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  VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตยอ์ทุยั โดยสายการบิน  
ไทย แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์สู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ชิสึโอกะ ยามานาชิ โตเกียว นาริตะ 

 
เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึ�งตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7  

สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยคุใหม่และเชญิดื�มนํ/าศกัดิ 0สทิธิ 0 3 สาย 
 มิเอะ ชมเทศกาลประดบัไฟที�มชีื�อเสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญี�ปุน่ที�สวนนาบานะโนะซา

โตะ และชอ้ปปิ/งสุดเพลนิที� แจส๊ดรีม นากาชิม่า เอาท์เลท็ 
ชิสึโอกะ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที�เพาะพนัธุป์ลาไหลชื�อดงั  
ยามานาชิ สนุกสนานกบักจิกรรมเล่นสเลทที�ลานสกีเยติ, เพลดิเพลนิกบัการเกบ็ผลสตรอเบอรรี์�

สดๆ จากสวน 
โตเกียว          ชอ้ปปิ/งสุดเหวี�ยง ณ ใจกลางกรงุโตเกยีว ย่านชินจกู,ุ เขา้สกัการะเจา้แมก่วนอมิและ

ถ่ายรปูคู่กบัประตูสายฟ้าที�วดัอาซากสุะ 
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กาํหนดการเดินทาง  
27-31 ธนัวาคม / 28 ธนัวาคม-1 มกราคม 2562 / 29 ธนัวาคม – 2 มกราคม 2562 

วนัแรก             สนามบินดอนเมือง >> โอซาก้า 

11.00 น.  พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชั Hน 3 เคาน์เตอร ์4  
สายการบินไทยแอรเ์อเซีย เอก็ซ์ เพื�อเตรียมตวัเดินทางและผา่นขั Hนตอนการ
เชค็อิน 

14.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบิน
ไทย แอรเ์อเซียเอก็ซ ์แอรบ์สั เอ 330-300 เที�ยวบินที� XJ 610  
มีบริการอาหารร้อนและนํHาดื�มบนเครื�องบิน  
(อาหารและเครื�องดื�มอื�นๆ ทุกชนิด ต้องชาํระเงินซืHอเพิ�มเติม)  

21.55 น.   เดินทางถึงสนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี�ปุ่ น  
หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและขั Hนตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว

 นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัที�สอง          โอซาก้า >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> มิเอะ >> แจส๊ดรีม นากาชิม่า เอาทเ์ลท็ >>  
                         สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ >> นาโกย่า 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เพื�อนําท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดันํHาใส ที�ตดิรอบ
สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวดัที�ใหญ่และ
เก่าแก่ตั /งอยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมท่ีอนซุงวางเรยีงซ้อนกนัตามแนวนอน
ตั /งจากพื/นดนิขึ/นมารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ซึ�งไม่ใช้ตะปูสกัตวั ใช้วธิกีารเขา้
ลิ�มเหมอืนเรอืนไทย วดันี/มอีายุเก่าแก่ยิ�งกว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี นมสัการพระ
โพธสิตัว์อวโลกเิตศวร จากระเบยีงแห่งนี/สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที�สวยที�สุดในกรุง
เกยีว มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึ
และเชิญดื�มนํ/าศักดิ 0สิทธิ 0สามสายอันเกิดขึ/นจากธรรมชาติที�ไหลมาจากเทือกเขา 
จากนั /นเดนิตามทางสมัผสักบัรา้นคา้ญี�ปุ่นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลอืกซื/อสนิค้า
พื/นเมอืง ที�ระลกึ เกี�ยวกบัญี�ปุ่นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิที�ขึ/นชื�อที�สุดของญี�ปุ่น เป็น
ต้นกําเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของญี�ปุ่น ทั /งด้วยแป้งที�เหนียวนุ่มเป็น
พเิศษ กบัไส้ถั �วแดงขนานแท้ หรอืประยุกต์เป็นไส้สตอเบอรร์ี� ช็อกโกแลต ฯลฯ ผกั
ดองญี�ปุ่น สําหรบัคนที�ชอบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวาดอง หวัไชเท้า มะเขอืยาว 
ฯลฯ, ชาเกียวโต ที�ขึ/นชื�อไม่แพ้ จงัหวดัชซิูโอกะ ที�ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยให้
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ผวิพรรณเปล่งปลั �ง, เครื�องเซรามคิญี�ปุน่ ทั /งกานํ/าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที�ระลกึ 
อกีมากมายนานาชนิด 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิเอะ เพื�อช้อปปิ/ งที�แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ต 

