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โตเกยีว คามาคุระ โอซากา้ เกยีวโต นารา 
จุดเด่น 

 

 ครัง้หนึง่ในชวีติขึน้ชมความงามของภเูขาไฟฟจู ิ 
 สมัผัสอทุยานฮาโกเน่ ลอ่งเรอืโจรสลัดชมทัศนยีภาพอนังดงามทีท่ะเลสาบอาช ิ  
 ชอ้ปป้ิงจใุจ ในแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดัง Shinjuku, Harajuku, จัสโกอ้อิอน, RINGKU OUTLET 
 ถา่ยรปูกบัโคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก คามนิารมิง ประตฟู้าค ารณ 
 นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค าอนัศักดิส์ทิธิ ์ณ วัดอาซะกซุา่  
 ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าแรธ่รรมชาต ิออนเซน็ 
 ขาปยูักษ์อนัเลือ่งชือ่ พรอ้มน ้าจิม้รสเด็ด 
 โตเกยีวสกายทร ีTokyo Sky Tree หอคอยสือ่สารทีส่งูทีส่ดุในโลก 
 ทดสอบน่ังรถไฟชนิคันเซน ทีว่ ิง่ดว้ยความเร็ว 280 กม./ชม 
 กราบนมัสการ พระใหญแ่หง่เมอืงคามาครุะ DAIBUTSU 
 เทีย่วเมอืงหลวงเกา่ เกยีวโต เยีย่มชมวดัคโิยมติส ึและปราสาททอง คนิคาคจุ ิ
 ชมปราสาทโอซากา้ ป้อมปราการอนัน่าเกรงขามของโชกนุ โตโยโตม ิฮเิดโยช ิ
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ชือ่โปรแกรม โตเกยีว คามาคุระ โอซากา้ เกยีวโต นารา   
จ านวน 7 วนั 4 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

วนัที ่1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ - นารติะ (โตเกยีว) 

 
19:00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 3 เคานเ์ตอร ์D 

สายการบนิ THAI AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 
22:10 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน นารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TG640   
 
 

 
 

วนัที ่2 นารติะ - วดันารติะ - โตเกยีว - พระราชวงัอมัพเิรยีล - วดัอะซะกซุา่ - ชนิจกู ุ- หอคอยโตเกยีว
สกายทร ี

 
06.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน นารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผา่นพธิี

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

 
08.00 น. เพือ่เป็นศริมิงคลแกท่่าน และครอบครัว น าทา่นเดนิทางสู ่วัดนารติะซัน วัดทีดั่งทีส่ดุในแถบชบิะ วัดที่

ไดรั้บความนยิมอยา่งสงูโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวัน ขึน้ปีใหมจ่ะคลาคล ่าไปดว้ยผูค้นทีม่าขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิ ์
เลอืกซือ้เครือ่งราง หรอืฮู ้รวมทัง้สนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ มากมายในราคาเป็นกนัเอง ไดเ้วลาเดนิทางสูม่หา
นคร โตเกยีว เมอืงหลวงปัจจบุนัของญีปุ่่ นทีค่ลาคล า่ไปดว้ยผูค้น และเทคโนโลยลี ้ายคุมากมาย 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นสู ่พระราชวังอมิพเิรยีล ทีป่ระทับของจักรพรรดญิีปุ่่ นตัง้แตส่มัยโบราณกาลปัจจบุนั ซึง่สรา้งขึน้เพือ่

ระลกึถงึสมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิผูท้รงน าการปฏริปูการเปลีย่นแปลงและความเจรญิมาสูญ่ีปุ่่ นพระราชวัง
นี้มีพื้นที่รวม 990,000 ตารางเมตร ชมดา้นนอกใหเ้วลาท่านไดต้ื่นตาตื่นใจ ชืน่ชมความงดงามของ
บรรยากาศ โดยรอบพระราชวังจากนัน้น าทา่นแวะเยีย่มชม วัดอะซะกซุา่แคนนอน ิAsakusa Kannon วัด
พทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต ภายในประดษิฐานองค ์เจา้แมก่วนอมิทองค า ทีศั่กดิส์ทิธิ ์และมผีูค้น
นยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั คามนิารมิง ประตฟู้าค า
รณ ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร ไดช้ือ่วา่เป็นโคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวน
อยู่อยูโ่ดยม ีถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชีือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็น
เครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาตอ่ควิ
กัน เพื่อซื้อขนมกลับไปฝากคนที่บา้น จากน าทุกท่านเดนิถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุง 
โตเกยีว ณ รมิแมน่ ้าสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกายทร ีTokyo Sky tree เป็นหอสง่สญัญาณโทรคมนาคมที่
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สงูที่สดุในโลก เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถ
ท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์
ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกยีวสกายทรี ที่บรรจุ
เทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่
ของเอะโดะ จากนัน้พาตะลยุยา่นชอ้ปป้ิงชัน้น า ทีถ่อืวา่เป็น แหลง่อัพเดทเทรนด ์ทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจ
กับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบจากรา้นคา้มากมาย เช่นย่าน ชนิจูกุ อยู่ใจกลาง
กรุงโตเกยีว เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้ มากมาย อาทเิช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า นาฬกิาแบรนดดั์งๆ 
กลอ้ง ถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ต่างๆ หรือสินคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผา้ 
เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ น ไมว่า่จะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK II และอืน่ๆ อกีมากมาย ที่
ราคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทย และทีจ่ะขาดไมไ่ดเ้ลยก็คอื รา้น 100 เยน ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะ
ราคา 100 เยน เทา่กนัหมดทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นไดใ้นราคาทีส่บายกระเป๋า 
 

ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั Wishton Yukari  Hotel หรอื APA Narita Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัที ่3 คามะครุะ - ฮาโกเน ่- โกเท็มบะ - ออนเซ็น 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
08.00 น. เดนิทางสู ่เมอืงคามะครุะ เป็นเมอืงเงยีบเล็กๆ ทางตอนใตข้องโตเกยีว เมอืงนี้เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงมาก

ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว หรอื จะเรยีกไดว้า่เป็นเมอืงเกยีวโตทางตะวันออกของญีปุ่่ นก็ว่าได ้เพราะเมอืงนี้มี 
วัด ศาลเจา้ และอนุเสาวรยีท์างประวัตศิาสตรม์ากมาย อกีทัง้ยังมทีะเลทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึ่ง ซึง่ใกลก้ับ
โตเกยีวและโยโกฮาม่า น าทุกท่านกราบนมัสการ พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ Kamakura Daibutsu, 
Great Buddha คนสว่นใหญม่ักจะรูจั้กกันในนาม Daibutsu ซึง่แปลตรงตัวไดว้า่ พระพทุธองคใ์หญ่ แต่
นอ้ยคนที่ทราบว่าชือ่จริงของ Daibutsu ที่ Kamakura องคน์ี้คือ พระอมติตาพุทธ นิโอยุราอ ิAmida 
Nyoyurai ตัง้อยูภ่ายใน วัดโคโตกอุนิ Kotoku-in Temple องคท์ีเ่ห็นในปัจจุบันสรา้งจากส ารดิ เสร็จเมือ่
ปี พ.ศ.1795 ความสงูรวมฐานอยูท่ี ่13.35 เมตร เฉพาะตัวองคพ์ระนัน้สงู 11 เมตร น ้าหนักราว 122 ตัน 
อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิถา่ยรปูรอบวัด   

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 ไดเ้วลาเดนิทางสู ่วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน่ น าลงเรอื ลอ่งทะเลสาบ ทีเ่กดิจากการกอ่ตัวของลาวาจาก

ภเูขาไฟฟจู ิเกดิเป็นทะเลสาบหา้แหง่ทีโ่อบลอ้มรอบภูเขาไฟฟจูชิมววิสวยของสองฟากฝ่ังทะเลสาบที่
ลอ้มรอบดว้ยขนุเขา จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมที ่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ท์
เล็ต Gotemba Premiun Outlets แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกับ
คอล เลคชั่ น เ สื้ อ ผ ้า ล่ า สุด  อ าทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, 
DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, 
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ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, 
TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN 
ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, MIKI MOUSE 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อิม่อรอ่ยกบัขาป)ู 

หลังอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกบัการแชน่ ้าแร ่ออนเซ็น สปาแบบฉบบัญีปุ่่ นแทต้ามอธัยาศัย 
 
ทีพ่กั YOGOHAMA AREA หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
วนัที ่4 ภเูขาไฟฟจู ิ- ทะเลสาบฮามานา่ - รถไฟชนิกนัเซน - นาโกยา่ 

 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ ชัน้ 5 ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ โดยรถโคช้ใหท้่านสัมผัสอากาศอัน

บรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิภเูขาไฟทีย่ังดับไมส่นทิ ความสงูจากดา้นลา่งสูบ่นยอดปลอ่งเขา 3,776 เมตร 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ ผ่าน ทะเลสาบฮามาน่า ทะเลสาบทีเ่พาะพันธุป์ลาไหลทีใ่หญท่ีส่ดุใน

