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  VTG ขอน าท่านเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตยอ์ทุยั โดยสายการบิน  
ไทย แอรเ์อเชีย เอก็ซ์ สู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ชิสึโอกะ ยามานาชิ โตเกียว นาริตะ 

 
เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแกก่วา่ 1,500 ปี ซึ่งตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7  

สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่และเชญิดื่มน้ําศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย 
 มิเอะ ชมเทศกาลประดบัไฟทีม่ชี ือ่เสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญี่ปุน่ทีส่วนนาบานะโนะซา

โตะ และชอ้ปป้ิงสุดเพลนิที ่แจส๊ดรีม นากาชิม่า เอาทเ์ลท็ 

ชิสึโอกะ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลชือ่ดงั  
ยามานาชิ สนุกสนานกบักจิกรรมเล่นสเลททีล่านสกีเยติ, เพลดิเพลนิกบัการเกบ็ผลสตรอเบอรร์ี่

สดๆ จากสวน 
โตเกียว          ชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่ง ณ ใจกลางกรุงโตเกยีว ย่านชินจกู,ุ เขา้สกัการะเจา้แม่กวนอมิและ

ถ่ายรูปคู่กบัประตูสายฟ้าทีว่ดัอาซากสุะ 

 

ก าหนดการเดินทาง  
27-31 ธนัวาคม / 28 ธนัวาคม-1 มกราคม 2562 / 29 ธนัวาคม – 2 มกราคม 2562 

วนัแรก             สนามบินดอนเมือง >> โอซาก้า 

11.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์4  
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สายการบินไทยแอรเ์อเซีย เอก็ซ์ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผา่นขัน้ตอนการ
เชค็อิน 

14.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน
ไทย แอรเ์อเซียเอก็ซ ์แอรบ์สั เอ 330-300 เท่ียวบินท่ี XJ 610  
มีบริการอาหารร้อนและน ้าด่ืมบนเครื่องบิน  
(อาหารและเครื่องด่ืมอ่ืนๆ ทุกชนิด ต้องช าระเงินซ้ือเพ่ิมเติม)  

21.55 น.   เดินทางถึงสนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น  
หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัท่ีสอง          โอซาก้า >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> มิเอะ >> แจส๊ดรีม นากาชิม่า เอาทเ์ลท็ >>  
                         สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ >> นาโกย่า 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนําท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส ที่ตดิรอบ
สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวดัที่ใหญ่และ
เก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อนกนัตามแนวนอน
ตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ซึ่งไม่ใชต้ะปูสกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้
ลิม่เหมอืนเรอืนไทย วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิง่กวา่กรุงเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี นมสัการพระ
โพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุง
เกยีว มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึ
และเชิญดื่มน้ําศกัดิส์ ิทธิส์ามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา 
จากนัน้เดนิตามทางสมัผสักบัรา้นคา้ญี่ปุน่ตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลอืกซื้อสนิค้า
พืน้เมอืง ทีร่ะลกึ เกีย่วกบัญี่ปุน่ขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิที่ข ึน้ชื่อที่สุดของญี่ปุ่น เป็น
ต้นกําเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของญี่ปุ่น ทัง้ด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มเป็น
พเิศษ กบัไส้ถัว่แดงขนานแท้ หรอืประยุกต์เป็นไส้สตอเบอร์รี่ ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกั
ดองญี่ปุน่ สําหรบัคนที่ชอบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวาดอง หวัไชเท้า มะเขอืยาว 
ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ข ึ้นชื่อไม่แพ้ จงัหวดัชซูิโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยให้
ผวิพรรณเปล่งปลัง่, เครื่องเซรามคิญี่ปุน่ ทัง้กาน้ําชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของทีร่ะลกึ 
อกีมากมายนานาชนิด 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย นําท่านเดินทางสู่  เมืองมิเอะ เพื่อช้อปป้ิงที่แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ต 
(Jazzdream Nagashima Outlet) หนึ่งใน Mitsui Outlet Park ซึ่งเป็น Outlet 
Mall ขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จงึรวบรวมร้านค้าแบรนด์
เนมชัน้นํา รา้นอาหารญี่ปุน่และสญัชาตอิื่นๆ มากมาย มรี้านค้ามากกว่า 240 ร้าน
ให้ท่านได้เลือกชมิเลือกช้อปกนัตามอธัยาศยั โดยที่นี่เลือกออกแบบให้มีสไตล์
คลา้ยๆ กบัเมอืงนิวออร์ลนีส์ ซึ่งเป็นเมอืงท่าทางตะวนัตกของอเมรกิา จากนัน้นํา
ท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ เป็นสวนดอกไมท้ีไ่ดร้บัความนยิม
จากชาวญี่ปุน่เป็นอย่างมาก เพราะมกีารจดัแสดงพนัธุด์อกไมห้ลากหลายทัง้ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละฤดูกจ็ะมกีารจดัพนัธุ์ดอกไม้เปลี่ยนแปลงกนัออกไป โดย
ในช่วงเดือนตุลาคม จะมเีทศกาลประดบัไฟที่สวนดอกไม้ในช่วงหวัคํ่า  ซึ่งการจดั
แสดงเทศกาลประดับไฟหรือ illumination นัน้ เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นและ
ชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยในแต่ละปีจะมีธีมที่แตกต่างกนัไป  ได้เวลาอัน
สมควร นําท่านเดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยัภายในสวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัท่ีสาม          นาโกย่า >> ทะเลสาบฮามานะ >> ลานสกีเยติ >> เกบ็สตรอเบอรร์รี่ >>  
                         ทะเลสาบคาวากจิูโกะ 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพนัธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดใน

