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Day 1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานคนัไซ ญีปุ่่ น (บรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

 

20.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 สายการบนิ การบนิ

ไทย โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตา่งๆ  

23.59 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานคันไซ ญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิ TG 622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์ อาหาร โรงแรม 

เชา้ เทีย่ง เย็น 

1. ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานคันไซ ญีปุ่่ น (บรกิาร
อาหารบนเครือ่ง) 

  
 

 

2. ทา่อากาศยานคันไซ นครโอซากา้ - ศาลเจา้สมุโิยช ิ- ปราสาทโอ
ซากา้ - เอ็กซโ์ปซติี ้- ตกึซโูม ่- ยา่นชนิไซบาช ิ– โดทงโบร ิ 
(หากทา่นใดไมต่อ้งการเทีย่วตามโปรแกรมสามารถเลอืกซือ้ตัว๋ ยนูิ
เวอรแ์ซลสตดูโิอได ้มรีถรับสง่ *กรณุาแจง้ ณ วันจอง*) 

  แนะน า Sarasa Hotel 
Namba หรอื

เทยีบเทา่ ★★★★ 

3. เกยีวโต - ศาลเทพเจา้อนิาร ิ- นาโกยา่ - ถนนชอ้ปป้ิงโอซ ุ- ชซิโูอ
กะ – โกเทมบะพรเีมยีม เอาทเ์ล็ต - แชอ่อนเซน็ 

   Jusone Fujioyama 
หรอืเทยีบเทา่  

★★★★ 

4. ภเูขาไฟฟจูชิัน้ 5 - ศาลเจา้โคมทิาเกะ – ศนูยจ์ าลองผา่นดนิไหว - 
ทะเลสาบคาวากจูโิกะ - กระเชา้คาจ ิคาจ ิ- หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก 
- โตเกยีว - Duty Free – ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ– ดสินยีช์อ็ป 

  แนะน า Keisei Hotel 
Miramare หรอื
เทยีบเทา่ 

★★★★ 

5. ตลาดปลาสกึจิ-ิ ยา่นฮาราจกู ุ- ศาลเจา้เมจ ิ– ชบิยูา่ (หากทา่นใด
ไมต่อ้งการเทีย่วตามโปรแกรมสามารถเลอืกซือ้ตัว๋ ดสินยีแ์ลนดไ์ด ้
*กรณุาแจง้ ณ วันจอง*)  

 แนะน า แนะน า Keisei Hotel 
Miramare หรอื

เทยีบเทา่ ★★★★ 

6. วัดอาซากสุะ - ถนนนากามเิสะ - แมน่ ้าสมุดิะ - โตเกยีวสกายทร ี- 
ชอ้ปป้ิงออิอนมอลล ์- ทา่อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยาน
สวุรรณภมู ิ(บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 แนะน า 
 

 



Page 4 of 21 

 

 

 

Day 2 ทา่อากาศยานคนัไซ นครโอซากา้ - ศาลเจา้สมุโิยช ิ- ปราสาทโอซากา้ - เอ็กซโ์ปซติี ้- ตกึซูโม ่

- ยา่นชนิไซบาช ิ–  โดทงโบร ิ (หากทา่นใดไมต่อ้งการเทีย่วตามโปรแกรมสามารถเลอืกซือ้ต ัว๋ 

ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอได ้มรีถรบัสง่ *กรณุาแจง้ ณ วนัจอง*) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานคนัไซ นครโอซากา้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชม.) 

น าทา่นสู ่ศาลเจา้สมุโิยช ิ 

- ศาลเจา้แหง่นีไ้มใ่ชแ่คด่า้นสถาปัตยกรรมทีท่ าใหน่้าสนใจ หากยงัเป็นเพราะความศกัดสิทิธิข์องเทพ

คาม ิ (เทพเจา้ชนิโต) ทีเ่ชือ่วา่เมือ่สกัการะแลว้จะเดนิทางปลอดภยั แคลว้คลอดจากอนัตราย

ทัง้หลายทัง้ปวง โดยเฉพาะในหมูช่าวประมงและชาวเรอืทีใ่หค้วามนับถอืเทพเจา้องคน์ีม้ากๆ เห็นได ้

จากการทีส่ามารถเห็นศาลเจา้รปูแบบนีไ้ดต้ามบรเิวณใกล ้ๆ ทา่เรอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปราสาทโอซากา้  

- สวนสาธารณะเชงิประวตัศิาสตรข์นาดใหญท่ีต่ัง้อยูใ่จกลางโอซากา้ เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิม

