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AMAZING GOLDEN 

ROUTE  

5D3N BY THAI AIR ASIA X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตยอ์ุทยั โดยสำยกำรบินไทย     
    แอร์เอเชีย เอก็ซ์ สู่เมืองโอซำก้ำ นำโกย่ำ ชิสึโอกะ ยำมำนำชิ โตเกียว นำริตะ 

 
โอซำก้ำ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน ดนิแดนแห่งความสนุก เพลดิเพลนิและสนุกสนานกบัเครื่อง

เล่นนานาชนิดจากภาพยนตรช์ื่อดงัจาก “HOLLYWOOD” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF 
HARRY POTTER ทีใ่หคุ้ณสนุกไดไ้ม่ต้องไปไกลถงึอเมรกิา และสนุกไปกบัโซนใหม่ล่าสุดกบั
เหล่ามนิเน่ียนสุดน่ารกั 

นำโกย่ำ อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้อุปภคบรโิภคหลากหลายที ่อิออน มอลล ์
ชิสึโอกะ ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลชื่อดงั  
ยำมำนำชิ ชมความงดงามที่ธรรมชาติรงัสรรคไ์ดอ้ย่างน่าอศัจรรย ์ณ ภเูขำไฟฟจิู ซึ่งถอืเป็นสญัลกัษณ์

ของประเทศญี่ปุ่ นและชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภูเขาไฟฟูจทิี ่ศำลเจ้ำอำรำครุะ 
เซน็เกน็ 

โตเกียว          ชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่ง ณ ใจกลางกรุงโตเกยีว ย่ำนชินจกู,ุ เขา้สกัการะเจา้แม่กวนอมิและถ่ายรปูคู่
กบัประตูสายฟ้าทีว่ดัอำซำกสุะ 

 

พเิศษ !!! อ่ิมอร่อยกับบฟุเฟต์ขาปู     
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 13-17 ตลุำคม 2561 
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วนัแรก             สนำมบินดอนเมือง >> โอซำก้ำ 

11.00 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 เคำน์เตอร ์4  
สำยกำรบินไทยแอรเ์อเซีย เอก็ซ์ เพ่ือเตรียมตวัเดินทำงและผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

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

14.10 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินคนัไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทยแอร์
เอเซียเอก็ซ ์ แอรบ์สั เอ 330-300 เท่ียวบินท่ี XJ 610  
มีบริกำรอำหำรร้อนและน ้ำด่ืมบนเครื่องบิน  
(อำหำรและเครื่องด่ืมอ่ืนๆ ทุกชนิด ต้องช ำระเงินซ้ือเพ่ิมเติม)  

21.55 น.  เดินทำงถึงสนำมบินคนัไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น  
หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและขัน้ตอนศลุกำกรเรียบร้อยแล้ว    
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัท่ีสอง          โอซำก้ำ >> ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ เจแปน >> นำโกย่ำ >> ช้อปป้ิงอิออน มอลล ์

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน ที่ทุ่มทุนสรำ้งอย่ำงมหำศำลบน
พืน้ทีก่ว่ำ 100,000 ตำรำงเมตร ตื่นตำกบัโรงถ่ำยภำพยนตร ์ทีแ่บ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลวีูด้ 
ชมฉำกจ ำลองของนิวยอร์ค ฉำกจ ำลองเมอืงซำนฟรำนซสิโก เป็นต้น, ท่ำนจะได้สมัผสั
บรรยำกำศกำรต่อสูแ้ละกำรไล่ล่ำทีดุ่เดอืดเรำ้ใจ สนุกสนำนตื่นเต้นกบักำรหอ้ยโหนโจนทะยำน

