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VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั  
โดยสำยกำรบินไทย สู่เมืองนำรำ เกียวโต ชิสึโอกะ ยำมำนำชิ  

โตเกียว 
นำรำ นมสัการ พระพทุธรปูไดบทุสึ และใหอ้าหารกวางแสนเชื่อง 
เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กวา่ 1,500 ปี ซึ่งตดิรอบสุดทา้ยของการ

ประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหมแ่ละเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย 
มิเอะ ชมเทศกาลประดบัไฟทีม่ชีื่อเสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญีปุ่่ นทีส่วนนำ

บำนะโนะซำโตะ 
ชิสึโอกะ ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลชื่อดงั 
ยำมำนำชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องภเูขาทีส่งูทีสุ่ดในญีปุ่่ นภเูขำไฟฟจิู, 

สนุกสนานกบักิจกรรมเล่นสเลทท่ีลำนสกีเยติ, เพลดิเพลนิกบัการเกบ็ผล
สตรอเบอรร่ี์สดๆ จากสวน 

โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัอำซำกสุะ, อสิระชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่งที ่
ย่ำนชินจกู ุ

ไซตำมะ เดนิเลน่ชมสถาปัตยกรรมเมอืงโบราณที ่เมืองคำวำโกเอะ 
โยโกฮำม่ำ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าราคาสบายกระเป๋าทีมิ่ตซุย เอำทเ์ลท็ และ    

ชอ้ปป้ิงของฝากสง่ทา้ยกนัทีอิ่ออน มอลล ์
 



 

ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 – 2 มกรำคม 2562 

28 ธ.ค. 2561             สนำมบินสุวรรณภมิู  
 

20.00 น.   พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตหูมำยเลข 2 เคำน์เตอร ์C  
สำยกำรบินไทย เพ่ือเตรียมตวัเดินทำงและผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

23.15 น.   ออกเดินทำงสู่ สนำมบินคนัไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย 
สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 

 

29 ธ.ค. 2561             สนำมบินคนัไซ >> นำรำ >> วดัโทไดจิ >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >>  
                                  มิเอะ >> สวนดอกไมน้ำบำนะโนะซำโตะ >> นำโกย่ำ  
 

 
 
 
 

 
06.25 น. เดินทำงถึงสนำมบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง

และขัน้ตอนศลุกำกรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนำรำ เมอืงหลวงเก่าแก่
แห่งแรกของญี่ปุ่ น  เพื่อเขา้สกัการะ “หลวงพ่อโต” แห่งวดัโทไดจิ พระพุทธรปูสมัฤทธิ ์

http://bit.ly/2NMk5YE


 

องคใ์หญ่ทีถู่กสรา้งขึน้ในสมยัครสิต์ศตวรรษที่ 8 พระพุทธรปูองค์นี้สูง 16.2 เมตร หนัก 
452 ตนั ซึง่อาคารไมอ้นัเป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพ่อโตนัน้ไดร้บัการบนัทกึลงใน กนิ
เนสบุ๊คว่าเป็นวหิารไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และถอืไดว้่าวดัแห่งนี้เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกที่
ส าคญัทีสุ่ดของเมอืงนารา นอกจากนี้ตามทางของวหิารแห่งนี้ ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิและ
รว่มถ่ายรปูกบักวางแสนเชื่องทีม่อียูเ่ป็นจ านวนมาก  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้ำใส ที่ติดรอบ

สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่
ตัง้อยูบ่รเิวณเนินเขาฮงิาชยิามา่ และมที่อนซุงวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิ
ขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ซึง่ไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย 
วดันี้มอีายเุก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จาก
ระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จดุทีส่วยทีสุ่ดในกรงุเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวั
เมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนั
เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา จากนัน้เดินตามทางสมัผสักบัร้านค้าญี่ปุ่ น
ตกแต่งตามสมยัเอโดะและเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืง ที่ระลกึ เกี่ยวกบัญี่ปุ่ นขนานแท้ อาท ิ
ขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชื่อที่สุดของญี่ปุ่ น เป็นต้นก าเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของญี่ปุ่ น 
ทัง้ด้วยแป้งทีเ่หนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไส้ถัว่แดงขนานแท ้หรอืประยุกต์เป็นไสส้ตอเบอรร์ี ่
ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดองญี่ปุ่ น ส าหรบัคนที่ชอบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวาดอง หวัไช
เท้า มะเขอืยาว ฯลฯ, ชาเกยีวโต ที่ขึน้ชื่อไม่แพ้ จงัหวดัชซิูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล 
ช่วยให้ผวิพรรณเปล่งปลัง่, เครื่องเซรามคิญี่ปุ่ น ทัง้กาน ้าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่
ระลกึ อกีมากมายนานาชนิด จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองมิเอะ เพื่อน าท่านเขา้ชม
สวนดอกไม้นำบำนะโนะซำโตะ  เป็นสวนดอกไมท้ี่ได้รบัความนิยมจากชาวญี่ปุ่ น
เป็นอย่างมาก เพราะมกีารจดัแสดงพนัธุ ์ดอกไมห้ลากหลายทัง้ในและต่างประเทศ  

ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมกีารจดัพนัธุ ์ดอกไมเ้ปลี่ยนแปลงกนัออกไป  โดยในช่วงเดอืน
ตุลาคม จะมเีทศกาลประดบัไฟที่สวนดอกไมใ้นช่วงหวัค ่า  ซึ่งการจดัแสดงเทศกาล
ประดบัไฟ  หรอื  ILLUMINATION นัน้ เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างชาตเิป็น
อย่างมาก โดยในแต่ละปีจะมธีมีที่แตกต่างกนัไป ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทาง
สู่เมืองนำโกย่ำ  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

 

30 ธ.ค. 2561             นำโกย่ำ >> ชิสึโอกะ >> ทะเลสำบฮำมำน่ะ >> ยำมำนำชิ >>  
                                  ลำนสกีเยติ สโนวท์ำวน์ >> เกบ็สตรอเบอรร์ี่ >> ทะเลสำบยำมำนำกะ 
 

 
 
 



 

 
 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ทะเลสำบฮำมำน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดใน

บรเิวณนัน้ และยงัเป็นจุดแวะพกัรถที่ใหญ่ที่สุดส าหรบันักท่องเที่ยว ภายในบรเิวณนัน้ 
จะมรีา้นค้ามากมายหลากหลายที่ขายสนิค้าที่มสี่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิ้ม
ลองพายปลาไหลและเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ต่างๆ กลบัไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชญิ
ท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้างทางที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ธรรมชาต ิ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ลำนสกีเยติ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมกระดานเลื่อน

ท่ามกลางหิมะขาวโพลน หากท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของทางสกีรสีอร์ท 
อาท ิสก,ี สโนว ์ราฟติ้งฯลฯ ท่านต้องช าระค่ากจิกรรมต่างๆ เอง ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร์ 
(รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงสถานทีเ่ล่นกระดานเลื่อนหมิะ ไดต้ามความเหมาะสม) 
 จากนัน้เดนิทางสู่สวนสตรอเบอรร์ี่ เพื่อให้ท่านได้สมัผสัประสบการณ์การเก็บสตรอ
เบอรร์ีส่ดๆ ทาน ซึ่งการปลูกผกัและผลไมใ้นประเทศญี่ปุ่ นนัน้ จะเน้นในเรื่องของความ
สะอาดและปลอดสารเคมี ท่านสามารถเด็ดทานได้ในทันทีโดยไม่ต้องกลัวสารเคมี
ปนเป้ือน  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรโรงแรมท่ีพกั  
*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษท่ีมีขำปู ให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปูพร้อมน ้ำจ้ิมสไตล์
ญ่ีปุ่ นอย่ำงจใุจ และอำหำรอ่ืนๆ อีกหลำยชนิด ***  

                         จำกนั้นอิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่
น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

