
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             รหสัโปรแกรมทวัร ์ SHOCK TOKYO OCT-TZ-W15 

 
 

 

ราคาพเิศษเฉพาะ เดือนกรกฎาคม – เดือนกนัยายน 59 เท่าน้ัน 

 
22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน 

SCOOT เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  สายการบิน 
SCOOT ใช้เคร่ือง  BOEING 787 DREAMLINER (ดรีมไลเนอร์) จ านวน 340 ทีน่ั่งจัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

 **ไม่มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลบั** 
 
 
 
 

วนัที่ 1        กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาตดิอนเมือง )                                                                   (-/-/-) 
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00.55 น.  เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี TZ 292 (00.55-09.00) 
   (CHARTER FLIGHT หรือแบบเช่าเหมาล า) 
09.00 น.   ถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ จงัหวดัชิบะ ประเทศญ่ีปุ่น เป็นสนามบินหลกัท่ีให้บริการผูโ้ดยสารระหว่าง

 ประเทศท่ีเดินทางเข้าและออกจากประเทศญ่ีปุ่น และเป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและ
 อเมริกา ผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง 

  เดินทางเข้าสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น มีระบบการปกครองแบบพิเศษ ซ่ึงรวมการ
 ปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไวด้ว้ยกนั และเป็นเขตเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีประชากรมีทั้งหมดกวา่ 
 35 ลา้นคน ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง โตเกียวตั้งอยูบ่ริเวณภาคคนัโตของญ่ีปุ่น ค าวา่ 
 "โตเกียว" หมายถึง "นครหลวงตะวนัออก" เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมภายในประเทศและระหวา่งประเทศท่ี
 ใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น ทั้งทางรถไฟ รถยนต์และทางอากาศ การขนส่งมวลชนภายในโตเกียวท่ีส าคญัคือรถไฟ
 และรถใตดิ้นท่ีมีเครือข่ายกวา้งใหญ่และมีระบบการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ 

วนัที่ 2           โตเกยีว- วดัอาซากซุ่า- หอคอยโตเกยีว สกายทรี-ศาลเจ้าเมจ-ิย่านชินจุก ุ                (-/L/-)                                                                                                                                                   

*** ส่ิงของต้องห้าม เม่ือจะต้องเดินทางเข้าประเทศญีปุ่่น ***  
   - ห้ามน าของเหลวทุกประเภทติดตัวขึน้เคร่ืองบินเกนิกว่า 100 ม.ล. 
   - ห้ามน ายาเสพติดและอาวุธต่างๆเข้าภายในประเทศญีปุ่่น 
   - การน าสินค้าปลอมแปลงและสินค้าละเมิดลขิสิทธ์ิเข้าประเทศญีปุ่่นเป็นส่ิงทีผ่ดิกฎหมาย 
   - มีข้อจ ากดัในการน าเข้าสัตว์ และพืช รวมทั้งผลติภัณฑ์จากสัตว์ อาท ิงู จระเข้ งาช้าง (เป็นส่ิงผดิกฎหมาย) 
   - การน าเข้าพืช ผกั ผลไม้ เน้ือสัตว์ ต้องผ่านการตรวจของศุลกากร (ซ่ึงจะไม่อนุญาตให้น าเข้าใดๆทั้งส้ิน) 
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  จากนั้นน าท่านนมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วดัอาซากุซ่า วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน 

  กรุงโตเกียว เลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั ณ ประตูคามินาริโมงิ ของวดั ยงัมีความประทบัใจดว้ย 

  โคมไฟกระดาษสีแดง ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 4.92 หลา น ้าหนกั 130 กิโลกรัม สองขา้งโคมเป็น

  ปเทพเจา้แห่งลมและฟ้าผา่ เช่ือวา่เป็นเทพเจา้ผูค้อยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลก น าความอุดมสมบูรณ์สู่

  ผลผลิตขา้วของญ่ีปุ่น ถา้มีเวลาเลือกชม-เช่าวตัถุมงคล เคร่ืองรางของขลงัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัน้ี หรือเลือกจะเดิน

  เล่นตาม ถนนนาคามิเซะ ท่ีท่านจะไดช้ม-ชอ้ปสินคา้ของท่ีระลึก ซ่ึงเป็นสินคา้พื้นเมืองมากมาย รวมทั้งขา้ว

  ของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้ ของท่ีระลึก หรือท่านเลือกท่ีจะชิม ขนมอร่อย