http://bit.ly/2NMk5YE
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ไปกบัซุปเปอรฮ์โีร่สำยพนัธุใ์หม่ Spider Man, สนุกสนำนไปกบักำรล่องเรอืพรอ้มฉำกปลำ
ฉลำมทีจ่ะโผล่ขึน้มำล่ำเหยื่อขณะล่องเรอื และฉำกอื่นๆ ทีห่วำดเสยีวจำกเรื่อง Jaw, ยอ้นอดตี
ไปในยคุดกึด ำบรรพก์บัฉำกจ ำลองเรือ่ง จรูำสสคิพำรค์ (Jurassic Park) พบกบัเหล่ำไดโนเสำร์
นำนำชนิด สนุกต่อกบักำรชมกำรไล่ล่ำในฉำกเรื่อง วอเตอรเ์วลิด ์(Water World) พบกบัฉำก
คำวบอย สตัน๊แมนโชว์ และกำรแสดงของบรรดำสตัว์แสนรูท้ี่ใช้ประกอบฉำกในภำพยนตร์ 
หรอืคุณหนูจะเลอืกสนุกสนำนที ่สนู๊ปป้ี สตูดโิอ (Snoopy Studios) เพลดิเพลนิกบัเครื่องเล่น
นำนำชนิด และพบกบัสนู๊ปป้ีและเหล่ำผองเพื่อนมำกมำย, สมัผสักบั “The Wizarding World 
of  Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตาซีช่ือดงัอย่างแฮรร่ี์ พอตเตอร ์ 
ด้วยงบก่อสร้ำงรำว 500 ล้ำนดอลลำร์สหรฐั (รำว 16,000 ล้ำนบำท) โดยภำยใน The 
Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปดว้ยเครื่องเล่นและสถำนทีเ่ด่นๆ ทีจ่ ำลองมำ
จำกในหนังสือดงั เช่น หมู่บ้ำนฮอกส์มี้ด (Hogsmeade Village) ปรำสำท ฮอกวอตส ์
(Hogwarts castle) และรถไฟเหำะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็น
ต้น และล่าสุดกบัการเปิดตวัอย่างเป็นทางการของโซนใหม่ Minions Park อนิเมชัน่ช่ือ
ดงั ท่ีเหล่าตวัการต์นูมินเน่ียนจะมาป่วนทุกท่านให้สนุกเพลิดเพลินไปกบัเมืองจ าลอง 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั   
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืง นำโกย่ำ เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงที่ อิออน มอลล ์
ทีม่รีา้นคา้ต่างๆ มากมาย อาทเิช่น รา้นรอ้ยเยน, รา้นเครื่องใชไ้ฟฟ้า, เสื้อผา้ เครื่องแต่งกาย 
และซุปเปอรม์ารเ์กต็ ทีท่่านสามารถซือ้สนิคา้เบด็เตลด็ต่างๆ ขนม ชา กาแฟ ฯลฯ 

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 
 

วนัท่ีสำม          นำโกย่ำ >> ทะเลสำบฮำมำนะ >> ศำลเจ้ำอำรำครุะเซน็เกน็ >> ภเูขำไฟฟจิู >>  
                         ทะเลสำบยำมำนำกะ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคจูบุ 

และยงัเป็นจุดแวะพักรถที่ใหญ่ที่สุดส าหรบันักท่องเที่ยว ภายในบริเวณนัน้ จะมีร้านค้า
มากมายหลากหลายทีข่ายสนิค้าที่มสี่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิ้มลองพายปลาไหล
และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับ
ทศันียภาพอนัแสนงดงามของสองขา้งทางทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาต ิ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย ออกเดนิทางสู่ ศำลเจ้ำอำรำครุะ เซน็เกน็ เพื่อเขา้ชมเจดียช์ูเรโตะ เป็นเจดยีข์นาดใหญ่สี

แดงหา้ชัน้ ตัง้อยูบ่นเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็เมอืงฟูจโิยชดิะและภเูขาไฟฟูจใินระยะไกลได้
อยา่งชดัเจนและงดงาม เจดยีแ์ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพปีในค.ศ.1963 ท่านจะได้
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ชมและเกบ็ภาพทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขาไฟฟูจริ่วมกบัเจดยีห์า้ชัน้ จากนัน้น าท่านออก
เดนิทางสู่ ภเูขำไฟฟจิู บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภำพภมิูอำกำศ) ทีร่ะดบัความสูง 2,500 
เมตร ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดภเูขาไฟฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัภเูขาไฟทีเ่ป็น
สญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี้และไดช้ื่อว่ามสีดัส่วนสวยงามทีสุ่ดในโลก ซึง่เป็นภเูขา
ไฟทีย่งัดบัไมส่นิท และมคีวามสงูทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ นจากดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ย
ความสงู 3,776 เมตร 
ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพกั *** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟต์
ขำป ูให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปขูองญ่ีปุ่ นอย่ำงจใุจ และอำหำรอ่ืนๆ อีกหลำยชนิด ***  

                        ***จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่
แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น*** 

วนัท่ีส่ี             ทะเลสำบยำมำนำกะ >> โตเกียว >> วดัอำซำกสุะ >> ช้อปป้ิงย่ำนชินจกู ุ>>   
                       สนำมบินนำริตะ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00 น. ออกเดนิทางเขา้สู่ เมืองโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ น น าท่านเขา้ชมวดัอำซำกสุะ 

