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  ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตยอ์ทุยั โดยสำยกำรบิน  
ไทย แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์สู่เมืองโอซำก้ำ เกียวโต นำโกย่ำ ชิสึโอกะ ยำมำนำชิ โตเกียว นำริตะ 

 
เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึง่ตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7  

สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหม่และเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย 
 มิเอะ ชมเทศกาลประดบัไฟทีม่ชีื่อเสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญีปุ่่ นที่สวนนำบำนะโนะซำ

โตะ และชอ้ปป้ิงสุดเพลนิที ่แจส๊ดรีม นำกำชิม่ำ เอำท์เลท็ 

ชิสึโอกะ ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลชื่อดงั  
ยำมำนำชิ สนุกสนานกบักจิกรรมเล่นสเลททีล่ำนสกีเยติ, เพลดิเพลนิกบัการเกบ็ผลสตรอเบอรร์ี่

สดๆ จากสวน 
โตเกียว          ชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่ง ณ ใจกลางกรงุโตเกยีว ย่ำนชินจกู,ุ เขา้สกัการะเจา้แมก่วนอมิและ

ถ่ายรปูคู่กบัประตูสายฟ้าทีว่ดัอำซำกสุะ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  
27-31 ธนัวำคม / 28 ธนัวำคม-1 มกรำคม 2562 / 29 ธนัวำคม – 2 มกรำคม 2562 
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วนัแรก             สนำมบินดอนเมือง >> โอซำก้ำ 

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

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

14.10 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินคนัไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบิน
ไทย แอรเ์อเซียเอก็ซ ์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 >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> มิเอะ >> แจส๊ดรีม นำกำชิม่ำ เอำทเ์ลท็ >>  
                         สวนดอกไมน้ำบำนะโนะซำโตะ >> นำโกย่ำ 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้ำใส ทีต่ดิรอบ
สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวดัที่ใหญ่และ
เก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อนกนัตามแนวนอน
ตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ซึ่งไม่ใช้ตะปูสกัตวั ใช้วธิกีารเขา้

http://bit.ly/2NMk5YE
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ลิม่เหมอืนเรอืนไทย วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี นมสัการพระ
โพธสิตัว์อวโลกเิตศวร จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุง
เกยีว มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึ
และเชิญดื่มน ้ าศักดิส์ ิทธิส์ามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา 
จากนัน้เดนิตามทางสมัผสักบัรา้นคา้ญี่ปุ่ นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลอืกซือ้สนิค้า
พืน้เมอืง ที่ระลกึ เกี่ยวกบัญี่ปุ่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิที่ขึน้ชื่อทีสุ่ดของญี่ปุ่ น เป็น
ต้นก าเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของญี่ปุ่ น ทัง้ด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มเป็น
พเิศษ กบัไส้ถัว่แดงขนานแท้ หรอืประยุกต์เป็นไส้สตอเบอรร์ี ่ช็อกโกแลต ฯลฯ ผกั
ดองญี่ปุ่ น ส าหรบัคนที่ชอบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวาดอง หวัไชเท้า มะเขอืยาว 
ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้ จงัหวดัชิซูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยให้
ผวิพรรณเปล่งปลัง่, เครือ่งเซรามคิญีปุ่่ น ทัง้กาน ้าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของทีร่ะลกึ 
อกีมากมายนานาชนิด 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น าท่านเดินทางสู่  เมืองมิเอะ เพื่อช้อปป้ิงที่แจ๊สดรีม นำกำชิม่ำ เอำท์เล็ต 

