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OSAKA - TOKYO (BD) 

7 DAYS 4 NIGHTS 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง: Oct - Nov 2022 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

20.30 น. 

 

 

 

23.59 น. 

พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 สว่นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู __ เคำนเ์ตอร ์

__ 

โดยสายการบนิ Thai Airway International เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก

ดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

เหนิฟ้าสู ่ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TG622 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถิน่จะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

  

วนัที ่2 
สนำมบนิโอซำกำ้ – ปรำสำทโอซำกำ้  – ชอ้ปป้ิงชนิไซบำช ิ– เกยีวโต – วดัคนิคะคจุ(ิปรำสำท

ทอง) – วดัคโิยมสิ ี– ถนนกอิอง – ชมหอคอยเกยีวโต 

07.30 น. ถงึ สนำมคนัไซ เมอืงโอซำกำ้ ประเทศญีปุ่่ น จากนัน้น าท่านผ่านขัน้ตอนศุลกากรและตรวจคนเขา้

เมอืง (เวลำทีญ่ ีปุ่่ น จะเร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการ

นัดหมายเวลา) ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้

ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบัยดึสนิคำ้ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ปรำสำทโอซำกำ้ (ถำ่ยรปูดำ้นหนำ้ปรำสำท)  

- หรอื ปราสาททีม่ฉีายาวา่ ปราสาทนกกระสาขาว สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีอ่ยูข่องเจา้เมอืงในสมยั

โบราณ ตวัปราสาทนัน้ตัง้อยูบ่นเนนิเขาทีไ่ดม้กีารส ารวจ และพบวา่เคยเป็นทีต่ัง้ของพระราชวัง

โบราณมากอ่น ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิแกรนติ ขนาดมหมึา และคนู ้าขนาดใหญ ่เพือ่ป้องกนัการ

รกุรานจากขา้ศกึ ปัจจบุนัเปิดใหเ้ขา้ชมภายในแสดงภาพโบราณ ชดุนักรบ เครือ่งแตง่ตวัของ

ขา้ราชการในสมยักอ่น รวมถงึจดุชมววิยอดปราสาท ทีส่ามารถเห็นววิโดยรอบทีส่วยงาม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่น ชนิไซบำช ิ 

- ถนนชอ้ปป้ิงชือ่ดังใจกลางเมอืงโอซากา้ สนุกสนานเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงไรข้ดีจ ากดับน

ถนนในรม่ความยาวกวา่ 2 กโิลเมตร (ชนิไซบาชซิจุโิซเท็นไก) ซึง่มรีา้นคา้และสนิคา้มากมาย

ARIGATOU SEASON CHANGE 
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ตลอดทาง  

น าทา่นเดนิชอ้ปตอ่ในยา่น โดทงโบร ิ 

- ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึบรเิวณสะพานเอบสิ(ึสะพานกลูโิกะ) เลอืกซือ้ช ิม้ทาโกยาก ิรสเด็ดปลาหมกึ

สดๆชิน้ใหญท่ีแ่สนอรอ่ย จากนัน้ใหท้า่นไดม้เีวลาเลอืกซือ้สนิคา้ทีท่า่นชอบตามอธัยาศัย 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต อดตีเมอืงหลวงทีม่อีายยุาวนานมากวา่ 1,000 ปี  

น าทา่นชม ปรำสำททอง  

- หรอืชาวญีปุ่่ นเรยีกกนัวา่ “คนิคำคจุ”ิ ปราสาททองนีส้รา้งขึน้เพือ่เป็นทีอ่ยูข่องโชกนุ ในสมยั

โบราณ ตัง้ตระหงา่นกลางสระน ้าโอบลอ้มดว้ยสวนสไตลญ์ีปุ่่ นโบราณ ทีไ่ดรั้บการดแูลและ

อนุรักษ์ไวอ้ยา่งดเียีย่ม ตัวปราสาทโดดเดน่ดว้ยสทีองสอ่งประกายระยบัยามกระทบแสงอาทติย ์

เงาปราสาททาบลงบนผนืน ้าคลา้ยกบัมปีราสาทใตน้ ้าอกีหนึง่หลัง ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพอยา่ง

ใกลช้ดิกบัตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ 

 น าทา่นชม วดัคโิยมสิ ึ 

- วัดทีส่รา้งขึน้บนเขาโอโตวะ ประกอบดว้ยไมท้่อนซงุขนาด

ใหญน่ ามาวางเรยีงเชือ่มตอ่โดยสลักไม ้วัดคโิยมสิไึดรั้บการ

ยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก และยังเป็น

อนุสรณ์สถานทางประวิติศาสตร์ของเมืองเกียวโต ท่าน

สามารถนมสัการสิง่ศักดิส์ทิธิแ์ละดืม่ “น ้าศักดิส์ทิธิส์ามสาย” 