  สไตลญ่ี์ปุ่นก็ยอ่มไดต้ามอธัยาศยั    

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  น าท่าน เกบ็ภาพประทบัใจกับคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ ริมแม่น า้สุมิดะ หอคอยโตเกยีว

 สกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 
 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สร้างดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอนัทนัสมยั 
 ในช่วงท่ีเกิดแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่หอคอยแห่งน้ีไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีแขง็แรง
 ทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแมแ้ต่นอ้ย 

  น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ ซ่ึงตั้งอยูใ่นกรุงโตเกียวใกลส้ถานีรถไฟ  "MeiJi Jingu Shrine" ศาลเจา้แห่งน้ี 
 สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานใหก้บั จกัรพรรดิ MeiJi (สวรรคต ปี ค.ศ. 1912) และจกัรพรรดินี Shoken 
 (สวรรคต ปี ค.ศ. 1914) ตามความเช่ือของศาสนาชินโต ไดอ้ญัเชิญดวงวิญญาณ ของทั้งสองพระองคม์า
 ประทบั ณ ศาลเจา้ แห่งน้ี เม่ือปี ค.ศ. 1920 หลงัจากท่ีศาลเจา้สร้างเสร็จ แต่เน่ืองจากเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
 อาคาร และโครงสร้าง เดิมของศาลเจา้เมจิไดถู้กท าลายไปหมด คร้ันเม่ือสงครามส้ินสุดลงไดมี้การบูรณะ
 ซ่อมแซมข้ึนมาใหม่ จนเสร็จบริบูรณ์ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.1958 บรรยากาศภายในศาลเจา้ ซ่ึงดูแลว้ไม่น่าเช่ือ
 วา่เมืองแห่งเทคโนโลยอีนัทนัสมยัท่ีเจริญสูงสุดแห่งหน่ึงของโลกจะสามารถรักษาป่าไมใ้หไ้ดอุ้ดมสมบูรณ์ 
 กลางใจเมืองไดข้นาดน้ีท าให้บรรยากาศร่มเยน็และสบายตากบัภาพป่าไม ้ตน้โตๆ สูงเสียดฟ้าหลายคนโอบ
 มากมายสุดลูกหูลูกตาตลอดเส้นทางท่ีเดินเขา้ไป สวนภายในมีเน้ือท่ี 173 เอเคอร์ สวนภายนอก  74 เอเคอร์ 

  จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงยา่นดงั ย่านชินจุกุ”ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี 
 ไม่วา่จะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กนั
 ท่ีร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเตา้หู้, โฟมลา้งหนา้ WHIP 
 FOAM ท่ีราคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี  และสินคา้อ่ืน ๆ  
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 หรือใหท้่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดด์งัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO 
 BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้ 

ค ่า   อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 
  พกัที ่Narita Gateway Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ วดันาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวดัพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่  
ท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างข้ึนในปี 940 ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวดัมี
อาคารท่ีหลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณท่ีกวา้งขวาง เช่น ห้องโถงหลกั เจดีย ์3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีช่ือว่า Great 
Pagoda of Peace นอกจากน้ียงัมีสวนญ่ีปุ่น และสวนยโุรปอีกดว้ย 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็นเมืองท่ีเกิดจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณ

 อ่าวโตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัประเทศ แต่ปัจจุบนัโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งของ
 ประเทศ เน่ืองจากเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสินค้า และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 นอกจากนั้นยงัเตม็ไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นสะพานสายรุ้ง เป็นตน้ 
 ส่วนการเดินทางมาท่ีน่ีก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากท่ีน่ีคือสถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮิตของนกัท่องเท่ียวทั้งใน
 และต่างประเทศ  

น าท่านเดินทางช้อปป้ิงท่ี Mitsui Outlet มีแบลนด์ดงั ลดราคา ให้ช้อปป้ิงกนัแบบจุใจ อาทิเช่น Nike, Gaps, 
Adidas, MK, Elle, Coach , G2000 เป็นตน้ และอ่ืนอีกมามาย 

วนัที่ 3          วดันาริตะซัง ชินโชจ ิ- โอไดบะ – มิสซุย เอ้าท์เลท - ห้างออิอน                             (B/-/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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  น าท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ห้างอิออน พลาซ่าท่ีทนัสมยัและขนาดใหญ่ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกชมซ้ือหาสินคา้ จาก

 ร้านคา้ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของแต่งบา้น ของท่ีระลึก ฯลฯ สนุกสนานกบัการจบัจ่าย 
เทีย่ง-ค ่า   เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อสิระอาหารเที่ยงและอาหารเยน็ตามอธัยาศัย  