ของผูค้นทีช่ ืน่ชอบปราสาทญีปุ่่ น และนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิปราสาทโอซากา้ ถกูสรา้งขึน้ในชว่ง

ครึง่หลังของศตวรรษที ่ 16 เพือ่เป็นทีพ่ านักของโทโยโทม ิ ฮเิดโยช ิ ผูร้วมญีปุ่่ นใหเ้ป็นหนึง่เดยีวใน

สมยันัน้ ใชเ้วลาตัง้แตเ่ริม่กอ่สรา้งจนถงึเสร็จสมบรูณ์ยาวนานกวา่ 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญท่ี่

กลายเป็นหนึง่ในสญัลกัษณ์ของญีปุ่่ น (อสิระถา่ยภาพดา้นนอก) 

เอ็กซโ์ปซติี ้ 

- เป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อก็ซโ์ปประเทศญีปุ่่ น ทีจั่ดขึน้เมือ่ปี 

1970 ตัง้อยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนือ้ทีท่ัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่

ดา้นหนา้สถานรีถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพืน้ทีแ่หง่นีถ้กูเตมิเต็มไปดว้ยสถานทีเ่พือ่

ความบนัเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซป็ต ์ fusing the enjoyment of playing, learning, and 
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discovering ซึง่จะท าใหนั้กทอ่งเทีย่วไดรั้บความสนุกสนานและความสขุลน้ปรีก่ลบับา้นไปตาม ๆ 

กนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นชอ้ปป้ิง หา้งโดทง พลาซา่(ตกึซูโม)่  

- ตัง้อยูใ่นยา่นชนิไซบาฉ ิ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโอซากา้ เพิง่เปิดตวั อยา่งเป็นทางการไป

เมือ่เดอืนเมษายน 2017 นีเ่อง ดว้ยรปูแบบอาคารทีท่ันสมยับวกกบัทีต่ัง้ซ ึง่อยูต่ดิกบัถนนใหญ ่ท าให ้

มคีวามโดดเดน่สะดดุตา จนกลายเป็นจดุนัดพบแหง่ใหมข่องยา่นนีไ้ปแลว้ และเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง

มอลลท์ีเ่นน้รา้นคา้ปลอดภาษี และเปิดท าการตัง้แตเ่วลา 10.00-21.30 น. โดยบรเิวณชัน้ 1 จะเป็น

รา้นนาฬกิา, เครือ่งประดบั, แวน่ตา, รา้นจ าหน่ายสรุา และรา้นอาหาร บรเิวณชัน้ 2 จะเป็นรา้นเชา่

กโิมโน, เครือ่งส าอาง, โสม, รา้นจ าหน่ายสนิคา้เกีย่วกบัตวัการต์นู และหอ้งเรยีนชงชา สว่นบรเิวณ

ชัน้ 3 จะเป็นรา้นจ าหน่ายยา และสนิคา้เบ็ดเตล็ด 

น าทา่ชอ้ปป้ิง ยา่นชนิไซบาช ิ 

- แหลง้ชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุในโอซากา้ โดทงโบร ิจดุเชค็อนิยอดนยิมทีม่รีา้นคา้ รา้นอาหาร แหลง่ชอ้ป

ป้ิง รวมระยะทางกวา่ 2 กโิลเมตร 

ค า่   เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงอสิระรบัประทานอาหาร ยา่นโดทงโบร ิ

พัก   Sarasa Hotel Namba หรอืเทยีบเทา่ 

(หากทา่นใดไมต่อ้งการเทีย่วตามโปรแกรมสามารถเลอืกซือ้ตัว๋ ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอได ้ มรีถรับสง่ 

*กรณุาแจง้ ณ วันจอง*) (คา่ตัว๋โดยประมาณ ผูใ้หญ ่2,790 บาท/ เด็ก 4 – 11 ปี 1,990 บาท) 

เชญิทา่นพบกบัความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญภยั นับเป็น

สวนสนุกแหง่แรกในเอเชยีของ  ยนูเิวอรซ์ลั สตดูโิอสท์ีเ่ปิดตวัอยา่งยิง่ใหญอ่ลังการในปี 2001 แตไ่ม่
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ธรรมดาดว้ยความใหญโ่ตแตโ่ซนอยา่งๆน่าดงึดดูใจคนจ านวนมากสวนสนุกแหง่นีแ้บง่เป็นโซนตา่งๆ