ภูมภิาคจูบุ และยงัเป็นจุดแวะพกัรถทีใ่หญ่ทีสุ่ดสําหรบันกัท่องเทีย่ว ภายในบรเิวณ
นัน้จะมรีา้นคา้มากมายทีข่ายสนิค้าที่มสี่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิ้มลอง
พายปลาไหลและเลือกซื้อผลติภณัฑ์ต่างๆ กลบัไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชญิ
ท่านเพลนิตากบัทศันียภาพอนัแสนงดงามของสองขา้งทางที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ธรรมชาต ิ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านสมัผสัประสบการณ์ความสนุกสนานท่ามกลางหมิะสขีาวโพลนที ่ลานสกีเย

ติ ลานสกีที่ตัง้อยู่ที่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรม
กระดานเลื่อนหมิะอย่างจุใจ  (หากท่านตอ้งการเขา้ร่วมกจิกรรมอื่นๆ ของทางลาน
สกเีชน่ สกหีรอืสโนวบ์อรด์ ท่านตอ้งชาํระค่ากจิกรรมต่างๆ เอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่า
ทวัร ์// รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นกระดานเลื่อนหมิะ ได้ตามความ
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เหมาะสม) จากนัน้เดนิทางสู่ สวนสตรอเบอรร์ี่ เพื่อใหท้่านได้สมัผสัประสบการณ์
การเกบ็สตรอเบอร์รี่สดๆ ทานได้ไม่อัน้ ซึ่งการปลูกผกัและผลไม้ในประเทศญี่ปุ่น
นัน้ จะเน้นในเรื่องของความสะอาดและปลอดสารเคม ีท่านสามารถเด็ดสตรอเบอรร์ี่
หวานๆลูกโตๆทานไดใ้นทนัทโีดยไม่ตอ้งกลวัสารเคมปีนเป้ือน  
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
*** อ่ิมอร่อยกบัมือ้พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปูพร้อมน ้าจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ***  
***จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่
น ้าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้*** 

 

วนัท่ีส่ี             ทะเลสาบคาวากจิูโกะ >> โตเกียว >> วดัอาซากสุะ >> ช้อปป้ิงย่านชินจกู ุ>>   
                       สนามบินนาริตะ 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. ออกเดนิทางเขา้สู่ เมืองโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่น นําท่านเขา้ชม วดั