31 ธ.ค. 2561             ทะเลสำบยำมำนำกะ >> ภเูขำไฟฟจิู >> โตเกียว >> วดัอำซำกสุะ >>  
                                  ชินจกู ุ 
 

 
 
 
 

 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ภเูขำไฟฟจิู บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภำพภมิูอำกำศ) ทีร่ะดบัความ

สูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพที่ระลกึกบั



 

ภูเขาไฟทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี้และไดช้ื่อว่ามสีดัส่วนสวยงามทีสุ่ด
ในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟทีย่งัไม่ดบัสนิท และมคีวามสงูทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ นจากดา้นล่างสู่
บนยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่มหำนครโตเกียว 
เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย น าท่านเยี่ยมชมวัดอำซำกุสะ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจ ิ
(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะเนื่ องจากตัง้อยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวัดใน
ศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัว์คนันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่
ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่  ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่ งของวัดที่
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลกึ ประตูแห่งนี้มชีื่อว่าประตูคามนิาริ แปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกบัถนนนากามเิสะ สองขา้งทางมรีา้นค้าให้เดนิชม
และชมิได้เพลนิๆ โดยมขีองที่ระลกึสไตลญ์ี่ปุ่ นใหเ้ลอืกซือ้หา และขนมส่งกลิน่หอมเยา้
ยวนชวนใหล้ิม้ลอง สุดถนนเป็นซุม้ประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุม้หนึ่งคอืประตูโฮโซ 
หรอืประตูแห่งขุมทรพัย์ ท่านสามารถชม โตเกียวสกำยทรี (ภำยนอก) หรอืทีเ่รยีกว่า 
The New Tokyo Tower แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว จากบรเิวณวดัอาซากุสะ 
ซึง่เป็นสิง่ก่อสรา้งที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวามสูง 634 เมตร โตเกยีวสกายทรี
สรา้งขึน้เพื่อเป็นหอส่งสญัญาณโทรทศัน์และวทิยุในระบบดจิติอล จากนัน้อสิระใหท้่าน
ได้ช้อปป้ิงย่ำนชินจูก ุย่านช้อปป้ิงชื่อดงั ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจากชาตใิดๆ ก็ต้องมาช้
อปป้ิงที่ย่านแห่งนี้ เนื่องจากมสีนิค้ารองรบักบัความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะ
เป็นแบรนดเ์นมชัน้น า สนิคา้น าสมยั ขนมญี่ปุ่ นทัง้แบบเก่าและใหม่ ไปจนถงึรา้นอาหาร
หลากสไตล์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกส ์
เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งส าอาง ฯลฯ 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

 

01 ม.ค. 2562            โตเกียว >> ไซตำมะ >> เมืองเก่ำคำวำโกเอะ >> โยโกฮำม่ำ >>  
                                  มิตซุย เอำทเ์ลต็ >> อิออน มอลล ์>> สนำมบินฮำเนดะ 
 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 



 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่จงัหวดัไซตำมะ น าชมเมืองคำวำโกเอะ ซึง่เป็นเมอืงเก่าทีม่มีาตัง้แต่
สมยัยคุเอโดะทีม่กีารอนุรกัษ์สภาพบา้นเมอืงเก่าและบรรยากาศไวอ้ยา่งดี บรเิวณทีเ่ป็น
เมอืงเก่ากย็งัเปิดท าการค้า ขายของจ าพวกของทีร่ะลกึและสนิคา้ทอ้งถิน่ในตกึทีเ่คยใช้
เป็นคลงัสนิคา้สมยัก่อน แต่ไดท้ าการสรา้งใหม่ใหค้งรปูแบบสถาปัตยกรรมแบบเดมิ แต่
เปลี่ยนวสัดุที่ใช้ในการก่อสรา้งให้เป็นวสัดุกนัไฟ เนื่องจากสมยัเอโดะ บ้านเรอืนสรา้ง
ดว้ยไมแ้ละกระดาษ เมื่อเกดิเหตุไฟไหมก้็มกัลามไปทัว่เมอืงอย่างรวดเรว็ โดยของขึน้
ชื่อทีค่าวาโกเอะคอื มนัหวาน ทีร่สชาตหิวานล ้า นอกจากนี้ยงัมตีรอก ขนมหวาน ทีข่าย
ของจ าพวกขนมหวานโบราณของญี่ปุ่ นอีกด้วย ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่
เมืองโยโกฮำม่ำ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย อิสระให้ท่านช้อปป้ิงที่ มิตซุย เอาท์เล็ท ปาร์ค โยโกฮาม่า เบย์ไซด์ เอาท์เล็ทรมิ