ไดแ้ก ่

New York : การจ าลองเป็นเมอืงนวิยอรก์ทีเ่ป็นฉากของภาพยนตรด์ังหลายๆเรือ่งอยา่ง spider Man ทีจ่ะมเีครือ่งเลน่

เดน่ๆชือ่วา่ Adventures of spider Man ทีน่ีย่งัมโีรงภาพยนตร ์ 3 มติทิีจ่ะท าใหเ้ด็กๆฟินกบัความเกง่ของสไปเดอรแ์มน

กนัเต็มๆ 

Hollywood : โซนนีถ้อืวา่ครบเครือ่งเรือ่งฮอลลวีดูมากๆเหมอืนยกอเมรกิามาไวท้ีน่ี ้ เครือ่งเลน่โดนๆก็มใีหไ้ดห้วาดเสยีว

กนัอยา่ง Holly wood Dream the Ride หรอืใครอยากจะสมัผัสประสบการณ์ดภูาพยนตรท์ีน่ีก่็มโีรงภาพยนตรแ์บบ 4 มติ ิ

ทีไ่ดส้มัผัสแบบครบทกุประสาทสมัผัสทีเ่ต็มรปูแบบมาตรฐานระดับโลก 

Jurassic Park : ใครทีเ่คยด ู Jurassic Park คงอดไมไ่ดท้ีอ่ยากจะเขา้มาโลกทีม่ไีดโนเสารห์ลากหลายสายพันธุแ์บบใน

หนังบา้งใชม่ัย้คะ รับรองวา่มาโซนนีจ้ใุจแน่คะ่ เพราะขนทัพเหลา่ไดโนเสารม์าเต็มทัง้กนิพชืกนิเนือ้ แถมยงัสามารถ

ตืน่เตน้ไปกบัการลอ่งเรอืหนไีดโนเสารท์ีส่ดุจะหวาดเสยีวดว้ยการดิง่จากความสงู 25 เมตร 

Minion Park : ซนใหมล่า่สดุทีเ่พิง่เปิดตัวไปในวันที ่ 21 เมษายน 2017โดยมาแทนทีโ่ซนของ Back To The Future 

นับเป็นโซนทีเ่รยีกเสยีงกรี๊ดกร๊าดทัง้กบัเด็กและผูใ้หญอ่ยา่งมาก ดว้ยความน่ารักของเจา้มนิเนีย่นสเีหลอืงตวัป่วนทีช่อบ

มากทีส่ดุก็น่าจะเป็นบา้นมนิเนีย่นทีเ่หมอืนในหนังเป๊ะๆ กจิกรรมก็มใีหเ้ลน่สนุกกนัตลอดทาง ทีส่ าคญัของพรเีมีย่มน่ารัก

มากมาย 

Universal Wonderland : เรยีกไดเ้ลยวา่เป็นโซนสดุโปรดของเหลา่เด็กนอ้ยเลย เพราะไดร้วมเอาคารเ์รกเตอรก์ารต์นูสดุ

ปังมาไวร้วมกนัไมว่า่จะเป็น เจา้เหมยีวสดุคขิ ุ Hello kitty หุน่การต์นูจาก Sesame Street และเจา้หมาขาวจอมป่วน 

Snoopy ยิง่เครือ่งเลน่นีเ่หมอืนออกมาใหเ้ด็กๆโดยเฉพาะน่ารักแบบขัน้สดุ ถา้เดนิแลว้เหนือ่ยก็ยงัมรีา้นอาหาร รา้นของกนิ

เลน่ใหไ้ดน่ั้งชลิกนิกนัเพลนิๆ บอกไดเ้ลยวา่ถา้เด็กๆมาโซนนีม้อียูย่าวๆ 

Lagoon : ถา้ชว่งเด็กๆเคยดกูารต์นูหรอืนทิานปีเตอรแ์พนแลว้อยากเห็นวา่ของจรงิจะเป็นยงัไง มาโซนนีเ้ลยคะ่ไมผ่ดิหวัง

แน่ๆ แถมยงัจะไดด้โูชวอ์นัน่าตืน่ตาตืน่ใจของปีเตอรแ์พนและผองเพือ่นกนัใหเ้พลนิๆอกี 

Water World : คนทีเ่คยดภูาพยนตรเ์รือ่ง water worldเชือ่เลยวา่ยงัคงจดจ าคามมนัสท์ะลปุรอทของหนังไดด้ ี แมจ้ะ

ผา่นมานานแลว้หากก็ยงัเป็นหนังในดวงใจของหลายๆคนอยูจ่นถงึปัจจบุนั ซึง่โซนนีม้โีชวด์ ุเด็ด เผ็ด มนัสท์ีส่นุกไมแ่พใ้น

