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AUTUMN IN TOKYO  

6D3N BY TG 
 

 
 
 
 
 
 

 
ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตยอ์ุทยั  

โดยสำยกำรบินไทย สู่เมืองคำนำกำว่ำ ยำมำนำชิ โตเกียว เพ่ือชม
ควำมงำมของธรรมชำติในช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสี 

 

คำนำกำว่ำ เพลดิเพลนิไปกบัเทศกาลประดบัแสงไฟและกจิกรรมมากมายในสวนซำกำมิ 
รีสอรต์ เพลเชอร ์ฟอเรสต ์

ยำมำนำชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องภเูขาทีส่งูทีสุ่ดในญีปุ่่ น ภเูขำไฟฟจิู, 
ชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภเูขาไฟฟูจทิี ่ศำลเจ้ำอำรำครุะ  
เซน็เกน็ 

โยโกฮำม่ำ ลิม้ลองราเมง็แสนอรอ่ยที ่พิพิธภณัฑร์ำเมง็ 
โตเกียว ชมทศันียภาพความงามของใบไมเ้ปลี่ยนสทีี่หบุเขำมิทำเกะ, นมสัการขอพร

องคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัอำซำกสุะ, อสิระชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่งที ่ย่ำนชินจกู,ุ  
ชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วนเมจิจิงกไูกเอน็ 

 
 
 

พเิศษ !!! อ่ิมอร่อยกับบฟุเฟต์ขาปู     
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ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 20-25 พฤศจิกำยน, 30พฤศจิกำยน – 5ธนัวำคม 2561 
 

วนัแรก             สนำมบินสวุรรณภมิู  
 

19.30 น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคำน์เตอร ์C (ประตหูมำยเลข 2)  
สำยกำรบินไทย เพ่ือเตรียมตวัเดินทำงและผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

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

22.30 น.  ออกเดินทำงสู่สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย  
                       เท่ียวบินท่ี TG640 
 

วนัท่ีสอง           สนำมบินนำริตะ >> โตเกียว >> วดัอำซำกสุะ >> หบุเขำมิทำเกะ >> คำนำกำว่ำ 
                         >> ชมเทศกำลประดบัไฟท่ีซำกำมิ รีสอรต์ เพลเชอร ์ฟอเรสต ์>>  
                         ทะเลสำบยำมำนำกะ 
 

06.15 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
และขัน้ตอนศลุกำกรเรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ วดัอำซำกสุะ มชีื่ออย่ำง
เป็นทำงกำรว่ำวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่ำวดัอำซำกุสะเนื่องจำก
ตัง้อยูใ่นยำ่นอำซำกุสะ เป็นวดัในศำสนำพุทธ โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐำนอยู่
และเป็นพระประธำนของวดั ทีป่ระตูทำงเขำ้วดัมโีคมสแีดงขนำดใหญ่แขวนอยู่ ถอืเป็น
สญัลกัษณ์หนึ่งของวดัที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ำยรูปไว้เป็นที่ระลึก ประตูแห่งนี้มชีื่อว่ำ

http://bit.ly/2NMk5YE
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ประตูคำมนิำร ิแปลได้ว่ำประตูสำยฟ้ำ ชื่อของประตูจะเขยีนอยู่บนโคมสแีดงลูกใหญ่ 
เมื่อผ่ำนเข้ำมำจะพบกับถนนนำกำมเิสะ สองข้ำงทำงมรี้ำนค้ำให้เดินชมและชิมได้
เพลนิๆ โดยมขีองทีร่ะลกึสไตลญ์ีปุ่่ นใหเ้ลอืกซือ้หำ และขนมส่งกลิน่หอมเยำ้ยวนชวนให้
ลิ้มลอง สุดถนนเป็นซุ้มประตูที่มโีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุ้มหนึ่ง คอื ประตูโฮโซ หรอื
ประตูแห่งขุมทรพัย์ พอเดนิผ่ำนเขำ้มำในบรเิวณวดัจะเหน็กระถำงธูปขนำดใหญ่ตัง้อยู่
กลำงแจ้ง มผีู้คนยนืโบกควนัธูปเข้ำหำตวัเอง เชื่อกนัว่ำจะท ำให้โชคดี และมกีระถำง
ก ำยำนตัง้อยู่ดว้ย กำรโบกควนัก ำยำนเขำ้หำตวัเชื่อว่ำจะช่วยใหห้ำยเจบ็ป่วย เจบ็ป่วย
ส่วนไหนก็จะโบกควนัก ำยำนไปทีอ่วยัวะส่วนนัน้ ท่ำนสำมำรถชม โตเกียวสกำยทรี 
(ภำยนอก) หรอืที่เรยีกว่ำ The New Tokyo Tower แลนด์มำร์คแห่งใหม่ของ
กรงุโตเกยีว จำกบรเิวณวดัอำซำกุสะ ซึง่เป็นสิง่ก่อสรำ้งทีสู่งทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ นโดยมี
ควำมสูง 634 เมตร โตเกยีวสกำยทรสีรำ้งขึน้เพื่อเป็นหอส่งสญัญำณโทรทศัน์และวทิยุ
ในระบบดจิติอล 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ หุบเขำมิทำเกะ ท่ำนจะพบกับควำมงำมของหุบเขำที่เต็มไปด้วย

