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VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั  

โดยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน์  

สู่เมืองคานากาว่า ยามานาชิ โตเกียว นาริตะ 
 

คามาครุะ สกัการะองคพ์ระใหญ่แหง่เมอืงคามาคุระที�วดัโคโตข ุ 

ยามานาชิ ขึ�นชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภเูขาที�สงูที�สุดในญี�ปุ่ น ภเูขาไฟฟจิู 

โกเทมบะ ชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที� โกเทม็บะ พรีเมี�ยม เอาทเ์ลท็ 

โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอมิที� วดัอาซากสุะ, อสิระชอ้ปปิ� งสุดเหวี�ยงที� 

ย่านชินจกู,ุ อสิระเตม็วนัใหท้า่นไดเ้ลอืกเดนิทางทอ่งเที�ยวในมหานครโตเกยีว 

นาริตะ สักการะสิ�งศักดิ �สิทธิ �ก่อนกลับที�วัดนาริตะซัง, ช้อปปิ� งสินค้าของฝากที�

หา้งสรรพสนิคา้ อิออน มอลล ์

 

**โปรแกรมชมดอกไม้จะเปลี�ยนสถานที�ไปตามฤดกูาลของดอกไม*้* 
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กาํหนดการเดินทาง 

16-20 / 23-27 พฤษภาคม 2562 

6-10 / 13-17 / 20-24 มิถนุายน 2562 

4-8 / 18-22 / 25-29 กรกฎาคม 2562 

1-5 / 5-9 / 15-19 / 19-23 / 22-26 สิงหาคม 2562 

5-9 / 9-13 / 26-30 กนัยายน 2562 

 

วนัแรก             สนามบินสวุรรณภมิู  

 

20.30 น. พร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั �น 4 ประตหูมายเลข 8 เคาน์เตอร ์R  

สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์เพื�อเตรียมตวัเดินทางและผา่นขั �นตอนการเชค็อิน 

23.25 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ 

                       เที�ยวบินที� JL718 

 

วนัที�สอง           สนามบินนาริตะ >> คามาครุะ >> องคพ์ระใหญ่ไดบทุสึ >> เทศกาล 

                         ชมดอกพิงคม์อส >> โกเทมบะ พรีเมี�ยม เอาทเ์ลท็ >> ทะเลสาบยามานากะ 
 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี�ปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และขั �นตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคามาครุะ นําท่านกราบ

นมัสการขอพรหลวงพ่อโตไดบุทสึ พระพุทธรูปสําริดองค์ใหญ่ที�ประดิษฐานอยู่

กลางแจง้ ในอดตีกาลเคยประดษิฐานอยู่ในวหิาร แต่ต่อมาในปีค.ศ.1368 วหิารได้ถูก

พายุพดัจนได้รบัความเสียหายและในปีค.ศ.1495 ก็ถูกคลื�นยกัษ์กลืนโครงสร้างวัด
หายไปในทะเลอีกครั �ง แต่องค์พระมิได้ชํารุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทั �ง

ปัจจบุนันบัเป็นเวลากว่า 800 ปี 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ***กรุป๊เดินทางวนัที� 16-20 พฤษภาคม 2562 

นําท่านเดนิทางสู่งานเทศกาลชมดอกพิงคม์อส 

 หรอืที�ชาวญี�ปุ่ นเรยีกกนัว่าชบิะซากุระ ท่านจะได ้

พบกบัความงามของดอกพงิคม์อสที�ปกคลุมไปทั �ว 

บรเิวณคลา้ยผนืพรมหนาสชีมพแูสนสวยงาม  
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ในวนัที�อากาศแจ่มใส ท่านจะสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจทิี�ตั �งตระหง่านเป็นฉากหลงัที�

สวยงามใหก้บัทุ่งดอกชบิะซากุระ ภายในงานเทศกาลยงัมรีา้นคา้มากมายที�มาเปิดรา้น
ขายสนิคา้พื�นเมอืง สนิคา้เกษตรกรรมทอ้งถิ�นและรา้นอาหารมากมายใหท้่านไดล้ิ�มลอง 