หรอืมชีื่ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะ 
เนื่องจากตัง้อยู่ในเขตอาซากุสะ เป็นวดัในศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐาน
อยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่ประตูทางเข้าวดัมโีคมสแีดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็น
สญัลกัษณ์หนึ่งของวดัที่นักท่องเทีย่วนิยมถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ประตูแห่งนี้มชีื่อว่าประตูคามิ
นาร ิแปลได้ว่าประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขยีนอยู่บนโคมสแีดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเขา้มาจะ
พบกบัถนนนากามเิสะ สองข้างทางมรี้านค้าให้เดินชมและชิมได้เพลนิๆ โดยมขีองที่ ระลึก
สไตลญ์ีปุ่่ นใหเ้ลอืกซือ้ ขนมจากรา้นต่างๆ ส่งกลิน่หอมเยา้ยวนชวนใหล้ิม้ลอง สุดถนนเป็นซุม้
ประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยูอ่กีซุม้หนึ่งคอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย ์พอเดนิผ่านเขา้
มาในบรเิวณวดัจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางแจ้ง มผีู้คนยนืโบกควนัธูปเข้าหา
ตวัเอง เชื่อกนัว่าจะท าใหโ้ชคด ีและมกีระถางก ายานตัง้อยู่ดว้ย การโบกควนัก ายานเขา้หาตวั
เชื่อว่าจะช่วยใหห้ายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนกจ็ะโบกควนัก ายานไปทีอ่วยัวะส่วนนัน้  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ย่ำนชินจกู ุย่านช้อปป้ิงชื่อดงั ที่ไม่ว่านักท่องเทีย่วจากชาตใิดๆ ก็

ตอ้งมาชอ้ปป้ิงทีย่า่นแห่งนี้ เนื่องจากมสีนิคา้รองรบักบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว อสิระให้
ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า 
เครือ่งส าอาง ฯลฯ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนำมบินนำริตะ เพื่อท าการเชค็อนิ 

20.40 น. เดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์แอรบ์สั เอ 330-300  
เท่ียวบินท่ี XJ 607 
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มีบริกำรอำหำรร้อนและน ้ำด่ืมบนเครื่องบิน  
(อำหำรและเครื่องด่ืมอ่ืนๆ ทุกชนิด ต้องช ำระเงินซ้ือเพ่ิมเติม)  
 

วนัท่ีห้ำ            สนำมบินดอนเมือง กรงุเทพฯ 

01.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินดอนเมืองโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

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

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 13-17 ตลุำคม 2561 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*รำคำทวัรไ์ม่รวมค่ำทิปไกดแ์ละคนขบั  ท่ำนละ 1,000 บำท โดยเรียกเกบ็พร้อมกบั
ค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือ* 

 
หมำยเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงในแต่ละประเทศ 
หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่า
ทวัร ์ไมว่่ากรณีใดๆ  

3. หากผู้เดนิทางมกีารใช้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุณา
ตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทางได้หรอืไม ่
และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการก าหนดน ้าหนัก

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 33, 900.- 

ส าหรับท่านทีต้่องการพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 7,900.- 
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สมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ ขึน้อยู่กบัการก าหนด
ของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

4. หากผูเ้ดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิทัขณะเดนิทาง อาทเิช่นรา้นอาหาร สถานทีท่่องเทีย่ว
หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 

5. ไมม่รีาคาส าหรบัเดก็ 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถือขึน้เครือ่งได้
ท่านละ 2 ชิน้เท่านัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกัส าหรบั 3 
ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้เสรมิเตยีง ในกรณี
ทีท่างโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จ าเป็นตอ้งจดัหอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้ง
ทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส าหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทั
ประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

*** เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีงครึง่เดยีว 
*** 
7. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่23 พฤษภำคม 2561 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน

กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทีท่่านไดท้ าการจองทวัรแ์ลว้ 
 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้
ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
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2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   

 

1. กรณุาช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  
2. กรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณที าการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า กรณุาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 

 
กำรยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดั
จ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่า
ทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานตห์รอื
วนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไมม่กีารคนืเงนิ
มดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ช าระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทางหรอืขอ
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ยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 
5. กรณที ำกำรตดักรุป๊สำยกำรบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ำมำรถคนืเงนิมดัจ ำไดใ้นทุกกรณี 

และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าตัว๋
และค่าทวัรท์ุกกรณี 

4.  
หมำยเหตุ 
 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 
การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยั
ของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศ
ญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ 
ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ในกรณีเกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ท าให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ บรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกว่าจะ
ไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้
นอกเหนือจากรายการทวัร ์อาทเิช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบนิ ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้
ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษทัได้ระบไุว้ในโปรแกรมทวัรท์ุกประกำร 
 

 
 
 


