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โตเกยีว นาโกยา่ เกยีวโต โอซากา้ 
จุดเด่น 

 

 ครัง้หนึง่ในชวีติขึน้ชมความงามของ ภเูขาไฟฟจู ิ 
 ชอ้ปป้ิงจใุจ ในแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดัง Shinjuku, Mitsui Outlet 
 ถา่ยรปูกับโคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก คามนิารมิง ประตฟู้าค ารณ 
 นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค าอันศักดิส์ทิธิ ์ณ วดัอาซะกซุา่  
 ผอ่นคลายกับการแชน่ ้าแรธ่รรมชาต ิออนเซ็น 
 ขาปยูักษ์ อันเลือ่งชือ่พรอ้มน ้าจิม้รสเด็ด 

 โตเกยีวสกายทร ีTokyo Sky Tree หอคอยสือ่สารทีส่งูทีส่ดุในโลก 
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 ชม ปราสาทโอซากา้ ป้อมปราการอันน่าเกรงขามของโชกนุ โตโยโตม ิฮเิดโยช ิ
 

ชือ่โปรแกรม โตเกยีว นาโกย่า เกยีวโต โอซากา้   
จ านวน 6 วนั 4 คนื 
 
 
 
 
 

วนัที ่ รายละเอยีดการทอ่งเทีย่ว มือ้
อาหาร 

โรงแรม หรอื
เทยีบเทา่ 

D1 กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง) (วนัเช็คอนิ)  
XJ 600 BKK-NRT 23:45-08:00 

- / - / -  

D2 วดัอะซะกสุะ - จดุชมววิ Tokyo Sky Tree -  ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ
**พเิศษ Onsen / ขาปยูักษ์** 

- / L / D Route inn, 
Kawaguchiko 

D3 ภเูขาไฟฟจู ิชัน้ 5 (ขึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศ)  - ศนูย์
แผน่ดนิไหว - ทะเลสาบฮามานะ - สากาเอะ 

B / L / 
D 

Spring Sunny Hotel, 
Tokoname, Nagoya 

D4 เกยีวโต - วดัคนิคาคจุ ิ- วัดฟชูมิ ิอนิาร ิ- ชนิไซบาช ิ B / L / 
D 

Plaza Osaka 

D5 ปราสาทโอซากา้ (ชมรอบนอก) - Mitsui Outlet - Aeon B / - / -  

D6 สนามบนิคันไซ - กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง)   
XJ 611 KIX-BKK 00:10-04:00 

B / - / -  

 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง) 

 
20:45 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตทูางเขา้ 5 

เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR ASIA X โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 
23:45 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน นารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 
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วนัที ่2 นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - หอคอยโตเกยีวสกายทร ี- ชนิจกู ุ

 
08:00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน นารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.) 

หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ย ส าคัญ!! ประเทศ
ญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจับ และปรับ เดนิทางสู ่นครโตเกยีว น าทา่นแวะเยีย่มชม วดัอาซากสุะแคนนอน Asakusa 
Kannon วัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต ภายในประดษิฐานองค ์เจา้แมก่วนอมิทองค า 
ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็น
ทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง ประตูฟ้าค ารณ ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร 
ไดช้ือ่ว่าเป็น โคมไฟทีใ่หญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่อยู่โดยมี ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่มี
ชือ่เสยีงของวดั มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ 
และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาต่อควิกัน เพือ่ซือ้ขนมกลับไป
ฝากคนทีใ่หท้า่นแวะถา่ยรูปคูก่ับหอชมววิทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ีTokyo Sky Tree 
เปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่นัที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงู 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอย
แคนตันทาวเวอรท์ีน่ครกวา่งโจวของจนี ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นใหท้่านไดช้๊อปป้ิง ย่านชนิจูกุ ใจกลางกรุงโตเกยีวเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้
มากมาย อาท ิเครือ่งใชไ้ฟฟ้า นาฬกิาแบรนดด์ังๆ กลอ้ง ถา่ยรปูดจิติอล เกมสต์า่งๆ หรอืสนิคา้
ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ น ไมว่า่จะเป็น 
KOSE, SHISEDO, KANEBO และอืน่ๆ อกีมากมายทีร่าคาคอ่นขา้งถูกกวา่เมอืงไทย และทีจ่ะ
ขาดไมไ่ดเ้ลยก็คอื รา้น 100 เยน ซึง่สนิคา้ทุกอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด 
ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นไดใ้นราคาทีส่บายกระเป๋า 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (เมนู บฟุเฟ่ตข์าปยูักษ์) 
หลังอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกับการแชน่ ้าแร ่ออนเซ็น สปาแบบฉบับญีปุ่่ นแทต้าม
อัธยาศัย 

