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OSAKA - TOKYO 5D3N BY 

THAI AIR ASIA X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

    VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตยอ์ุทยั โดยสำยกำรบิน 
แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซำก้ำ เกียวโต นำโกย่ำ ชิสึโอกะ ยำมำนำชิ โตเกียว นำริตะ 

 
เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึง่ตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7  

สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่และเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย, ชมแนวเสาโทรอิหิรอืซุม้ประตูสี
แดงทีม่เีสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร ณ ศำลเจ้ำฟชิูมิ อินำริ  

นำโกย่ำ อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ญีปุ่่ นหลากหลายที ่อิออน มอลล ์
ชิสึโอกะ ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลชื่อดงั  
ยำมำนำชิ ชมความงดงามที่ธรรมชาติรงัสรรค์ได้อย่างน่าอศัจรรย์ ณ ภเูขำไฟฟูจิ ซึ่งถอืเป็นสญัลกัษณ์

ของประเทศญี่ปุ่ นและชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภูเขาไฟฟูจทิี่ ศำลเจ้ำอำรำคุระ 
เซน็เกน็ 

โตเกียว          ชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่ง ณ ใจกลางกรงุโตเกยีว ย่ำนชินจกู,ุ เขา้สกัการะเจา้แมก่วนอมิและถ่ายรปูคู่
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 

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 >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> ศำลเจ้ำฟชิูมิ อินำริ >> นำโกย่ำ >>  
                         ช้อปป้ิงอิออน มอลล ์

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้ำใส ทีต่ดิรอบสุดทา้ยของ
การประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหม ่เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮิ
งาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อนกนัตามแนวนอนตัง้จากพื้นดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวั
วหิารใหญ่ซึง่ไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย วดันี้มอีายเุก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกยีว
โต กว่า 1,200 ปี นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุด
ทีส่วยทีสุ่ดในกรงุเกยีว มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคิ
โยมสิ ึและเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทอืกเขา จากนัน้
เดนิตามทางสมัผสักบัรา้นค้าญี่ปุ่ นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืง ที่ระลกึ 
เกี่ยวกบัญี่ปุ่ นขนานแท้ อาท ิขนมโมจ ิที่ขึน้ชื่อที่สุดของญี่ปุ่ น เป็นต้นก าเนิดกระจายขายไปยงั
ภูมภิาคต่างๆ ของญี่ปุ่ น ทัง้ดว้ยแป้งทีเ่หนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไสถ้ัว่แดงขนานแท ้หรอืประยุกต์
เป็นไสส้ตอเบอรร์ี ่ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดองญี่ปุ่ น ส าหรบัคนทีช่อบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวา
ดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้ จังหวัดชิซูโอกะ ที่ช่วยลด
คอเลสเตอรอล ช่วยใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่, เครื่องเซรามคิญี่ปุ่ น ทัง้กาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และ
ของทีร่ะลกึ อกีมากมายนานาชนิด 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ เพื่อสกัการะพระแม่โพสพ เทพที่เป็นที่นับถือของชาว

ญี่ปุ่ น โดยส่วนใหญ่จะขอพรใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ และขอพรในเรื่องของการกสกิรรมให้
ได้ผลผลติที่อุดมสมบูรณ์ และในบรเิวณศาลเจา้ท่านจะพบเห็นรูปปั้นเทพจิง้จอกมากมาย โดย
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ชาวญี่ปุ่ นเชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะได้
ตื่นตากบัเสาโทรอิทิีเ่รยีงรายเป็นซุม้ประตูสแีดง ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกว่าพนัต้น 
ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขายาวถึง 4 กโิลเมตร และยงัเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์
เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ซายูร ินางเอกของเรื่องวิง่ลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้
ให้ตนเองสมความปรารถนา ได้เวลาอนัสมควร น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืง นำโกย่ำ เพื่อให้
ท่านได้ช้อปป้ิงที่ อิออน มอลล์ ที่มีร้านค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ร้านร้อยเยน, ร้าน
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, เสือ้ผา้ เครือ่งแต่งกาย และซุปเปอรม์ารเ์กต็ ทีท่่านสามารถซือ้สนิคา้เบด็เตลด็
ต่างๆ 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 

และยงัเป็นจดุแวะพกัรถทีใ่หญ่ทีสุ่ดส าหรบันักท่องเทีย่ว ภายในบรเิวณนัน้จะมรีา้นคา้มากมาย
ทีข่ายสนิคา้ทีม่สี่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิม้ลองพายปลาไหลและเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์
ต่างๆ กลบัไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชญิท่านเพลนิตากบัทศันียภาพอนัแสนงดงามของ
สองขา้งทางทีอุ่ดมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาต ิ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย ออกเดนิทางสู่ ศำลเจ้ำอำรำคุระ เซ็นเกน็ เพื่อเข้าชมเจดียช์ูเรโตะ เป็นเจดยี์ขนาดใหญ่สี