ทีเ่ชือ่กนัวา่เมือ่ดืม่แลว้จะประสบความส าเร็จสามดา้น คอื “ชือ่เสยีง เงนิทอง และสขุภาพ”  

จากนัน้อสิระใหท้า่นไดม้เีวลากบัการเลอืกซือ้ ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงบนถนน “โอชะซากะ” และ “ซนัเน็งซา

กะ”  

- เครือ่งปัน้ดนิเผาสวยๆ ชาเขยีว ขนมญีปุ่่ น พวงกญุแจพัดญีปุ่่ น ฯลฯ 

จากนัน้น าทา่นไปยงัยา่น “กอิองมำจ”ิ  

- ยา่นเก่าแก่ของเมอืงเกยีวโต ทยีังคงลักษณะบา้นเรอืนและสิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็นสไตลโ์บราณไวไ้ด ้

อยา่งด ีท าใหไ้ดบ้รรยากาศทีเ่หมาะแกก่ารถา่ยรปูไวเ้ป็นทีล่ะลกึ  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“สถำนรีถไฟเกยีวโต”  

- สถานีรถไฟใหญ่ และศูนยก์ลางรถบัสของเมอืง จุดเริม่ตน้

ของการเดนิทางไปไหนมาไหนแห่งนี้ สรา้งเพือ่เป็นทีเ่ฉลมิ

ฉลองการก่อตัง้เมอืง เกยีวโต ที่มอีายุครบ 1,200 ปี เปิด

ใหบ้รกิารเมือ่ปี พ.ศ. 2540  

- รอบสถานีม ีรา้นคา้มากมาย ทัง้บนดนิ ใตด้นิ และยังมหีา้งใหญ่อยา่งโยโดบาช ิและ อเิซตัน ให ้

ท่านไดช้อ้ปป้ิงกันตามอัธยาศัย หรอืจะถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ เกยีวโตทาวเวอร ์ที่อยู่ในบรเิวณ

เดยีวกนัไดอ้กีดว้ย 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
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 พกัที ่KYOTO TOWER HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

  

วนัที ่3 อำรำชยิำมำ่ – น ัง่รถไฟซำกำโน ่– ป่ำไผ ่– วดัเทนรวิจ ิ– สะพำนโทเก็ตสเึคยีว – นำรำ 

– วดัโทไดจ ิ– นำโกยำ่ – ชอ้ปป้ิงยำ่นซำคำเอะ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอำรำชยิำมำ่  

พาทา่น น ัง่รถไฟสำยโรแมนตกิ  

- ทีว่ ิง่เลยีบแมน่ ้าผา่นทวิทศันห์บุเขาอนังดงาม ทา่นจะได ้

ดืม่ด า่ความงามของธรรมชาตสิดุบรรยาย  

จากนัน้น าทา่นชมความสวยงาม รม่รืน่ ของ ทวิไผ ่อนัเขยีวขจ ี

(Bamboo Groves) นับหมืน่ตน้ตลอดขา้งทาง  

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเทนรวิจ ิ 

- ถกูสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1339 ภายในวดัมสีวนญีปุ่่ นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ น และวัดแหง่นีย้งัไดรั้บการ

รับรองวา่เป็นมรดกโลกในปี 1994 อกีดว้ย 

น าทา่นชม สะพำนโทเก็ตสเึคยีว  

- สะพานทีส่วยงาม และเป็นบรเิวณทีช่าวญีปุ่่ นชืน่ชอบ เลือ่งลอืวา่เป็น             จดุชมววิที ่สวย

ทีส่ดุอกีแหง่ในเกยีวโต   

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนารา 

เยีย่มชม วดัโทไดจ ิ 

- ตัง้อยูท่างทศิเหนือของสวนนาระ สรา้งในปี 1286 เป็นวัดทีส่ าคัญและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงนา

ระ  โดยมซีุม้ประตนัูนไดมง (Nandaimon-gate)  เป็นตน้เสารองรับน ้าหนักหลังคาทีเ่กา่แกแ่ละ

สวยงาม ถงึ 18 ตน้ ดา้นขา้งมรีปูแกะสลักเป็นรปูยกัษ์เฝ้าประตู ทางเขา้วัดอยู ่2 ตน กอ่นทีจ่ะถงึ

