
 
 

 
 

 

 

 

   นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ของเมืองโตเกียว วัดอาซากุสะ   
   ถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับหอคอยใหม่ล่าสุด TOKYO SKY TREE 

   นําท่านสัมผัสสัญลักษณ์หนึ่งเดียวแห่งแดนอาทิศอุทัย .. ภูเขาไฟฟูจิ  
   นําท่านสัมผัสกับการแช่ออนเซ็น น้ําแร่เพื่อสุขภาพและผิวพรรณ  
   เมนูพิเศษ บุบเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อิ่มอร่อยไม่อั้น  

 
 

 

 

 

 สะสมไมล์ได้แล้ววันนี้ทุกที่นั่ง 50 % 
 บริการบนเคร่ืองระดับมารตรฐาน  
 น้ําหนักกระเป๋าจุได้ 20 กิโลกรัม 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภุมิ 

20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D

โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง 

22.10 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 640  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถ่ินจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

วันที่สอง สนามบินนาริตะ  - โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – วัดอาซากุสะ –  โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจุกุ  

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น  หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

นําท่านสู่ย่าน โอไดบะ  แผ่นดินแห่งใหม่ท่ีเกิดจากการถ่มทะเลด้วยขยะ ... แหล่งรวมเทคโนโลยีลํ้ายุค

และทันสมัย ...  รวมแหล่งช้อปป้ิงและบันเทิงขนาดใหญ่  อาทิ ชิงช้าสวรรค์ใหญ่ที่สุดของโลก ... ท่าน



 
 

 

สามารถลองสัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวที่มี “สะพานเรนโบว์” (Rainbow Bridge) พาดผ่านและมี

แสงสีของกรุงโตเกียวยามค่ําคืนเป็นฉากหลัง ... รวมท้ัง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่

ริมอ่าว (ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์, ค่าเข้าชม และเครื่องเล่นต่างๆ)  นําท่านเดินทางสู่ ไดเวอร์ซิตี้ให้ท่านได้

อิสระช้อปป้ิงในแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกัน

ถึง 154 ร้าน อาทิเช่น Coach, H&M, Chloe, Uniclo, Zara , Daiso 100 

Yen นอกจากการเป็นแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่แล้ว สิงท่ีเป็นไฮไลท์ของ

ที่นี่คือ“GUNDAM Front Tokyo” ที่ซ่ึงเป็นเสมือนหน้าตาของท่ีแห่งนี้

เลยก็ว่าได้ สําหรับ  “GUNDAM Front Tokyo” ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น 

Theme Park แห่งใหม่ท่ีจะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปท่ัว

โลก ส่ิงแรกที่พลาดไม่ได้ก็คือ การถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์  GUNDAM 

RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาดเท่ากับของจริงด้วย

อัตราส่วน 1:1 ตั้งตระหง่านอยู่ที่ลานกว้างด้านทิศใต้ 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นําท่านไปยัง “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ ความเล่ือมใสศรัทธา

เป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคําท่ีประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

กับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคํารณ) ” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่า

เป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก ” แขวนอยู่ โดยมี ถนนร้านค้า

“ถนนนากามิเสะ ” แหล่งรวมสินค้าของท่ีระลึกต่างๆมากมาย 

อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น 

หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหา

ซ้ือได้ที่ถนนแห่งนี้ ...จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “โตเกียว สกายทรี” หรือ โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ เป็น

หอกระจายคล่ืนตั้งอยู่ที่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดใน

ประเทศญี่ปุ่น ที่ความสูง 634.00 เมตร (2 ,080 ฟุต)  โตเกียวสกายทรีได้กลายเป็นหอคอยส่ือสารที่สูง

ที่สุด ในโลก ให้ท่านได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้าชม ช้ันชมวิว)  นําท่านเดินทางสู่มหา

นคร โตเกียว อิสระให้ท่านช็อปป้ิงท่ี  “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะ

ได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็น

จุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด , 



 
 

 

IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, 

เส้ือผ้า, รองเท้าแฟช่ันทันสมัย และเครื่องสําอาง เป็นต้น  (อิสระอาหาร

เย็น) 

 พักที่  SUNSHIN CITY PRICE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม อิสระช็อปปิ้ง   // ซ้ือทัวร์เสริม TOKYO DISNEYLAND  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปป้ิงตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนั่งรถไฟตะลุยมหานครโตเกียว 

(ไม่รวมค่ารถไฟ) โรงแรมที่พักจะอยู่ใกล้กับ "สถานีรถไฟ" 

ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเที่ยวในย่านช้อปป้ิงช่ือดังของ

โตเกียวไม่ว่าจะเป็น "ฮาราจูกุ"  แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัย

สุดๆ ชาวปลาดิบ ... ตื่นตาตื่นใจกับ "แฟช่ัน" หลากหลาย

สไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเท

รนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว

, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นต้น หรือบางท่ีก็หลุดมากจากเกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องท่ีคล่ังไคล้หรืออาจจะ

