีร่สายพนัธุ์ใหม่  Spider Man 
สนุกสนานไปกับการล่องเรอืพร้อมฉากปลาฉลามที่จะโผล่ขึ้นมาล่าเหยื่อขณะล่องเรอืและฉาก
อื่นๆ ทีห่วาดเสยีวจากเรื่อง Jaw แลว้ระทกึใจกบัฉากจาํลองเรื่อง จรูาสสคิพารค์ (Jurassic Park) 
ท่านจะไดย้อ้นกลบัไปในยุคดกึดําบรรพ์ พบกบัเหล่าไดโนเสารน์านาชนิด สนุกต่อกบัการชมการ
ไล่ล่าในฉากเรื่อง วอเตอรเ์วลิด ์(Water World) พรอ้มทัง้พบกบัฉากคาวบอย สตัน๊แมนโชว ์และ
การแสดงของบรรดาสตัว์แสนรูท้ี่ใช้ประกอบฉากในภาพยนตร ์เช่น สุนัขแสนรูจ้ากเรื่องบโีธเฟ่น 
เป็นต้น หรอืคุณหนูจะเลอืกสนุกสนานที ่สนู๊ปป้ี สตูดโิอ (Snoopy Studios) เพลดิเพลนิกบัเครื่อง
เล่นนานาชนิด แล้วพบกบัสนู๊ปป้ีและเหล่าผองเพื่อนมากมาย และสมัผสักบั “The Wizarding 
World of  Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตาซีช่ือก้องโลกอย่างแฮรร่ี์ พอต
เตอร ์ด้วยงบก่อสร้างราว 500 ล้านดอลลารส์หรฐั (ราว 16,000 ล้านบาท) โดยภายใน The 
Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปดว้ยเครื่องเล่นและสถานทีเ่ด่นๆ ทีจ่าํลองมาจาก
ในหนังสอืดงั เช่น หมู่บ้านฮอกส์มี้ด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts 
castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็นต้น และล่าสุด
กบัการเปิดตวัอย่างเป็นทางการของโซนใหม่ Minions Park อนิเมชัน่ช่ือดงั ท่ีเหล่าตวั
การต์ูนมินเน่ียนจะมาป่วนทุกท่านให้ได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกบัเมืองจ าลองภายใน
เร่ือง ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั   
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ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั   
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัท่ีสาม          นาโกย่า >> ชิสึโอกะ >> ทะเลสาบฮามานะ >> นิฮงไดระ >> 
                         จดุชมวิวยูเมะ เทอเรซ >> โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอาทเ์ลต็ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองชิสึโอกะ ระหว่างทางน าท่านแวะชม ทะเลสาบฮามานะ 
ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในบรเิวณนัน้ และยงัเป็นจดุแวะพกัรถทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ส าหรบันกัท่องเทีย่ว ใหท้่านไดล้องชมิพายปลาไหลและเลอืกซือ้ผลติภณัฑต่์างๆ กลบัไปเป็น
ของฝาก ระหว่างทางเชญิท่านเพลนิตากบัทศันียภาพอนัแสนงดงามของสองขา้งทาง  

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

ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สรา้งขึน้มาเพื่อเป็นจุดชมทศันียภาพอนัสวยงามของเมอืงนิฮงไดระ และ
ท่านสามารถมองเหน็ภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่างสวยงามในวนัที่ทอ้งฟ้าปลอดโปร่ง  จากนัน้น าท่าน
ออกเดนิทางสู่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท็ ทีร่วบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบ
เขารมิทางด่วนสายTomei ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่กบัมหานคร
โตเกยีว ใหท้่านไดอ้สิระกบัการเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ที่รวบรวมไวก้ว่า 165 แบรนดด์งัไม่ว่าจะ
เป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive 
Gauche, Gap และอกีมากมาย นอกจากน้ียงัมหีมวดสนิคา้อื่นๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้
เดก็ ซึ่งราคาสนิค้าราคาค่อนขา้งถูกกว่าที่อื่นๆ ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือ
เป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญีปุ่น่โดยเฉพาะ   

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาป ูให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปพูร้อมน ้าจ้ิมสไตลญ่ี์ปุ่ น
อย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ***  

                          ***จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่
แล้ว จะท าให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น*** 
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วนัท่ีส่ี               ภเูขาไฟฟจิู >> หมู่บ้านโอชิโนะฮคัไค >> ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็ >> 
                         โยโกฮาม่า >> พิพิธภณัฑร์าเมง็ >> โตเกียว 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟจิู บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ) ทีร่ะดบัความสงู 

