
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง                18 – 23  ต.ค. 2559                                        (51,900.-) 

วนัแรก  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – นำโกย่ำ                                     

21.00 น. พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ส่วนผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ ขำออก ประตู 2 เคำน์เตอร์ C 
โดยสำยกำรบินไทย เจ้ำหน้ำที ่คอยให้กำรต้อนรับ และอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรก่อนขึน้เคร่ือง 

วนัทีส่อง นำโกย่ำ – ปรำสำทนำโกย่ำ – ทะเลสำบฮำมำนะ – น ำ้ตกชิไรโตะ – โอชิโนะฮัคไค 

00.05 น. เหินฟ้ำสู่ ประเทศญี่ปุ่น  โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 644 
08.00 น. เดินทำงถึง สนำมบินนำโกย่ำ ณ ประเทศญีปุ่่น หลงัจำกผ่ำนข้ันตอนศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ปรำสำทนำโกย่ำ” ปรำสำทท่ีมีควำมสวยงำมไม่แพป้รำสำทอ่ืนๆ ของญ่ีปุ่นถูกสร้ำงข้ึนในปี 
ค.ศ. 1612 โดย โตกุงำวะ อิเอะยำสุ และถูกท ำลำยในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 และ ไดรั้บกำรสร้ำงข้ึนใหม่               
ในปี ค.ศ. 1959 และภำยใน ปรำสำทแห่งน้ีไดเ้ก็บรวบรวมส่ิงล ้ำค่ำทำงประวติัศำสตร์ และ ศิลปะอนังดงำมอนั
รวมไปถึง ปลำจิโฮโกะ1 คู่ ซ่ึงลกัษณะคลำ้ยปลำโลมำท่ีท ำดว้ยทองค ำบนยอดปรำสำทอีกดว้ย 

จำกนั้น  เดินทำงสู่ “ทะเลสำบฮำมำนะ” แหล่งเพำะเล้ียงปลำไหลท่ีใหญ่ท่ีสุด อิสระกับกำรเลือกซ้ือผลิตภัณฑ ์           
จำกปลำไหล อำทิ พำยปลำไหล คุกก้ีปลำไหล กำ้งปลำไหลกรอบ ฯลฯ หรือ เลือกมุมสวยๆ เก็บภำพ เป็นท่ี
ระลึกตำมอธัยำศยั  

กลำงวนั      รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร     

รหสัโปรแกรมทวัร ์ SHIAWASE KOCHIA A13OCT-TG-W30 

 



  น ำท่ำนเดินทำงสู่ “น ้ำตกชิไรโตะ” หรือน ้ ำตกเส้นดำ้ย ซ่ึงเกิดจำกกำรละลำยของน ้ ำแข็ง บนยอดของภูเขำไฟ              
ฟูจิไหลลงมำแลว้ผำ่นรอยพรุนของหินซ่ึงเป็นรูเล็กๆ เหมือนรูเข็มพุ่งออกมำเหมือนเส้นดำ้ย ให้ท่ำนเก็บภำพ
กนัตำมอธัยำศยั 
*** หำกมีเวลำ ***  น ำท่ำนเดินทำงสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้ ำท่ีเกิดจำกกำรละลำยของหิมะบนภูเขำไฟฟูจิ                
ท่ีใช้เวลำอนัยำวนำนในกำรไหลลงมำสู่พื้นดิน และซึมไปยงับ่อน ้ ำแต่ละบ่อ ดงันั้นน ้ ำท่ีอยูใ่นบ่อจะเป็นน ้ ำท่ี      
ใสสะอำด ในปี 1985 สถำนท่ีแห่งน้ียงัได ้ถูกเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้ำจำกธรรมชำติท่ีดีท่ีสุดของ
ญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

ค ่ำ                   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่กั *** ขำปูยกัษ์ ***         
   พกัที ่ TOMONOKO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ                       

ให้ท่ำนได้สัมผสักับกำรอำบน ้ ำแร่หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำ ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลำยควำมเม่ือยล้ำ             
กำรอำบน ้ำแร่จะท ำใหเ้ลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภำพดี, ผอ่นคลำยควำมเครียดอีกดว้ย 

 
 
 

วนัทีส่ำม ภูเขำไฟฟูจิ – โกเทมบะ เอ้ำท์เลต็ – โยโกฮำม่ำ – พพิธิภัณฑ์รำเมง – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูกุ   

