
 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (VTG) TOKYO SNOW 6D3N BY TG 

TOKYO SNOW 6D3N BY TG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั  
โดยสำยกำรบินไทย สู่เมืองคำนำกำว่ำ ยำมำนำชิ โตเกียว 

 

คำมำครุะ สกัการะองคพ์ระใหญ่แหง่เมอืงคามาคุระทีว่ดัโคโตข ุ
โอดำวำระ ชมความงามของ ปรำสำทโอดำวำระ ซึง่เป็นดัง่อนุสรณ์สถานสุดทา้ยแหง่  

ตระกูลโฮโจ 
ยำมำนำชิ สนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ ทา่มกลางหมิะ ณ ลำนสกี ฟจิูเทน, เพลดิเพลนิกบั

การเกบ็ผลสตรอเบอรร่ี์สดๆ จากสวน 
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัอำซำกสุะ, อสิระชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่งที ่

ย่ำนชินจกู,ุ อสิระเตม็วนัใหท้า่นไดเ้ลอืกเดนิทางทอ่งเทีย่วในมหานครโตเกยีว 
ไซตำมะ เยีย่มชมเมอืงเก่าสมยัเอโดะและตรอกขนมหวานทีย่่ำนคำวำโกเอะ 
โยโกฮำม่ำ ปิดทา้ยชอ้ปป้ิงที ่ห้ำงอิออน ซือ้ของฝากก่อนกลบั 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง 
8-13 / 15-20 / 22-27 มกรำคม / 29 มกรำคม – 3 กมุภำพนัธ์ 2561 
12-17 / 14-19 / 19-24 กมุภำพนัธ์ / 26 กมุภำพนัธ์ – 3 มีนำคม 2561 

5-10 / 12-17 มีนำคม 2561 
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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 >> ปรำสำทโอดำ
วำระ  
                         >> เกบ็สตรอเบอรร์ี่ >> ทะเลสำบยำมำนำกะ 

 

 
 
 
 
 
06.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง

และขัน้ตอนศลุกำกรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองคำมำครุะ น ำท่ำนกรำบ
นมัสกำรขอพรหลวงพ่อโตไดบุทสึ พระพุทธรูปส ำริดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐำนอยู่
กลำงแจ้ง ในอดตีกำลเคยประดษิฐำนอยู่ในวหิำร แต่ต่อมำในปีค.ศ.1368 วหิำรได้ถูก
พำยุพัดจนได้รบัควำมเสียหำยและในปีค.ศ.1495 ก็ถูกคลื่นยกัษ์กลืนโครงสร้ำงวดั
หำยไปในทะเลอีกครัง้ แต่องค์พระมิได้ช ำรุดเสียหำยแต่ประกำรใดจวบจนกระทัง่
ปัจจุบนันบัเป็นเวลำกวำ่ 800 ปี 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย เดนิทำงสู่ เมืองโอดำวำระ เพื่อชมควำมงำมของ ปรำสำทโอดำวำระ หนึ่งในปรำสำท

ที่เป็นต ำนำนเล่ำขำนถงึควำมยิ่งใหญ่ในยุคสมยัโฮโจ ผู้ซึ่งปกครองบ้ำนเมอืงในแถบ  
คนัโตในสมยัอดตีกำล ปรำสำทแห่งนี้ไดถู้กสรำ้งขึน้ในปีค.ศ.1447 เป็นทีพ่ ำนกับนฐำนที่
ม ัน่อนัสูงตระหง่ำนซึ่งสำมำรถสงัเกตกำรณ์ไดอ้ย่ำงกวำ้งไกล แต่ใครจะล่วงรูว้ำ่ สถำนที่
แห่งนี้จกัเป็นดัง่อนุสรณ์สถำนสุดท้ำยแห่งตระกูลโฮโจ อุจมิำสะและจบสิน้ยุคสมยัโฮโจ
นบัแต่บดันัน้เป็นตน้มำ และในปัจจุบนัปรำสำทโอดำวำระ ได้ถูกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
ทำงประวตัศิำสตรข์องประเทศญี่ปุ่ นอกีดว้ย จำกนัน้น าท่านเดนิทางสู่สวนสตรอเบอรร์ี่ 
เพื่อให้ท่านได้สมัผสัประสบการณ์การเกบ็สตรอเบอร์รี่สดๆ ทาน ซึ่งการปลูกผกัและ
ผลไม้ในประเทศญี่ปุ่ นนัน้ จะเน้นในเรื่องของความสะอาดและปลอดสารเคมี ท่าน
สามารถเดด็ทานไดใ้นทนัทโีดยไม่ตอ้งกลวัสารเคมปีนเป้ือน  
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 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว บริเวณทะเลสำบยำมำนำกะ 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขำปู ให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปูพร้อมน ้ำจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่ำงจใุจ และอำหำรอ่ืนๆ อีกหลำยชนิด ***  