วหิารใหญ่ ยังมีประตูใหญ่อีกหนึ่งแห่งสีแดงตัง้ขวางบังตัววหิารไว ้ตอ้งเดิมออ้มเขา้ประตู

ทางดา้นซา้ยมอื  

- เมือ่เขา้ถงึขา้งในจะพบวหิารขนาดใหญ่ทีช่ ือ่ว่า วหิารหลวงพ่อโต (Daibutsuden Hall) วหิาร

ใหญโ่ตแหง่นีส้รา้งขึน้เพือ่แสดงถงึความมบีารมแีละบญุญาธกิารของจักรพรรดญิีปุ่่ น ซึง่เป็นหนึง่
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ในวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น แตว่หิารหลังทีเ่ห็นในปัจจุบันนี้เป็นหลังทีส่รา้งขึน้มาใหม ่

ในปี พ.ศ. 2249 ซึง่มขีนาดเพยีง 2 ใน 3 ของวหิารหลังเดมิทีส่รา้งมาตัง้แตค่รัง้แรก แตก่็ยงัคงมี

ความใหญโ่ตมาก โดยศาลาหลังใหญ่นี้เป็นทีป่ระดษิฐานของรูปหล่อส ารดิพระไวโรจนะ หรอืที่

รูจ้ักกนัว่า พระใหญ่แห่งเมอืงนาระ ขนาดความสงูองคพ์ระ 15 เมตร หนักราว 500 ตัน สรา้งขึน้

ครัง้แรกเมือ่ปี พ.ศ.1295 ซึง่เป็นพระพุทธรูปทีช่าวนาราและคนญีปุ่่ นใหเ้คราพและนับถอืจนถงึ

ปัจจบุนั 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนาโกยา่ ซึง่ใหญเ่ป็นอนัดับสาม ของประเทศญีปุ่่ น  

น าทา่นแวะ  “ยำ่นชอ้ปป้ิง ซำคำเอะ”  

- ศูนยร์วมแบรดเ์นมแห่งนาโกยา่ และ หา้งสรรพสนิคา้มัตสซึากา ซึง่เป็นหา้งทีเ่กา่แก่ทีสุ่ดของ

โลก ทัง้ยงัสามารถเลอืกซือ้เลอืกหา สนิคา้ทอ้งถิน่ และอกีทัง้รา้นอาหารอรอ่ย อกีมากมาย 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ โรงแรม                                        

 
 พกัที ่NAGOYA TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่   

 

  

วนัที ่4 น ัง่รถไฟชนิคนัเซน – ทะเลสำปปลำไหล – ชมทะเลสำบ ฮำโกเน(่ลอ่งเรอืโจรสลดั) – โอวำคดุำ

น(ิน ัง่กระเชำ้) – สวนสนัตภิำพ – ชอ้ปป้ิงโกเท็มบะ เอำ้ทเ์ล็ต 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเปลีย่นอริยิาบถสูก่าร “น ัง่รถไฟ ชนิคนัเซน”  

- รถไฟวิง่เร็วทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น และเคยไดช้ือ่ว่าเป็นรถไฟที ่“วิง่

เร็วทีส่ดุในโลก” ดว้ย น าทา่นสูจ่ดุหมายปลายทางดว้ยความเร็วสงูสดุ 

270 กโิลเมตรต่อชั่วโมง โดยรถไฟชนิคันเซนมีสถติกิารเดนิรถ

คลาดเคลือ่นจากตารางเวลาเพยีงปีละ 36 วนิาทเีทา่นัน้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสำบฮำมำนะ  

- แหลง่เพาะเลีย้งปลาไหลทีใ่หญท่ีส่ดุ อสิระกบัการเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากปลาไหล อาทเิชน่ พาย

ปลาไหล คกุกีป้ลาไหล กา้งปลาไหลกรอบ ฯลฯ หรอืเดนิถา่ยเก็บภาพววิทะเลสาบเป็นทีร่ะลกึ   

 น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสำบ ฮำโกเน ่ 

- เป็นเรอืทีต่กแตง่แนวแฟนตาซใีนแบบเรอืโจรสลดั ภายในแบง่เป็นโซนหอ้งปรับอากาศเพือ่หลบ
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ลมหนาวในชว่งอากาศเย็น ดา้นชัน้บนของเรอืเปิดเป็นลานโลง่ส าหรับชมววิโดยรอบของ

ทะเลสาบอาช ิในวันอากาศดีๆ  ทา่นสามารถมองเห็นววิของภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งสวยงามและโร

แมนตกิ ส าหรับเรือที่จะพาเราไปทัศนาจรนัน้จะมทีัง้หมด 3 ล าดว้ยกัน คือ เรือ Royal II, 

