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VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น
โดยสายการบินไทย

นารา นมสัการ พระพทุธรปูไดบทุสึ
เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กวา่

ประกวด 1 ใน 
มิเอะ ชมเทศกาลประดบัไฟที�มชีื�อเสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ 

บานะโนะซาโตะ
ชิสึโอกะ ทะเลสาบฮามานะ
ยามานาชิ ขึ&นชมความงามและความอศัจรรยข์องภเูขาที�สงูที�สุดในญี�ปุน่

สนุกสนานกบักิจกรรมเล่นสเลทที�ลานสกีเยติ
สตรอเบอรรี์�สดๆ 

โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ
ย่านชินจกู ุ

ไซตามะ เดนิเลน่ชมสถาปตัยกรรมเมอืงโบราณที� 
โยโกฮาม่า ชอ้ปปิ&งสนิคา้แบรนดเ์นมชั &นนําราคา

ชอ้ปปิ&งของฝากสง่ทา้ยกนัที�
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JAPAN GOLDEN ROUTE 

6D3N BY TG 

ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั
โดยสายการบินไทย สู่เมืองนารา เกียวโต ชิสึโอกะ 

โตเกียว 
พระพทุธรปูไดบทุสึ และใหอ้าหารกวางแสนเชื�อง

มรดกโลกอนัเก่าแก่กวา่ 1,500 ปี ซึ�งตดิรอบสุดทา้ยของการ
 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยคุใหมแ่ละเชญิดื�มนํ&าศกัดิ 9สทิธิ 9

ชมเทศกาลประดบัไฟที�มชีื�อเสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญี�ปุน่ที�
บานะโนะซาโตะ 
ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที�เพาะพนัธุป์ลาไหลชื�อดงั 
ขึ&นชมความงามและความอศัจรรยข์องภเูขาที�สงูที�สุดในญี�ปุน่

กิจกรรมเล่นสเลทที�ลานสกีเยติ, เพลดิเพลนิกบัการ
สดๆ จากสวน 

นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัอาซากสุะ, อสิระชอ้ปปิ&งสุดเหวี�ยงที�

เดนิเลน่ชมสถาปตัยกรรมเมอืงโบราณที� เมืองคาวาโกเอะ 
ชอ้ปปิ&งสนิคา้แบรนดเ์นมชั &นนําราคาสบายกระเป๋าที�มิตซุย เอาทเ์ลท็
ชอ้ปปิ&งของฝากสง่ทา้ยกนัที�อิออน มอลล ์
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ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั  
 ยามานาชิ  

และใหอ้าหารกวางแสนเชื�อง 

ซึ�งตดิรอบสุดทา้ยของการ
สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยคุใหมแ่ละเชญิดื�มนํ&าศกัดิ 9สทิธิ 9 3 สาย 

ของประเทศญี�ปุน่ที�สวนนา

ขึ&นชมความงามและความอศัจรรยข์องภเูขาที�สงูที�สุดในญี�ปุน่ภเูขาไฟฟจิู, 
เพลดิเพลนิกบัการเกบ็ผล

อสิระชอ้ปปิ&งสุดเหวี�ยงที� 

 
มิตซุย เอาทเ์ลท็ และ    
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กาํหนดการเดินทางวนัที� 27 ธนัวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 
 

27 ธ.ค. 2562             สนามบินสุวรรณภมิู  
 

20.00 น.   พร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั @น 4 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C  
สายการบินไทย เพื�อเตรียมตวัเดินทางและผา่นขั @นตอนการเชค็อิน 

23.15 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี�ปุ่ น โดย 
สายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 622 

 

28 ธ.ค. 2562             สนามบินคนัไซ >> นารา >> วดัโทไดจิ >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >>  
                                  มิเอะ >> สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ >> นาโกย่า  
 

 
 
 
 
