
 GRAND NIKKO TOKYO IN AUTUMN 6D3N BY TG    1 | P a g e  

 
 

 

GRAND NIKKO TOKYO IN AUTUMN 

6 DAY 3 NIGHTS 

BY THAI AIRWAY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง: 19 – 24  ตุลำคม 2562 

 

 

 

 

 
 
 



 GRAND NIKKO TOKYO IN AUTUMN 6D3N BY TG    2 | P a g e  

   ก ำหนดกำรเดินทำง 

 19.30 น.         คณะพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ  

  ชัน้ 4 ประตู 2 แถว C เคำน์เตอรส์ำยกำรบินไทย เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและดูแลดา้นเอกสาร 

เช็คอินและสมัภาระในการเดินทาง  

22.45 น.         เหิรฟ้าสูป่ระเทศญี่ ปุ่นโดย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 682 

06.55 น. เดินทางถึง สนำมบินฮำเนดะ ประเทศญี่ ปุ่น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

ภูเขำไฟฟจิู(mount Fuji) เป็นภูเขาที่ มีช่ือเสียงทัว่โลกเป็นสญัลกัษณข์องญ่ีปุ่น มีความสูงท่ีสุดในประเทศ 3,776 

เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล มีนักปีนเขามากมายที่ ปรารถนาที่ จะไปพิชิตยอดของมนั “ท่ีราบสูงอิซุ”เป็นรีสอรท์แถบคนั

โตท่ีไดร้ับความนิยม,มีพิพิธภณัฑท่ี์ไมเ่หมือนใครมากมาย “เมืองน ้าพุรอ้นอิโต” ซ่ึงขนาบ  ขา้งดว้ยทะเลและภูเขา

และเป็นท่ีรูจ้กัในฐานะของ “เมืองน ้าพุรอ้น” ตัง้อยูท่างทิศ

ตะวนัออกของอิซุ สว่น “ทางตะวนัตกของอิซุ”นั้นเต็มไปดว้ย

ชายฝั่งทะเลท่ีสวยงามและน ้าพุรอ้นท่ีคอยชว่ยคลายความ

เหน่อยลา้ของนักทอ่งเท่ียว น ้าพุรอ้นกลางแจง้ท่ีสามารถชม

ภูเขาไฟฟจิูก็มีไวค้อยบริการ 

เจดียชู์เรโตะ(Chureito Pagoda) เป็นเจดียห์า้ช ัน้บนเนิน

เขาที่ สามารถมองเห็นเมืองฟจิูโยชิดะ(Fujiyoshida City) และ

ภูเขาไฟฟจิูในระยะไกลไดอ้ยา่งชดัเจนและงดงาม เจดียน้ี์ตัง้อยูบ่นศาลเจา้อาราคุระเซนเกน(Arakura Sengen 

Shrine)  ซ่ึงถูกสรา้งข้ึนเพ่ือระลึกถึงสนัติภาพปี 1963 ซ่ึงจากตวัอาคารหลกัของศาลเจา้ตอ้งข้ึนบนัไดไปเกือบ 

400 ขัน้นักทอ่งเท่ียวจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟจิูร่วมกบัเจดียห์า้ช ัน้ โดยเฉพาะในชว่งฤดูใบไมผ้ลิ

ท่ีดอกซากุระบานประมาณกลางเดือนเมษายน และฤดูใบไมร่้วงประมาณคร่ึงเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน จะ

เป็นจุดชมธรรมชาติท่ีนิยมเป็นอยา่งย่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง       รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  ป้ิงย่ำงบนหินภูเขำไฟ  

 

 

 

 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง (1) กรุงเทพ ฯ – สนำมบินฮำเนดะ - - - 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (2) สนำมบินฮำเนดะ–ภูเขำไฟฟจิู–เจดียชู์เรโตะ-นัง่กระเชำ้ คำชิ คำชิ 