หนังเลย 

Amity Village (Jaws) : เป็นโซนทีจ่ าลองทอ้งทะเลตามเรือ่ง Jaws ใหผู้เ้ลน่ไดล้อ่งเรอืผา่นฉลามตวัยกัษ์ทีโ่ผลม่าทใีจ

หายว๊าบๆ ถงึจะเปียกไปซกันดิแตแ่คม่เีสือ้กนัฝนกส็บายหายหว่งพรอ้มมนัสไ์ปไดแ้ลว้ 

The wizarding World Harry Potter : โซนยอดนยิมทีห่ลายคนใฝ่ฝันถงึวา่ครัง้หนึง่ตอ้งมาเจมิใหไ้ด ้ แน่นอนวา่เหลา่

สาวกพอ่มดนอ้ยแฮรี ่ พอทเตอรต์อ้งรอ้งวา้วไปตลอดทางแน่ๆคะ่ แตล่ะจดุนีจ่องลองเอามาจากหนังไดส้มจรงิมากๆ เดนิ

หลงเขา้มาไมม่ทีางหลดุไปไหนงา่ยๆเพราะมมุถา่ยรปูอยา่งเจง๋ เอาแคป่ราสาทฮอกวอตสน์ีก่็ขโมยใจไปแลว้ครึง่ดวง ยิง่

แตต่ัวเป็นพอ่มดแมม่ดยิง่อนิ ตอนกลางคนืยิง่ฟินเพราะมกีารเปิดไฟทีป่ราสาทดว้ยนะเออเริด่มากๆ ทีส่ าคญัมกีารเอา

เทคโนโลยลี ้าๆมาใสเ่พือ่ความตระการตาดว้ย 
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Day 3 เกยีวโต - ศาลเทพเจา้อนิาร ิ- นาโกยา่ - ถนนชอ้ปป้ิงโอซุ - ชซูิโอกะ - โกเทมบะพรเีมยีม เอาท์

เล็ต – แชอ่อนเซ็น 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นมุง่หนา้เดนิทางเขา้ เมอืงเกยีวโต เพือ่น าทา่นไปยงั ศาลเทพเจา้อนิาร ิหรอืทีบ่างคนเรยีกกนัวา่

ศาลเจา้เสาแดง ศาลเจา้สนุขัจ ิง้จอก 

- เป็นศาลเจา้ศาสนาชนิโต สรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้บัเทพเจา้ Inari เทพเจา้แหง่การเพาะปลกู สรา้งขึน้

ในปี ค.ศ. 711 ตัง้อยูท่างทศิใตข้องเกยีวโต บรเิวณเขาอนิาร ิ ทีน่ีเ่ป็นหนึง่ในทีเ่ทีย่วยอดฮติของ

เกยีวโต ดว้ยเอกลักษณ์ของศาลเจา้ทีม่เีสาโทรอิสิแีดงนับพันตน้ มากทีส่ดุกวา่ศาลเจา้อืน่ๆ ในเกยีว

โต และยงัเดนิทางสะดวกดว้ยการน่ังรถไฟมาลงทีส่ถาน ี Inari ออกจากสถานกี็เจอกบัศาลเจา้เลย 

รปูปัน้สนัุขจิง้จอก ทีห่นา้ศาลเจา้ มคีวามเชือ่วา่เป็นผูส้ง่สารของเทพเจา้ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง นาโกยา่ อสิระชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงโอซุ  
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- มอีายปุระมาณ 400 กวา่ปี เป็นถนนการคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วเป็นอยา่ง

มากดว้ยมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศยา่นชนชัน้แรงงานแบบดัง้เดมิ  แมว้า่ยา่นชอปป้ิงโอสจุะมพีืน้ทีไ่ม่

มากนักแตก่็มรีา้นคา้นอ้ยใหญม่ากมายกวา่ 1,200 รา้นคา้เรยีงรายตลอดสองขา้งทางยาว 1.7 

กโิลเมตร ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทันสมยัไมว่า่จะเป็นน ้าหอม, เสือ้ผา้, เครือ่งส าอาง และรอ้ง

เทา้จากสารพัดยีห่อ้ดังและทีส่ าคญัคอืราคาถกูมาก นอกจากนีแ้ลว้ยงัเป็นแหลง่รวมอปุกรณ์

อเิล็กทรอนกิส,์ ชดุคอสเพลย,์ การต์นูอะนเิมะและสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย 