**ความงามของดอกไม ้ขึ�นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ** 

***กรุป๊เดินทางวนัที� 23-27 พฤษภาคม 2562         

18-22 / 25-29 กรกฎาคม 2562 

1-5 / 5-9 / 15-19 / 19-23 สิงหาคม 2562 

นําท่านสู ่ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็ เพื�อเขา้ชม 

เจดียช์ูเรโตะ เป็นเจดยีข์นาดใหญ่สแีดงหา้ชั �น  

ตั �งอยู่บนเนินเขาที�สามารถมองเหน็เมอืงฟูจโิยชดิะและภูเขาไฟฟูจใินระยะไกลได้อย่าง
ชดัเจนและงดงาม เจดยีแ์ห่งนี�ถูกสรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึสนัตภิาพในปีค.ศ.1963 ท่านจะ

ไดช้มและเกบ็ภาพทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขาไฟฟูจริว่มกบัเจดยีห์า้ชั �น 

***กรุป๊เดินทางวนัที� 6-10 / 13-17 / 20-24 มิถนุายน 2562  

วนัที� 4-8 กรกฎาคม 2562 

นําท่านเดนิทางสู่วดัฮาเซเดระ หรอืที�เรยีกกนัว่า 

ฮาเซคนันอน มอีงคเ์จา้แมก่วนอมิ 11 พกัตร ์ 

แกะสลกัจากไม ้มคีวามสงูถงึ 9.18 เมตรเป็นพระ 

ประธาน โดยในช่วงเดอืนมถุินายนไปจนถงึตน้ 
เดอืนกรกฎาคม ท่านจะพบกบัสวนดอก 

ไฮเดรนเยยีรก์ว่า 40 สายพนัธุแ์ละมมีากถงึ 2,500 ตน้ บานสะพรั �งไปทั �วบรเิวณวดั 
**ความงามของดอกไม ้ขึ�นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ** 
***กรุป๊เดินทางวนัที� 22-26 สิงหาคม 2562 

5-9 / 9-13 / 26-30 กนัยายน 2562 

นําท่านเดนิทางสูส่วนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ  

ชมทุ่งดอกไมอ้นัสวยงามเกนิบรรยาย ใหท้่านได ้

ถ่ายรปูกบัทุ่งดอกคอสมอสเป็นที�ระลกึ 
**ความงามของดอกไม ้ขึ�นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ** 
จากนั �นนําท่านออกเดนิทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี�ยม เอาท์เลท็ ที�รวบรวมแบรนด์ระดบั

โลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขารมิทางด่วนสายTomei ที�เชื�อมระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิอุทยาน
แห่งชาตฮิาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อสิระกบัการเลอืกซื�อเลอืกชมสนิค้าที�

รวบรวมไวก้ว่า 165 แบรนดด์งัไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo 
Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกีมากมาย นอกจากนี�

ยงัมหีมวดสนิคา้อื�นๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เสื�อผา้เดก็ ซึ�งราคาสนิคา้ราคาค่อนขา้งถูก
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กว่าที�อื�นๆ ที�รวมไวใ้นพื�นที�กว่า 400,000 ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปปิ�งของ

คนญี�ปุ่ นโดยเฉพาะ   

 นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว บริเวณทะเลสาบยามานากะ 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** อิ�มอร่อยกบัมื�อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู ให้ท่านได้ลิ�มลองรสชาติปูพร้อมนํ�าจิ�ม

สไตลญี์�ปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอื�นๆ อีกหลายชนิด ***  

                         ***จากนั�นอิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่นํ�าแร่ธรรมชาติ เชื�อว่าถ้าได้แช่

นํ�าแร่แล้ว จะทาํให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ�น*** 
 

วนัที�สาม           ภเูขาไฟฟจิู >> โตเกียว >> วดัอาซากสุะ >> ช้อปปิ� งย่านชินจกู ุ>> นาริตะ 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 

08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟจิู บริเวณชั �น 5 (ขึ�นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ) ที�ระดบั

ความสงู 2,500 เมตร ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิ �บนยอดภูเขาไฟฟูจ ิถ่ายภาพที�
ระลึกกับภูเขาไฟที�เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยัแห่งนี�และได้ชื�อว่ามสีดัส่วน