 
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญี�ปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และขั @นตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดนิทางสู่ เมืองนารา เมอืงหลวงเก่าแก่
แห่งแรกของญี�ปุ่น  เพื�อเขา้สกัการะ “หลวงพ่อโต” แห่งวดัโทไดจิ พระพุทธรูปสมัฤทธิ 9
องคใ์หญ่ที�ถูกสรา้งขึ&นในสมยัครสิต์ศตวรรษที� 8 พระพุทธรปูองคนี์&สูง 16.2 เมตร หนัก 
452 ตนั ซึ�งอาคารไมอ้นัเป็นที�ประดษิฐานของหลวงพ่อโตนั &นไดร้บัการบนัทกึลงใน กนิ
เนสบุ๊คว่าเป็นวหิารไมท้ี�ใหญ่ที�สุดในโลก และถอืไดว้่าวดัแห่งนี&เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกที�
สาํคญัที�สุดของเมอืงนารา นอกจากนี&ตามทางของวหิารแห่งนี& ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิและ
รว่มถ่ายรปูกบักวางแสนเชื�องที�มอียูเ่ป็นจาํนวนมาก  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เพื�อนําท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดันํ@าใส ที�ติดรอบ

สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวดัที�ใหญ่และเก่าแก่
ตั &งอยูบ่รเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมท่ีอนซุงวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตั &งจากพื&นดนิ
ขึ&นมารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ซึ�งไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิ�มเหมอืนเรอืนไทย 

วดันี&มอีายเุก่าแก่ยิ�งกว่ากรงุเกยีวโต กว่า 1,200 ปี นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จาก
ระเบยีงแห่งนี&สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที�สวยที�สุดในกรุงเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวั
เมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื�มนํ&าศกัดิ 9สทิธิ 9สามสายอนั
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เกิดขึ&นจากธรรมชาติที�ไหลมาจากเทอืกเขา จากนั &นเดนิตามทางสมัผสักบัร้านค้าญี�ปุ่น
ตกแต่งตามสมยัเอโดะและเลอืกซื&อสนิค้าพื&นเมอืง ที�ระลกึ เกี�ยวกบัญี�ปุ่นขนานแท้ อาท ิ

ขนมโมจ ิที�ขึ&นชื�อที�สุดของญี�ปุ่น เป็นต้นกําเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของญี�ปุ่น 

ทั &งด้วยแป้งที�เหนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไสถ้ั �วแดงขนานแท ้หรอืประยุกต์เป็นไส้สตอเบอรร์ี� 
ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดองญี�ปุ่น สําหรบัคนที�ชอบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวาดอง หวัไช
เท้า มะเขอืยาว ฯลฯ, ชาเกยีวโต ที�ขึ&นชื�อไม่แพ้ จงัหวดัชซิูโอกะ ที�ช่วยลดคอเลสเตอรอล 

ช่วยให้ผวิพรรณเปล่งปลั �ง, เครื�องเซรามคิญี�ปุ่น ทั &งกานํ&าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที�
ระลกึ อกีมากมายนานาชนิด จากนั &นนําท่านเดนิทางสู่เมืองมิเอะ เพื�อนําท่านเขา้ชม
สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ เป็นสวนดอกไมท้ี�ได้รบัความนิยมจากชาวญี�ปุ ่น
เป็นอย่างมาก เพราะมกีารจดัแสดงพนัธุ ์ดอกไมห้ลากหลายทั &งในและต่างประเทศ 

ซึ�งในแต่ละฤดูก็จะมกีารจดัพนัธุ ์ดอกไมเ้ปลี�ยนแปลงกนัออกไป โดยในช่วงเดอืน
ตุลาคม จะมเีทศกาลประดบัไฟที�สวนดอกไมใ้นช่วงหวัคํ�า ซึ�งการจดัแสดงเทศกาล
ประดบัไฟ หรอื ILLUMINATION นั &น เป็นที�นิยมของชาวญี�ปุ ่นและชาวต่างชาตเิป็น
อย่างมาก โดยในแต่ละปีจะมธีมีที�แตกต่างกนัไป ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดนิทาง
สู่เมืองนาโกย่า  

คํ�า อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

29 ธ.ค. 2562             นาโกย่า >> ชิสึโอกะ >> ทะเลสาบฮามาน่ะ >> ยามานาชิ >>  
                                  ลานสกีเยติ สโนวท์าวน์ >> เกบ็สตรอเบอรรี์� >> ยามานาชิ 
 