  พกัที ่Narita Gateway Hotel  หรือเทียบเท่า 
 
 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
อิสระเต็มวนั ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค  าแนะน าในการ

เดินทาง อาทิ 

- พระราชวงัอมิพเิรียล ท่ีประทบัของจกัรพรรดิญ่ีปุ่นตั้งแต่สมยัโบราณกาล–ปัจจุบนั ... ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อ
ระลึกถึงสมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ ผูท้รงน าการปฏิรูป การเปล่ียนแปลงและความเจริญมาสู่ญ่ีปุ่น
พระราชวงัน้ีมีพื้นท่ีรวม 990,000 ตารางเมตร ใชเ้วลาสร้างนานถึง 5 ปี มีผูค้นบริจาคตน้ไมเ้พื่อปลูกใน
พระราชวงั จ  านวนสองแสนกวา่ตน้จากทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกมุมประทบัใจเพื่อ
บนัทึกคู่กบั “สะพานนิจูบาชิ” ท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ประจ า พระราชวงัอิมพีเรียลอยา่งหน่ึง 

- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคือคนท่ีก าลงัมองหาซ้ือ
เส้ือผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือ ถา้
ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ี้น่ีได ้จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่นน่ารักๆ เดินกนัเตม็
ถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์
ดงัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA 
TIGER ทีต้่องการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที ่SHOP นีม้ีแบบให้เลือกสรรมากมาย อกี
ทั้งยงัมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อกี
ทั้งยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS 
อกีด้วย  

 วนัที่ส่ี  อสิระเลือกช้อปป้ิงเตม็วนั หรือเลือกซ้ือทัวร์ ดสินีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง)                                                           
(B/-/-)                                                                                                 
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- ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ีระลึกกบั “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนขั

แสนรู้ท่ีกลายเป็นจุดนดัพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุ
คิว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย  

เทีย่ง   เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศัย  
หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกซ้ือดิสนียแ์ลนดเ์พิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์
แลนดโ์ลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสร้างกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้่าน
สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่จ  ากดัจ านวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเคร่ืองเล่น
ตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจาก
ภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted Mantion สัมผสัความน่ารักของ
ตุก๊ตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe Invention of the Year ใหท้่านได้
สนุกสนานพร้อมกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนดอี์กทั้งยงัจะไดส้ัมผสักบัตวัการ์ตูน
เอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกก้ีเมา้ส์ มินน่ีเมา้ส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซ้ือของท่ี
ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด์ 

ค ่า   อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 
  พกัที ่Narita Gateway Hotel    หรือเทียบเท่า 
 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
10.00 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TZ 291 (10.00 -13.50) 
  (CHARTER FLIGHT หรือแบบเช่าเหมาล า) 
13.50 น.   ถึง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจในการบริการจากพวกเรา 
 

-------- 
 

 
 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  ห้องพกัที่ประเทศญ่ีปุ่น ส่วนใหญ่ห้องพกั จะมขีนาดค่อนข้างเลก็กว่าประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และจะไม่มนี า้ด่ืมในห้อง 

วนัที่ 5        นาริตะ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                  (B/-/-) 
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2)  เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับสถานการณ์ล่วงหน้า เช่น รถติด, ร้านอาหารปิด หรือด้วยเหตุผล
อ่ืนๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษทัจะคัดสรรค์ในส่ิงที่ให้กบัลูกค้าเสมอ โดยสมเหตุสมผล 

3)  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป กฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของประเทศญ่ีปุ่น มีผลบังคับก าหนดให้ รถบัสที่ใช้ส าหรับ
บริการนักท่องเที่ยว จะสามารถให้บริการได้ ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวนัเท่าน้ัน (ประมาณ 12 ช่ัวโมง/วนั) ดงัน้ันรายการท่องเที่ยว
ทุกๆวนั บริษทัจะต้องน าคณะเข้าสู่ที่พกัในแต่ละวนัไม่เกนิ 20.00 น.  เพ่ือไม่เป็นการผดิกฎหมายเกีย่วกบัยานพาหนะของญ่ีปุ่น 

 

อตัราค่าบริการ ** ไม่มีราคาตัว๋เด็ก ** 
หากจ านวนผู้เดินทางไม่ครบ 30 ท่าน ทางบริษัทขอเล่ือนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 

หากท่านมีความจ าเป็นต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ รบกวนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนออกบัตรโดยสาร มิฉะน้ันหากกรุ๊ป
ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางเราจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน/ห้อง) 

(ผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เดก็ 1 
ท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
(เสริมเตยีง+ผู้ใหญ่ 2 