สวยงามที�สุดในโลก ซึ�งเป็นภูเขาไฟที�ยงัดบัไม่สนิท และมคีวามสูงที�สุดในประเทศญี�ปุ่ น

จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนั �นนําท่านเดนิทางสู ่

กรงุโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี�ปุ่ น 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านออกเดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ มชีื�ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ

(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะ เนื�องจากตั �งอยู่ในเขตอาซากุสะ เป็นวดัใน

ศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัว์คนันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที�
ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ�งของวัดที�

นักท่องเที�ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที�ระลกึ ประตูแห่งนี�มชีื�อว่าประตูคามนิาร ิแปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า ชื�อของประตูจะเขยีนอยู่บนโคมสแีดงลูกใหญ่ เมื�อผ่านเข้ามาจะพบกบั

ถนนนากามเิสะ สองข้างทางมรี้านค้าให้เดนิชมและชิมได้เพลินๆ โดยมขีองที�ระลึก

สไตลญ์ี�ปุ่ นให้เลอืกซื�อ ขนมจากรา้นต่างๆ ส่งกลิ�นหอมเยา้ยวนชวนใหล้ิ�มลอง สุดถนน
เป็นซุ้มประตูที�มโีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุ้มหนึ�งคอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย ์

พอเดนิผ่านเขา้มาในบรเิวณวดัจะเหน็กระถางธูปขนาดใหญ่ตั �งอยู่กลางแจง้ มผีู้คนยนื
โบกควนัธูปเขา้หาตวัเอง เชื�อกนัว่าจะทําใหโ้ชคด ีและมกีระถางกํายานตั �งอยู่ดว้ย การ

โบกควนักํายานเขา้หาตวัเชื�อว่าจะช่วยให้หายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนก็จะโบกควนั

กํายานไปที�อวยัวะส่วนนั �น จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ ย่านชินจกู ุยา่นชอ้ปปิ�งชื�อดงั ที�ไม่

ว่านักท่องเที�ยวจากชาตใิดๆ ก็ต้องมาช้อปปิ� งที�ย่านแห่งนี� เนื�องจากมสีนิค้ารองรบักบั
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ความตอ้งการของนกัท่องเที�ยว อสิระใหท้่านเลอืกซื�อสนิคา้ตามอธัยาศยัอาทเิช่น สนิคา้

อเิลค็ทรอนิกส ์เสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื�องสาํอาง ฯลฯ   

คํ�า  อิสระรบัประทานอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั 

  ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองนาริตะ 

 นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัที�สี�           โตเกียว  >> อิสระท่องเที�ยวเมืองโตเกียวด้วยตวัท่านเอง 

                     หรือเลือกซื�อทวัร ์โตเกียว ดิสนียแ์ลนด ์

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 

อสิระเตม็วนั ใหท้่านไดเ้ดนิทางสู่สถานที�ท่องเที�ยว หรอืแหล่งชอ้ปปิ�งต่างๆ โดยตวัท่าน
เอง หรอืจะเลอืกซื�อทวัรด์สินียแ์ลนด ์เดนิทางโดยรถไฟ (ค่าดสินียแ์ลนดท์่านละ 2,500 

บาท ซึ�งราคานี�ยงัไม่รวมค่ารถไฟของลูกทวัรแ์ละไกด์) ***ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง 

เนื�องจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ*** 

โตเกียวดีสนีย์แลนด์ โลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญี�ปุ่ นซึ�งเป็นดสินีย์แลนด์

แห่งแรกที�สรา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึ�นจากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้ง

กว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกบัเครื�องเล่นนานาชนิด (ไม่จาํกดัจาํนวนการเล่น) 
ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื�องเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื�องดงั 

Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The 

Pirate of Caribbean ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซื�อสนิคา้ที�ระลกึ

น่ารกัในดสินียแ์ลนด์อกีทั �งยงัจะได้สมัผสักบัตวัการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกี�
เมา้ส ์มนินี�เมา้ส ์พรอ้มผองเพื�อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซื�อของที�ระลกึ

น่ารกัในดสินียแ์ลนด ์

โตเกียวสกายทรี หรอืที�เรยีกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มารค์แห่งใหม่ของ