(ชมใบไมเ้ปล่ียนสี) - ออนเซ็น   

✓ ✓ ✓ 
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กระเชำ้คำจิคำจิ Kachi Kachi Ropeway ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมตอ่ชายฝั่งตะวนัออกของทะเลสาบคาวากู

จิโกะ กบัดาดฟ้าชมวิวใกลย้อดภูเขาเทนโจ(Mount Tenjo) สูง

ประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลท่ีมีทศันียภาพอนั

งดงามของทะเลสาบดา้นลา่งรวมกบัภูเขาไฟฟจิู นักทอ่งเท่ียวท่ี

ตอ้งการความทา้ทายมีเสน้ทางเดินป่าจากดาดฟ้าชมวิวลงเนินไป

ยงัสถานีกระเชา้ดา้นลา่ง ใชเ้วลา 30 นาทีเหนือดาดฟ้าชมวิวข้ึน

ไปประมาณ 300 เมตร เป็นยอดภูเขาเทนโจท่ีตัง้ของศาลเจา้

เล็กๆตอ่จากนั้นมีเสน้ทางเดินไปยงัภูเขามิสึโทเกะ(Mount 

Mitsutoge) เสน้ทางยอดนิยมเพ่ือไปชมวิวภูเขาไฟฟจิูท่ีสวยงาม 

น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  TOMINOKO KAWAKUJIGO HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

ค ำ่         รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  อ่ิมอร่อยกบัขำปยูกัษแ์บบไม่อัน้ 

  อิสระทุกท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆ ท่ีเรียกว่ำ“ออนเซ็นเพ่ือสุขภำพและผิวพรรณท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

เกำะเอโนชิมะ(Enoshima) เป็นเกาะทอ่งเท่ียวเล็กๆนอกชายฝั่งของเมืองคามาคุระ ท่ีอยูใ่กลก้บัโตเกียว จึงเป็นท่ี

นิยมในหมูห่นุ่มสาว ทัง้ออกเดท หรือเลน่เซิพกนัท่ีน่ี ตวัเกาะจะเช่ือมตอ่กบัแผน่ดินใหญด่ว้ยสะพาน ภายในเกาะมี

สถานที่ ทอ่งเท่ียวหลากหลาย เชน่ ศาลเจา้ สวนสาธารณะ หอชมวิว และถ า้ เป็นตน้ 

เมืองเก่ำคำวำโกเอะ(Kawagoe’s Warehouse District) นับเป็นยา่นท่ีมีเสน่ห์และมีความเป็นเอกลกัษณ์

มากๆ โดยจะอยูท่างทิศเหนือของสถานีรถไฟ Kawagoe ประมาณ 2 กิโลเมตร ถนนหลกัจะยาวประมาณ 700 

เมตร แตร่ะหวา่งสองขา้งทางของถนนเสน้น้ีจะมี ตรอกซอก

ซอย ท่ีสามารถเเดินเท่ียวเขา้ไปไดอี้กยาวๆกั  นเลย ซ่ึงส่ิงท่ี

ท าใหย้า่นเมืองเกา่แห่งน้ีฮอตฮิตในหมูน่ักทอ่งเท่ียวก็ตรงท่ีท ั่ว

ท ัง้ยา่นเต็มไปดว้ยบา้นเรือนสไตลส์มยัเอโดะตลอดแนวยาว

สองขา้งทาง ท่ีบอกเลยวา่ดูแลดีมากๆจนน่าเหลือเช่ืออยา่งกบั

หลุดเขา้มาในสมยันั้นเลย ในสมยักอ่นเน่ืองจากเมืองคาวา

โกเอะเจริญรุ่งเร่ืองทางดา้นการคา้ขายเป็นอยา่งมากเปรียบได ้

กบัโตเกียวในปัจจุบนัเลยทีเดียว บริเวณน้ียงัเคยมีโกดงัเก็บ

ของอยูห่ลายแหง่ตัง้แตส่มยักอ่น จากการท่ีพอ่คา้แมค่า้จึงร ่ ารวยและมีการสรา้งอาคารตา่งๆข้ึนเร่ือยๆ บางอาคาร