เรือ Victory และเรือ Vasa ซึง่เรือแต่ละล าจะมกีารออกแบบที่แตกต่างกันไป ซึง่น่าสนใจ

ไม่แพก้ัน ไม่ว่าเราจะไดล้่องเรือล าไหน เรอืก็จะพาเราชมทัศนยีภาพของทะเลสาบอะช ิชมววิ

ภเูขาไฟฟจู ิและบา้นเรอืนรมิฝากฝ่ัง รวมทัง้ศาจเจา้ฮาโกเน่ ทีม่ปีระตโูทรอิสิสีม้แดงอยูก่ลางน ้า

อกีดว้ย 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 จำกน ัน้พำทำ่น น ัง่กระเชำ้ฮำโกเน ่เพือ่ข ึน้สูย่อดเขำโอวำคดุำน ิ 

- หรอืทีเ่รยีกกนัวำ่หุบเขานรก ทีเ่กดิขึน้จากการปะทุขึน้ของภเูขาไฟฮาโกเน่ เมือ่หลายพันปีกอ่น 

จนท าใหเ้กดิบอ่น ้ารอ้นผดุขึน้มาจากใตด้นิ น ้าและควันเหลา่นีม้สีว่นผสมของก ามะถันอยูด่ว้ย ท่าน

จะไดก้ลิน่ของมนัตลอดทีท่า่นอยูบ่นยอดเขานี้ โดยความรอ้นของน ้าทีผุ่ดขึน้มานัน้สามารถตม้ไข่

ใหส้กุไดเ้ลยทเีดยีว และไขท่ีต่ม้จากบอ่น ้าก ามะถันนี้เปลอืกของไขจ่ะมสีดี าสนทิ ซึง่คนญีปุ่่ นเชือ่

กนัวา่ “กนิไขด่ ำหนึง่ฟองจะท ำใหอ้ำยยุนืข ึน้ถงึเจ็ดปี” 

 น าทา่นชมความงามของพันธุไ์มน้านาพันธุม์ากมายและภาพภเูขาไฟฟจูทิีง่ดงามอยูเ่บือ้งหลังที ่สวน

สนัตภิำพ เฮวะโคเอน  

- อนุสรณ์สถานสงครามเกาหล ีโดยภายในสวนแหง่นี้ประดับดว้ยรปูปัน้สงิโต 7 ตัว ซึง่เป็น

สญัลักษณ์ของเหลา่ประเทศทีเ่ขา้รว่มในสงครามในครัง้นัน้ และสงิโต 1 ใน 7 ตัวนัน้เป็นสงิโตที่

เป็นตวัแทนของประเทศไทยรว่มอยูด่ว้ย อสิระใหท้า่นอิม่เอมกบับรรยากาศ ชมตน้ซากรุะ

มากมาย เหมาะกบัการถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึอยา่งยิง่(ดอกซากรุะจะบาน ราวตน้เมษา) 

น าทา่นชอปป้ิง ณ โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอำ้ทเ์ล็ต  

- แหลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นทีด่ังไปทั่วโลก พบกบัคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ใหม่

ลา่สดุของ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋า

แบรนดเ์นมยีห่อ้ดังไดท้ีร่า้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ 

เลอืกดเูครือ่งประดับ และนาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 

LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN 

ฯลฯ 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร                        *Buffet KING Crab 

 
 พกัที ่TOMINOKO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่   

ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแร ่หรอืคนญีปุ่่ นเรยีกวา่ออนเซน็ (Onsen) เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้

การอาบน ้าแร ่จะท าให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี และยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของ

รา่งกายใหส้มบรูณ์อกีดว้ย 
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วนัที ่5 โอชโินะอคัไค – ภูเขำไฟฟูจ ิ– โตเกยีว – วดัอำซำกุสะ – โตเกยีว สกำยทร(ีถำ่ยรูป) – ชอ้ปป้ิง 

ชนิจกู ุ

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่“โอชโินะฮคัไค”  

- บอ่น ้าทีเ่กดิจากการละลายของหมิะบนภเูขาไฟฟจู ิทีใ่ชเ้วลาอนั

ยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิ และซมึไปยงับอ่น ้าแตล่ะบอ่ 

ดังนัน้น ้าทีอ่ยูใ่นบอ่จะเป็นน ้าทีใ่สสะอาด และในปี 1985 สถานที่

แหง่นีย้งัได ้ถกูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดับ แหลง่น ้าจาก

ธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย  

- อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ภายในหมูบ่า้นแหง่นี ้

น าทา่นเดนิทางชม ภเูขำไฟฟจู ิ 

- ทีต่ัง้ตระหงา่นอยูเ่หนอืเกาะญีปุ่่ นดว้ยความสงู 3,776 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และรปูทรงกรวยคว ่า

ทีไ่ดส้ดัสว่นจงึเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัการสรา้งสรรคผ์ลงานของศลิปินทัง้นักประพันธแ์ละกวผีูม้ ี

ช ือ่เสยีงของญีปุ่่ น เดมิทีช่าวญีปุ่่ นเชือ่กนัวา่ภเูขาไฟฟจูเิป็นสิง่ศักดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีส่ถติของเทพ

เจา้จงึเป็นแดนตอ้งหา้มส าหรับสตรมีานานนับรอ้ยๆปี ฟจูยิามา่ หรอืภเูขาไฟฟจูนัิน้ เกดิการระเบดิ

ครัง้สดุทา้ยเมือ่กวา่สามรอ้ยปีมาแลว้... น าทา่นขึน้ชมความงามกนัแบบใกลช้ดิยงับรเิวณ ชัน้ 5 

ของสถานภีเูขาไฟฟจู ิ(หรอืชัน้สงูสดุทีท่างอทุยานฯจะอนุญาตใหข้ึน้ไดใ้นวันนัน้ๆ แลว้แตส่ภาพ

อากาศอ านวย) เพือ่ชมทศันยีภาพโดยรอบทีส่วยงาม ทา่นสามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้หา้

กระจายอยูโ่ดยรอบและเทอืกเขาเจแปนแอลป์ในวันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใส ่

 น าทา่นเยีย่มชมและขอพร ณ วดัอำซำกสุะ  

- วัดทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงทีส่ดุในกรงุโตเกยีว พรอ้มทัง้นมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิทองค า  

และเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟแดงขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตู

ทางเขา้วดั  

จากนัน้ใหเ้วลาทา่นไดเ้ลอืกหาเครือ่งรางของขลังภายในวัดและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง ณ ถนนนำคำ

มเิซโดร ิ 

- เต็มไปดว้ยของอรอ่ยและของฝากน่าประทับใจ ไมว่า่จะเป็น รา้นขนมโบราณ เชน่ขนมโมจทิอด, 
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ขนมโดรายากชิ ิน้โตทีข่ีน้ชือ่และเป็นทีช่ ืน่ชอบของคนญีปุ่่ น รวมทัง้อกีมากมายหลายรา้นทีร่อให ้

ทา่นมาลิม้ลองชิม้กนั จากนัน้น าทา่นสูจ่ดุถา่ยรปูคูก่บั โตเกยีวสกำยทร ีอาคารทีม่คีวามโดดเดน่

ตัง้สงา่เป็นตกึทีส่งูและสวยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น โดยมคีวามสงูที ่634.00 เมตร (หรอื 2,080 ฟตุ) 

ใกลแ้มน่ ้าสเุมดะ ใหท้า่นไดม้เีวลาเกบ็ภาพประทบัใจกนัตามอธัยาศัย 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 เดนิทางสู ่“เมอืงโตเกยีว”  

- เมืองหลวงและศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกจิของญี่ปุ่ น และยังเป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกจิและวัฒนธรรมของโลกอกีดว้ย  

ชอ้ปป้ิง ณ ชนิจกุ ุ 

- ใหท้่านไดเ้พลดิเพลินกับการจับจ่ายเลือกซือ้สนิคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นรา้น BicCamera, 

Yodobashi Camera ที่มีสนิคา้ประเภทกลอ้งถ่ายรูป นาฬกิา เครื่องใชไ้ฟฟ้า ฯลฯ รา้นสนิคา้

น่ารักๆ และของกระจุกกระจกิมากมาย ณ Tokyu hands, รา้นเสือ้ผา้ยีห่อ้ MUJI, รา้นของฝาก 

ดองกี ้Don Quijote, ชอ้ปเครือ่งส าอางแบบปลอดภาษี ณ รา้น Matsumoto Kiyoshi, หรอืเลอืก

ซือ้รองทา้วผา้ใบสวยๆ ในรา้น ABC Mart, เป็นตน้ นอกจากนี้ ย่านชนิจุกุ ยังมรีา้นอาหารอร่อยๆ

และรา้นขนมมากมายใหท้า่นไดแ้วะพักเตมิแรงในระหวา่งชอ้ปป้ิง!! 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
 พกัที ่TOKYO BAY APA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  

 

 