                         ***จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่
น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้*** 

 

วนัท่ีสำม           ทะเลสำบยำมำนำกะ >> ลำนสกีฟจิูเทน >> โตเกียว >> ช้อปป้ิงย่ำนชินจกู ุ
 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ลำนสกีฟูจิเทน็ อสิระให้ท่านเพลดิเพลนิกบักิจกรรมกระดานเลื่อน

หมิะท่ามกลางหมิะอนัขาวโพลน หากท่านตอ้งการเขา้ร่วมกจิกรรมอื่นๆ ของทางสกรีี
สอรท์ อาท ิสก,ี สโนวโ์มบลิ ฯลฯ ท่านตอ้งช าระค่ากจิกรรมต่างๆ เอง ไม่ไดร้วมอยู่ในค่า
ทวัร์ (รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นกระดานเลื่อนหิมะ  ได้ตามความ
เหมาะสม) 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ มหำนครโตเกียว เพื่อชอ้ปป้ิงที่ ย่ำนชินจกู ุย่ำนชอ้ปป้ิงชื่อดงั ทีไ่ม่

วำ่นักท่องเที่ยวจำกชำตใิดๆ กต็้องมำชอ้ปป้ิงทีย่่ำนแห่งนี้  เนื่องจำกมสีนิค้ำรองรบักบั
ควำมต้องกำรของนกัท่องเทีย่วไม่วำ่จะเป็นแบรนด์เนมชัน้น ำ สนิคำ้น ำสมยั ขนมญี่ปุ่ น
ทัง้แบบเก่ำและใหม่ ไปจนถึงร้ำนอำหำรหลำกสไตล์ อสิระให้ท่ำนเลอืกซื้อสนิค้ำตำม
อธัยำศยัอำทเิชน่ สนิคำ้อเิลค็ทรอนิกส ์เสือ้ผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้ เครื่องส ำอำง ฯลฯ 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัท่ีส่ี           โตเกียว  >> อิสระท่องเท่ียวเมืองโตเกียวด้วยตวัท่ำนเอง 
                     หรือเลือกซ้ือทวัร ์โตเกียว ดิสนียแ์ลนด ์