ต้นไม้และใบไม้ที่พรอ้มใจกนัเปลี่ยนส ีเป็นสสี้ม สเีหลอืงและสแีดง โดยมลี ำธำรเลก็ๆ 
ไหลเอื่อยตดัผ่ำนหุบเขำ นับเป็นอีกหนึ่งสถำนที่ที่ชำวญี่ปุ่ นนิยมมำชมควำมงำมของ
ใบไมเ้ปลี่ยนสใีนฤดูใบไมร้่วง และสถำนที่แห่งนี้ยงัเคยใช้เป็นสถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนต์
เรื่อง “ขำ้งหลงัภำพ” อกีด้วย จำกนัน้ออกเดนิทำงสู่ เมืองคำนำกำว่ำ เพื่อน ำท่ำนชม
เทศกำลประดบัไฟบริเวณสวนซำกำมิ รีสอรท์ เพลเชอร ์ฟอเรสต์ เป็นงำนเทศกำล
ประดบัแสงไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภมูภิำคคนัโต ทีป่ระดบัดวงไฟกว่ำ 6 ลำ้นดวงทัว่ทัง้บรเิวณ 
โดบจะแบ่งเป็นโซนต่ำงๆ ใหท้่ำนได้เพลดิเพลนิกบักำรประดบัไฟ และภำยในงำนยงัมี
กจิกรรมและเครือ่งเล่นต่ำงๆ มำกมำยใหท้่ำนไดเ้ขำ้รว่มอกีดว้ย 
 **รวมบตัรเคร่ืองเล่น 3 ชนิดภำยในงำน** 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว บริเวณทะเลสำบยำมำนำกะ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขำปู ให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปูพร้อมน ้ำจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่ำงจใุจ และอำหำรอ่ืนๆ อีกหลำยชนิด ***  

                         ***จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผอ่นคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่
น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น*** 

 

วนัท่ีสำม           ทะเลสำบยำมำนำกะ >> ภเูขำไฟฟจิู >> บ่อน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิโอชิโนะ ฮคัไค >>  
                          ศำลเจ้ำอำรำครุะ เซน็เกน็ >> โยโกฮำม่ำ >> พิพิธภณัฑร์ำเมง็ >> โตเกียว 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
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08.00 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ภูเขำไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภำพภมิูอำกำศ) ที่ระดบั
ควำมสงู 2,500 เมตร ใหท่้ำนไดส้มัผสัอำกำศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขำฟูจ ิถ่ำยภำพทีร่ะลกึ
กบัภูเขำไฟที่เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอำทติยอุ์ทยัแห่งนี้และได้ชื่อว่ำมสีดัส่วนสวยงำม
ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขำไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และมคีวำมสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นจำก
ดำ้นล่ำงสู่บนยอดปล่องเขำด้วยควำมสูง 3,776 เมตร จำกนัน้น าท่านเดนิทางสู่บ่อน ้า
ศกัดิส์ทิธิ ์โอชิโนะ ฮคัไค บ่อน ้าที่เกดิจากการละลายของหมิะบนภูเขาไฟฟูจิ ทีใ่ชเ้วลา
อนัยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดนิและซมึซาบไปยงับ่อน ้าแต่ละบ่อ ดงันัน้น ้าที่อยู่ใน
บ่อจะเป็นน ้าที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปีค.ศ.1985 สถานที่แห่งนี้ยงัได้ถูกเลอืกให้
เป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีีสุ่ดของญีปุ่่ นอกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย ออกเดนิทางสู่ ศำลเจ้ำอำรำคุระ เซ็นเกน็ เพื่อเขา้ชมเจดียช์ูเรโตะ เป็นเจดยีข์นาด