(Jazzdream Nagashima Outlet) หนึ�งใน Mitsui Outlet Park ซึ�งเป็น Outlet 
Mall ขนาดใหญ่ ดว้ยพื/นที�กว่า 39,300 ตารางเมตร ที�นี�จงึรวบรวมรา้นคา้แบรนด์
เนมชั /นนํา รา้นอาหารญี�ปุ่นและสญัชาตอิื�นๆ มากมาย มรีา้นคา้มากกว่า 240 รา้น
ให้ท่านได้เลือกชิมเลือกช้อปกันตามอัธยาศัย โดยที�นี�เลือกออกแบบให้มสีไตล์
คล้ายๆ กบัเมอืงนิวออรล์นีส ์ซึ�งเป็นเมอืงท่าทางตะวนัตกของอเมรกิา จากนั /นนํา
ท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ เป็นสวนดอกไมท้ี�ไดร้บัความนิยม
จากชาวญี�ปุน่เป็นอยา่งมาก เพราะมกีารจดัแสดงพนัธุด์อกไมห้ลากหลายทั /งในและ
ต่างประเทศ ซึ�งในแต่ละฤดูก็จะมกีารจดัพนัธุ์ดอกไมเ้ปลี�ยนแปลงกนัออกไป โดย
ในช่วงเดอืนตุลาคม จะมเีทศกาลประดบัไฟที�สวนดอกไมใ้นช่วงหวัคํ�า ซึ�งการจดั
แสดงเทศกาลประดบัไฟหรือ illumination นั /น เป็นที�นิยมของชาวญี�ปุ่นและ
ชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยในแต่ละปีจะมธีีมที�แตกต่างกนัไป ได้เวลาอัน
สมควร นําท่านเดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า 

คํ�า อิสระอาหารคํ�าตามอธัยาศยัภายในสวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ  
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

วนัที�สาม          นาโกย่า >> ทะเลสาบฮามานะ >> ลานสกีเยติ >> เกบ็สตรอเบอรร์รี� >>  
                         ทะเลสาบคาวากจิูโกะ 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที�เพาะพนัธุป์ลาไหลที�ใหญ่ที�สุดใน

ภมูภิาคจบุู และยงัเป็นจุดแวะพกัรถที�ใหญ่ที�สุดสําหรบันักท่องเที�ยว ภายในบรเิวณ
นั /นจะมรีา้นค้ามากมายที�ขายสนิค้าที�มสี่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิ/มลอง
พายปลาไหลและเลอืกซื/อผลติภณัฑต่์างๆ กลบัไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชญิ
ท่านเพลนิตากบัทศันียภาพอนัแสนงดงามของสองข้างทางที�อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ธรรมชาต ิ 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านสมัผสัประสบการณ์ความสนุกสนานท่ามกลางหมิะสขีาวโพลนที� ลานสกีเย

ติ ลานสกีที�ตั /งอยู่ที�บริเวณภูเขาไฟฟูจิ  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรม
กระดานเลื�อนหมิะอย่างจุใจ  (หากท่านต้องการเขา้ร่วมกจิกรรมอื�นๆ ของทางลาน
สกเีช่น สกหีรอืสโนวบ์อรด์ ท่านต้องชําระค่ากจิกรรมต่างๆ เอง ไม่ไดร้วมอยู่ในค่า
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ทวัร ์// รายการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงสถานที�เล่นกระดานเลื�อนหมิะ ไดต้ามความ
เหมาะสม) จากนั )นเดนิทางสู่ สวนสตรอเบอรรี์� เพื/อใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ์
การเก็บสตรอเบอรร์ี/สดๆ ทานได้ไม่อั )น ซึ/งการปลูกผกัและผลไมใ้นประเทศญี/ปุ่น
นั )น จะเน้นในเรื/องของความสะอาดและปลอดสารเคม ีท่านสามารถเดด็สตรอเบอรร์ี/
หวานๆลกูโตๆทานไดใ้นทนัทโีดยไมต่อ้งกลวัสารเคมปีนเปื)อน  
ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรมระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที�พกั  
*** อิ�มอร่อยกบัมืHอพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาป ู ให้ท่านได้ลิHมลองรสชาติปพูร้อมนํHาจิHม
สไตลญี์�ปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอื�นๆ อีกหลายชนิด ***  
***จากนัHนอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํHาแร่ธรรมชาติ เชื�อว่าถ้าได้แช่
นํHาแร่แล้ว จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึHน*** 

 

วนัที�สี�             ทะเลสาบคาวากจิูโกะ >> โตเกียว >> วดัอาซากสุะ >> ช้อปปิH งย่านชินจกู ุ>>   
                       สนามบินนาริตะ 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. ออกเดนิทางเขา้สู่ เมืองโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี�ปุ่น นําท่านเขา้ชม วดั