น าทา่นเดนิทางสู ่ชซิโูอกะ อสิระชอ้ปป้ิง โกเทมบะพรเีมยีม เอาทเ์ล็ต  

 

- แหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิมประจ าสถานทีท่อ่งเทีย่วรอบแนวภเูขาไฟฟจู ิ ภายในมรีา้นคา้แบรนดเ์นมกวา่ 

210 รา้น ศนูยอ์าหารอกี 23 แหง่ ซึง่แวดลอ้มไปดว้ยภมูทิัศนท์างธรรมชาตสิวยๆ ทัง้ทะเลสาบ สวน

ดอกไม ้และภเูขาไฟฟจู ิ

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า เซท็อาหารญีปุ่่ น บฟุเฟตซ์ชู ิ (*พเิศษ!!บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์ ไมร่วมในรายการทัวรห์าก

สนใจกรณุาแจง้ ณ วันจอง) 

หลังรับประทานอาหารใหท้า่นได ้  แชน่ า้รอ้นออนเซ็นธรรมชาต ิ  เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ จะท า

ใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติ และใหผ้วิพรรณสวย (แชค่รัง้ละประมาณ 20 นาท ีไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง) 

พัก   Jusone Fujioyama หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 4 ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 - ศาลเจา้โคมทิาเกะ – ศนูยจ์ าลองผา่นดนิไหว - ทะเลสาบคาวากจูโิกะ - 

กระเชา้คาจ ิ คาจ ิ - หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - โตเกยีว - Duty Free – ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ– ดสินยี ์

ช็อป 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ที ่5 หรอื Mt. Fuji 5th Station  

- เป็นทัง้จดุชมววิยอดนยิมส าหรับนักทอ่งเทีย่ว และจดุเริม่ตน้ในการเดนิเทา้ขึน้ไปสูย่อดภเูขาไฟฟจูิ

ส าหรับบรรดานักปีนเขา ตัง้อยูท่ีจั่งหวัดยามานาช ิประเทศญีปุ่่ น *ขอสงวนสทิธิก์ารเขา้ชมในวันทีไ่ม่

สามารถเขา้ได*้ 

ศาลเจา้โคมทิาเกะ  
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- เป็นศาลเจา้ชนิโตทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณชัน้ 5 ของภเูขาไฟฟจู ิ แลนมารค์ส าคญัของประเทศญีปุ่่ นซึง่

ตัง้อยูใ่นบรเิวณจังหวดัชซิโุอะกะและจังหวัดยามานาช ิ ศาลเจา้แหง่นีส้รา้งขึน้ตัง้แต ่ ค.ศ. 937 เพือ่

บวงสรวง “เท็งง”ุ (Tengu) ปีศาจจมกูยาวตามต านานญีปุ่่ นทีเ่ชือ่กนัวา่เคยปกครองดนิแดนบรเิวณนี้

มากอ่น ซึง่ค าวา่ “โคมติาเกะ” โดยนอกจากกจิกรรมยอดนยิมอยา่งการสกัการะเท็งง ุ และการซือ้

เครือ่งรางตดิไมต้ดิมอืกลบัไปแลว้ ศาลเจา้โคมติาเกะยงัเป็นจดุชมววิเก ๋ ๆ ทีค่ณุจะไดเ้ห็นทะเลสาบ

คาวากจุอินังดงามทอดตวัอยูเ่บือ้งลา่งอกีดว้ย 

น าทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว  FUJINO EKI   

- เป็นตวัแทนของการสง่ขอ้ความไปถงึทกุคน ใหรั้บรูถ้งึผลกระทบจากภยัพบิตัแิผน่ดนิไหวและการ

ระเบดิของภเูขาไฟภายในมหีอ้งจดัแสดงขอ้มลูการประทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก หอ้งแสดงภาพ

แผน่ดนิไหวหอ้งแสดงเหตกุารหลังแผน่ดนิไหว หอ้งจ าลองแผน่ดนิไหว     หอ้งอทุกภยั หอ้งเขา

วงกตกระจกโซนถา่ยภาพกบัภเูขาไฟฟจู ิโซนความรูต้า่งๆ และโซนชอ๊ปป้ิงสนิคา้งานฝีมอืญีปุ่่ นตา่งๆ

เชน่มดีแบบดัง้เดมิ ผลติภณัฑเ์ครือ่งปัน้ดนิเผา เครือ่งส าอาง และของฝากอกีมากมาย  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน เมนูยากนิกิ ุ