 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
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อสิระเตม็วนั ใหท้่ำนไดเ้ดนิทำงสู่สถำนทีท่่องเทีย่ว หรอืแหล่งชอ้ปป้ิงต่ำงๆ โดยตวัท่ำน
เอง หรอืจะเลอืกซื้อทวัร์ดสินีย์แลนด ์เดนิทำงโดยรถไฟ (ค่ำดสินีย์แลนดท์่ำนละ 2,500 
บำท ซึ่งรำคำนี้ยงัไม่รวมค่ำรถไฟของลูกทวัร์และไกด์) ***รำคำอำจมกีำรเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ*** 
โตเกียวดีสนียแ์ลนด์ โลกแห่งจนิตนำกำรของรำชำกำร์ตูนญี่ปุ่ นซึ่งเป็นดสินีย์แลนด์
แห่งแรกที่สรำ้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิำ โดยสร้ำงขึน้จำกกำรถมทะเลและใชทุ้นสรำ้ง
กวำ่ 600 ลำ้นบำท ใหท้่ำนสนุกสนำนกบัเครื่องเล่นนำนำชนิด (ไม่จ ำกดัจ ำนวนกำรเล่น) 
ผจญภยัในดินแดนต่ำงๆ ให้ท่ำนเล่นเครื่องเล่นตวัใหม่จำกภำพยนตร์กำรตูนเรื่องดงั 
Toy Story ชมฉำกรบกลำงทะเลคำริเบียนในดินแดนโจรสลัดจำกภำพยนตร์  The 
Pirate of Caribbean ให้ท่ำนได้สนุกสนำนพร้อมกบักำรจบัจ่ำยเลอืกซื้อสนิค้ำที่ระลกึ
น่ำรกัในดสินีย์แลนด์อกีทัง้ยงัจะได้สมัผสักบัตวักำร์ตูนเอกจำกวอลดสินีย์  อย่ำง มกิกี้
เม้ำส์ มนินี่เม้ำส์ พร้อมผองเพื่อนกำรต์ูนอกีมำกมำยสนุกกบักำรจบัจ่ำยซื้อของที่ระลกึ
น่ำรกัในดสินียแ์ลนด ์
โตเกียวสกำยทรี หรือที่เรียกว่ำ The New Tokyo Tower แลนด์มำร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกยีว สิง่ก่อสร้ำงที่สูงทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวำมสูง 634 เมตร ซึ่งหอคอย
แห่งนี้มจีุดชุมววิส ำหรบันักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดบัควำมสูง คอื จุดชมววิที่ควำมสูง 
350 เมตร และ 450 เมตร และมสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย อำท ิหอ้งส่งสญัญำณ
กระจำยเสยีง รำ้นคำ้ รำ้นอำหำร และอื่นๆ อกีมำกมำย  
ศำลเจ้ำเมจิ ศำลเจำ้เก่ำแก่อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เคำรพของคนโตเกยีว สร้ำงขึน้โดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในชว่งวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมำขอพร
ทีศ่ำลเจำ้แห่งนี้ ซึ่งตัง้อยู่ใจกลำง สวนโยโยก ิสวนทีม่ตีน้ไมน้ำนำพรรณถงึ 1 แสนตน้  
กินซ่ำ ย่ำนทีไ่ดช้ือ่วำ่เป็นแนวหน้ำของแฟชัน่ใหม่สุดทุกยคุทุกสมยั มรีำ้นขำยสนิคำ้ 
แบรนดเ์นมและหำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้ดหีลำยต่อหลำยรำ้นตัง้อยู่เรยีงรำย  
ชิบูย่ำ ย่ำนช้อปป้ิงทนัสมยัศูนย์กลำงและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่ น  รวมถึง
นกัท่องเทีย่วผูม้ำเยอืน ซึ่งมสีนิคำ้ตรงตำมควำมตอ้งกำรของคนนทุกเพศทุกวยั  
ฮำรำจูก ุศนูยร์วมของเดก็วยัรุ่น ทีแ่ต่งหน้ำแต่งตวักนัแบบที่เรยีกไดว้ำ่หลุดโลกมำอวด
โฉมกนั ในวนัอำทติยเ์ดก็เหล่ำนี้จะมำรวมตวักนั มทีัง้แนวแฟนตำซ ีปีศำจ คขิอุำโนเนะ
น่ำรกัๆ และในย่ำนนี้ยงัมแีหล่งชอ้ปป้ิง ณ ตรอกทำเคชติะ ทัง้สองขำ้งทำงเรยีงรำยไป
ด้วยร้ำนขำยของวยัรุ่น เสื้อผำ้ เครื่องประดบั รองเท้ำ กระเป๋ำ ร้ำนเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆ 
มำกมำย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงแบบสบำยๆ บนถนน โอโมเตะซนัโด ด้วยบรรยำกำศคล้ำย
ยุโรปกบัตกึรำ้นคำ้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์ุโรป 

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
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วนัท่ีห้ำ             โตเกียว >> ไซตำมะ >> เมืองเก่ำคำวำโกเอะ >> วดัอำซำกสุะ >> อิออน 
มอลล ์ 
                          >> สนำมบินฮำเนดะ 

 

 
 