 
ทีพ่กั Route inn, Kawaguchiko หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัที ่3 
ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 (ข ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) - ศนูยแ์ผน่ดนิไหว - ทะเลสาบฮา
มานะ - ซาคาเอะ 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิMt Fuji ชัน้ 5 โดยรถโคช้แตข่ ึน้อยูก่ับสภาพอากาศวา่สามารถ
ขึน้ไดถ้งึชัน้ไหน ใหท้่านสัมผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิซึง่ภเูขาไฟฟจูเิป็นภเูขาทีย่ัง
ไมด่ับสนทิมคีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 3,776 เมตร และเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องชาวญีปุ่่ น
ทีเ่ชือ่กันวา่เป็นทีส่งิสถติของเทพเจา้ ดังนัน้ภเูขาไฟฟจูจิงึเป็นสถานทีต่อ้งหา้มส าหรับสตรมีา
นานนับรอ้ยๆ ปี ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว Fuji no eki ท่านจะไดรั้บขอ้มูล และขอ้เท็จจริง
เกี่ยวกับการเกดิแผ่นดนิไหวรวมทั้งข่าวแผ่นดนิไหว และการวเิคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบั น , แผ่น เปลือกโลก  seismometers ท านายแผ่นดินไหวสิ่งแวดล อ้มสึนามิ 
Seismologists ท านายอาศัยอยู่ในขณะนี้, วดิีโอ, ขอ้มูล, รูปภาพและอื่นๆ อีกมากมายใน
ปัจจบุันและลา่สดุแผน่ดนิไหวโลก 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Miharashitei Niku) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ ผา่น ทะเลสาบฮามาน่า ทะเลสาบทีเ่พาะพันธุป์ลาไหลทีใ่หญ่
ทีส่ดุในบรเิวณนัน้ อสิระใหท้า่นไดช้มทวิทัศน์ และเลอืกซือ้พายปลาไหลทีข่ ึน้ชือ่เพือ่เป็นของ
ฝากและทานเลน่จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงนาโกยา่ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงยา่น ซาคาเอะ นา
โกย่า Nagoya Sakae ชม และซือ้สนิคา้มากมายเป็นย่านชอ้ปป้ิงดังนาโกย่าเป็นยา่นชอ้ปป้ิง
ขนาดใหญ่ของเมอืงนาโกย่า ที่เพรยีบพรอ้มไปดว้ยรา้นรวงมากมาย อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า, 
อปุกรณ์ตกแตง่บา้น, อปุกรณ์เครือ่งครัว, เสือ้ผา้, เครือ่งส าอาง หรอืเลอืกลิม้ลองอาหาร และ
ขนมสไตลญ์ีปุ่่ นมใีหเ้ลอืกมากมาย 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู บฟุเฟ่ต ์Sutamina Taro) 
 
ทีพ่กั Spring Sunny Hotel, Tokoname, Nagoya หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัที ่4 เกยีวโต - วดัคนิคาคจุ ิ- วดัฟชูมิ ิอนิาร ิ- ชนิไซบาช ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต เป็นเมอืงหลวงเกา่ของประเทศญีปุ่่ นกอ่นทีจ่ะเปลีย่นเป็นเมอืงโตเกยีว 

วา่กันว่าผูใ้ดที่มาเยอืนแดนอาทติยอ์ุทัยแลว้ไม่ไดม้าเยอืนเมอืงเก่าของญีปุ่่ นถอืว่ามาไม่ถงึ
ญีปุ่่ น จากนัน้น าท่านชม ปราสาททองคนิคาคุจ ิน าท่านชมบา้นพักตากอากาศของโชกุน อา
ชคิงะ โยชมิสิ ึจากการต์นูเรือ่งดัง อคิควิซัง เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ชมความงามของตัวปราสาท
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ทีต่ัง้อยูก่ลางน ้า ความงดงามสทีองสะทอ้นลงผนืน ้า ปราสาทแห่งนี้ไดรั้บการยกย่องจากนัก
ประวตัศิาสตรช์าวอังกฤษวา่สรา้งได ้อยา่งกลมกลนืประณีตสวยงามไดส้ดัสว่นเป็นทีส่ดุ 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Kyoto Nagomi) 