ทะเลสาบคาวากจูโิกะ  

 

- เป็นหนึง่ใน 5 ทะเลสาบซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิ ถอืเป็นทะเลสาบทีไ่ดรั้บความนยิมจาก

นักทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุจากบรรดาทะเลสาบทัง้หมด ตัง้อยูท่ีจั่งหวดัยามานาช ิประเทศญีปุ่่ น 

น าทา่นน่ัง กระเชา้คาจคิาจ ิ 

- ระยะทาง 400 เมตร เชือ่มตอ่ชายฝ่ังตะวันออกของทะเลสาบคาวากจูโิกะ กบัดาดฟ้าชมววิใกลย้อด

ภเูขาเทนโจ (Mount Tenjo) สงูประมาณ 1,000 เมตรเหนอืระดบัน ้าทะเลทีม่ทีศันยีภาพอนังดงาม

ของทะเลสาบดา้นลา่งรวมกบัภเูขาไฟฟจู ิ นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการความทา้ทาย มเีสน้ทางเดนิป่าจาก

ดาดฟ้าชมววิลงเนนิไปยงัสถานกีระเชา้ดา้นลา่ง ใชเ้วลา 30 นาท ี
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หมูบ่า้นน า้ใส โอชโินะ ฮกัไก  

 

- คอืหมูบ่า้นเกา่แกใ่นบรเิวณทะเลสาบทัง้ 5 รอบภเูขาไฟฟจู ิภายในหมูบ่า้นมบีอ่น ้าศักดิส์ทิธิจ์ านวน 8 

บอ่ แตล่ะบอ่มคีวามใสสะอาดจนสามารถมองเห็นไดถ้งึบรเิวณกน้บอ่น ้า ตัง้อยูใ่นจังหวดัยามานาช ิ

ประเทศญีปุ่่ น 

น าทา่นเดนิทางสู ่โตเกยีว อสิระทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ DUTY FREE 

ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ(Shinjuku)  

- ยา่นชมุชนชัน้แนวหนา้ของโตเกยีวทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หม์ากมายไมว่า่จะเป็น แหลง่ชอ้ปป้ิงขึน้ชือ่ใน

โตเกยีว แหลง่รวมชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญแ่ละรา้นขายสง่เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 

ตลอดไปจนถงึเมอืงแหง่อาหาร แหลง่รวมรา้นกนิดืม่และรา้นอาหารหลากหลายชว่งราคา รวมถงึ 

แหลง่ทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่ เมอืงชนิจกูยุงัคงเปลีย่นแปลงไมห่ยดุนิง่ การเปลีย่นแปลงอยา่งหนึง่ในนัน้ก็

คอืการถอืก าเนดิของ "Disney FLAGSHIP TOKYO" แฟล็กชปิสโตรแ์หง่ใหมข่อง Disney Store ที่

ใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น  

ค า่   เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงอสิระรบัประทานนอาหาร ยา่นชนิจกุ ุ

พัก   Keisei Hotel Miramare หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 5 ตลาดปลาสกึจิ ิ- ยา่นฮาราจกู ุ- ศาลเจา้เมจ ิ– ชบิยูา่ (หากทา่ใดไมต่อ้งการเทีย่วตามโปรแกรม

สามารถเลอืกต ัว๋ ดสินยีแ์ลนดไ์ด ้*กรณุาแจง้ ณ วนัจอง*) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ตลาดปลาสกึจิ ิ 
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- เป็นตลาดปลาและตลาดขายสง่ทีท่ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ดว้ยปรมิาณการคา้ขายอาหารทะเลสงูถงึ 

2,000 ตันตอ่วัน แมต้ลาดปลาสกึจิจิะเป็นตลาดขายสง่อาหารทีส่ าคัญทีส่ดุของบรรดารา้นอาหาร

ตา่งๆในกรงุโตเกยีว แตก่็ถอืเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่เป็นอยา่งมากส าหรับนักทอ่งเทีย่ว ทัง้การเปิด

ใหเ้ขา้ชมการประมลูปลาทนู่าตอนเชา้ตรูแ่บบจ ากดัผูเ้ขา้ชม รวมไปถงึมรีา้นรวงมากมายทีร่อให ้

นักทอ่งเทีย่วไดม้าลิม้ลองอาหารทะเลสดๆ และมอีาหารทะเลแบบแปรรปูมากมายทีส่ามารถซือ้ไป