(Jazzdream Nagashima Outlet) หนึ่งใน Mitsui Outlet Park ซึง่เป็น Outlet 
Mall ขนาดใหญ่ ดว้ยพืน้ทีก่ว่า 39,300 ตารางเมตร ทีน่ี่จงึรวบรวมรา้นคา้แบรนด์
เนมชัน้น า รา้นอาหารญี่ปุ่ นและสญัชาตอิื่นๆ มากมาย มรีา้นคา้มากกว่า 240 รา้น
ให้ท่านได้เลือกชิมเลือกช้อปกันตามอัธยาศัย โดยที่นี่ เลือกออกแบบให้มสีไตล์
คล้ายๆ กบัเมอืงนิวออรล์นีส ์ซึ่งเป็นเมอืงท่าทางตะวนัตกของอเมรกิา จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นำบำนะโนะซำโตะ เป็นสวนดอกไมท้ีไ่ดร้บัความนิยม
จากชาวญีปุ่่ นเป็นอยา่งมาก เพราะมกีารจดัแสดงพนัธุด์อกไมห้ลากหลายทัง้ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมกีารจดัพนัธุ์ดอกไมเ้ปลี่ยนแปลงกนัออกไป โดย
ในช่วงเดอืนตุลาคม จะมเีทศกาลประดบัไฟที่สวนดอกไมใ้นช่วงหวัค ่า ซึ่งการจดั
แสดงเทศกาลประดบัไฟหรือ illumination นัน้ เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่ นและ
ชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยในแต่ละปีจะมธีีมที่แตกต่างกนัไป  ได้เวลาอัน
สมควร น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนำโกย่ำ 

ค ำ่ อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยัภำยในสวนดอกไม้นำบำนะโนะซำโตะ  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3.5 ดำว 

 

วนัท่ีสำม          นำโกย่ำ >> ทะเลสำบฮำมำนะ >> ลำนสกีเยติ >> เกบ็สตรอเบอรร์ร่ี >>  
                         ทะเลสำบคำวำกจิูโกะ 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

ภมูภิาคจบูุ และยงัเป็นจุดแวะพกัรถทีใ่หญ่ทีสุ่ดส าหรบันักท่องเทีย่ว ภายในบรเิวณ
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นัน้จะมรีา้นค้ามากมายที่ขายสนิค้าทีม่สี่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิม้ลอง
พายปลาไหลและเลอืกซื้อผลติภณัฑต่์างๆ กลบัไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชญิ
ท่านเพลนิตากบัทศันียภาพอนัแสนงดงามของสองข้างทางที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ธรรมชาต ิ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านสมัผสัประสบการณ์ความสนุกสนานท่ามกลางหมิะสขีาวโพลนที่ ลำนสกีเย

ติ ลานสกีที่ตัง้อยู่ที่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรม
กระดานเลื่อนหมิะอย่างจุใจ  (หากท่านต้องการเขา้ร่วมกจิกรรมอื่นๆ ของทางลาน
สกเีช่น สกหีรอืสโนว์บอรด์ ท่านต้องช าระค่ากจิกรรมต่างๆ เอง ไม่ไดร้วมอยู่ในค่า
ทวัร ์// รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงสถานที่เล่นกระดานเลื่อนหมิะ ไดต้ามความ
เหมาะสม) จากนัน้เดนิทางสู่ สวนสตรอเบอรร์ี่ เพื่อใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์
การเก็บสตรอเบอรร์ีส่ดๆ ทานได้ไม่อัน้ ซึ่งการปลูกผกัและผลไมใ้นประเทศญี่ปุ่ น
นัน้ จะเน้นในเรือ่งของความสะอาดและปลอดสารเคม ีท่านสามารถเด็ดสตรอเบอรร์ี่
หวานๆลกูโตๆทานไดใ้นทนัทโีดยไมต่อ้งกลวัสารเคมปีนเป้ือน  
ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 4 ดำว 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพกั  
*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขำป ู ให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปพูร้อมน ้ำจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่ำงจใุจ และอำหำรอ่ืนๆ อีกหลำยชนิด ***  
***จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่
น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น*** 

 

วนัท่ีส่ี             ทะเลสำบคำวำกจิูโกะ >> โตเกียว >> วดัอำซำกสุะ >> ช้อปป้ิงย่ำนชินจกู ุ>>   
                       สนำมบินนำริตะ 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00 น. ออกเดนิทางเขา้สู่ เมืองโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ น น าท่านเขา้ชม วดั