แต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี ... อิสระให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ใน

ชีวิตประจําวัน ... สําหรับท่านที่ชื่นชอบการช้อปป้ิงสามารถเดินเลือกชมและซ้ือสินค้ามากมายที่มีทั้ง "แบรนด์เนม

ชื่อดัง" หรือ "แฮนด์เมด" ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลก ที่ "ถนนเทคาชิตะ"  ซ่ึงคราคร่ําไปด้วยผู้คน

มากมายและสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย สําหรับท่านที่อยากย้อนวัยสู่ "โลกวัยเยาว์" 

***สําหรับท่านใดจะไป "โตเกียว ดิสนีย์แลนด์"  สามารถเลือกซ้ือทัวร์เสริมได้เพียงท่านละ 2,800 บาท*** (ไม่

รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) ... โดยทัวร์พิเศษจะนําท่านสู่ "Disneyland" ดินแดนหฤหรรษ์สําหรับคนทุกเพศที่ทุ่ม

ทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอัน

หลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก " Western Land" ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า "โจรสลัด" ที่

แสนน่ากลัวใน " Pirates of the Caribbean" สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่าที่ " Jungle Cruise" ท่านจะได้พบกับ

เหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนั่ง "รถไฟ" ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์ 

(สําหรับทัวร์เสริม ... จะไม่มีบริการรับกลับท่ีพัก โดยท่านสามารถรับแผนที่และรายละเอียดการเดินทางกลับสู่ที่

พักจากทางไกด์) 



 
 

 

ข้อแนะน ำ !!! หำกท่ำนมีที่เที่ยวที่อยำกจะไปเป็นพิเศษ กรุณำแจ้งควำมประสงค์กับทำงบริษัทฯก่อนกำรเดินทำง 

เพื่อทำง เจ้ำหน้ำที่ฯ จะจัดเตรียมแผนกำรเดินทำงให้ท่ำนได้อย่ำงครบถ้วน 

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้าน

อร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกียว *** 

 พักที่  SUNSHIN CITY PRICE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – ช้อปปิ้งโกเทมบะ – คาวาคูชิโกะ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นําท่านเดินทางสู่ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท  [Fujiten Snow Resort]  ให้ท่าน

ได้สัมผัสความสนุกสนานกับหิมะท่ีลานสกีและที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟู

จิ ทุกท่านจะได้สัมผัสกับการเล่นหิมะและสนุกสนานกับการเล่น “สกี” 

หรือเลือกสนุกกับ  “สโนว์บอร์ด ”  และเพลิดเพลินกับการ “นั่งเล่ือน

หิมะ”  

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร     จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต ” 

แหล่งรวมสินค้านําเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเส้ือผ้าล่าสุด อาทิ  MK 

Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, 

Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, 

Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟช่ัน Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, 

Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินค้าสําหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และ

สินค้าอ่ืนๆอีกมากมาย …จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ ซ่ึงเป็นหนึ่งในทะเลสาปที่อยู่

รอบๆ ภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึงมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 ทะเลสาปได้แก่  Kawaguchiko, Saiko, Yamanakako 

Shojiko และ Motosuko คาวาคูจิโกะเป็นทะละสาปที่มีส่ิงน่าสนใจหลายอย่าง ซ่ึงแต่ละฤดูก็มีความ

สวยงามต่างกัน เช่น  ช่วงเดือนเมษาย นจะเห็นซากุระบานริมทะเลสาป หรือ ถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง  

ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ก็จะเห็นวิวที่เป็นใบไม้เปล่ียนสี และรอบๆ  ก็ยังมีจุดชมวิวสวยๆ และ

พิพิธภัณฑ์ท่ีน่าสนใจให้เข้าชมอีกด้วย 



 
 

 

 พักที่  TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า… รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ ให้ท่านได้ทาน  

+++ ขาปูยักษ์ +++  อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพัก

แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ําแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่า

ออนเซ็น เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ําแร่ จะทําให้ 

เลือดลมดี , ผิวพรรณสดใส , สุขภาพดี , ผ่อนคลายความเมื่อยล้า 

และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 

วันที่ห้า ทะเลสาบฮามานะ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้งห้างโยโดบาชิ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบฮามานะ” ทะเลสาบอันเป็นแหล่งเพาะเล้ียงปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด อิสระกับการเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีทํามาจากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ปลาไหล ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือเลือกมุม

สวยๆ เก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนําท่านชม “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนํามาวาง

เรียงกันและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นมัสการส่ิงศักดิ์สิทธ์ิและดื่ม “น้ําศักดิ์สิทธิ์สามสาย ” 

ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้วจะประสบความสําเร็จสามด้านคือ “สุขภาพ อายุ