บรเิวณนัน้ อสิระใหท้า่นไดช้มทวิทัศน์ และเลอืกซือ้พายปลาไหลทีข่ ึน้ชือ่เพือ่เป็นของฝากและทานเลน่
จากนัน้เดนิทางต่อสูเ่มอืงนาโกยา่ โดยใหท้า่นไดท้ดลองน่ัง รถไฟชนิกันเซน หรือเป็นทีรู่จั้กกันดใีนชือ่
ของ รถไฟหัวกระสนุ ทีม่คีวามเร็วสงูสดุ 280 กโิลเมตรตอ่ชั่วโมง ซึง่เป็นที ่3 รองจากรถไฟของฝร่ังเศส
และเซีย่งไฮ ้สถานีรถไฟชนิคันเซน สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 หลังอาหาร อสิระชอ้ปป้ิงยา่น ซาคาเอะ นาโกยา่ Nagoya Sakae ชม และซือ้สนิคา้มากมายเป็นยา่นชอ้ป

ป้ิงดังนาโกยา่เป็นยา่นชอ้ปป้ิงขนาดใหญข่องเมอืงนาโกยา่ ทีเ่พรยีบพรอ้มไปดว้ยรา้นรวงมากมาย อาทิ
เชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, อปุกรณ์ตกแต่งบา้น, อปุกรณ์เครือ่งครัว, เสือ้ผา้, เครื่องส าอาง หรอืเลอืกลิม้ลอง
อาหาร และขนมสไตลญ์ีปุ่่ นมใีหเ้ลอืกมากมาย 

 
ทีพ่กั NAGOYA SAKAE TOKYO INN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5 นารา - เกยีวโต - โอซากา้ 

 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  
08.00 น. เดนิทางสู ่เมอืงนารา เมอืงหลวงแหง่แรกของประเทศญีปุ่่ น ชม วัดโทไดจ ิวัดเกา่แกเ่ป็นแหลง่รวบรวม

ประวัตศิาสตร์อกีแห่งหนึ่งที่มีผูค้นมากสักการะกันอย่างมากมาย วัดแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 752 และยัง
เปรยีบเสมอืนประตขูองเมอืงนารา ภายในวัดแหง่นี้ม ีพระพทุธรปูองคใ์หญ ่Daibutsu เพลดิเพลนิกับการ
ใหอ้าหารเหลา่ฝูงกวางทีห่าดไูดย้ากนับรอ้ยทีอ่าศัยอยูภ่ายในวัดตามธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่เป็น
บรวิารของเทพเจา้จากนัน้สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เมอืงเกยีวโต เป็นเมอืงหลวงเกา่ของประเทศญีปุ่่ นกอ่นทีจ่ะเปลีย่นเป็นเมอืงโตเกยีว วา่กันว่าผูใ้ดทีม่า

เยอืนแดนอาทติยอ์ทุัยแลว้ไม่ไดม้าเยอืนเมอืงเกา่ของญีปุ่่ นถอืว่ามาไม่ถงึญีปุ่่ น น าทา่นเขา้ชม วัดคโิย
มติส ึหรือ วัดน ้าใส ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า ใหท้่านไดด้ืม่น ้าศักดิส์ทิธิส์ามสายทีไ่หลมาจาก
เทอืกเขา ซึง่น ้าแตล่ะสายมคีวามหมายแตกตา่งกันคอื น ้าทางขวามอืดืม่แลว้จะท าใหม้สีตปัิญญาเฉลยีว
ฉลาดสายกลางดื่มแลว้จะท าใหช้วีติมคีวามร ่ารวยมั่งค่ัง และน ้าทางซา้ยมอืท าใหอ้ายุยนืยาว สขุภาพ
แข็งแรง จากนัน้น าทา่นชม ปราสาททองคนิคาคจุ ิน าทา่นชมบา้นพักตากอากาศของโชกนุ อาชคิงะ โยชิ

มสิ ึจากการต์นูเรือ่งดัง อคิควิซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ชมความงามของตัวปราสาททีต่ัง้อยูก่ลางน ้า ความ
งดงามสทีองสะทอ้นลงผนืน ้า ปราสาทแหง่นี้ไดรั้บการยกยอ่งจากนักประวัตศิาสตรช์าวอังกฤษวา่สรา้งได ้
อยา่งกลมกลนืประณีตสวยงามไดส้ดัสว่นเป็นทีส่ดุไดเ้วลาเดนิทางกลับสู ่โอซากา้ จากนัน้น าคณะสูย่า่นช ้