วนัที ่6 ตลำดปลำสกึจิ(ิOuter Market) – ยำ่นชบิุยะ – ยำ่นฮำรำจูกุ – โอไดบะ – Diver City Tokyo 

Plaza+ถำ่ยภำพBig Gundum – Aqua city และ Decks – สนำมบนิ ฮำเนดะ – กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นแวะชม “ตลำดปลำ ซกึจิ”ิ   

- เปิดใหบ้รกิารในปี 1935 ตัง้อยูใ่นแขตชโูอ ซึง่ตลาดเชา้แห่งนี้ แมบ่า้นชาวญีปุ่่ น จะแวะเวยีนมา

ซือ้อาหารสด ปลาสด และขอทะเลสดๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้เลอืกหา ณ ตลาดรอบนอก ส่วน

ตลาดประมูปลาเชา้มดืนัน้ยา้ยจากเดมิ ณ ตลาดปลาแห่งนี้ไปอยู่ที่ตลาดโทโยสุแห่งใหม่ในปี 

2018 ทีผ่า่นมา  

- อสิระใหท้า่นเดนิชมบรรยากาศ และไดเ้ลอืกชิม้ซาชมิ ิหรอื ซชู ิแสนอรอ่ย 
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 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“ยำ่นชบิยุะ”  

- ศนูยก์ลางแฟชัน่วัยรุน่ในโตเกยีว หามมุถูกใจถ่ายภาพคู่กับ “ฮา

จโิกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู ้ทีก่ลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติส าหรับ

หนุ่มสาวโตเกยีวอพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีว ทีต่กึ (109) อจิมิา

รุควิ ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับและแฟชั่นชัน้น า

ของญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆอืน่ๆมากมาย  

จากนัน้เดนิทางไปชอ้บป้ิง ณ “ยำ่นฮำรำจกู”ุ  

- แหลง่รวมเสือ้ผา้, เครือ่งประดับ, รองเทา้ ของใชว้ัยรุน่ญีปุ่่ น ทา่นจะไดพ้บกบัเสือ้ผา้แบบแปลกๆ

สมยัใหม ่เสือ้ผา้แนว Cost Play รา้นขายกางเกงยนีสเ์ท่ๆ  และทา่นยงัสามารถเห็นวยัรุน่ญีปุ่่ นแตง่

กายแตง่หนา้แบบแปลกๆ กส็ามารถหาดไูดท้ีน่ีไ่ด ้บรเิวณรอบยา่นฮาราจกุ ุโดยเฉพาะใกลส้ะพาน 

จะมวีัยรุน่ญีปุ่่ นน่ารักๆ เดนิกนัเต็มถนน โดยเฉพาะวันเสารจ์ะมกีารปิดถนนเป็นถนนคนเดนิบนถนน

สาย แบรนดเ์นม โอโมโตะซานโดะ อกีดว้ย นอกจากนัน้แลว้ หาทา่นชืน่ชอบสนิคา้แบรนดด์ัง 

อาทเิชน่ Louis Vultton, Doir, Channal, รวมถงึแบรนด ์Onitsuka Tiger ทีผ่ลดิโดยประเทศ

ญีปุ่่ น (Made in Japan) , กระเป๋าสดุฮติ Bao Bao Issey Miyake, ก็มใีหเ้ลอืกซือ้เลอืกหา

มากมาย อกีทัง้ยงัมรีา้นขายตุ๊กตา ทีเ่อาใจนอ้งหนู ไมว่า่จะเป็น Kitty, Doraenmon, หรอืจะเป็น

ตุ๊กตา Line ทีส่ดุแสนจะน่ารัก ไวร้อใหท้า่นไดม้าเดนิยาวๆ เลอืกซือ้หากนั 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าทา่นไปยงั “Diver City Tokyo Plaza”  

- แหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหม ่ภายใตค้อนเซป็ท ์“Theatrical City Space” ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่บัเจา้

หุน่ยนต ์GUNDAM ยกัษ์ใหญข่นาดเทา่กบัของจรงิดว้ยอตัราสว่น 1:1 ซึง่เคยสรา้งความฮอืฮา

มาแลว้เมือ่ปี 2009 มคีวามสงูถงึ 18 เมตร ตัง้ตระหงา่นอยูท่ีล่านกวา้งดา้นทศิใตข้อง “Diver City 

Tokyo Plaza” และในชว่งค า่ๆ ก็จะมกีารเปิดไฟประดับใหก้บัเจา้หุน่ยกัษ์นีด้ว้ย 

จากนัน้น าทา่นไปยงั “Aqua city และ Decks”  