อำซำกสุะ หรอืมชีื่ออยา่งเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ(Sensoji) แต่นิยม
เรยีกว่าวดัอาซากุสะ เนื่องจากตัง้อยู่ในเขตอาซากุสะ เป็นวดัในศาสนาพุทธ โดยมี
พระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ทีป่ระตูทางเขา้วดั
มโีคมสแีดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถอืเป็นสญัลกัษณ์หนึ่ งของวดัที่นักท่องเที่ยวนิยม
ถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ประตูแห่งนี้มชีื่อว่าประตูคามนิาร ิแปลไดว้่าประตูสายฟ้า ชื่อ
ของประตูจะเขยีนอยูบ่นโคมสแีดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเขา้มาจะพบกบัถนนนากามเิสะ 
สองข้างทางมรี้านค้าให้เดนิชมและชมิได้เพลนิๆ โดยมขีองที่ระลกึสไตล์ญี่ปุ่ นให้
เลอืกซื้อ ขนมจากรา้นต่างๆ ส่งกลิน่หอมเย้ายวนชวนให้ลิ้มลอง สุดถนนเป็นซุ้ม
ประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุม้หนึ่งคอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย ์พอ
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เดนิผ่านเขา้มาในบรเิวณวดัจะเหน็กระถางธูปขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางแจง้ มผีูค้นยนื
โบกควนัธูปเขา้หาตวัเอง เชื่อกนัว่าจะท าใหโ้ชคด ีและมกีระถางก ายานตัง้อยู่ด้วย 
การโบกควนัก ายานเขา้หาตวัเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนก็จะ
โบกควนัก ายานไปทีอ่วยัวะส่วนนัน้  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น าท่านเดนิทางสู่ ย่ำนชินจกู ุย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงั ทีไ่ม่ว่านักท่องเทีย่วจากชาตใิดๆ 
ก็ต้องมาช้อปป้ิงที่ย่านแห่งนี้  เนื่ องจากมีสินค้ารองรับกับความต้องการของ
นกัท่องเทีย่ว อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยัอาทเิช่น สนิคา้อเิลค็ทรอนิกส ์
เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอาง ฯลฯ ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ 
สนำมบินนำริตะ เพื่อท าการเชค็อนิ 

20.40 น. เดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บสั เอ 
330-300 เท่ียวบินท่ี XJ 607 
มีบริกำรอำหำรร้อนและน ้ำด่ืมบนเครื่องบิน  
(อำหำรและเครื่องด่ืมอ่ืนๆ ทุกชนิด ต้องช ำระเงินซ้ือเพ่ิมเติม)  

 

วนัท่ีห้ำ            สนำมบินดอนเมือง กรงุเทพฯ 

01.20 น.  เดินทำงถึงสนำมบินดอนเมืองโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

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

 
ก ำหนดกำรเดินทำง  
27-31 ธนัวำคม / 28 ธนัวำคม - 1 มกรำคม 2562  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 36,900.- 

ส าหรับท่านทีต้่องการพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 7,900.- 
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ก ำหนดกำรเดินทำง  
29 ธนัวำคม – 2 มกรำคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 

 

*รำคำทวัรไ์ม่รวมค่ำทิปไกดแ์ละคนขบั  ท่ำนละ 1,000 บำท โดยเรียกเกบ็พร้อม
กบัค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือ* 

 
หมำยเหต ุ

 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงในแต่ละประเทศ 
หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนื
ค่าทวัร ์ไมว่่ากรณีใดๆ  

3. หากผูเ้ดนิทางมกีารใช้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุณา
ตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทางไดห้รอืไม ่
และตรวจเชค็น ้าหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช ้เนื่องจากการก าหนดน ้าหนัก
สมัภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการ
ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 

5. ไมม่รีาคาส าหรบัเดก็ 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 40,900.- 

ส าหรับท่านทีต้่องการพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 7,900.- 
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-สายการบนิไทย ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถือขึน้เครือ่ง
ไดท้่านละ 2 ชิน้เท่านัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกัส าหรบั 3 
ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้เสรมิเตยีง ใน
กรณทีีท่างโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จ าเป็นตอ้งจดัหอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบ
หอ้งทวนิ+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 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทั
ประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

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

กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทีท่่านไดท้ าการจองทวัรแ์ลว้ 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้
ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

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   
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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 ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
มดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่า
ทวัรท์ัง้หมด 

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

4. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ช าระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทางหรอื
ขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที าการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่า
ตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. . 
หมำยเหตุ 
 

1. ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้ม
เขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนื
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เงนิให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภยัพบิตัทิางธรรมชาติต่างๆ ทางบรษิัทสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ได้ก็ต่อเมื่อ
ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ในกรณีเกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกว่า
จะได้รบัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์อาทเิช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบนิ ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนได้
ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษทัได้ระบไุว้ในโปรแกรมทวัรท์ุกประกำร 
 

 
 
 