 
 
 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัไซตำมะ น าชมเมืองเก่ำคำวำโกเอะ ซึ่งเป็นเมอืงเก่าทีม่ี

มาตัง้แต่สมยัยุคเอโดะที่มีการอนุรกัษ์สภาพบ้านเมืองเก่าและบรรยากาศไว้อย่างดี  
บรเิวณที่เป็นเมอืงเก่ากย็งัเปิดท าการค้า ขายของจ าพวกของที่ระลกึและสนิค้าทอ้งถิน่
ในตกึทีเ่คยใชเ้ป็นคลงัสนิคา้สมยัก่อน แต่ไดท้ าการสรา้งใหม่ใหค้งรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบเดิม แต่เปลี่ยนวสัดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นวสัดุกันไฟ เนื่องจากสมยัเอโดะ 
บา้นเรอืนสรา้งดว้ยไมแ้ละกระดาษ เมื่อเกดิเหตุไฟไหมก้ม็กัลามไปทัว่เมอืงอย่างรวดเรว็ 
โดยของขึน้ชื่อที่คาวาโกเอะคอื มนัหวานที่รสชาตหิวานล ้า นอกจากนี้ยงัมตีรอกขนม
หวาน ที่ขายของจ าพวกขนมหวานโบราณของญี่ปุ่ นอีกด้วย จากนัน้น าท่านเดินทาง
กลบัเขา้เมืองโตเกียว  

เท่ียง             รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัอำซำกสุะ มีชื่ออย่ำงเป็นทำงกำรว่ำวดัเซนโซหรือเซนโซจิ  

(Sensoji) แต่นิยมเรียกว่ำวดัอำซำกุสะเนื่องจำกตัง้อยู่ในย่ำนอำซำกุสะ  เป็นวดัใน
ศำสนำพุทธ โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐำนอยู่และเป็นพระประธำนของวดั ที่
ประตูทำงเข้ำวดัมีโคมสีแดงขนำดใหญ่แขวนอยู่  ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวดัที่
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ำยรูปไว้เป็นที่ระลกึ ประตูแห่งนี้มีชื่อว่ำประตูคำมนิำริ แปลได้ว่ำ
ประตูสำยฟ้ำ ชื่อของประตูจะเขยีนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่ำนเขำ้มำจะพบกบั
ถนนนำกำมเิสะ สองขำ้งทำงมรีำ้นคำ้ใหเ้ดนิชมและชมิไดเ้พลนิๆ โดยมขีองทีร่ะลกึสไตล์
ญี่ปุ่ นใหเ้ลอืกซื้อหำ และขนมส่งกลิน่หอมเยำ้ยวนชวนใหล้ิม้ลอง สุดถนนเป็นซุ้มประตูที่
มโีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุ้มหนึ่ง คอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขมุทรพัย์ พอเดนิผำ่นเขำ้
มำในบรเิวณวดัจะเหน็กระถำงธูปขนำดใหญ่ตัง้อยู่กลำงแจ้ง มผีูค้นยนืโบกควนัธูปเขำ้
หำตวัเอง เชือ่กนัวำ่จะท ำให้โชคด ีและมกีระถำงก ำยำนตัง้อยู่ดว้ย กำรโบกควนัก ำยำน
เข้ำหำตัวเชื่อว่ำจะช่วยให้หำยเจ็บป่วย เจ็บป่วยส่วนไหนก็จะโบกควนัก ำยำนไปที่
อวยัวะส่วนนัน้ ท่ำนสำมำรถชมโตเกียวสกำยทรี (ภำยนอก) หรอืที่เรยีกวำ่ The New 
Tokyo Tower แลนด์มำร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกยีวได้จำกบรเิวณวดัอำซำกุสะ ซึ่งเป็น
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สิง่ก่อสรำ้งทีสู่งทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวำมสูง 634 เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของโลก
รองจำกเบริจ์คำลฟิำในดูไบซึ่งมคีวำมสูงถงึ 828 เมตร โตเกยีวสกำยทรสีรำ้งขึน้เพื่อเป็น
หอส่งสัญญำณโทรทัศน์และวิทยุ ในระบบดิจิตอล  จำกนั ้น ให้ท่ ำนช้อปป้ิง  ณ 
ห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ ห้ำงอิออน มอลล์ ซื้อของฝำก ก่อนกลบั อำทิ ขนมโมจิ 
เบนโตะ ผลไม ้หรอืรำ้น 100 YEN ทีส่นิคำ้ทัง้รำ้นรำคำ 100 เยนเท่ำนัน้เอง  