ยืนยาวและความสําเร็จด้านการศึกษา” อิสระกับการเลือกซ้ือของท่ี

ระลึกบนถนนสาย “กาน้ําชา ” อาทิเช่นเครื่องป้ันดินเผาสวยๆ ชา

เขียว ขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่นลายซากุระ ก็สามารถหาซ้ือ

ที่นี่ได้เช่นกัน   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร      

 นําท่านสู่ ห้างโยโดบาชิ คาเมร่า  ซ่ึงลักษณะ คล้ายกับ พันทิพย์พลาซ่า ที่

เมืองไทย  ภายใน ขายสินค้าจําพวกกล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสินค้าเพื่อสุขภาพจํานวนมาก  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร     

 พักที่  SUNSHIN CITY PRICE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่หก เกียวโต – ปราสาททอง – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุ เอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
 

 

 ท่านชม “ปราสาททอง” หรือเรียกกันว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ตั้ง

ตระหง่านกลางสระน้ํา โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่น

โบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ตัว

ปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับยาม

กระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ําคล้าย

กับมีปราสาทใต้น้ําอีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพ

อย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ  นํา

ท่านชม ปราสาทโอซาก้า  ซ่ึงเป็นสัญญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณที่เคย

เป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื่อปี ค.ศ. 1583 โดย Toyotomi Hideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู้

พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรก ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคา

และภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสี

อร่ามสวยงาม (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสําคัญของ

ประเทศ) ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอก

ประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ล้านคน นอกจากตัว 

Tenshukaku อันงดงามแล้ว ส่วนบริเวณรอบๆปราสาทก็เป็น

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้ใบไม้งามสะพรั่งใน

ทุกๆฤดู และยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองด้วย (**ชมภายนอก**) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร      

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ชินไซบาชิ ย่านช็อปป้ิงช่ือดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับ

ร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซ่ึงย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และ

บันเทิงชั้นนําแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซ่ึงเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้าน

จะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซ่ึงดัดทําให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเที่ยวให้ความ

สนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้

มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ 

ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง  จากนั้นนําท่านสู่ ริงกุ เอ้าท์เล็ท   แหล่งช้อปป้ิงท่ีใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น 

เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้า “แบรนด์เนม ” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ   อาทิ เครื่องสําอาง , 

เส้ือผ้า, กระเป๋า, รองเท้า เป็นต้น 



 
 

 

 ***ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ*** 

วันที่เจ็ด สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ 

00.30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG673 

04.20 น.  เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม 

  *****************************************************************  
หมายเหตุ   :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน

เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อัตราค่าบริการ 

   ผู้ใหญ่       ราคาท่านละ  65,900  บาท 

เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน   ราคาท่านละ  62,900  บาท 

เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม  ราคาท่านละ  61,900  บาท 

เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ  60,900  บาท 

พักเด่ียวเพิ่ม      ราคาท่านละ   9,000   บาท 

 

 อัตราค่าบริการรวม 

ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ญี่ปุ่น-กรุงเทพ, ภาษีสนามบินทุกแห่ง, ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ , ค่าท่ีพักระดับ

มาตรฐานตามรายการ, ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม, ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ, ค่าอาหารทุกมื้อ

ตามรายการ / ค่าน้ําหนักสัมภาระตามที่สายการบินกําหนดท่านละ 20 กิโลกรัม / ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท 

(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม   

ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถ ไกต์ท้องถ่ิน / ค่าทําหนังสือเดินทาง / 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า / ค่าน้ําหนักเกินพิกัดที่สายการบินกําหนด / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่ส่ังนอกเหนือ

รายการ/ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

กรุณาเตรียมค่าทิป วันละ 500 เยน รวม 3,500 เยน ตลอดการเดินทาง 



 
 

 

สํารองที่นั่ง   * ชําระเงินมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชําระ

ทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน    

เอกสารที่ต้องใช้: หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน 

>>   การสํารองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สําเนาการชําระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย

เท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์ 02-3477580-4 /  081-3528261-2 

>>   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่

สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 16 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนําคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มี

ผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ 

>> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ

สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือ

ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและ

ออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 

>>   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

>>   อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับ

ราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ํามัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศ

ต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง  ๆ

>>   กรณีที่ท่านชําระมัดจําหรือชําระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทําก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับ

เฉพาะวันทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทาง

เนื่องจากป่วยต้องนําส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทําเร่ืองกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทํา

เร่ืองคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชําระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่า

ดําเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเคร่ืองบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหาก

ต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกคร้ังก่อนยกเลิกหรือ

เปลี่ยนแปลง 



 
 

 

>>    การที่ท่านไม่เดินทางตามรายการ อาจทําให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

>>   เมื่อท่านทําการชําระค่ามัดทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงิอนไขข้างต้นทุกประการ 

 
 
 

 

 

 

 

 


