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โอซากา้ โตเกยีว ฟูจ ิ
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 ปราสาทโอซากา้ 
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จ านวน 6 วนั 4 คนื 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

วนัที ่1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ – โอซากา้ 

 
16:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 6 เคาน์เตอร ์M 

สายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 
18:50 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน CHEK LAP KOK โดยเทีย่วบนิที ่CX702 
 
22:40 น. เดนิทางถงึ ประเทศฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
 
01:45 น. ออกดนิทางสู ่ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่CX566 
 
06:25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน คนัไซ ประเทศญีปุ่่ น 
 

 
 

วนัที ่2 ปราสาทโอซากา้ – วดัคนิคาคจุ ิ– ชอ๊ปป้ิงยา่นซาคาเอะ 

 
06:25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน คันไซ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าและท าภาระกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้ ส าคัญ!! ประเทศญีปุ่่ น
ไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ 

 
08:00 น. ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสูโ่อซากา้ น าชม ปราสาทโอซากา้ ป้อมปราการอนัน่าเกรงขามของโชกนุ โตโย

โตม ิฮเิดโยช ิก าแพงหนิแกรนติสงูชันแสดงใหเ้ห็นถงึความน่าอัศจรรยข์องฝีมอืมนุษยใ์นอดตีดว้ยองค์
ปราสาททีส่งูเดน่ และยังเป็นจุดชมววิของเมอืงโอซากา้ทีง่ดงามอกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิชืน่
ชมธรรมชาตบิรเิวณรอบปราสาทโอซากา้ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ไดเ้วลาเดนิทางสู่เมือง เกียวโต Kyoto เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่ นเมื่อ 1,000 กว่าปีมาแลว้ ก่อนที่จะ

เปลีย่นเป็นเมอืงโตเกยีว วา่กันวา่ผูใ้ดทีม่าเยอืนแดนอาทติยอ์ทุัยแลว้ไมไ่ดม้าเยอืนเมอืงเกา่ของญีปุ่่ นถอื
วา่มาไมถ่งึญีปุ่่ น น าทา่นเขา้ชม วัดคนิคะคจุ ิหรอื วัดพลับพลาเงนิ น าทา่นชมบา้นพักตากอากาศของโช
กนุ อาชคิางะ โยชมิติส ึจากการต์นูเรือ่งดัง อคิควิซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ชมความงามของตัวศาลาทองที่
ตัง้อยูก่ลางน ้า ความงดงามสทีองสะทอ้นลงผนืน ้า ศาลาทองแหง่นี้ไดรั้บการยกยอ่งจากนักประวัตศิาสตร์
ชาวองักฤษวา่สรา้งได ้อยา่งกลมกลนืประณีตสวยงามไดส้ดัสว่นเป็นทีส่ดุ 

 จากนัน้น าทา่นช๊อปป้ิงต่อทีย่่าน Sakae ซาคาเอะ เป็นย่านธุรกจิการคา้ทีเ่ป็นตัวแทนของเมอืงนาโกย่า 
โดยความเจรญิในยา่นเมอืงดาวนท์าวนจ์ะขยายออกจากสีแ่ยกซาคาเอะทีตั่ดกบัถนนโอทซ ึในตอนกลาง
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คนื ทีห่อโทรทัศนน์าโกยา่ ซึง่สง่สัญญาณโทรทัศน์คลืน่อานาล็อกบนดนิและถกูเรยีกเป็นสญัลักษณ์ของ
เมอืงนาโกย่านี้ จะถูกประดับประดาดว้ยไลทอ์ัพ เป็นจุดพักเดทของเหล่าคู่รัก ในย่านซาคาเอะนี้ ยังมี
หา้งสรรพสินคา้มัทซึซากกยะสาขานาโกย่า ซึ่งมีพื้นที่ขายสินคา้กวา้งที่สุดในญี่ปุ่ นตั ้งอยู่  ที่
หา้งสรรพสนิคา้มัทซซึากายะ สาขานาโกยา่ ไมเ่พยีงแตท่า่นจะจับจา่ยซือ้ของไดเ้ทา่นัน้ ยังมบีรเิวณตา่งๆ
ใหบ้รกิาร เชน่ พพิธิภัณฑศ์ลิปะทีม่วีางไปป์ออแกนไว ้ใหท้่านไดส้นุกสนานกับชอ้ปป้ิงมอลลห์รูหราใน
แบบฉบบันาโกยา่ อกีทัง้ในบรเิวณตดิๆกนั ยังมศีนูยพ์ลาซา่มเีดยีปารค์ตา่งๆ ตัง้แตน่าโกยา่ปารโุคะ ทีร่วม
แบรนดย์ีห่อ้กวา่ 300 รา้น จนถงึทวนิบลิ นอกจากนี้ ส าหรับผูท้ีอ่ยากชอ้ปป้ิงมากกวา่นัน้ ขอแนะน าเมอืง
ใตด้นิ Central park ทีเ่พรยีบพรอ้มไปดว้ยรา้นตา่งๆ เชน่ รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่，รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ，

รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ี่กนิบรเิวณตัง้แตส่ถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะโอโดร ิ  
 

ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั Nagoya Area Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัที ่3 ทะเลสาปฮามานะ – ศนูยแ์ผน่ดนิไหว – ภเูขาไฟฟจู ิ

 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทีเ่พาะพันธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีส่ดุในบรเิวณนัน้ อสิระให ้

ทา่นไดช้มทวิทัศน ์และเลอืกซือ้พายปลาไหลทีข่ ึน้ชือ่เพือ่เป็นของฝากและทานเลน่ 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านสู่ Earthquake ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว ท่านจะไดรั้บขอ้มูลและขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับการเกดิ

แผ่นดนิไหว รวมทัง้ข่าวแผ่นดนิไหวและการวเิคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน , แผ่นเปลือกโลก 
seismometers ท านายแผ่นดนิไหวสิง่แวดลอ้มสนึาม ิSeismologists ท านายอาศัยอยูใ่นขณะนี้, วดิโีอ, 
ขอ้มลู, รปูภาพและอืน่ๆ อกีมากมาย ในปัจจบุนัและลา่สดุแผน่ดนิไหวโลก ภเูขาไฟฟจู ิซึง่เป็นภเูขาไฟที่
อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 3,776 เมตร และเป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธิข์องชาวญีปุ่่ นทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นทีส่งิสถติ
ของเทพเจา้ดังนัน้ภเูขาไฟฟจูจิงึเป็นสถานทีต่อ้งหา้มส าหรับสตรมีานานนับรอ้ย ๆ ปี น าทา่นขึน้ชมความ
งามที ่ชัน้ 5 ของเสน้ทางขึน้เขา เชญิถา่ยรูปกับววิสวยมมุตา่งๆ ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ วา่สามารถขึน้ได ้
ถงึชัน้ไหน  
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  
ทีพ่กั Fuji Area Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 วดัอาซะคซุะ – ชนิจกู ุ– ดองกี ้– ออิอนมอลล ์

 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
08.00 น. วัดอะซะกซุา่แคนนอน Asakusa Kannon วัดพทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต ภายในประดษิฐานองค ์

เจา้แม่กวนอมิทองค า ทีศั่กดิส์ทิธิ ์และมผีูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี 
ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั คามนิารมิง ประตฟู้าค ารณ ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร 
ไดช้ือ่วา่เป็น โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยูอ่ยูโ่ดยม ีถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชีือ่เสยีงของวัด 
มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย
ขนมที่คนญี่ปุ่ น มายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกัน เพื่อซื้อขนมกลับย่าน ชนิจูกุ ใจกลางกรุงโตเกียว 
เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้ มากมาย อาทเิชน่ เครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิาแบรนดดั์ง ๆ กลอ้ง ถ่ายรูป
ดจิติอล เกมสต์่าง ๆ หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดัง
ของญีปุ่่ น รา้น 100 เยน   
 

เทีย่ง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
 ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงจใุจกอ่นกลับที ่Don Quijote ซึง่เปิด 24 ชัว่โมง และที ่ออิอนมอลล ์Aeon Narita Mall 

เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิเนื่องจากตัง้อยูใ่กลก้ับสนามบนินานาชาตนิาริ
ตะ ภายในตกแตง่ในรปูแบบทีท่ันสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้
แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอปุกรณ์ภายในบา้นนอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย เชน่ MUJI, 100 
yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่บางรา้น
ไม่ตอ้งเสยีภาษีสนิคา้ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารก็มใีหเ้ลือกมากมายจ าหน่าย
อาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหาร ถัดไปจากหา้งสรรพสนิคา้ยังมโีรงภาพยนตร ์Humax 
Cinema เปิดใหบ้รกิาร 

 
ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั Narita Area Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
5 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ OSAKA TOK 6D-CX-W02 

วนัที ่5 อสิระเต็มวนั 

 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
08.00 น. พเิศษ!! ไกคพ์าทัวร ์ทอ่งเทีย่ว, น่ังรถไฟ JR หรอืชอ้ปป้ิงไม่รวมค่ารถไฟ และจุดอืน่ในกรุงโตเกยีว ให ้