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3) เกำะเอโนชิมะ – เมืองเก่ำคำวำโกเอะ – คินูกะว่ำออนเซ็น  

(แต่งชุดยูกะตะเดินชมเมือง) 

✓ ✓ ✓ 



 GRAND NIKKO TOKYO IN AUTUMN 6D3N BY TG    4 | P a g e  

ก็มีอายุเกา่แกแ่ละยงัคงความดัง้เดิมมาจนถึงปัจจุบนัก็มี ท าใหย้า่นน้ีมีฉายา Koedo Kawagoe หรือแปลไดว้า่ ลิต

เต้ิลเอโดะ (Little Edo) ท่ีสามารถแปลๆตรงๆตามภาษาไทยก็เอโดจ๋ิวน่ีแหละ โดยค าวา่ “kura” แปลวา่ โกดงั จึง

เป็นท่ีมาของช่ือถนน Kurazukuri ซ้ือเป็นเสน้ท่ีคนนิยมเดินเท่ียวชมตึกรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมือง

น้ีนั่นเอง บอกเลยวา่ถา้มาเท่ียวเมืองคาวาโกเอะแลว้ไมว่า่เช็กอินท่ีแลนดม์าร์กแห่งน้ีแลว้นั้นถือวา่มาไมถึ่งเลย

ทีเดียวเชียว 

เท่ียง         รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

ใส่ชุดยูกะตะเดินชมเมือง 

คินูกะว่ำออนเซน-Kinugawa Onsen เป็นเมืองน ้าพุรอ้น

ท่ีมีช่ือเสียง ตัง้อยูริ่มแมน่ ้าคินุงาวะ ในจงัหวดัโทจิกิ ภายใ  

นเมืองเต็มไปดว้ยโรงแรม และท่ีพกัเรียวกงัขนาดใหญ ่พรอ้ม

กบัแหลง่บนัเทิงตา่งๆ เชน่ TobuWorldSquare และ Nikko 

Edomura themeparkปัจจุบนัเมืองแห่งน้ีไดร้ับการพฒันา

อยา่งกวา้งขวางในชว่งทศวรรษท่ีผา่นมา และยงัใกลก้บัเมือง

นิกโกอี้กดว้ย ท าใหก้ารเดินทางสะดวกมากข้ึนดว้ยเสน้ทาง

รถไฟ Tobu rail pass  

น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม KINUGAWA PLAZA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ     

ค ำ่                        รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

    น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆ ท่ีเรียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผิวพรรณท่ีดี 

 

  

 

 

 

 

 

   เชำ้                    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

ศำลเจำ้โทโชกุ( Toshogu Shrine) นับเป็นศาลเจา้ที่

เปรียบเสมือนแลนดม์าร์กส าคญัของเมืองนิกโกเ้ลย เรียกได ้

วา่ไมว่า่ใครท่ีมาเมืองน้ีแลว้ถา้ไมม่าศาลเจา้โทโชกุเน่ียเหมือน

มาไมถึ่งเลยทีเดียว เน่ืองจากศาลเจา้แหง่น้ีนั้นถูกสรา้งข้ึน

เพ่ืออุทิศใหก้บัเทพแหง่แสงสวา่ง อีกทัง้ยงัเป็นท่ีพ านักอาศยัท่ี

สุดทา้ยของ โชกุน  Tokugawa Ieyasu ท าใหก้ลายเป็นวดั

เกา่แกท่ี่เป็นสญัลกัษณข์องเมืองนิโกอ้นัมีความส าคญักบัประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นมากที่ สุดแหง่หน่ึงก็วา่ได ้ ในตอน

แรกนั้นบริเวณศาลเจา้แหง่น้ีถูกใชเ้ป็นสถานที่ส าหรับฝั่งศพ ตอ่มาจึงก็มีการสรา้งอาคารและขยายศาลเจา้