 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที�เพาะพนัธุ์ปลาไหลที�ใหญ่ที�สุดใน

บรเิวณนั &น และยงัเป็นจุดแวะพกัรถที�ใหญ่ที�สุดสําหรบันักท่องเที�ยว ภายในบรเิวณนั &น 
จะมรีา้นคา้มากมายหลากหลายที�ขายสนิค้าที�มสี่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิ&ม
ลองพายปลาไหลและเลอืกซื&อผลติภณัฑต่์างๆ กลบัไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชญิ
ท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้างทางที�อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ธรรมชาต ิ 
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เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ลานสกีเยติ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมกระดานเลื�อน

ท่ามกลางหมิะขาวโพลน หากท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอื�นๆ ของทางสกีรสีอร์ท 
อาท ิสก,ี สโนว ์ราฟติ&งฯลฯ ท่านต้องชําระค่ากจิกรรมต่างๆ เอง ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์
(รายการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงสถานที�เล่นกระดานเลื�อนหมิะ ไดต้ามความเหมาะสม) 
 จากนั &นเดนิทางสู่สวนสตรอเบอรรี์� เพื�อให้ท่านได้สมัผสัประสบการณ์การเก็บสตรอ
เบอรร์ี�สดๆ ทาน ซึ�งการปลูกผกัและผลไมใ้นประเทศญี�ปุ่นนั &น จะเน้นในเรื�องของความ
สะอาดและปลอดสารเคม ีท่านสามารถเด็ดทานได้ในทันทีโดยไม่ต้องกลัวสารเคมี
ปนเปื&อน  
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารโรงแรมที�พกั  
                         จากนั@นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ@าแร่ธรรมชาติ เชื�อว่าถ้าได้แช่

นํ@าแร่แล้ว จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ@น 
 

30 ธ.ค. 2562             ยามานาชิ>> ภเูขาไฟฟจิู >> โตเกียว >> วดัอาซากสุะ >>  
                                  ชินจกู ุ 
 

 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ภเูขาไฟฟจิู บริเวณชั @น 5 (ขึ@นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ) ที�ระดบัความ

สูง 2,500 เมตร ใหท่้านได้สมัผสัอากาศอนับรสิุทธิ 9บนยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพที�ระลกึกบั
ภูเขาไฟที�เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี&และไดช้ื�อว่ามสีดัส่วนสวยงามที�สุด
ในโลก ซึ�งเป็นภเูขาไฟที�ยงัไมด่บัสนิท และมคีวามสงูที�สุดในประเทศญี�ปุ่นจากดา้นล่างสู่
บนยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร จากนั &นนําท่านเดนิทางสู่มหานครโตเกียว 
เมอืงหลวงของประเทศญี�ปุน่  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเยี�ยมชมวัดอาซากุสะ มีชื�ออย่างเป็นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจ ิ
(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะเนื�องจากตั &งอยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวดัใน
ศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัว์คนันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที�
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ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ�งของวัดที�
นักท่องเที�ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที�ระลกึ ประตูแห่งนี&มชีื�อว่าประตูคามนิาร ิแปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า เมื�อผ่านเขา้มาจะพบกบัถนนนากามเิสะ สองขา้งทางมรีา้นค้าให้เดนิชม
และชมิได้เพลนิๆ โดยมขีองที�ระลกึสไตล์ญี�ปุ่นใหเ้ลอืกซื&อหา และขนมส่งกลิ�นหอมเยา้
ยวนชวนใหล้ิ&มลอง สุดถนนเป็นซุม้ประตูที�มโีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุม้หนึ�งคอืประตูโฮโซ 
หรอืประตูแห่งขุมทรพัย ์ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรอืที�เรยีกว่า 
The New Tokyo Tower แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว จากบรเิวณวดัอาซากุสะ 
ซึ�งเป็นสิ�งก่อสรา้งที�สูงที�สุดในประเทศญี�ปุ่นโดยมคีวามสูง 634 เมตร โตเกยีวสกายทรี
สรา้งขึ&นเพื�อเป็นหอส่งสญัญาณโทรทศัน์และวทิยุในระบบดจิติอล จากนั &นอสิระให้ท่าน
ได้ช้อปปิ&งย่านชินจูก ุย่านช้อปปิ&งชื�อดงั ที�ไม่ว่านักท่องเที�ยวจากชาตใิดๆ ก็ต้องมาช้
อปปิ&งที�ย่านแห่งนี& เนื�องจากมสีนิค้ารองรบักบัความต้องการของนักท่องเที�ยวไม่ว่าจะ
เป็นแบรนดเ์นมชั &นนํา สนิคา้นําสมยั ขนมญี�ปุ่นทั &งแบบเก่าและใหม่ ไปจนถงึรา้นอาหาร
หลากสไตล์ อิสระให้ท่านเลอืกซื&อสินค้าตามอธัยาศัยอาทิเช่น สนิค้าอิเล็คทรอนิกส ์
เสื&อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื�องสาํอาง ฯลฯ 