แดงห้าชัน้ ตัง้อยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเหน็เมอืงฟูจโิยชดิะและภูเขาไฟฟูจใินระยะไกลได้
อย่างชดัเจนและงดงาม เจดยีแ์ห่งนี้ถูกสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพในปีค.ศ.1963 ท่านจะได้
ชมและเกบ็ภาพทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจริว่มกบัเจดยีห์า้ชัน้ จากนัน้น าท่านออก
เดนิทางสู่ ภเูขำไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภำพภมิูอำกำศ) ที่ระดบัความสูง 2,500 
เมตร ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดภเูขาไฟฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัภูเขาไฟทีเ่ป็น
สญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี้และได้ชื่อว่ามสีดัส่วนสวยงามที่สุดในโลก  ซึ่งเป็นภูเขา
ไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และมคีวามสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นจากด้านล่างสู่บนยอดเขาด้วยความสูง 
3,776 เมตร 
ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมท่ีพกั *** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟต์
ขำป ูให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปขูองญ่ีปุ่ นอย่ำงจใุจ และอำหำรอ่ืนๆ อีกหลำยชนิด ***  
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                       ***จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผอ่นคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่แล้ว 
จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น*** 

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

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00น. ออกเดนิทางเข้าสู่เมืองโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ น น าท่านเข้าชมวดัอำซำกสุะ 

หรอืมชีื่ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะ 
เนื่องจากตัง้อยู่ในเขตอาซากุสะ เป็นวดัในศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐาน
อยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่ประตูทางเข้าวดัมโีคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็น
สญัลกัษณ์หนึ่งของวดัทีน่ักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรปูไวเ้ป็นที่ระลกึ ประตูแห่งนี้มชีื่อว่าประตูคามิ
นาร ิแปลได้ว่าประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขยีนอยู่บนโคมสแีดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเขา้มาจะ
พบกบัถนนนากามเิสะ สองข้างทางมรี้านค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมขีองที่ ระลึก
สไตลญ์ี่ปุ่ นใหเ้ลอืกซือ้ ขนมจากรา้นต่างๆ ส่งกลิน่หอมเยา้ยวนชวนใหล้ิม้ลอง สุดถนนเป็นซุม้
ประตูทีม่โีคมสแีดงแขวนอยูอ่กีซุม้หนึ่งคอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย ์พอเดนิผ่านเขา้
มาในบรเิวณวดัจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางแจ้ง มีผู้คนยนืโบกควนัธูปเข้าหา
ตวัเอง เชื่อกนัว่าจะท าให้โชคด ีและมกีระถางก ายานตัง้อยู่ดว้ย การโบกควนัก ายานเขา้หาตวั
เชื่อว่าจะช่วยใหห้ายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนกจ็ะโบกควนัก ายานไปทีอ่วยัวะส่วนนัน้  

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ย่ำนชินจูก ุย่านช้อปป้ิงชื่อดงั ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจากชาติใดๆ ก็

ตอ้งมาชอ้ปป้ิงทีย่่านแห่งนี้ เนื่องจากมสีนิคา้รองรบักบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว อสิระให้
ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า 
เครือ่งส าอาง ฯลฯ ไดเ้วลาสมควรน าท่านสู่ สนำมบินนำริตะ เพื่อท าการเชค็อนิ 

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

วนัท่ีห้ำ            สนำมบินดอนเมือง กรงุเทพฯ 

01.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินดอนเมืองโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 13-17 ตลุำคม 2561 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*รำคำทวัรไ์ม่รวมค่ำทิปไกดแ์ละคนขบั  ท่ำนละ 1,000 บำท โดยเรียกเกบ็พร้อมกบั
ค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือ* 

 
หมำยเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดนิทางมกีารใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ได้หรอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช ้เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 

5. ไมม่รีาคาส าหรบัเดก็ 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 31, 900.- 

ส าหรับท่านทีต้่องการพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 7,900.- 
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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 และสมัภาระถอืขึน้
เครือ่งไดท้่านละ 2 ชิน้เท่านัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
ส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จ าเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+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 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

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

ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทีท่่านไดท้ าการจองทวัรแ์ลว้ 
 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

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  
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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 ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ัง้หมด 

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

4. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ช าระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที ำกำรตดักรุป๊สำยกำรบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ำมำรถคนืเงนิมดัจ ำไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่าตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณี 

4.  
หมำยเหตุ 
 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่
ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบรษิัทสามารถคืนเงนิมดัจ าหรอืค่าทัวร์ได้ก็
ต่อเมือ่ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ บรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
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จนกว่าจะได้รบัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประกำร 
 

 
 
 