กรุงโตเกยีว สิ�งก่อสรา้งที�สูงที�สุดในประเทศญี�ปุ่ นโดยมคีวามสูง 634 เมตร ซึ�งหอคอย

แห่งนี�มจีุดชุมววิสําหรบันักท่องเที�ยวแบ่งได ้2 ระดบัความสูง คอื จุดชมววิที�ความสูง 

350 เมตร และ 450 เมตร และมสีิ�งอํานวยความสะดวกมากมาย อาท ิหอ้งส่งสญัญาณ
กระจายเสยีง รา้นคา้ รา้นอาหาร และอื�นๆ อกีมากมาย  

ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัดิ �สทิธิ �และเป็นที�เคารพของคนโตเกยีว สรา้งขึ�นโดย

จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมาขอพร
ที�ศาลเจา้แห่งนี� ซึ�งตั �งอยูใ่จกลาง สวนโยโยก ิสวนที�มตีน้ไมน้านาพรรณถงึ 1 แสนตน้  

กินซ่า ย่านที�ไดช้ื�อว่าเป็นแนวหน้าของแฟชั �นใหมสุ่ดทุกยคุทุกสมยั มรีา้นขายสนิคา้ 

แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ชั �นดหีลายต่อหลายรา้นตั �งอยูเ่รยีงราย  
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ชิบูย่า ย่านช้อปปิ� งทนัสมยัศูนย์กลางและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี�ปุ่ น รวมถึง

นกัท่องเที�ยวผูม้าเยอืน ซึ�งมสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการของคนนทุกเพศทุกวยั  

ฮาราจกู ุศูนยร์วมของเดก็วยัรุ่น ที�แต่งหน้าแต่งตวักนัแบบที�เรยีกไดว้่าหลุดโลกมาอวด

โฉมกนั ในวนัอาทติยเ์ดก็เหล่านี�จะมารวมตวักนั มทีั �งแนวแฟนตาซ ีปีศาจ คขิุอาโนเนะ

น่ารกัๆ และในย่านนี�ยงัมแีหล่งชอ้ปปิ�ง ณ ตรอกทาเคชติะ ทั �งสองขา้งทางเรยีงรายไป

ด้วยรา้นขายของวยัรุ่น เสื�อผ้า เครื�องประดบั รองเท้า กระเป๋า รา้นเครปญี�ปุ่ นอร่อยๆ 
มากมาย หรอืเลอืกชอ้ปปิ�งแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซนัโด ดว้ยบรรยากาศคลา้ย

ยโุรปกบัตกึรา้นคา้ที�ออกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 

เที�ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

คํ�า  อิสระรบัประทานอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั 

นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัที�ห้า             นาริตะ >> วดันาริตะซงั >> อิออน มอลล ์>> สนามบินนาริตะ 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 

08.00 น. นําท่านนมสัการเทพเจา้แห่งไฟที� วดันาริตะซงั วดัที�มปีระวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่ยาวนาน

มากกว่า 1,000 ปี บรเิวณวดัประกอบดว้ยวหิารหลายหลงั ซึ�งเป็นวหิารที�สรา้งจากไมส้น
ทั �งหลังมเีพียงแห่งเดียวในญี�ปุ่ น อีกทั �งยงัมีสวนญี�ปุ่ นที�ตกแต่งอย่างสวยงามร่มรื�น

สวยงาม จากนั �นอสิระใหท้่านชอ้ปปิ�ง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ห้างอิออน มอลล ์

ซื�อของฝาก ก่อนกลบั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้หรอืรา้น 100 YEN ที�สนิคา้ทั �งรา้น

ราคา 100 เยนเท่านั �นเอง    

เที�ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื�อทาํการเชค็อิน 
18.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ เที�ยวบินที� JL707 

23.35 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

*********************************************************************************************** 
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กาํหนดการเดินทาง 

16-20 / 23-27 พฤษภาคม 2562 

6-10 / 13-17 / 20-24 มิถนุายน 2562 

4-8 / 18-22 / 25-29 กรกฎาคม 2562 

1-5 / 5-9 / 15-19 / 19-23 / 22-26 สิงหาคม 2562 

5-9 / 9-13 / 26-30 กนัยายน 2562 

 