อาซากสุะ หรอืมชีือ่อย่างเป็นทางการวา่วดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ(Sensoji) แต่นิยม
เรยีกวา่วดัอาซากุสะ เนื่องจากตัง้อยู่ในเขตอาซากุสะ เป็นวดัในศาสนาพุทธ โดยมี
พระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่ประตูทางเขา้วดั
มโีคมสแีดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถอืเป็นสญัลกัษณ์หนึ่ งของวดัที่นักท่องเที่ยวนิยม
ถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ประตูแห่งนี้มชีือ่วา่ประตูคามนิาร ิแปลได้ว่าประตูสายฟ้า ชื่อ
ของประตูจะเขยีนอยู่บนโคมสแีดงลูกใหญ่ เมื่อผา่นเขา้มาจะพบกบัถนนนากามเิสะ 
สองข้างทางมีร้านค้าให้เดนิชมและชมิได้เพลนิๆ โดยมีของที่ ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นให้
เลอืกซื้อ ขนมจากร้านต่างๆ ส่งกลิน่หอมเย้ายวนชวนให้ลิ้มลอง สุดถนนเป็นซุ้ม
ประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุ้มหนึ่งคอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย์ พอ
เดนิผา่นเขา้มาในบรเิวณวดัจะเหน็กระถางธูปขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางแจ้ง มผีูค้นยนื
โบกควนัธูปเขา้หาตวัเอง เชื่อกนัว่าจะทําให้โชคด ีและมกีระถางกํายานตัง้อยู่ด้วย 
การโบกควนักํายานเขา้หาตวัเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนกจ็ะ
โบกควนักํายานไปทีอ่วยัวะส่วนนัน้  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านชินจกู ุย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงั ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจากชาตใิดๆ 
ก็ต้องมาช้อปป้ิงที่ย่านแห่งนี้  เนื่ องจากมีสินค้ารองรับกับความต้องการของ
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นกัท่องเทีย่ว อสิระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ตามอธัยาศยัอาทเิชน่ สนิคา้อเิลค็ทรอนกิส ์
เสื้อผา้ กระเป๋า รองเท้า เครื่องสําอาง ฯลฯ ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ 
สนามบินนาริตะ เพื่อทําการเชค็อนิ 

20.40 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บสั เอ 
330-300 เท่ียวบินท่ี XJ 607 
มีบริการอาหารร้อนและน ้าด่ืมบนเครื่องบิน  
(อาหารและเครื่องด่ืมอ่ืนๆ ทุกชนิด ต้องช าระเงินซ้ือเพ่ิมเติม) 

 

วนัท่ีห้า            สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ 

01.20 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 
ก าหนดการเดินทาง  
27-31 ธนัวาคม / 28 ธนัวาคม - 1 มกราคม 2562  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง  
29 ธนัวาคม – 2 มกราคม 2562 

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 36,900.- 

ส าหรับท่านท่ีต้องการพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 7,900.- 

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน 
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*ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบั  ท่านละ 1,000 บาท โดยเรียกเกบ็พร้อม
กบัค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ* 

 
หมายเหตุ 

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสารจํานวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว 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 

5. ไม่มรีาคาสําหรบัเดก็ 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 40,900.- 

ส าหรับท่านท่ีต้องการพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 7,900.- 
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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 และสมัภาระถือขึน้
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  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์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) 

*** เดก็อายุตํ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีงครึง่
เดยีว *** 
7. ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561 และท่านตอ้งชาํระเพิม่เตมิ 

ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทีท่่านไดท้ําการจองทวัรแ์ลว้ 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 

1. ค่าทําหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน้ํามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทาํเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสูญหาย เป็นตน้ 
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6. ค่าน้ําดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน้ําดืม่ระหวา่งทวัร)์ 
7. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการช าระเงิน   

 

1. กรุณาชาํระมดัจําท่านละ 20,000 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
การคนืเงนิมดัจําและคา่ทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาํระคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

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

4. . 
 
 
หมายเหตุ 
 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบริษทัฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของท่านเป็นสําคญัที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่น / การนําสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
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และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเที่ยวบนิ ซึ่ง
ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ 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 
 

 
 
 