- ซึง่ตัง้อยูร่มิอา่วโตเกยีว สถานทีอ่อกเดทของหนุ่มสาวญีปุ่่ นทีไ่ดรั้บการโหวตวา่ โรแมนตกิทีส่ดุ

ของเมอืงโตเกยีว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว”์ ทีพ่าดผา่นจากฝ่ังโอไดบะสูเ่มอืงโตเกยีว 

โดยม ี“หอคอยโตเกยีว” สญัลกัษณ์ของเมอืงตัง้ตระหงา่นอยู ่รวมทัง้ “เทพสีนัตภิาพ” เวอรช์ัน่

ญีปุ่่ นยนืถอืคบเพลงิอยูร่มิอา่วโตเกยีว 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ Aeon Mall (Makuhari)  

- ซึง่เป็นหา้งและซปุเปอรม์ารเ์กต็ขนาดใหญ ่มทีัง้โซนซปุเปอรม์ารเ์กต็ โซนอาหาร รา้นขายยา 

เสือ้ผา้แบรนดท์อ้งถิน่ ซึง่ทา่นสามารถซือ้เป็นของฝากกอ่นกลบัไดเ้ป็นอยา่งด ีอาทเิชน่ ขนมโมจ ิ

ขนมขบเขีย้ว ผลไมญ้ีปุ่่ น ชาเขยีวพรอ้มชง ฯลฯ และหากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคท

ชาเขยีว ก็สามารถหาซือ้ไดจ้ากทีน่ีไ่ดเ้ลย 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทาง สู ่สนามบนิโตเกยีว  
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วนัที ่7 สนำมบนิฮำเนดะ – กรงุเทพฯ 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทาง สู ่สนามบนิ โตเกยีว  

00.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ Thai Airway International เทีย่วบนิที ่TG611 

05.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิณ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง 

สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน  

 

อตัรำคำ่บรกิำร (ราคาตอ่ 1 ทา่น) 

วนัทีเ่ดนิทำง 

รำคำรวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(นอนกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น) 

เด็กไมม่เีตยีง 

(นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น) 

พกัเดีย่ว 

(เพิม่) 

Oct : 18-24, 20-26, 

21-27, 25-31 

27Oct - 2Nov, 28-3Nov 

68,900 บำท 63,900 บำท 56,900 บำท 8,500 บำท 

Nov : 8-14, 11-17, 12-18 

15-21, 24-30 

68,900 บำท 63,900 บำท 56,900 บำท 8,500 บำท 

Dec : 2-8, 7-13, 8-14, 9-

15 

68,900 บำท 63,900 บำท 56,900 บำท 8,500 บำท 

 

รำคำไมร่วมต ัว๋ เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น) 

เด็กไมม่เีตยีง 

(นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น) 

พกัเดีย่ว 

(เพิม่) 

43,900 บำท 43,900 บำท 38,900 บำท 8,500 บำท 

**รำคำนีส้ ำหรบัลกูคำ้ทีถ่อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้** 
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อตัรำนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามเสน้ทาง (ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงราคา กรณีการปรับขึน้คา่น ้ามนัของสายการบนิ) 

 ค่ าที่พั ก ตามที่ ร ะบุ ใ น รายกา ร  พั กห อ้ งละ  2  ท่ านห รือ  3  ท่ าน  ตามโ รงแ รมที่ ร ะบุห รือ เทียบ เท่ า  

** กรณุาแจง้หอ้งทีค่ณุตอ้งการ กบัทางเจา้หนา้ทีต่ัวแทนเพือ่ความสะดวกสบายในการเขา้พัก เชน่ หอ้งแบบ  TWN 

/ DBL / SGL / TRP หากไมม่กีารระบ ุและในกรณีทีห่อ้งพักทีท่า่นเลอืกไมเ่พยีงพอ ทางบรษัิทขออนุญาตจัดเป็น

เตยีง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พัก 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยส าหรับหัวหนา้ทัวร ์ทีจ่ะคอยบรกิารทา่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่น ้าหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ ..... กโิลกรัม (ตามมาตราฐานของสายการบนิ) 

 คา่วซีา่ญีปุ่่ น & ERFS (ส าหรับลกูคา้พาสปอรต์ชาวไทย) 

 ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 2,000,000 บำท (ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

อตัรำนีไ้มร่วม  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นบคุคลนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพท,์ คา่อนิเตอรเ์น็ต, คา่ซกัรดี,  

คา่มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่น

การใชบ้รกิาร) 

 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิกวา่สายการบนิก าหนด 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาตหิรอืตา่งดา้ว  