เป็นของฝากไดอ้กีดว้ย 

ยา่นฮาราจกู ุ 

- เป็นยา่นทีข่ ึน้ชือ่ในดา้นแฟชัน่ และ เป็นจดุก าเนดิของการสรา้งสรรคแ์ฟชัน่ชนดิตา่งๆทีม่เีอกลักษณ์

เฉพาะตัว ซึง่มชี ือ่เสยีงไปทัว่โลก ตัง้อยูใ่นกรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น 

เทีย่ง   เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงอสิระรบัประทานนอาหาร  

ศาลเจา้เมจ ิ 

 

- ศาลเจา้ทีส่รา้งขึน้เพือ่สกัการะพระจักรพรรดนิแีหง่ยคุเมจ ิ ทีค่รองราชย ์ ในสมยัปี 1867-1912 

หลังจากทีพ่ระจักรพรรดิเ์มจสิ ิน้พระชนม ์ ผูค้นในโตเกยีวนัน้ตา่งเรยีงรอ้งทีอ่ยากจะสรา้งศาลเจา้เพือ่

ใชส้กัการะพระจักรพรรดเิมจ ิ

ยา่นชบิยูา่  

- ถอืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของวยัรุน่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นแฟชัน่ มแีหลง่ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้

ขนาดใหญ ่ รา้นคา้ รวมทัง้ชอ็ปของแบรนดด์ังอยูม่ากมาย นอกจากนัน้แลว้ก็ยงัมรีา้นอาหารและ

แหลง่บนัเทงิอยา่งครบครัน มผีูค้นทัง้ชาวญีปุ่่ นและนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตเิดนิขวักไขวอ่ยูต่ลอด

ทัง้วัน 

ค า่   เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงอสิระรบัประทานอาหาร  
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พัก   Keisei Hotel Miramare หรอืเทยีบเทา่ 

(หากทา่นใดไมต่อ้งการเทีย่วตามโปรแกรมสามารถเลอืกซือ้ตัว๋ ดสินยีแ์ลนดไ์ด ้*กรณุาแจง้ ณ วันจอง*) 

โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เชญิทา่นพบกบัความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชท้นุ

ในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกบัเครือ่งเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่ 

• ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN  

• ระทกึขวัญกบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ  

• น่ังเรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE 

• ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกบัการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนินีเ่มา้ส,์โดนัลดั๊ก ฯลฯ 

หรอื ชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอยา่งจใุจและอกีมากมายทีร่อทา่นพสิจูนค์วามมนัสก์นัอยา่งเต็มที ่ ใหท้า่นได ้

สนุกสนานตอ่กบัเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ 

 

Day 6 วดัอาซากสุะ - ถนนนากามเิสะ - แมน่ า้สมุดิะ - โตเกยีวสกายทร ี - ชอ้ปป้ิงออิอนมอลล ์ - ทา่

อากาศยานนารติะ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(บรกิารอาหารบนเครือ่ง)  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วดัอาซากสุะ  

 

- วัดทีม่ปีระตแูละโคมแดงขนาดยกัษ์โดดเดน่ เป็นจดุถา่ยรปูหา้มพลาดของคนทีม่าเทีย่วยา่นอาซากุ

สะของโตเกยีว คนเลยเรยีกกนัจนตดิปากวา่วัดอาซากสุะ แถมตวัอกัษรคันจขิองชือ่วัดก็เป็นตวั

เดยีวกนักบัชือ่ยา่นอาซากสุะแตอ่า่นออกเสยีงตา่งกนั  
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ถนนนากามเิสะ หรอืทีห่ลายๆคนรูจั้กกนัวา่ ถนนชอ้ปป้ิงนากามเิสะ  

 

- แคช่ือ่นีก่็ชดัเจนแลว้ละ่คะ่วา่สายชอ็ปป้ิงตอ้งชอบแน่ๆ โดยถนนสายนีรั้บรองวา่ถา้จะเดนิทางมาวดั

เซนโซจ ิหรอืวัดอาซากสุะตอ้งไดผ้า่นมาแวะกนัชวัร ์เพราะเป็นทางเดนิทอดยาวจากถนนหลกัทีร่ถวิง่

เขา้สูพ่ืน้ทีภ่ายในของวดัน่ันแหละ่คะ่เนือ่งจากวัดอาซากสุะเป็นวดัยอดนยิมของโตเกยีวจงึท าใหถ้นน

เสน้นีเ้ป็นถนนเสน้ทีค่กึคกัเกอืบตลอดเวลา  

เทีย่ง   เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงอสิระรบัประทานนอาหาร ยา่นอาซากสุะ 