อาซากสุะ หรอืมชีื�ออยา่งเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ(Sensoji) แต่นิยม
เรยีกว่าวดัอาซากุสะ เนื�องจากตั /งอยู่ในเขตอาซากุสะ เป็นวดัในศาสนาพุทธ โดยมี
พระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที�ประตูทางเขา้วดั
มโีคมสแีดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถอืเป็นสญัลกัษณ์หนึ�งของวดัที�นักท่องเที�ยวนิยม
ถ่ายรปูไวเ้ป็นที�ระลกึ ประตูแห่งนี/มชีื�อว่าประตูคามนิาร ิแปลไดว้่าประตูสายฟ้า ชื�อ
ของประตูจะเขยีนอยูบ่นโคมสแีดงลูกใหญ่ เมื�อผ่านเขา้มาจะพบกบัถนนนากามเิสะ 
สองข้างทางมรี้านค้าให้เดนิชมและชมิได้เพลนิๆ โดยมขีองที�ระลกึสไตล์ญี�ปุ่นให้
เลอืกซื/อ ขนมจากรา้นต่างๆ ส่งกลิ�นหอมเย้ายวนชวนให้ลิ/มลอง สุดถนนเป็นซุ้ม
ประตูที�มโีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุม้หนึ�งคอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย ์พอ
เดนิผ่านเขา้มาในบรเิวณวดัจะเหน็กระถางธูปขนาดใหญ่ตั /งอยู่กลางแจง้ มผีูค้นยนื
โบกควนัธูปเขา้หาตวัเอง เชื�อกนัว่าจะทําใหโ้ชคด ีและมกีระถางกํายานตั /งอยู่ด้วย 
การโบกควนักํายานเขา้หาตวัเชื�อว่าจะช่วยให้หายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนก็จะ
โบกควนักํายานไปที�อวยัวะส่วนนั /น  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านชินจกู ุย่านชอ้ปปิ/งชื�อดงั ที�ไม่ว่านักท่องเที�ยวจากชาตใิดๆ 
ก็ต้องมาช้อปปิ/ งที�ย่านแห่งนี/  เนื� องจากมีสินค้ารองรับกับความต้องการของ
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นกัท่องเที�ยว อสิระใหท่้านเลอืกซื/อสนิคา้ตามอธัยาศยัอาทเิช่น สนิคา้อเิลค็ทรอนิกส ์
เสื/อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื�องสําอาง ฯลฯ ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ 
สนามบินนาริตะ เพื�อทาํการเชค็อนิ 

20.40 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บสั เอ 
330-300 เที�ยวบินที� XJ 607 
มีบริการอาหารร้อนและนํHาดื�มบนเครื�องบิน  
(อาหารและเครื�องดื�มอื�นๆ ทุกชนิด ต้องชาํระเงินซืHอเพิ�มเติม)  
 
 

 

วนัที�ห้า            สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ 

01.20 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 
 
 
 
กาํหนดการเดินทาง  
27-31 ธนัวาคม / 28 ธนัวาคม - 1 มกราคม 2562  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั�วเครื�องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 36,900.- 

สําหรับท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 7,900.- 
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กาํหนดการเดินทาง  
29 ธนัวาคม – 2 มกราคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 

 

*ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบั  ท่านละ 1,000 บาท โดยเรียกเกบ็พร้อม
กบัค่าทวัรส่์วนที�เหลือ* 

 
 

หมายเหต ุ
 

1. การเดนิทางในแต่ละครั /งจะต้องมผีู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึ/นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 0ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนั /นๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ 0ไมค่นืค่าทวัร ์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 ้

5. ไมม่รีาคาสาํหรบัเดก็ 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั�วเครื�องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 40,900.- 

สําหรับท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 7,900.- 
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อตัราค่าบริการนีHรวม 
 

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�องไดท่้านละ 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
หอ้งพกัใหท่้านเป็นแบบหอ้งทวนิ+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�คอยอํานวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทั /งนี/เป็นไปตามเงื�อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

*** เดก็อายตุํ�ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึ/นไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีงครึ�ง
เดยีว *** 
7. ค่าภาษนํี/ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที� 23 พฤษภาคม 2561 และท่านตอ้งชําระเพิ�มเตมิ 

ในกรณทีี�ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ�มภายหลงัจากที�ท่านไดท้ําการจองทวัรแ์ลว้ 
อตัราค่าบริการนีHไม่รวม 

 

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 20 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิ�มเตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเที�ยวบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
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6. ค่านํ/าดื�มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารนํ/าดื�มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เงื�อนไขการชาํระเงิน   

 

1. กรณุาชําระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท  
2. กรณุาชําระค่าทวัรส์่วนที�เหลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการ 
3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการหรอืน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 

 
การยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนั /นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 0ในการคนื
เงนิมดัจาํทั /งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 0ในการคนื
ค่าทวัรท์ั /งหมด 

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

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

5. กรณทีาํการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ 0ในการคนื
เงนิค่าตั ]วและค่าทวัรทุ์กกรณ ี

4. . 
 
 
หมายเหตุ 
 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 0ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั /งนี/ขึ/นอยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัที�สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี�ปุ่น / การนําสิ�งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเที�ยวบนิ ซึ�ง
ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั /งหมดหรอืบางส่วน นอกจากนี/ทางบรษิทัขอ
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สงวนสทิธิ 0ในการเปลี�ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั /งนี/ขึ/นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที�เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงนิมดัจําหรอืค่าทวัร์ได้ก็
ต่อเมื�อทางสายการบนิและโรงแรมที�พกัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั /นใหแ้ลว้เท่านั /น 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ/นและมี
เหตุทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ 0ในการคนืเงนิ
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ/นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากที�ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื�อนไขต่างๆ ที�ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 
 

 
 
 