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%(คดิค านวณจากค่าบรกิาร กรณีตอ้งการใบก ากับภาษี)ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% (ค านวณจาก

คา่บรกิาร) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่น  

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำรและกำรยกเลกิ 

1. ในการจองกรุณาช าระค่ามัดจ าท่านละ 21,000.- บาท ภายใน 3 วัน หลังจากไดรั้บใบแจง้หนี้ พรอ้มส่ง 

หนา้พาสปอรต์และหลักฐานการโอนเงนิ เพือ่ท าการจอง  หากไมม่กีารช าระมดัจ าถอืวา่การจองไมส่มบรูณ์ บรษัิท

ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูท้ีว่างมดัจ ากอ่นตามล าดับ 

2. ช าระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 20 วัน ก่อนการเดนิทาง (ไม่นับรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยุดราชการ) หรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด  

3. หากมกีารยกเลกิหรอืขอเลือ่นเดนิทางผูจ้องจะไมส่ามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ทัวรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้เวน้แต ่

3.1 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนตน ไดท้ันกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ  

                 บรษัิทฯ จะไมห่ักคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ยงัไมม่กีารยืน่วซีา่ หรอืมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ยอืน่ใด 

3.2 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนตน ไดท้ันกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ  

     แตม่กีารยืน่วซีา่ไปแลว้หรอืมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ใด บรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้า่ยเฉพาะเทา่ทีจ่า่ยไป  
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     ลว่งหนา้  ตามจรงิเทา่นัน้ 

3.3 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตั๋วเครือ่งบนิไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนได ้

     ในวันเดมิ ผูย้กเลกิตอ้งรับผดิชอบช าระคา่ธรรมเนยีมการเปลีย่นชือ่ตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ  

     และสว่นตา่งของภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิ(ถา้ม)ี ทางบรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เฉพาะเทา่ทีไ่ดจ้า่ยไป 

     ลว่งหนา้ตามจรงิเชน่ คา่วซีา่ เป็นตน้ 

4. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม 

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

5. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ 

ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

6. การยกเลกิ 

6.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในสว่นมดัจ า 

6.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 20 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 60% ของราคาทัวร ์

6.3 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์ 

ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่ ี

การการันตคีา่มดัจ าทีพ่ัก  โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และ 

ไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ 

ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวร ์ทัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

หมำยเหต ุ

 1. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหากผูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึตามจ านวนขัน้ต ่าทีก่ าหมด 

 2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในรายการท่องเทีย่ว, โรงแรมที่พัก ตามความ

เหมาะสม ซึง่ทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน ์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การก่อจลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 4. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานที ่ทีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 5. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

 6. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

 7. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายกอ่น

ออกเดนิทางแลว้ 
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 8.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และหรอื เกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 9.เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ ซึง่เมือ่ออกตั๋วเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทาง

พรอ้มคณะ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิจะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้ 

 10.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 11.ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดนิทางมายังจุดนัดหมาย กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของ

บรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้มฉิะนั้นทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านมาไม่ทันเวลาคณะเพื่อ

เดนิทาง 

 12.มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 ขอ้ควรระวัง  

 -กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรณุาเชค็เรือ่งการยืน่วซีา่เขา้ประเทศ กบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้ 

 -กรณีลกูคา้ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ  กอ่นตัดสนิใจซือ้ทัวร ์โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวันเวลา 

เทีย่วบนิ  หรอืตรวจสอบกบัทางบรษัิทผูจ้ดั กอ่นตดัสนิใจซือ้ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  

 -ทางบรษัิท รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทวัรท์ีช่ าระกบัผูจั้ด เป็นการช าระขาดกอ่นเดนิทาง

และผูจ้ัดไดช้ าระตอ่ใหก้บัทางสายการบนิ โรงแรม และสถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ แบบช าระขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ ฉะนัน้

หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฎเิสธเขา้หรอืออกเมอืงจาก

ประเทศในรายการ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทกุกรณี 

 

 โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุำน ำพำสปอรต์ตดิตวัมำในวนัเดนิทำง พำสปอรต์ตอ้งมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 6 

เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง และตอ้งมหีนำ้กระดำษอยำ่งต ำ่ 2 หนำ้ขึน้ไป 

 หมำยเหต ุ: ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำ มำรดำ ตอ้งมจีดหมำยยนิยอมให้

บตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศจำกบดิำหรอืมำรดำแนบมำดว้ย 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

โปรดทรำบ 
 

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
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เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

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 

 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

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

 