ใหญ่สแีดงห้าชัน้ ตัง้อยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเหน็เมอืงฟูจโิยชดิะและภูเขาไฟฟูจใิน
ระยะไกลได้อย่างชดัเจนและงดงาม เจดยีแ์ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพในปี
ค.ศ.1963 ท่านจะไดช้มและเกบ็ภาพทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ่วมกบัเจดยี์
หา้ชัน้ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองโยโกฮำม่ำ เมอืงทีม่บีทบำทอย่ำงมำกในช่วงกำร
เปิดประเทศค้ำขำยกบัชำวตะวนัตกของญี่ปุ่ นในช่วงปี ค.ศ. 1859 จำกหมู่บ้ำน
ชำวประมงเลก็ๆ จงึกลำยเป็นเมอืงท่ำพำณิชยท์ีส่ ำคญัมำกเมอืงหนึ่งของญี่ปุ่ น  น ำท่ำน
รบัประทำนอำหำรเยน็ที่พิพิธภณัฑร์ำเมง็ สถำนทีร่วบรวมรำ้นรำเมง็ชัน้ยอดมำไว้ในที่
เดยีวกนั ท่ำนสำมำรถเลอืกทำนรำเมง็ทีท่่ำนชื่นชอบได ้ไม่ว่ำจะเป็น มโิสะรำเมง็ ชโิอะ
รำเมง็ ทงคตสรึำเมง็ และเลอืกเพิม่เส้นหรอืท้อปป้ิงได้ตำมอธัยำศยั หลงัมือ้อำหำรให้
ท่ำนได้เพลดิเพลนิกบักำรถ่ำยรูปภำยในพพิธิภณัฑ์ ซึ่งตกแต่งภำยในอำคำรด้วยกำร
จ ำลองบำ้นเมอืงในยุคหลงัสงครำมโลกครัง้ทีส่อง มรีำ้นขำยขนมญี่ปุ่ นโบรำณ รวมไปถงึ
รำ้นขำยของฝำกทีร่ะลกึทีข่ำยตัง้แต่รำเมง็อบแหง้ไปจนถงึอุปกรณ์ในกำรท ำเสน้และน ้ำ
ซุปรำเมง็ 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยัภำยในพิพิธภณัฑร์ำเมง็ 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่มหำนครโตเกียว 

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

 