แมน่ า้สมุดิะ  

- เป็นแมน่ ้าทีไ่หลผา่นเมอืงโตเกยีว ออกสูอ่า่วโตเกยีว โดยเป็นแมน่ ้าทีแ่ยกออกมาจากแมน่ ้าอาราคา

วะ ทีไ่หลผา่นจังหวดัไซตามะ ซึง่อยูท่างเหนอืของโตเกยีว 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ โตเกยีวสกายทร ีTOKYO SKY TREE  

- คอืหอโทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ีซึง่ตัง้อยูใ่จกลางของ Sumida City Ward ไมไ่กลจากวัดอาซากสุะ

มากนักแบบเดนิมาก็ยงัไหว ซึง่เป็นหอทีเ่พิง่สรา้งขึน้มาใหมแ่ละยงัเป็นเหมอืนแลนดม์ารค์ส าคญัอกี

แหง่หนึง่ของเมอืงโตเกยีวเลยก็วา่ได ้ ไมว่า่จะเพราะความสงูของตกึทีท่า้ชนทกุตกึดว้ยความสงูมาก

ถงึ 634 เมตร โตเกยีวสกายทรถีกูแบง่เป็นสองขัน้ โดยชัน้แรกสงู 350 เมตร และชัน้บนสงู 450 

เมตร เป็นจดุชมววิเมอืงโตเกยีวทีส่วยทีส่ดุอกีจดุนงึเนือ่งจากสามารถชมววิไดร้อบทศิ 360 องศา 

โดยไดรั้บการยอมรับใหโ้ตเกยีวสกายทรเีป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น ทีก่นิเทีย่วชอ็ปป้ิงอยูใ่นตกึแหง่นี้

ครบครันรวมทัง้ยงัมอีควอเรยีมอยูใ่นนัน้อกีดว้ย  (อสิระถา่ยภาพดา้นนอก) 

AEON MALL (ออิอนมอลล)์  

- เป็นศนูยก์ารคา้ยอดฮติทีม่สีาขามากมายทั่วญีปุ่่ น นอกจากจะจัดจ าหน่ายสนิคา้ทกุประเภท เชน่ ของ

ใชใ้นชวีติประจ าวัน เครือ่งส าอาง แฟชัน่ และสตัวเ์ลีย้งแลว้ ยงัมสี ิง่บนัเทงิตา่งๆ เชน่ โรงภาพยนตร ์

ใหไ้ดเ้พลดิเพลนิกนัอกีดว้ย ภายในสวา่ง ทางเดนิกวา้ง และเพดานสงู ท าใหรู้ส้กึปลอดโปรง่โลง่
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สบาย พืน้ทีข่นาดใหญม่ผัีงการจัดรา้นดเีดนิไดส้ะดวกสบาย ซือ้หาสนิคา้สดุฮติไดท้ันใจ AEON 

MALL ตอบสนองความตอ้งการในการชอปปิงทีห่ลากหลาย เหมาะกบัผูค้นทกุเพศทกุวัย หากไปที ่

AEON MALL รับรองวา่คณุจะไดส้นุกกบัการชอปปิงและสมัผัสวถิชีวีติแบบญีปุ่่ นดว้ย 

น าทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนารติะ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ระหวา่งนัน้ทกุทา่นยงัสามารถช ้

อปป้ิง เลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึได ้ภายในสนามบนิ 

17.25 น.       เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 677   

21.55 น.       เดนิทางกลับถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความทรงจ าสดุประทับใจ 

 

หมายเหต ุ : บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร ์ โรงแรม รา้นอาหารตามความเหมาะสม

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสายการบนิ สภาพอากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ท ัง้นีเ้ราจะค านงึถงึลกูคา้สว่นใหญ่

เป็นหลกั  

หากลกูคา้ทา่นใดทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์ รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการออกต ัว๋ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟท ์หรอื เวลาบนิ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกั2-3ทา่น/หอ้ง 
(ราคาตอ่ทา่น) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี 
ไมม่เีตยีง 

(ราคาตอ่ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
(ราคาตอ่ทา่น) 

8 – 13 ตลุาคม 65 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคต) 

49,777.- 47,777.- 9,777.- 

23 – 28 พฤศจกิายน 65 47,777.- 45,777.- 9,777.- 

30 พฤศจกิายน – 05 ธนัวาคม 65 
(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 

49,777.- 47,777.- 9,777.- 

07 – 12 ธนัวาคม 65 
(วนัรฐัธรรมนญู) 

51,777.- 49,777.- 9,777.- 
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