ท่าเรอืทีม่รีา้นมากกว่า 85 รา้น บรรยากาศสบายๆ ววิสวยๆ รมิท่าเรอืทีม่ปีระภาคารสูง
ตัง้ตระหง่านเหมาะกบัการถ่ายรปูเล่น ภายในบรเิวณยงัมรีา้นอาหารทีม่พีืน้ทีน่ัง่หนัหน้า
ออกสู่ทะเลอกีดว้ย จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ อิออน มอลล ์เพื่อซือ้ของอุปโภค บรโิภค
ต่างๆ ไมว่่าจะเป็น กาแฟ, ชาเขยีว, ขนมขบเคีย้ว ไปจนถงึเสือ้ผา้ เครือ่งส าอางคฯ์ลฯ  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบินฮาเนดะเพื่อท าการเชค็อนิ  

 

02 ม.ค. 2562            สนำมบินฮำเนดะ >> สนำมบินสวุรรณภมิู 
 

00.20 น. เหินฟ้ำสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
04.50 น. ถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 28ธนัวำคม 2561 – 2มกรำคม 2562 

 
หมำยเหตุ 
 

1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำงหรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง
ในแต่ละประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  

ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  
3. หำกผู้เดินทำงมีกำรใช้ตัว๋เดินทำงภำยในประเทศจำกจงัหวดัท่ีพกัมำยงัสนำมบิน

สุวรรณภมิู กรณุำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทำงภำยในประเทศ เพ่ือเช็คสถำนะ
ของทวัรว่์ำออกเดินทำงได้หรือไม่ และตรวจเช็คน ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบิน
ภำยในประเทศท่ีท่ำนใช้ เน่ืองจำกกำรก ำหนดน ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบิน
ภำยในประเทศจะน้อยกว่ำสำยกำรบินระหว่ำงประเทศ ขึ้นอยู่กบักำรก ำหนดของแต่
ละสำยกำรบิน ทัง้น้ีทำงบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น 

4. หำกผู้เดินทำงปฏิเสธกำรรบับริกำรจำกทำงบริษัทขณะเดินทำง อำทิเช่นร้ำนอำหำร 
สถำนท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทำงพร้อมคณะ ทำงบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่ำบริกำรใน
ส่วนนัน้ให้ 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
 

1. ค่ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

รำคำไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 64,900.- บำท 33,500.- บำท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 58,500.- บำท 30,300.- บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 48,700.- บำท 25,300.- บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว  
เพ่ิมท่ำนละ 

7,900.- บำท 7,900.- บำท 



 

2. ค่ำน ้ำหนักสมัภำระท่ีมำพร้อมกบัตัว๋เคร่ืองบิน 
             -สำยกำรบินไทย ได้น ้ำหนักสมัภำระ 30 กิโลกรมั/ท่ำน 
             -สำยกำรบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้น ้ำหนักสมัภำระใบละ 23 กิโลกรมั ท่ำนละ 2 ใบ 
             -สำยกำรบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้น ้ำหนักสมัภำระ 20 กิโลกรมั/ท่ำน และสมัภำระ       
              ถือขึ้นเคร่ืองได้ท่ำนละ 2 ช้ินเท่ำนัน้ (รวมกระเป๋ำติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สำยกำรบินพีช แอร ์ได้น ้ำหนักสมัภำระใบละ 20 กิโลกรมั ท่ำนละ 1 ใบ และสมัภำระ 
             ถือขึ้นเคร่ืองได้ท่ำนละ 2 ช้ิน น ้ำหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่ำน 