2,500 เมตร ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัภูเขาไฟที่
เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี้และไดช้ื่อว่ามสีดัส่วนสวยงามทีสุ่ดในโลก ซึง่เป็น
ภเูขาไฟทีย่งัดบัไมส่นิท และมคีวามสงูทีสุ่ดในประเทศญีปุ่น่จากดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขา
ดว้ยความสงู 3,776 เมตร จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่บ่อน้ําศกัดิส์ทิธิ ์โอชิโนะ ฮคัไค บ่อน้ําทีเ่กดิ
จากการละลายของหมิะบนภเูขาไฟฟูจ ิทีใ่ชเ้วลาอนัยาวนานในการไหลลงมาสู่พืน้ดนิและแทรก
ซมึไปยงับ่อน้ําแต่ละบ่อ ดงันัน้น้ําทีอ่ยูใ่นบ่อจะเป็นน้ําทีใ่สสะอาดและสดชื่นมาก ในปีค.ศ.1985 
สถานทีแ่ห่งนี้ยงัไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบัแหล่งน้ําจากธรรมชาตทิีด่ทีีสุ่ดของญีปุ่น่อกี
ดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดนิทางสู่ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเกน็ เพื่อเข้าชมเจดีย์ชูเรโตะ เป็นเจดยี์ขนาดใหญ่สี

แดงห้าชัน้ ตัง้อยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเหน็เมอืงฟูจโิยชดิะและภูเขาไฟฟูจใินระยะไกลได้
อย่างชดัเจนและงดงาม เจดยีแ์ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพในปีค.ศ.1963 ท่านจะได้
ชมและเก็บภาพทศันียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ่วมกับเจดีย์ห้าชัน้  จากนัน้นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เมอืงที่มีบทบาทอย่างมากในช่วงการเปิดประเทศค้าขายกับ
ชาวตะวนัตกของญี่ปุ่นในช่วงปีค.ศ.1859 จากหมู่บา้นชาวประมงเลก็ๆ จงึกลายเป็นเมอืงท่า
พาณิชยท์ีส่ําคญัมากเมอืงหน่ึงของญี่ปุ่น  นําท่านรบัประทานอาหารเยน็ที่ พิพิธภณัฑ์ราเมง็ 
สถานที่รวบรวมรา้นราเมง็ชัน้ยอดมาไว้ในที่เดยีวกนั ท่านสามารถเลอืกทานราเมง็ที่ท่านชื่น
ชอบได ้ไม่ว่าจะเป็น มโิสะราเมง็ ชโิอะราเมง็ ทงคตสรึาเมง็ และเลอืกเพิม่เสน้หรอืท้อปป้ิงได้
ตามอธัยาศยั หลงัมือ้อาหารใหท้่านได้เพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปภายในพพิธิภณัฑ ์ซึง่ตกแต่ง
ภายในอาคารด้วยการจําลองบ้านเมอืงในยุคหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง  มรีา้นขายขนมญี่ปุ่น
โบราณ รวมไปถงึรา้นขายของฝากทีร่ะลกึทีข่ายตัง้แต่ราเมง็อบแหง้ไปจนถงึอุปกรณ์ในการทํา
เสน้และน้ําซุปราเมง็ 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยัภายในพิพิธภณัฑร์าเมง็ 
 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
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วนัท่ีห้า            โตเกียว >> วดัอาซากสุะ >> สวนเมจิจิงกไูกเอน็ >> ช้อปป้ิงย่านชินจกู ุ>>            
                         อิออน มอลล ์>> สนามบินฮาเนดะ              

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ มชีื่ออยา่งเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ(Sensoji) แต่

นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะเนื่องจากตัง้อยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวดัในศาสนาพุทธ โดยมพีระ
โพธสิตัว์คนันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่ประตูทางเข้าวดัมโีคมสแีดง
ขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของวดัที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลกึ 
ประตูแห่งนี้มชีื่อว่าประตูคามนิาร ิแปลไดว้่าประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขยีนอยู่บนโคมสแีดง
ลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกบัถนนนากามเิสะ สองข้างทางมรี้านค้าให้เดินชมและชมิได้
เพลนิๆ โดยมขีองทีร่ะลกึสไตลญ์ีปุ่น่ใหเ้ลอืกซือ้หา และขนมส่งกลิน่หอมเยา้ยวนชวนใหล้ิม้ลอง 
สุดถนนเป็นซุม้ประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุม้หนึ่งคอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย ์
พอเดนิผ่านเขา้มาในบรเิวณวดัจะเหน็กระถางธูปขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางแจง้ มผีูค้นยนืโบกควนั
ธูปเขา้หาตวัเอง เชื่อกนัว่าจะทําใหโ้ชคด ีและมกีระถางกํายานตัง้อยู่ดว้ย การโบกควนักํายาน
เขา้หาตวัเชื่อว่าจะช่วยใหห้ายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนกจ็ะโบกควนักํายานไปที่อวยัวะส่วน
นัน้ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรอืทีเ่รยีกว่า The New Tokyo Tower 
แลนด์มารค์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว จากบรเิวณวดัอาซากุสะ ซึ่งเป็นสิง่ก่อสรา้งที่สูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่นโดยมคีวามสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรสีร้างขึ้นเพื่อเป็นหอส่งสญัญาณ
โทรทศัน์และวทิยใุนระบบดจิติอล จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู่สวนเมจิจิงกไูกเอน็ ทีร่มิถนนสอง
ขา้งทางกว่า 300 เมตร เรยีงรายเตม็ไปดว้ยต้นแปะก๊วย ทีพ่รอ้มใจกนัเปลีย่นสใีบเป็นสเีหลอืง
สว่างสดใส โดยภายในบรเิวณนัน้มรีา้นค้ามากมายมาออกรา้น รวมถงึชมการแสดงสดที่เหล่า
ศลิปินเปิดหมวกมาทาํการแสดง รวมถงึศลิปินวาดรปูหลายท่านที่มานัง่ถ่ายทอดบรรยากาศลง
สู่ผนืผา้ใบ ทาํใหบ้รรยากาศภายในสวนอบอวลไปดว้ยความสนุกสนาน เหมาะกบัการพกัผ่อน 

เท่ียง             อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย เดนิทางสู่ ย่านชินจกู ุย่านช้อปป้ิงชื่อดงั ที่ไม่ว่านักท่องเทีย่วจากชาตใิดๆ กต็้องมาช้อปป้ิงที่

ย่านแห่งนี้ เนื่องจากมสีนิคา้รองรบักบัความต้องการของนักท่องเทีย่วไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนม
ชัน้นํา สนิค้านําสมยั ขนมญี่ปุ่นทัง้แบบเก่าและใหม่ ไปจนถงึรา้นอาหารหลากสไตล์ อสิระให้
ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า 
เครื่องสําอาง ฯลฯ จากนัน้ นําท่านเดนิทางชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ห้างอิออน 
มอลล ์เพื่อซือ้สนิคา้อุปโภคบรโิภค อาทเิช่น เสือ้ผา้ ขา้วของเครื่องใชใ้นชวีติปะจาํวนั ขนมโม
จ ิเบนโตะ ผลไม ้หรอืรา้น 100 YEN ทีส่นิคา้ทัง้รา้นราคา 100 เยนเท่านัน้ 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินฮาเนดะ 
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วนัท่ีหก             สนามบินฮาเนดะ >> สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย  
 

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

       
 
ก าหนดการเดินทาง 5-10 ธนัวาคม 2562 

 
 
หมายเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้เดนิทางจํานวน 25 ท่านขึน้ไป หากผู้เดนิทางมไีม่ครบตาม
จาํนวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูมิ 
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น้ําหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการ
กําหนดน้ําหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยูก่บัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที่

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 42,900.- 23,500.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 38,600.- 21,300.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 32,300.- 17,600.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.- 7,900.- 
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ท่องเทีย่วหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให ้
 
 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน้ําหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดน้ํ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้
เครือ่งไดท้่านละ 2 ชิน้เท่านัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
สาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จาํเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอํานวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

**เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีง
ครึง่เดยีว **                                                                                                                        
7.   ค่าภาษีน้ํามนั ที่สายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที่ 12 กรกฎาคม 2562 และท่านต้องชาํระ
เพิม่เตมิ ในกรณีที่ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากที่ท่านได้ทําการจองทวัรแ์ล้ว 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน้ํามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน้ําดื่มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน้ําดื่มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

  
เง่ือนไขการช าระเงิน   

 

1. กรณุาชําระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชําระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการ 
3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการหรอืน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 

 
การยกเลิก  

 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจาํทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ชาํระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที าการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่าตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณี 



 

HJ1208: AMAZING JAPAN 6D3N  (TG)  

4.  
 

หมายเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัที่สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี่ปุ่น / การนําสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่
ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงนิมดัจําหรอืค่าทวัร์ได้ก็
ต่อเมือ่ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 
 

 
 

 
 