เพ่ิมเติมจนมีขนาดใหญอ่ยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนันั่นเอง 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง (4) ศำลเจำ้โทโชกุ – สวนผลไม ้– สวนฮิตำชิซีไซตป์ำรค์ -โตเกียว ✓ ✓ ✓ 
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สวนผลไม ้ใหท้า่นไดล้ิ้มรสตามฤดูกาล ใหท้า่นเพลิดเพลินกบัการท ากิจกรรมเก็บผลไมส้ดๆในสวน และได ้

รับประทานผลไมส้ดๆจากตน้ พรอ้มเก็บพรอ้มความประทบัใจไมรู่ลื้ม 

  เท่ียง          รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

สวนฮิตำชิ(Hitachi Park) เป็นสวนริมทะเล

ขนาดใหญ ่ท่ีมีช่ือเสียงดา้นทุง่ดอกไมท่ี้สวยงาม 

โดยเฉพาะทุง่ดอกโคเชีย(Kochia)ท่ีโดยปกติจะ

มีสีเขียว และจะเปล่ียนเป็นสีแดงในช่วงฤดู

ใบไมร่้วงอยูท่ี่เมืองฮิตาชินากา(Hitachinaka) 

ของจงั  หวดัอิบารากิ อยูห่า่งจากเมืองโตเกียว

ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 130 กิโลเมตรท่ีสวนริมทะเลฮิตำชิ ซีไซด์ ปำรค์ (Hitachi 

Seaside Park)สามารถเดินทางไปทอ่งเท่ียวไดต้ลอดทัง้ปีเพราะจะมีดอกไม ้สายพนัธต์า่งๆท่ีจะสลบักนับาน

ตลอดเวลา รวมทัง้ยงัมีโซนของสวนสนุกที่ ช่ือวา่ Pleasure Garden เปิดใหบ้ริการตลอดเวลาดว้ย 

เมืองโตเกียว หรือช่ืออยา่งเป็นทางการวา่มหานครโตเกียว หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงคือเอโดะ เป็นเมืองหลวงของ

ประเทศญ่ีปุ่น มีระบบการปกครองแบบพิเศษซ่ึงรวมการปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไวด้ว้ยกนั ท ัง้น้ี เขต

อภิมหานครโตเกียวจดัวา่เป็นเขตเมืองท่ีใหญท่ี่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแลว้มีประชากรอาศยัอยูร่าว 

35,237,000 คน 

   ค ำ่                     รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

          น ำท่ำนสู่ที่พกั โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ำ    

 

 

 

 

 

 

 เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  ย่ำนชินจูก(ุShinjuku) แหลง่บนัเทิงและแหลง่ 

  ชอ้ปป้ิงขนาดใหญใ่จกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์

รวมแฟชั่นเก๋ๆ เทห่์ๆ ของเหลา่บรรดาแฟชั่นนิสตา้ มี

สถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยก์ลางของของยา่นน้ี 

ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถ  านีท่ีคึกคกัที่ สุดในญ่ีปุ่น ในแตล่ะวนัมี

ผูค้นจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนท่ีใชบ้ริการสถานีแหง่น้ี 

ทางดา้นตะวันตกย่านน้ีท่ีเต็มไปดว้ยตึกระฟ้าหลาย

อาคาร มีท ัง้โรงแรมชัน้ ตึกแฝดท่ีเป็นส านักงานรัฐบาลซ่ึงดา้นบนของตึกน้ีเปิดใหป้ระชาชมเขา้ชมฟรี ส่วน

ทางดา้นตะวนัออกนั้นคือ คาบูกิโชะ เป็นยา่นท่ีเต็มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้, รา้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญอ่ยา่ง 

Big Camera และยา่นบนัเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ี่สุดในญี่ ปุ่น 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง (5) ย่ำนชินจูก ุ– ย่ำนโอไดบะ – สนำมบินฮำเนดะ ✓ - - 
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 เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั  

  ย่ำนโอไดบะ(Odaiba) คือเกาะท่ีสรา้งข้ึนไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บนัเทิงตา่งๆในอา่วโตเกียว  

  ไดร้ับการปรับปรุงใหมี้ช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในชว่งหลงัของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ี 

  สวยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ แตก็่ยงัคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณข์องพ้ืนท่ีสีเขียว 

หำ้งสรรพสินคำ้ไดเวอรซิ์ต้ีโตเกียว (DiverCity 

Tokyo Plaza) หา้งสรรพสินคา้ที่ เปรียบเสมือนแลนด์

มาร์กของยา่นโอไดบะ(Odaiba)ในเมืองโตเกียว

(Tokyo) ส่ิงท่ีท าใหห้า้งน้ีดงัสุดๆตอ้งยกใหเ้จา้หุน่ยนต์

กนัดัม้ขนาดใหญย่กัษ์ท่ีต ัง้ตระหงา่นอยูด่า้นหนา้น่ีเอง 

เรียกไดว้า่ถา้มาโอไดบะแลว้ไมแ่วะมาปักหมุดหา้งน้ีน่ี

พลาดอยา่งแรง  บอกเลยวา่ขนาดไมไ่ดเ้ป็นสาวกเจา้

หุน่กนัดัม้ยงัอดท่ีจะต่ืนตาต่ืนใจไปดว้ยไมไ่ดจ้ริงๆ โดย

หา้งสรรพสินคา้ไดเวอร์ซิต้ีโตเกียวไดเ้ปิดใหบ้ริการเม่ือปี 2012 ภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทิง

เพียบ แตท่ี่เดน่สุดก็ตรงมีสว่นนิทรรศการเล็กๆอยูบ่นชัน้ 7 ใหค้นท่ีช่ืนชอบการ์ตูนกนัดัม้เป็นพิเศษไดม้าช่ืนชม

อีกดว้ย ตวัหุน่ยนตห์นา้หา้งๆไมไ่ดมี้ไวเ้ลน่ๆเพราะในตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟสอ่งหุน่ยนต ์ เสียง

ประกอบ และขยบัหวัได ้น่าต่ืนตาต่ืนใจไมน่อ้ยเลย 

   ค ำ่                รบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

    น าทา่นเดินทางสูส่นำมบินฮำเนดะ 

 00.20 น.         ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661  

04.50 น.               เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจ

เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 

 

 
 
 
 
 
 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง (6) สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ   -  -  - 
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อตัรำค่ำบริกำร 

วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว เพ่ิม 

19 –24 ตุลำคม 2562 51,900 48,900 45,900 8,900 

รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 31,900 31,900 25,900 - 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 

***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ตอ้งมีผูเ้ดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำนข้ึนไป*** 

หำกมีผูเ้ดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุป๊ หรือเก็บค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติม 

 

อตัรำน้ีรวม 

✓ ราคาน้ีรวมภาษีน ้ามนั ณ วนัท่ี 31 พ.ค. 2562 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัภาษีน ้ามนัข้ึน หากทางสายการ

บินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม โดยทางบริษัท จะแจง้ใหท้ราบกอ่นการออกตัว๋เคร่ืองบิน 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป -กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางรายการท่ีระบุเทา่นั้น 

✓ คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการท่ีระบุเทา่นั้น  

✓ คา่พาหนะรับสง่ตามรายการน าเท่ียวที่ ระบุเทา่นั้น   

✓ คา่โรงแรมหอ้งพกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้งตามรายการท่ีระบุเทา่นั้น     

✓ คา่อาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเทา่นั้น       

✓ คา่เขา้ชมสถานที่ ตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุเทา่นั้น 

✓ คา่กระเป๋าเดินทางทา่นละ 30 กิโลกรัม 

✓ บริการน ้าวนัละ 1 ขวด 

✓ บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 

✓ คา่ทิปไกดแ์ละคนขบั 

✓ คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไมถึ่ง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินทา่นละ 500,000 บาท ...)  