วนัท่ีส่ี           โตเกียว  >> อิสระท่องเท่ียวเมืองโตเกียวด้วยตวัท่ำนเอง 
                     หรือเลือกซ้ือทวัร ์โตเกียว ดิสนียแ์ลนด ์
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเตม็วนั ใหท้่ำนไดเ้ดนิทำงสู่สถำนทีท่่องเทีย่ว หรอืแหล่งชอ้ปป้ิงต่ำงๆ โดยตวัท่ำน
เอง หรอืจะเลอืกซือ้ทวัรด์สินียแ์ลนด์ เดนิทำงโดยรถไฟ (ค่ำดสินียแ์ลนด์ท่ำนละ 2,500 
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บำท ซึ่งรำคำนี้ยงัไม่รวมค่ำรถไฟของลูกทวัรแ์ละไกด์) ***รำคำอำจมกีำรเปลีย่นแปลง 
เนื่องจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ*** 
โตเกียวดีสนีย์แลนด์ โลกแห่งจนิตนำกำรของรำชำกำรต์ูนญี่ปุ่ นซึ่งเป็นดสินีย์แลนด์
แห่งแรกทีส่รำ้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิำ โดยสรำ้งขึน้จำกกำรถมทะเลและใชทุ้นสรำ้ง
กว่ำ 600 ลำ้นบำท ใหท้่ำนสนุกสนำนกบัเครือ่งเล่นนำนำชนิด (ไม่จ ำกดัจ ำนวนกำรเล่น) 
ผจญภยัในดนิแดนต่ำงๆ ให้ท่ำนเล่นเครื่องเล่นตวัใหม่จำกภำพยนตร์กำรตูนเรื่องดงั 
Toy Story ชมฉำกรบกลำงทะเลคำรเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจำกภำพยนตร์ The 
Pirate of Caribbean ใหท้่ำนไดส้นุกสนำนพรอ้มกบักำรจบัจ่ำยเลอืกซือ้สนิคำ้ทีร่ะลกึ
น่ำรกัในดสินียแ์ลนด์อกีทัง้ยงัจะได้สมัผสักบัตวักำรต์ูนเอกจำกวอลดสินีย์  อย่ำง มกิกี้
เมำ้ส์ มนินี่เมำ้ส์ พรอ้มผองเพื่อนกำรต์ูนอกีมำกมำยสนุกกบักำรจบัจ่ำยซือ้ของที่ระลกึ
น่ำรกัในดสินียแ์ลนด ์
โตเกียวสกำยทรี หรอืทีเ่รยีกว่ำ The New Tokyo Tower แลนด์มำรค์แห่งใหม่ของ
กรุงโตเกยีว สิง่ก่อสรำ้งทีสู่งทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวำมสูง 634 เมตร ซึ่งหอคอย
แห่งนี้มจีุดชุมววิส ำหรบันักท่องเทีย่วแบ่งได้ 2 ระดบัควำมสูง คอื จุดชมววิที่ควำมสูง 
350 เมตร และ 450 เมตร และมสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย อำท ิหอ้งส่งสญัญำณ
กระจำยเสยีง รำ้นคำ้ รำ้นอำหำร และอื่นๆ อกีมำกมำย  
ศำลเจ้ำเมจิ ศำลเจำ้เก่ำแก่อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่คำรพของคนโตเกยีว สรำ้งขึน้โดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมำขอพร
ทีศ่ำลเจำ้แห่งนี้ ซึง่ตัง้อยูใ่จกลำง สวนโยโยก ิสวนทีม่ตีน้ไมน้ำนำพรรณถงึ 1 แสนตน้  
กินซ่ำ ย่ำนทีไ่ดช้ื่อว่ำเป็นแนวหน้ำของแฟชัน่ใหมสุ่ดทุกยคุทุกสมยั มรีำ้นขำยสนิคำ้ 
แบรนดเ์นมและหำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้ดหีลำยต่อหลำยรำ้นตัง้อยูเ่รยีงรำย  
ชิบูย่ำ ย่ำนช้อปป้ิงทนัสมยัศูนย์กลำงและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่ น รวมถึง
นกัท่องเทีย่วผูม้ำเยอืน ซึง่มสีนิคำ้ตรงตำมควำมตอ้งกำรของคนนทุกเพศทุกวยั  
ฮำรำจกู ุศูนยร์วมของเดก็วยัรุ่น ทีแ่ต่งหน้ำแต่งตวักนัแบบทีเ่รยีกไดว้่ำหลุดโลกมำอวด
โฉมกนั ในวนัอำทติยเ์ดก็เหล่ำนี้จะมำรวมตวักนั มทีัง้แนวแฟนตำซ ีปีศำจ คขิุอำโนเนะ
น่ำรกัๆ และในย่ำนนี้ยงัมแีหล่งชอ้ปป้ิง ณ ตรอกทำเคชติะ ทัง้สองขำ้งทำงเรยีงรำยไป
ด้วยรำ้นขำยของวยัรุ่น เสื้อผ้ำ เครื่องประดบั รองเท้ำ กระเป๋ำ รำ้นเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆ 
มำกมำย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงแบบสบำยๆ บนถนน โอโมเตะซนัโด ดว้ยบรรยำกำศคลำ้ย
ยโุรปกบัตกึรำ้นคำ้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 
อะคิฮำบำร่ำ ยำ่นกำรคำ้ชื่อดงัทีสุ่ดเกีย่วกบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ กลอ้งดจิติอล เกมสต่์ำงๆ  

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรเยน็ ตำมอธัยำศยั 

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
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วนัท่ีห้ำ             โตเกียว >> สวนเมจิจิงกไูกเอน็ >> ช้อปป้ิงย่ำนชินจกู ุ>> อิออน มอลล ์>> 
                          สนำมบินฮำเนดะ 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สวนเมจิจิงกไูกเอน็ ทีร่มิถนนสองขำ้งทำงกว่ำ 300 เมตร เรยีงรำย