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบินฮำเนดะ 
 

วนัท่ีหก             สนำมบินฮำเนดะ>> สนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  
 

00.20 น. ออกเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
04.50 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
 

*********************************************************************************************** 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
8-13 / 15-20 / 22-27 มกรำคม / 29 มกรำคม – 3 กมุภำพนัธ์ 2561 
12-17 / 14-19 / 19-24 กมุภำพนัธ์ / 26 กมุภำพนัธ์ – 3 มีนำคม 2561 

5-10 / 12-17 มีนำคม 2561 

 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 42,900.- 21,500.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 38,900.- 19,500.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 32,500.- 16,500.- 

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

 

1. กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักล่ำว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดนิทำงหรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง เป็นวจิำรณญำณของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเขำ้เมอืงในแต่ละ
ประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำตใิห้เดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบรษิทัขอ
สงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ำทวัร ์ไม่วำ่กรณใีดๆ  

3. หำกผูเ้ดนิทำงมกีำรใชต้ัว๋เดนิทำงภำยในประเทศจำกจงัหวดัที่พกัมำยงัสนำมบนิสุวรรณภูมิ 
กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ก่อนซื้อตัว๋เดินทำงภำยในประเทศ เพื่อเชค็สถำนะของทวัร์ว่ำออก
เดินทำงได้หรอืไม่ และตรวจเชค็น ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบินภำยในประเทศที่ท่ำนใช้ 
เนื่องจำกกำรก ำหนดน ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบนิภำยในประเทศจะน้อยกว่ำสำยกำรบนิ
ระหวำ่งประเทศ ขึน้อยู่กบักำรก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ
ต่อควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ 

4. หำกผูเ้ดนิทำงปฏเิสธกำรรบับรกิำรจำกทำงบรษิทัขณะเดนิทำง อำทเิชน่รำ้นอำหำร สถำนที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทำงพรอ้มคณะ ทำงบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่ำบรกิำรในส่วนนัน้ให้ 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 

1. ค่ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่ำน ้ำหนกัสมัภำระทีม่ำพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สำยกำรบนิไทย ไดน้ ้ำหนกัสมัภำระ 30 กโิลกรมั/ท่ำน 
-สำยกำรบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ ้ำหนกัสมัภำระใบละ 23 กโิลกรมั ทำ่นละ 2 ใบ 
-สำยกำรบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์ ไดน้ ้ำหนกัสมัภำระ 20 กโิลกรมั/ท่ำน และสมัภำระถอืขึน้
เครื่องไดท้่ำนละ 2 ชิน้เทำ่นัน้ (รวมกระเป๋ำตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่ำทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรหรอืระดบัเทยีบเท่ำ กรณหีอ้งพกั
ส ำหรบั 3 ท่ำน บำงโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบำงโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่ำงโรงแรมไม่สำมำรถจดัหอ้งพกัส ำหรบั 3 ท่ำนใหไ้ด ้จ ำเป็นตอ้งจดั
หอ้งพกัใหท้ำ่นเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส ำหรบั 2 ท่ำน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส ำหรบั 2 ท่ำน  มเีตยีงขนำดควนีไซส์ 1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส ำหรบั 3 ทำ่น มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส ำหรบั 1 ท่ำน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และคำ่ยำนพำหนะทกุชนดิตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  
5. ค่ำใชจ้่ำยของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกใหท้่ำนตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 
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6. ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิสูงสุดทำ่นละไม่เกนิ 1,000,000.- 
บำท ค่ำรกัษำพยำบำลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บำท ทัง้นี้เป็นไปตำมเงื่อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถงึประกนัสุขภำพระหวำ่งกำรเดนิทำง) 

**เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีง
ครึ่งเดยีว **                                                                                                                        
7.   ค่ำภำษีน ้ำมนั ที่สำยกำรบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 และท่ำนต้องช ำระ
เพิม่เตมิ ในกรณีที่ทำงสำยกำรบนิมกีำรเรยีกเกบ็เพิ่มภำยหลงัจำกที่ท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์
แล้ว 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย, หนงัสอืเดนิทำงเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบั
เขำ้ประเทศของคนต่ำงชำตหิรอืคนต่ำงดำ้ว 

2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอำท ิค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนอืจำกรำยกำร คำ่ซกัรดี ค่ำโทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
4. ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณทีีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่ำประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรทวัรแ์ละผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรท ำเพิม่เตมิ อำท ิ 

ภยัธรรมชำตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืทรพัยส์นิสูญหำย เป็นตน้ 
6. ค่ำน ้ำดื่มระหวำ่งทวัร์ (ไมไ่ดบ้รกิำรน ้ำดืม่ระหวำ่งทวัร์) 
7. ค่ำทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   

 

1. กรุณำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท  
2. กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทำง 35 วนัท ำกำร 
3. กรณที ำกำรจองทวัรก์่อนวนัเดนิทำง 35 วนัท ำกำรหรอืน้อยกวำ่ กรุณำช ำระค่ำทวัรเ์ตม็

จ ำนวน 
กำรยกเลิก  

 

1. กรุณำแจง้ยกเลกิล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 45 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร
คนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทำง 35 วนัท ำกำรหรอืน้อยกวำ่ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร
คนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
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3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทำงในชว่งวนัหยุดเทศกำลส ำคญั เชน่ เทศกำลปีใหม่, เทศกำลสงกรำนต์
หรอืวนัหยดุยำวตำมทีร่ฐับำลก ำหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชำ่เหมำล ำ) จะไม่
มกีำรคนืเงนิมดัจ ำและค่ำทวัรท์กุกรณี 

4. เนื่องจำกตัว๋เครื่องบนิเป็นรำคำแบบโปรโมชัน่ เมื่อช ำระคำ่ทวัรแ์ลว้ ไม่สำมำรถเลือ่นวนั
เดนิทำงหรอืขอยกเลกิไดใ้นทกุกรณ ี

5. กรณที าการตดักรุ๊ปสายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์  ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทกุกรณ ี
และหำกยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำง 35 วนัท ำกำรหรอืน้อยกวำ่ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนื
เงนิค่ำตัว๋และคำ่ทวัรท์ุกกรณ ี

4.  
หมำยเหตุ 

 

1. ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั
สภำพอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำรบินฯลฯ โดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึง
ประโยชน์และควำมปลอดภัยของท่ำนเป็นส ำคญัที่สุด ทำงบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกำร
ห้ำมออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญี่ปุ่ น / กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย / เอกสำรกำร
เดนิทำงไม่ถูกต้อง และควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชำตติ่ำงๆ และ
กำรยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรือ
บำงส่วน นอกจำกนี้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำได้ตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกดิภยัพิบตัทิำงธรรมชำติต่ำงๆ ทำงบรษิัทสำมำรถคนืเงนิมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ได้ก็
ต่อเมื่อทำงสำยกำรบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ ำกำรพจิำรณำคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่ำนัน้ 

3. ในกรณีเกดิภยัธรรมชำตใินต่ำงประเทศระหว่ำงกำรเดนิทำง หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้
และมเีหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถเป็นไปตำมก ำหนดกำรได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำร
คืนเงินจนกว่ำจะได้รบักำรยืนยนัว่ำจะมีกำรรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยจำกสำยกำรบิน และไม่
รบัผดิชอบต่อค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์อำทเิชน่ค่ำโรงแรม ค่ำรถรบัส่งไป
สนำมบนิ ค่ำอำหำร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำ
ท่ำนได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษทัได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประกำร 

 