ท่านพักผ่อน หรือชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยในย่านต่างๆ ในกรุงโตเกยีว เช่น Ginza, Shinjuku, Shibuya, 
Harajuku, Akihabara, Roppongi, Odaiba ถา่ยรปูคูก่บั GUNDAM หนา้หา้ง Diver City Tokyo เป็นตน้ 
ซึง่สามารถเดนิทางดว้ยตนเองหรือใหท้างมัคคุเทศก ์และหัวหนา้ทัวร ์แนะน าเสน้ทางต่างๆๆ สามารถ
เดนิ,น่ังรถไฟ JR,หรือแท็กซี ่สามารถรับคู่มือและแผนที่การเดนิทางไดท้ี่หัวหนา้ทัวร์  เลือกซื้อทัวร์
โตเกยีวดสีนียแ์ลนด ์โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ทา่นจะไดส้ัมผัส
กบัตัวเอกของมกิกีเ้มา้ส ์โดนัล ด๊ักส ์และเหลา่เพือ่นๆการต์นูจากวอลลด์สินีย ์มากมาย อกีงเครือ่งเลน่ที่
พรอ้มสรา้งความหฤหรรษ์ และความตืน่เตน้ใหท้กุท่าน ไม่วา่จะเป็น Big Thunder Mountain น่ังรถไฟ
ตะลยุเหมอืงแร,่ Splash Mountain ลอ่งแกง่ไปในดนิแดนของกระตา่ยนอ้ย จนถงึจดุไคลแ์มก๊ซก์บัการดิง่
ลงจากความสงูกวา่ตกึ 2 ชัน้สูผ่นืน ้าทีอ่ยูด่า้นลา่ง ใหเ้วลาทา่นไดส้นุกสนานตอ่กบัเครือ่งเลน่ในโซนตา่งๆ 
เริม่ดว้ย Hunted Mansion บา้นผีสงิรูปแบบใหม่ทีน่่ารักและไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่คดิ กระท่ังถงึสว่น
ส าคัญน่ันคอื Space Mountainการผจญภัยไปบนอวกาศทีน่่าตืน่ตา โลดโผนและหวาดเสยีว จากนัน้ให ้
ทา่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับขบวนแสง ส ีเสยีง ตระการตาของเหล่าตัวการต์นูทัง้หลาย จากการชม อเิล็คทริ
คพราเหรด หรอื Odaiba ถกูสรา้งขึน้ชว่งปลายสมัยเอโดะ 1603-1868 เพือ่เป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศกึ 
ต่อมาอกี 100ปี ไดถู้กถมเพิม่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ส านักงาน และธุรกจิมากมาย รวมทัง้แหล่งบันเทงิ
บนกาะทีส่รา้งขึน้ในอา่วโตเกยีว 

 
เทีย่ง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
 
ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั Narita Area Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัที ่6 ประเทศไทย 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
08:00 น. อ าลา โตเกยีว เดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน นารติะ 
 
10:50 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่CX501 
 
14:40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน Chek Lap Kok เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
 
15.50 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยทีย่วบนิที ่CX701 
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17:40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 

เดอืน  กรกฎาคม 

12 ก.ค. 59 - 17 ก.ค. 59  39,900 39,900 38,900 9,900 

26 ก.ค. 59 - 31 ก.ค. 59  39,900 39,900 38,900 9,900 

 
CX 702 – CX 566 BKK 18:50 HKG 22:40 HKG 01:45   KIX 06:25 
CX 501 – CX 701 NRT 10:50 HKG 14:40 HKG 15:50 BKK 17:40 
 
หมายเหต ุ

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลาและวันเดนิทางได ้บางกรณีที่
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นแปลงวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (ส าเนาหนา้พาสปอรต์) ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืคา่ทัวร์

สว่นทีเ่หลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบหากทา่นไมด่ าเนนิสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหบ้รษัิทในการออกต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีทีอ่อก
ต๋ัวเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกลุผดิ) 

 หลังจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ าและคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 7 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทจะ
จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทัวรใ์ชต๋ั้วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุ
เทา่นัน้ 

 บรษัิทไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จั้กกัน กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจ่ายคา่พักเดีย่ว
เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 
 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยูก่บัมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไมม่ี

ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 กรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง จะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ตอ่ทา่น และจะตอ้งแจง้ลว่ง 7 วนั กอ่นการเดนิทาง
เทา่นัน้ 

 ลกูคา้ทกุทา่น การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเก็บเพือ่
เป็นสนิน ้าใจกบัผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ รบกวนทกุทา่นเตรยีมเงนิ (มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง) 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับคณะ 
• คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แข่งขันกฬีา หรือกจิกรรมอืน่ๆ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีาร
ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทัวร ์
• คา่อตัราเขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ  
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• มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหต ุ**ในกรณีลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลมุในเรือ่งสขุภาพ ทา่นสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษัิทฯ** อตัราเบีย้ประกนัเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยูร่ะยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม คอื 2,000 เยน ตลอดทริ

ปการเดนิทาง 
• คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด น ากระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่งบนิไดท้า่นละ 1 ใบ 

ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานี้ทางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3) 

ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5) สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป แลว้ทาง
บรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของ
หนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
 

เง ื่อนไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ใน
กรณีนี้ ทางบรษัิท ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น สดุวสิัย จนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ
โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม
เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาตฯิลฯ 
โดยบรษัิทจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทาง
บรษัิทไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นไดไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ 
อันสบืเนื่องมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงด
ออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
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5. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง
ทางบรษัิท จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ื่อนไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 10,000 บาท  
 ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะนั้นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง โดย

อตัโนมัต ิ
 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทัวร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทัวร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท า
การลื่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อคา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรือลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ที่
เกดิขึน้เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ 

 