น าท่านเขา้ชม ศาลเจา้ฟุชมิอินิารไิทฉะ ตัง้อยู่ในเขตฟุชมิ ิเมืองเกียวโต ชาวบา้นเรียกกัน
โดยท่ัวไปวา่ โออนิารซิัง ตัวโบสถส์รา้งบรเิวณตนีเขาอนิารยิามะ แต่อาณาเขตศาลเจา้ใหญ่
ครอบคลมุภเูขาทัง้ลกู ศาลเจา้อนิารมิมีากกวา่ 30,000 แหง่ท่ัวประเทศ โดยฟชุมิอินิารถิอืเป็น
ศาลเจา้ทีใ่หญท่ีส่ดุ และมปีระวตัศิาสตรย์าวนานถงึ 1,300 ปี ลักษณะพเิศษของทีน่ีค่อืปรมิาณ
เสาโทรอิทิีข่ ึน้ชือ่วา่ เซมบง้โทรอิ ิแมจ้ะชือ่ เซมบง้ (พันตน้) แต่ความจรงิทีน่ี่มเีสาโทรอิมิาก
ถงึกวา่ 10,000 ตน้ทเีดยีว เสาโทรอิทิีต่ัง้เรยีงยาวสดุลกูหลูกูตาพาใหผู้ม้าเยอืนรูส้กึราวถกูดดู
ไปสู่อกีโลกหนึ่ง เดนิทางเขา้ โอซากา้ ใหท้่านไดเ้ดนิเที่ยวหรอืช็อปป้ิงไดต้ามอัธยาศัยใน 
ยา่นชนิไซบาช ิยา่นทีเ่กา่แกแ่ละชคิทีส่ดุในโอซากา้ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้ทัง้แบรนดังอกี
ทัง้ยังมรีา้นอาหารมากมายนับวา่เป็นยา่นช็อปป้ิงทีเ่หมาะกับนักเทีย่วทกุเพศทกุวยั 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (Nago mikan) 
 
ทีพ่กั Plaza Osaka หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัที ่5 ปราสาทโอซากา้ - Mitsui Outlet - Aeon Shopping Center 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ ป้อมปราการอันน่าเกรงขามของโชกนุ โตโยโตม ิฮเิดโยช ิ

ก าแพงหนิแกรนติสงูชันแสดงใหเ้ห็นถงึความน่าอัศจรรยข์องฝีมอืมนุษยใ์นอดตี องคป์ราสาท
ทีส่งูเดน่เปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หท้่านไดศ้กึษาจากแบบจ าลอง ในโบราณวัตถุตา่งๆ และยังเป็น
จดุชมววิของเมอืงโอซากา้ทีง่ดงามอกีดว้ย อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิชืน่ชมธรรมชาตบิรเิวณ
รอบปราสาทโอซากา้ น าท่านตะลุย Shopping ที ่Mitsui Outlet หา้ง Outlet ทีม่เีอกลักษณ์
ในตรงดไีซนอ์าคารทีเ่ป็นดอกไม ้ภายในแบง่ออกเป็นรา้นคา้ตา่งๆมากมายมสีนิคา้หลากหลาย
ประเภทผลัดเปลีย่นกันลดราคา อาท ิเสือ้ผา้ เครื่องแต่งกาย รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา จาก
หลากหลายแบรนดด์ัง เชน่ ADIDAS, Reebok, Seiko, Wacoal, Triumph, Nike, Timberland 
เป็นตน้ อกีทัง้ยังมสีนิคา้เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ตุ๊กตาน่ารักๆ และของเลน่นานาชนดิ จากนัน้ชอ้ป
ป้ิงกันต่อที่ KANSAI AEON SHOPPING CENTER หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ศูนยร์วมแห่ง
สนิคา้ชัน้น านานาชนดิ อาท ินาฬกิา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ยีห่อ้ตา่งๆ และยังม ีรา้น 
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1 0 0  เ ย น  สิ น ค ้ า ที่ มี คุ ณ ภ า พ ดี แ ต่ ร า ค า แ ส น ถู ก   
 