คํ�า อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

31 ธ.ค. 2562            โตเกียว >> ไซตามะ >> เมืองเก่าคาวาโกเอะ >> โยโกฮาม่า >>  
                                  มิตซุย เอาทเ์ลต็ >> อิออน มอลล ์>> สนามบินฮาเนดะ 
 

 
 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่จงัหวดัไซตามะ นําชมเมืองคาวาโกเอะ ซึ�งเป็นเมอืงเก่าที�มมีาตั &งแต่

สมยัยคุเอโดะที�มกีารอนุรกัษ์สภาพบา้นเมอืงเก่าและบรรยากาศไวอ้ย่างด ีบรเิวณที�เป็น
เมอืงเก่ากย็งัเปิดทําการคา้ ขายของจําพวกของที�ระลกึและสนิคา้ท้องถิ�นในตกึที�เคยใช้
เป็นคลงัสนิคา้สมยัก่อน แต่ไดท้ําการสรา้งใหม่ใหค้งรปูแบบสถาปตัยกรรมแบบเดมิ แต่
เปลี�ยนวสัดุที�ใชใ้นการก่อสรา้งให้เป็นวสัดุกนัไฟ เนื�องจากสมยัเอโดะ บา้นเรอืนสรา้ง
ดว้ยไมแ้ละกระดาษ เมื�อเกดิเหตุไฟไหมก้็มกัลามไปทั �วเมอืงอย่างรวดเรว็ โดยของขึ&น
ชื�อที�คาวาโกเอะคอื มนัหวาน ที�รสชาตหิวานลํ&า นอกจากนี&ยงัมตีรอก ขนมหวาน ที�ขาย
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ของจําพวกขนมหวานโบราณของญี�ปุ่นอีกด้วย ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่
เมืองโยโกฮาม่า 

เที�ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ�งที� มิตซุย เอาท์เล็ท ปาร์ค โยโกฮาม่า เบย์ไซด์ เอาท์เล็ทรมิ

ท่าเรอืที�มรีา้นมากกว่า 85 รา้น บรรยากาศสบายๆ ววิสวยๆ รมิท่าเรอืที�มปีระภาคารสูง
ตั �งตระหงา่นเหมาะกบัการถ่ายรปูเล่น ภายในบรเิวณยงัมรีา้นอาหารที�มพีื�นที�นั �งหนัหน้า
ออกสู่ทะเลอกีดว้ย จากนั �นพาท่านเดนิทางสู่ อิออน มอลล ์เพื�อซื�อของอุปโภค บรโิภค
ต่างๆ ไมว่่าจะเป็น กาแฟ, ชาเขยีว, ขนมขบเคี�ยว ไปจนถงึเสื�อผา้ เครื�องสาํอางคฯ์ลฯ  

คํ�า อิสระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่สนามบินฮาเนดะเพื�อทาํการเชค็อนิ  

 

01 ม.ค. 2563            สนามบินฮาเนดะ >> สนามบินสวุรรณภมิู 
 

00.20 น. เหินฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 661 
04.50 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