**ราคานี�รวมรายการทวัร ์ ค่าตั �วเครื�องบิน** 
 

หมายเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครั �งจะต้องมผีู้โดยสารจํานวน 30 ท่านขึ�นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ

ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนั �นๆ  ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ �ไมค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  
3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตั �วเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ

กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที�ก่อนซื�อตั �วเดนิทางภายในประเทศ เพื�อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็นํ�าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที�ท่านใช้ เนื�องจากการ

กําหนดนํ�าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 

ขึ�นอยูก่บัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทั �งนี�ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที�
เกดิขึ�น 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที�
ท่องเที�ยวหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนั �นให ้

 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั �วเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั �วเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 30,900.- 16,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 28,900.- 15,300.- 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 7,900.- 7,900.- 
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5. เนื�องจากเป็นตั �วสายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ราคาพเิศษ หากกรุ๊ปสามารถออกเดนิทางได ้ทาง

บรษิทัจะทําการออกตั �วโดยสารทนัท ีผู้เดนิทางจงึไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได้หลงัจากที�
ทางบรษิทัไดท้าํการออกตั �วโดยสารแลว้ 

 

อตัราค่าบริการนี�รวม 

 

1. ค่าตั �วโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั �นประหยดั 
2. ค่านํ�าหนกัสมัภาระที�มาพรอ้มกบัตั �วเครื�องบนิ 

-สายการบนิไทย ไดนํ้�าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 

-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดนํ้�าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดนํ้�าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึ�น

เครื�องไดท้่านละ 2 ชิ�นเท่านั �น (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 
3. ค่าที�พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั

สาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัที�ม ี3 เตยีงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้

เสรมิเตยีง ในกรณทีี�ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จาํเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  

-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิ�ล หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 

-หอ้งทรปิเปิ�ล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 

-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 1 เตยีง 
4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไวใ้นรายการ  

5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทั �งนี�เป็นไปตามเงื�อนไข

ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 
**เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ�นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีง

ครึ�งเดยีว **                                                                                                                        

7.   ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที� 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชาํระ

เพิ�มเตมิ ในกรณีที�ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิ�มภายหลงัจากที�ท่านได้ทําการจองทวัรแ์ล้ว

8. ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
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อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตที�กลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่านํ�ามนัหรอือื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี�เกนิกว่าสายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 

5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิ�มเตมิ อาท ิ 
ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเที�ยวบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 

6. ค่านํ�าดื�มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารนํ�าดื�มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 

เงื�อนไขการชาํระเงิน   

 

1. กรณุาชําระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชําระค่าทวัรส์่วนที�เหลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการ 

3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการหรอืน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 
4. กรณีจองทวัรแ์บบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใชเ้งื�อนไขการชําระเงนิแบบการจองทวัรแ์บบปรกตไิด ้

 

การยกเลิก  

 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคนื

เงนิมดัจาํทั �งหมด 
2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคนื

ค่าทวัรท์ั �งหมด 
3. กรณทีี�กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์

หรอืวนัหยดุยาวตามที�รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่มี

การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรท์ุกกรณ ี
4. เนื�องจากตั �วเครื�องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั �น เมื�อชาํระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทาง

หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 
5. กรณทีาํการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํไดใ้นทุกกรณี 

และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการคนื

เงนิค่าตั �วและค่าทวัรท์ุกกรณ ี
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หมายเหต ุ

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาพ

อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ

ความปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัที�สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี�ปุ่ น / การนําสิ�งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเที�ยวบนิ ซึ�ง
ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั �งหมดหรอืบางส่วน นอกจากนี�ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของ

เงนิสกุลเยน 
2. ในกรณีที�เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงนิมดัจําหรอืค่าทวัร์ได้ก็

ต่อเมื�อทางสายการบนิและโรงแรมที�พกัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั �นใหแ้ลว้เท่านั �น 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ�นและมี

เหตุทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการคนืเงนิ

จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 

ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากที�ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน

ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื�อนไขต่างๆ ที�ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก

ประการ 

 
 

 

 