 

อตัรำน้ีไม่รวม 

  คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซา่เขา้ประเทศญี่ ปุ่น 

 คา่ท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือในรายการ เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเติมจากรายการท่ีทางบริษัทฯ 

จดัให ้เป็นตน้   

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนักเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 30 กิโลกรัมตอ่ทา่น 

 คา่ธรรมเนียมในการย่ืนใบอนุญาตส าหรับคนตา่งดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 

 คา่ภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% ซ่ึงตอ้งจ่ำยเพ่ิมจำกรำคำค่ำทวัร ์
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เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

เม่ือทา่นท าการจองทวัร์กบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

• ขอเรียกเก็บมดัจ าคา่ทวัร์ทา่นละ  10,000-20,000 บำท (ข้ึนอยูก่บัชว่งเวลาที่ เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)   

• สว่นท่ีเหลือตอ้งช าระทัง้หมดกอ่นการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท าการ  

 

เง่ือนไขกำรยกเลิก 

 ***กรุณำพิจำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลิกทวัรข์องบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร*์** 

หำกท่ำนไดท้ ำกำรจองทวัร ์ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดร้บัทรำบและยอมรบัเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบรอ้ยแลว้ 

➢ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  45 วนั     ไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย 

➢ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  21-30 วนั    หกัคา่มดัจ า   

➢ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  15-20 วนั   หกัคา่ใชจ้า่ย  50 % ของราคาทวัร ์

➢ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง    8-14  วนั    หกัคา่ใชจ้า่ย  75 % ของราคาทวัร์ 

➢ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง    1-7  วนั   หกัคา่ใชจ้า่ย  100% ของราคาทวัร์ 

➢ ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่   หกัคา่ใชจ้า่ย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่  ไมว่า่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ ัง้หมด 

***หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก ผูโ้ดยสำรท่ีเดินทำงตอ้งรบัทรำบ และยินยอม ก่อนกำรเดินทำง) 

 

1. รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณท์างการเมือง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ี์เหนือการควบคุมจากทางบริษัททวัร์ฯ) โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้

เป็นส าคญั 

2. หากทา่นยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อ ัคคีภยั  

ท ัง้ๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีทา่นเดินทางทอ่งเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัรท์ ัง้หมด หรือบำงส่วนใหก้บัท่ำน 

3. หากสถานท่ีทอ่งเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษั ทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใชจ่้ำย 

เน่ืองจากทางบริษัทไดท้  าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยไปแลว้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ ัง้หมด หรือบำงส่วนใหก้บัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมี ส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ ทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  

** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา่ อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ีพ านักอยูใ่น

ประเทศไทย 

    *** ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนค่าทัวรทั์ง้หมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน หากเกดิเหตุการณด์งักล่าว *** 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรมท่ีพกั       สมัภำระ และ ค่ำพนกังำนยกระป๋ำ 

 

• ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 

ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-

กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการ

เล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่น

ตา่งท่ีสายการบิน และบริษัท

ทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนั่ง

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บินเป็นผูก้  าหนด 

• ในกรณียกเลิกการเดินทาง 

และไดด้ าเนินการออกตัว๋

เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 

REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้ง

รอ REFUND ตามระบบของ

สายการบินเทา่นั้น 

• เน่ืองจากการวางแปลน

แบบหอ้งพกัของแตล่ะ

โรงแรมแตกตา่งกนั จึง

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เด่ียว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin / Double) และ 

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 

เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 

• กรณีมีงานจดัประชุม

นานาชาติ ( Trade Fair) 

เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึน

มาก และหอ้งพกัในเมือง

เต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ในการปรับเปล่ียน หรือ

ยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ

เหมาะสม 

 

 

• ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบิน

อนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 

กิโลกรัม ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั การ

เรียกเก็บค ่าน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบิน

ท่ีไมอ่าจปฎิเสธได ้

• ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบิน

อนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนักไมเ่กิน 

7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 

น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 

เซนติเมตร (18 น้ิว) 

• กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ 

น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่

มาตรฐานได ้ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะ

สายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยที่ สมัภาระน ้าหนัก

เกิน (ทา่นตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

• ทางบริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, 

สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 