อปป้ิงชือ่ดัง ชนิไซบาช ิเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงไรช้ดีจ ากัดบนถนนความยาวกว่า 2 กโิลเมตร ซึง่มี
รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัตลอดสองขา้งทางกับสนิคา้มากมาย ทัง้เสือ้ผา้เก๋ๆ  กระเป๋าน่ารักๆ 
รองเทา้แฟชั่นสวยๆ เครือ่งส าอาง และสนิคา้ IT ทัง้หลาย Ipod กลอ้ง นาฬกิา Mp3 มใีหเ้ลอืก และชม
กนัมากมาย 

 
ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั COSMO  SQUARE OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่6 ปราสาทโอซากา้ - ชอ้ปป้ิง Outlet - Aeon Shopping Center 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  
08.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ ป้อมปราการอันน่าเกรงขามของโชกนุ โตโยโตม ิฮเิดโยช ิก าแพง

หนิแกรนติสงูชันแสดงใหเ้ห็นถงึความน่าอัศจรรยข์องฝีมอืมนุษยใ์นอดตี องคป์ราสาททีส่งูเด่นเปิดเป็น
พพิธิภัณฑใ์หท้า่นไดศ้กึษาจากแบบจ าลอง ในโบราณวัตถตุา่งๆ และยังเป็นจดุชมววิของเมอืงโอซากา้ที่
งดงามอกีดว้ย อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิชืน่ชมธรรมชาตบิรเิวณรอบปราสาทโอซากา้ จากนัน้น าทา่น
ตะลุย Shopping ที่ RINGKU OUTLET ภายในแบ่งออกเป็นรา้นคา้ต่างๆมากมายมีสนิคา้หลากหลาย
ประเภทผลัดเปลีย่นกนัลดราคา อาท ิเสือ้ผา้ เครือ่งแตง่กาย รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา จากหลากหลายแบ
รนดด์ัง เช่น ADIDAS, NIKE, CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, BODUM 
เป็นตน้ อกีทัง้ยังมสีนิคา้เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ตุ๊กตาน่ารักๆ และของเลน่นานาชนดิ จากนัน้ชอ้ปป้ิงกันตอ่ที ่
KANSAI AEON SHOPPING CENTER หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ศูนยร์วมแห่งสนิคา้ชัน้น านานาชนิด 
อาท ินาฬกิา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ยีห่อ้ตา่งๆ และยังม ีรา้น 100 เยน สนิคา้ทีม่คีณุภาพดแีต่
ราคาแสนถกู   

 
เทีย่ง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
 
ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย (กรณุาตรงตอ่เวลา) น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน คันไซ 
 

วนัที ่7 โอซากา้ - ประเทศไทย 

 
00:30 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG673 
 
04:20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 

เดอืน  สงิหาคม 

30 ก.ค. 59 - 05 ส.ค. 59  49,900 49,900 47,900 8,500 

06 ส.ค. 59 - 12 ส.ค. 59 * Long Weekend (วันแม)่ 52,900 52,900 50,900 8,500 

13 ส.ค. 59 - 19 ส.ค. 59  49,900 49,900 47,900 8,500 

21 ส.ค. 59 - 27 ส.ค. 59  50,900 50,900 48,900 8,500 

27 ส.ค. 59 - 02 ก.ย. 59  50,900 50,900 48,900 8,500 

เดอืน  กนัยายน 

04 ก.ย. 59 - 10 ก.ย. 59  52,900 52,900 50,900 8,500 

18 ก.ย. 59 - 24 ก.ย. 59  52,900 52,900 50,900 8,500 

25 ก.ย. 59 - 01 ต.ค. 59  51,900 51,900 49,900 8,500 

เดอืน  ตลุาคม 

08 ต.ค. 59 - 14 ต.ค. 59  54,900 54,900 52,900 9,500 

16 ต.ค. 59 - 22 ต.ค. 59  54,900 54,900 52,900 9,500 

25 ต.ค. 59 - 31 ต.ค. 59  54,900 54,900 52,900 9,500 

31 ต.ค. 59 - 06 พ.ย. 59  54,900 54,900 52,900 9,500 

 
หมายเหต ุ

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลาและวันเดนิทางได ้บางกรณีที่
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นแปลงวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนื้อสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (ส าเนาหนา้พาสปอรต์) ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืคา่ทัวร์

สว่นทีเ่หลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบหากทา่นไมด่ าเนนิสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหบ้รษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ (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 
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• 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  
• 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 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม คอื 2,000 เยน  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
• คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด น ากระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่งบนิไดท้า่นละ 1 ใบ 

ใบละไมเ่กนิ 30 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 ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ (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
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เขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทาง
บรษัิทไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นไดไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ 
อันสบืเนื่องมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงด
ออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

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 

 