ท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
(ไม่เสริมเตยีง+ผู้ใหญ่ 2 

ท่าน) 

พกัเดี่ยว 

20-24, 24-28 ก.ค. 59 
19,500.- 8,000.- 

28 ก.ค. – 1 ส.ค. 59 

1-5 ส.ค. 59 18,900.- 8,000.- 

5-9, 9-13 ส.ค. 59 21,500.- 9,000.- 

13-17, 17-21, 25-29 

ส.ค. 59 
20,500.- 8,000.- 

21-25 ส.ค. 59 

29 ส.ค. – 2 ก.ย. 59 
18,900.- 8,000.- 
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2-6, 6-10, 10-14, 14-18,  

18-22, 22-26 ก.ย. 16 
19,500.- 8,000.- 

26-30 ก.ย. 59 18,900.- 8,000.- 

30 Sep – 4 Oct 21,500.- 9,000.- 

 
วธีิการช าระเงนิ  ช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท 
 แฟกซ์หรืออีเมล ์หนา้หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ของผูเ้ดินทางเพ่ือส ารองท่ีนัง่ 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ขอเกบ็ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั  เสน้ทางตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 ค่าน ้าหนกั กระเป๋าสมัภาระเดินทาง ตามท่ีสายการบินก าหนดแต่ละเสน้ทาง โหลดใต้เคร่ืองบิน (ไม่เกนิ 23 กโิลกรัม และไม่เกนิ 2 ใบ)  
 ค่าธรรมเนียม น ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุในรายการ (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)     ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ 
 ค่าพาหนะเดินทางระหวา่งน าเท่ียว  ตามท่ีระบุในรายการ    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรับเด็ก

ท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายมุากกวา่ 70 ปี ทางบริษทัประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากรายการทวัร์ระบุไว ้ เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม,ค่าซกัรีด,ค่าโทรศพัท,์ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ  
 ค่าทิปบริการ ส าหรับพนกังานบริการ เช่น ค่าทิปคนขบัรถ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน ค่าทิปพนกังานเสริฟ พนกังานยกกระเป๋า  
 ค่าธรรมเนียม น ้ามนัเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินอาจเรียกเกบ็เพ่ิมตามภาวะอตัราแลกเปล่ียน  
 ค่าภาษีต่างๆ หกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษี)  
 ค่าปรับ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระเดินทางท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด      ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (คนละ 3,000 เยน) 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด ฤดูท่องเท่ียว เทศกาลส าคญั จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด หากไม่ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไข

ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไว ้
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 ช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุต่อเน่ือง  ตอ้งแจง้ยกเลิกก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั ท าการหรือก่อนหนา้นั้น  
 การยกเลิกจะ ตอ้งแจง้ทางบริษทั  ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ท าการหรือก่อนหนา้นั้นคืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วนั  คิดค่าใชจ่้าย 50 เปอร์เซ็นตข์องราคาทวัร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วนั  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบัท่าน เม่ือท่านตกลง

ช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดแลว้  
- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่

อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
- ถา้กรุ๊ปท่ีท่านจองทวัร์ไว ้ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนตามท่ีก าหนดไว ้หรือสายการบินแจง้

ยกเลิกบิน ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ใหท่้าน แต่ทางบริษทัจะขอหกัเงินค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่า
ของประเทศท่ีท่านจะเดินทาง  (ถา้โปรแกรมท่ีท่านเดินทางจะตอ้งยื่นขอวีซ่า) 
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- บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

ท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, 

อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษทัฯ 
- อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนค่าบริการ

ในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋ เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัรา
แลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

- บริษทัฯท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระ 
ระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าวในระหว่างการ ท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่วา่ทั้งหมด
หรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการไดห้ากท่านไม่ เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขา
กลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินไดค่้าบริการท่ี ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ
ไดช้ าระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะ
ตามรายการ ท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ไดบ้ริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และ
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยึดถือและค านึงถึง ความปลอดภยั รวมถึงประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

- เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินชุดน้ีเป็นตัว๋ราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุไวบ้นหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงใดๆ ทั้งส้ิน และถา้ทางบริษทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้นั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายช่ือผู ้
เดินทางได ้(ยกเวน้บางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้เม่ือท่านตอ้งการเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางหลงัจาก
ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัสายการบินเท่านั้น) 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ัง หลงัจากไดรั้บการส ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองและโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม บริษทัฯรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์
เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือ
ทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตัวแทนบริษทัฯจะท าหน้าท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ 