3. ค่ำท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำรหรือระดบัเทียบเท่ำ กรณี
ห้องพกัส ำหรบั 3 ท่ำน บำงโรงแรมจดัห้องพกัท่ีมี 3 เตียงเด่ียวและบำงโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีท่ีทำงโรงแรมไม่สำมำรถจดัห้องพกัส ำหรบั 3 
ท่ำนให้ได้ จ ำเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่ำนเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  

             -ห้องทวิน ห้องพกัส ำหรบั 2 ท่ำน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบ้ิล ห้องพกัส ำหรบั 2 ท่ำน  มีเตียงขนำดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเป้ิล ห้องพกัส ำหรบั 3 ท่ำน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัส ำหรบั 1 ท่ำน มีเตียงเด่ียว 1 เตียง 

4. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำร  
5. ค่ำใช้จ่ำยของมคัคุเทศก์ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนตลอดกำรเดินทำงใน

ต่ำงประเทศ 
6. ค่ำประกนัอุบติัเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่ำนละไม่เกิน 

1,000,000.- บำท ค่ำรกัษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บำท ทัง้น้ี
เป็นไปตำมเง่ือนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภำพระหว่ำง
กำรเดินทำง) 

*** เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

7. ค่ำภำษีน ้ำมนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 29 กนัยำยน 2561 และท่ำนต้องช ำระ
เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมภำยหลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำร
จองทวัรแ์ล้ว 

 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย, หนังสือเดินทำงเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่ำท ำ
ใบอนุญำตท่ีกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงด้ำว 

2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวัอำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำ
โทรศพัท์ เป็นต้น 



 

3. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีมิได้คำดคิด เช่น กำรปรบัค่ำน ้ำมนัหรืออ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรำยกำร 
4. ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่ำประกนัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจำกรำยกำรทวัรแ์ละผู้เดินทำงต้องกำรท ำเพ่ิมเติม อำทิ  

              ภยัธรรมชำติรุนแรง, ทรพัยสิ์นหรือเท่ียวบินล่ำช้ำหรือทรพัยสิ์นสูญหำย เป็นต้น 
6. ค่ำน ้ำด่ืมระหว่ำงทวัร ์(ไม่ได้บริกำรน ้ำด่ืมระหว่ำงทวัร)์ 
7. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และ ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
8. ค่ำทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   
 

1. กรณุำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท  
2. กรณุำช ำระค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทำง 35 วนัท ำกำร 
3. กรณีท ำกำรจองทวัรก่์อนวนัเดินทำง 35 วนัท ำกำรหรือน้อยกว่ำ กรณุำช ำระค่ำทวัร์

เต็มจ ำนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กำรยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไม่ม ี  
          การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อช าระค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั



 

เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 
 
หมำยเหตุ 
 

1. ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่
กบัสภำพอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำรบินฯลฯ โดยทำงบริษัทฯ จะ
ค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัท่ีสุด ทำงบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญ่ีปุ่ น / กำรน ำส่ิงของผิด
กฎหมำย / เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถกูต้อง และควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย 
รวมถึงภยัธรรมชำติต่ำงๆ และกำรยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินให้
ท่ำนได้ ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรือบำงส่วน นอกจำกน้ีทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำร
เปล่ียนแปลงรำคำได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทำงธรรมชำติต่ำงๆ ทำงบริษัทสำมำรถคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์
ได้กต่็อเม่ือทำงสำยกำรบินและโรงแรมท่ีพกัได้ท ำกำรพิจำรณำคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้ว
เท่ำนัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชำติในต่ำงประเทศระหว่ำงกำรเดินทำง หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุท ำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถเป็นไปตำมก ำหนดกำรได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินจนกว่ำจะได้รบักำรยืนยนัว่ำจะมีกำรรบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
จำกสำยกำรบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์
อำทิเช่นค่ำโรงแรม ค่ำรถรบัส่งไปสนำมบิน ค่ำอำหำร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ำ
ท่ำนได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประกำร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 