เทีย่ง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
ใหท้่านอสิระไดช้อ้ปป้ิง ณ ออิอน ชอ้ปป้ิงพลาซา่ ศูนยร์วมแห่งสนิคา้ชัน้น านานาชนิด อาทิ
นาฬกิา, กลอ้ง,กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ยีห่อ้ตา่งๆ และยังม ีรา้น100เยน สนิคา้ ทีม่คีณุภาพดี
แตร่าคาแสนถกู   
 

ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 พรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย (กรณุาตรงตอ่เวลา) น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน คันไซ 
 

 
 

วนัที ่6 โอซากา้ - กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง) 

 
00:10 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ611 
 

04:00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 

เดอืน  มนีาคม 

06 ม.ีค. 60 - 11 ม.ีค. 60  35,900 35,900 34,900 9,900 - 

12 ม.ีค. 60 - 17 ม.ีค. 60  35,900 35,900 34,900 9,900 - 

เดอืน  เมษายน 

09 เม.ย. 60 - 14 เม.ย. 60  37,900 37,900 36,900 9,900 - 

24 เม.ย. 60 - 29 เม.ย. 60  36,900 36,900 35,900 9,900 - 

เดอืน  พฤษภาคม 
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อตัราค่าบรกิาร 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทาง
ได ้เพราะจะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนวันเวลาบนิ มฉิะนั้นทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระคา่มัดจ าทัวร ์
หรอืค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับ
เจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแลว้สะกดชื่อ-นามสกุลผดิ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่
ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการ
เดนิทาง ทางบรษัิทจะจัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่าน
ไดร้ะบไุว ้

 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวัน
เดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่รูจั้กกัน กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 
จะตอ้งจา่ยคา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยูก่ับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง 
TRP จะไมม่ใีนบางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บ
เพือ่เป็นสนิน ้าใจกับผูใ้หบ้รกิารในสว่นต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมคา่ใชจ้่ายสว่นนี้เพือ่มอบให ้
หัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 ***หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่ม.ญีปุ่่ นกักตัวไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง
ถกูกักตัว และสง่ตัวกลับประเทศไทย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

 ***หากท่านตดิดา่นตม.ทัง้ฝ่ังประเทศไทยหรอืประเทศญีปุ่่ นท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางท่องเทยีว
ได ้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทัวรใ์ดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ AIR ASIA X 

08 พ.ค. 60 - 13 พ.ค. 60  37,900 37,900 36,900 9,900 - 

14 พ.ค. 60 - 19 พ.ค. 60  35,900 35,900 34,900 9,900 - 

21 พ.ค. 60 - 26 พ.ค. 60  35,900 35,900 34,900 9,900 - 
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 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีาน
เทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกจิกรรมอื่นๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมือง
ใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทัวร ์
 คา่อัตราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์ 
หมายเหต ุ**ในกรณีลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลมุในเรือ่งสขุภาพ 
ทา่นสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษัิท** อัตราเบีย้ประกันเริม่ตน้ 390 
บาท ขึน้อยูร่ะยะเวลาการเดนิทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ พรอ้มพนักงานขับรถที่ช านาญทาง (ไม่รวมทิป
พนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 1,200 บาท 

/ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑ์
น ้าหนักดังนี ้กระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั และ
กรณถีอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมี
การเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนต่าง

ดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี
2 นิ้ว 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท้่าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรับ
หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วี
ซา่)  

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหต ุ
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1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 

ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมดโดยหักค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหา
คณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัย
จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ และเหตสุดุวสิัยบางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัย
ธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน
เครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษัิทจะค านงึถงึความสะดวกของ
ผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง
เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรือสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ
ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้  ทางบรษัิทไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านไดไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใน
กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณี
ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วที่
พ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระ
โดยตรงกับทางทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบุ
ไวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 10,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 

การยกเลกิ 
 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนียม

ในการมัดจ าตัว๋ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 
 