เต็มไปด้วยต้นแปะก๊วย ที่พร้อมใจกนัเปลี่ยนสีใบเป็นสเีหลอืงสว่ำงสดใส โดยภำยใน
บรเิวณนัน้มรีำ้นคำ้มำกมำยมำออกรำ้น รวมถงึชมกำรแสดงสดที่เหล่ำศลิปินเปิดหมวก
มำท ำกำรแสดง รวมถงึศลิปินวำดรปูหลำยท่ำนทีม่ำนัง่ถ่ำยทอดบรรยำกำศลงสู่ผนืผำ้ใบ 
ท ำให้บรรยำกำศภำยในสวนอบอวลไปด้วยควำมสนุกสนำน เหมำะกับกำรพกัผ่อน 
จำกนัน้เดนิทำงสู่ ย่ำนชินจูก ุย่ำนช้อปป้ิงชื่อดงั ที่ไม่ว่ำนักท่องเที่ยวจำกชำติใดๆ ก็
ต้องมำช้อปป้ิงที่ย่ำนแห่งนี้ เนื่องจำกมสีนิคำ้รองรบักบัควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว
ไม่ว่ำจะเป็นแบรนด์เนมชัน้น ำ สนิค้ำน ำสมยั ขนมญี่ปุ่ นทัง้แบบเก่ำและใหม่ ไปจนถึง
ร้ำนอำหำรหลำกสไตล์ อิสระให้ท่ำนเลือกซื้อสินค้ำตำมอัธยำศัยอำทิเช่น  สินค้ำ
อเิลค็ทรอนิกส ์เสือ้ผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้ เครือ่งส ำอำง ฯลฯ 

เท่ียง             อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่ำย ใหท้่ำนชอ้ปป้ิง ณ หำ้งสรรพสนิคำ้ขนำดใหญ่ ห้ำงอิออน มอลล ์ซือ้ของฝำก ก่อนกลบั 

อำท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม้ หรอืร้ำน 100 YEN ที่สนิค้ำทัง้ร้ำนรำคำ 100 เยนเท่ำ
นัน้เอง  

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบินฮำเนดะ 

 

วนัท่ีหก             สนำมบินฮำเนดะ>> สนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  
 

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

*********************************************************************************************** 
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ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 20-25 พฤศจิกำยน, 30พฤศจิกำยน – 5ธนัวำคม 2561 

 
หมำยเหต ุ

 

1. กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้โดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวน
ดงักล่ำว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดนิทำงหรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเข้ำเมอืง เป็นวจิำรณญำณของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หำกไมไ่ดร้บักำรอนุญำตใิหเ้ดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืค่ำทวัร ์ไมว่่ำกรณใีดๆ  

3. หำกผู้เดินทำงมกีำรใช้ตัว๋เดินทำงภำยในประเทศจำกจงัหวดัที่พกัมำยงัสนำมบนิสุวรรณภูมิ 
กรณุำตดิต่อเจำ้หน้ำทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทำงภำยในประเทศ เพื่อเชค็สถำนะของทวัรว์่ำออกเดนิทำง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบนิภำยในประเทศที่ท่ำนใช้ เนื่องจำกกำร
ก ำหนดน ้ำหนักสมัภำระของสำยกำรบนิภำยในประเทศจะน้อยกว่ำสำยกำรบนิระหว่ำงประเทศ 
ขึน้อยูก่บักำรก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำยที่
เกดิขึน้ 

4. หำกผู้เดนิทำงปฏเิสธกำรรบับรกิำรจำกทำงบรษิัทขณะเดนิทำง อำทเิช่นร้ำนอำหำร สถำนที่
ท่องเทีย่วหรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ ทำงบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่ำบรกิำรในส่วนนัน้ให้ 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 

1. ค่ำตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่ำน ้ำหนกัสมัภำระทีม่ำพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สำยกำรบนิไทย ไดน้ ้ำหนกัสมัภำระ 30 กโิลกรมั/ท่ำน 
-สำยกำรบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ ้ำหนกัสมัภำระใบละ 23 กโิลกรมั ท่ำนละ 2 ใบ 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 40,500.- 16,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 36,500.- 15,200.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 30,500.- 12,600.- 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 7,900.- 7,900.- 
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-สำยกำรบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดน้ ้ำหนกัสมัภำระ 20 กโิลกรมั/ท่ำน และสมัภำระถอืขึน้
เครือ่งไดท้่ำนละ 2 ชิน้เท่ำนัน้ (รวมกระเป๋ำตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่ำทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรหรอืระดบัเทยีบเท่ำ กรณหีอ้งพกั
ส ำหรบั 3 ท่ำน บำงโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบำงโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่ำงโรงแรมไมส่ำมำรถจดัหอ้งพกัส ำหรบั 3 ท่ำนใหไ้ด ้จ ำเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท้่ำนเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส ำหรบั 2 ท่ำน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส ำหรบั 2 ท่ำน  มเีตยีงขนำดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส ำหรบั 3 ท่ำน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส ำหรบั 1 ท่ำน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  
5. ค่ำใชจ้่ำยของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกใหท้่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
6. ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่ำนละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บำท ค่ำรกัษำพยำบำลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บำท ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภำพระหว่ำงกำรเดนิทำง) 

**เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพียง
ครึง่เดยีว **                                                                                                                        
7.   ค่ำภำษีน ้ำมนั ที่สำยกำรบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที่ 23 พฤษภำคม 2561 และท่ำนต้องช ำระ
เพิม่เตมิ ในกรณีที่ทำงสำยกำรบนิมกีำรเรียกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกที่ท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ล้ว 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 

1. ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย, หนงัสอืเดนิทำงเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบั
เขำ้ประเทศของคนต่ำงชำตหิรอืคนต่ำงดำ้ว 

2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอำท ิค่ำอำหำร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรดี ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เช่น กำรปรบัค่ำน ้ำมนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
4. ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณทีีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่ำประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัรแ์ละผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรท ำเพิม่เตมิ อำท ิ 

ภยัธรรมชำตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืทรพัยส์นิสญูหำย เป็นตน้ 
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6. ค่ำน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิำรน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร)์ 
7. ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และ ค่ำภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
8. ค่ำทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน   

 

1. กรณุำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท  
2. กรณุำช ำระค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทำง 35 วนัท ำกำร 
3. กรณที ำกำรจองทวัรก่์อนวนัเดนิทำง 35 วนัท ำกำรหรอืน้อยกว่ำ กรณุำช ำระค่ำทวัรเ์ตม็จ ำนวน 

 
กำรยกเลิก  

 

1. กรณุำแจง้ยกเลกิล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 45 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนื
เงนิมดัจ ำทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทำง 35 วนัท ำกำรหรอืน้อยกว่ำ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนื
ค่ำทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทำงในช่วงวนัหยดุเทศกำลส ำคญั เช่น เทศกำลปีใหม,่ เทศกำลสงกรำนต์
หรอืวนัหยดุยำวตำมทีร่ฐับำลก ำหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่ำเหมำล ำ) จะไม่มี
กำรคนืเงนิมดัจ ำและค่ำทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจำกตัว๋เครือ่งบนิเป็นรำคำแบบโปรโมชัน่ เมือ่ช ำระค่ำทวัรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถเลื่อนวนัเดนิทำง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที าการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี 
และหำกยกเลกิก่อนวนัเดนิทำง 35 วนัท ำกำรหรอืน้อยกว่ำ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนื
เงนิค่ำตัว๋และค่ำทวัรท์ุกกรณี 
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หมำยเหตุ 

 

1. ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภำพ
อำกำศ กำรเมอืง โรคระบำด และสำยกำรบนิฯลฯ โดยทำงบรษิัทฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์และ
ควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัที่สุด ทำงบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอก
ประเทศ / ห้ำมเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น / กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย / เอกสำรกำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง 
และควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชำตต่ิำงๆ และกำรยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่
ทำงบรษิทัฯ ไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน นอกจำกนี้ทำงบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปลี่ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภยัพิบตัิทำงธรรมชำติต่ำงๆ ทำงบริษัทสำมำรถคืนเงินมดัจ ำหรอืค่ำทวัร์ได้ก็
ต่อเมือ่ทำงสำยกำรบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ ำกำรพจิำรณำคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่ำนัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชำตใินต่ำงประเทศระหว่ำงกำรเดนิทำง หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท ำให้กำรเดนิทำงไม่สำมำรถเป็นไปตำมก ำหนดกำรได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ
จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนัว่ำจะมกีำรรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยจำกสำยกำรบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นนอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ อำทิเช่นค่ำโรงแรม ค่ำรถรบัส่งไปสนำมบิน 
ค่ำอำหำร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประกำร 
 

 
 

 