กาํหนดการเดินทาง 27 ธนัวาคม 2562 – 01มกราคม 2563 
 

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตั Lว

เครื�องบิน 
ราคาไม่รวมตั Lว

เครื�องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 56,900.- บาท 31,900.- บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 51,300.- บาท 28,900.- บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 42,600.- บาท 27,900.- บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว  
เพิ�มท่านละ 

7,900.- บาท 7,900.- บาท 
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หมายเหตุ 
 

1. การเดินทางในแต่ละครั @งจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 25 ท่านขึ@นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิO ในการเลื�อนการเดินทางหรือเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั@นๆ  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิO ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั Lวเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที�ก่อนซื@อตั Lวเดินทางภายในประเทศ เพื�อเช็คสถานะ
ของทวัรว่์าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ@าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศที�ท่านใช้ เนื�องจากการกาํหนดนํ@าหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ@นอยู่กบัการกาํหนดของแต่
ละสายการบิน ทั @งนี@ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายที�เกิดขึ@น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 

สถานที�ท่องเที�ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนั@นให้ 

อตัราค่าบริการนี@รวม 
 

1. ค่าตั Lวโดยสารเครื�องบินไป-กลบั ชั @นประหยดั 
2. ค่านํ@าหนักสมัภาระที�มาพร้อมกบัตั Lวเครื�องบิน 

             -สายการบินไทย ได้นํ@าหนักสมัภาระ 30 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้นํ@าหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้นํ@าหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ      

              ถือขึ@นเครื�องได้ท่านละ 2 ชิ@นเท่านั@น (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้นํ@าหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ@นเครื�องได้ท่านละ 2 ชิ@น นํ@าหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3. ค่าที�พกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี
ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัที�มี 3 เตียงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีที�ทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัสาํหรบั 3 

ท่านให้ได้ จาํเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  
             -ห้องทวิน ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบิ@ล ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเปิ@ ล ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
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             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน มีเตียงเดี�ยว 1 เตียง 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศก์ที�คอยอาํนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั @งนี@
เป็นไปตามเงื�อนไขของบริษัทประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
การเดินทาง) 

*** เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ@นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ�งเดียว *** 

7. ค่าภาษีนํ@ามนั ที�สายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัที� 30 สิงหาคม 2562 และท่านต้องชาํระ
เพิ�มเติม ในกรณีที�ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ�มภายหลงัจากที�ท่านได้ทาํการ
จองทวัรแ์ล้ว 

อตัราค่าบริการนี@ไม่รวม 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาํ
ใบอนุญาตที�กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�มิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่านํ@ามนัหรืออื�นๆ ที�มิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่านํ@าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการทาํเพิ�มเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัยสิ์นหรือเที�ยวบินล่าช้าหรือทรพัยสิ์นสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่านํ@าดื�มระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการนํ@าดื�มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
8. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เงื�อนไขการชาํระเงิน   
 

1. กรณุาชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท  
2. กรณุาชาํระค่าทวัรส่์วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัร์

เต็มจาํนวน 
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การยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทําการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ >ในการคนื
เงนิมดัจาํทั �งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ >ในการ
คนืค่าทวัรท์ั �งหมด 

3. กรณทีี�กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยดุยาวตามที�รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่ม ี  
          การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เนื�องจากตั cวเครื�องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั �น เมื�อชําระค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถเลื�อนวนั
เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 

 
หมายเหตุ 
 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิO ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั @งนี@ ขึ@นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที�สุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี�ปุ่ น / การนําสิ�งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที�ยวบิน ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทั @งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี@ทางบริษัทขอสงวนสิทธิO ในการ
เปลี�ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั @งนี@ ขึ@นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีที�เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเมื�อทางสายการบินและโรงแรมที�พกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั@นให้แล้ว
เท่านั@น 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ@นและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิO ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ@นนอกเหนือจากรายการทวัร ์

อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 
4. หลงัจากที�ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
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ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื�อนไขต่างๆ ที�ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