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ  ห้องอำหำรโรงแรม   

น ำท่ำนชม “ภูเขำไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่ำนอยู่เหนือเกำะญ่ีปุ่นด้วยควำมสูง 3,776 เมตรจำกระดบัน ้ ำทะเล และ
รูปทรงกรวยคว  ่ำท่ีไดส้ัดส่วนจึงเป็นแรงบนัดำลใจให้กบักำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของศิลปินทั้งนักประพนัธ์               
และ กวีผูมี้ช่ือเสียงของญ่ีปุ่นเดิมทีชำวญ่ีปุ่นเช่ือกนัวำ่ภูเขำไฟฟูจิเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นท่ีสถิตของเทพเจำ้              
จึงเป็นแดนตอ้งหำ้มส ำหรับสตรีมำนำนนบัร้อยๆ ปี และเกิดกำรระเบิดคร้ังสุดทำ้ยเม่ือกวำ่สำมร้อยปีมำแลว้  

จำกนั้น เดินทำงสู่ “โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอ้ำท์เล็ต” แหล่งรวมสินคำ้น ำเขำ้และสินคำ้แบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มำกมำย
กบัคอลเลคชัน่เส้ือผำ้ล่ำสุด อำทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ 
เลือกซ้ือกร ะเป๋ำไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และ
นำฬิกำหรูอย่ำง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทำ้แฟชั่น Hush Puppies, Scotch 
Grain, Skechers, ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคำ้ส ำหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และ
สินคำ้อ่ืนๆอีกมำกมำย  

กลำงวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร     



 น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโยโกฮำม่ำตำมรอยทีวีแชมป์เป้ียนรำยกำรยอดฮิตของญ่ีปุ่นท่ี “พิพิธภัณฑ์รำเม็ง”                 
ศูนยร์วมร้ำนรำเม็งท่ีมีช่ือเสียงจำกทัว่ทุกมุมของประเทศญ่ีปุ่น มำให้ท่ำนไดล้ิ้มรสกนั จำกหลำกหลำยท่ี และ
สรรหำรำเมง็ สูตรเด็ด มำไวท่ี้น่ี ชมควำมเป็นมำของรำเมง็ญ่ีปุ่น หรือลองชิมรำเมง็แสนอร่อยกนั ตำมอธัยำศยั 

จำกนั้น  เดินทำงสู่ เมืองโตเกียว ไปยงั “ชินจูกุ” ย่ำนแห่งควำมเจริญอนัดับหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่ำนจะได้พบกับ
ห้ำงสรรพสินคำ้ และร้ำนขำยของเป็นพนัๆ ร้ำน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอด
นิยมอีกด้วย เชิญท่ำนเลือกชมสินค้ำมำกมำย อำทิ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ, กล้องถ่ำยรูปรุ่นล่ำสุด, IPOD, MP-3, 
NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นำฬิกำ, เส้ือผำ้, รองเทำ้ และเคร่ืองส ำอำง เป็นตน้ 

ค ่ำ             รับประทำนอำหำรค ่ำ แบบอสิระ (ไม่รวมอำหำรค ่ำ) เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ 
 พกัที ่ NEW CITY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ                      

 
 

วนัทีส่ี่  อบิำระก ิ– สวนดอกไม้ฮิตำชิ - AMI PREMIUM OUTLETS – พระใหญ่อุชิคุ 

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ  ห้องอำหำรโรงแรม   

น ำท่ำนเดินทำงสู่ จงัหวดัอิบำระกิ ไปยงั “สวนดอกไม้ฮิตำชิ (HITACHI SEASIDE PARK)” สวนดอกไม ้     
ขนำดใหญ่ มีพื้นท่ี 1.9 ล้ำน ตร.ม. มีดอกไมบ้ำนให้ชม ผดัเปล่ียนสำยพนัธ์ุ ตลอดทั้งปี และยงัมีสวนสนุก     
ขนำดเล็กอีกดว้ย ให้ท่ำนไดถ่้ำยรูปกบัสวนดอกไมโ้ดยเฉพำะ ตน้ KOCHIA หรือหญำ้ไมก้วำด พุ่มไมก้ลมๆ
ขนำดใหญ่ ท่ีจะเป็นสีแดงอมชมพูในช่วงฤดูใบไมร่้วงของทุกปีซ่ึงถือเป็นไฮไลทข์องสวนแห่งน้ี อิสระใหท้่ำน
ไดพ้กัผอ่นกนัตำมอธัยำศยั 

กลำงวนั     รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร    
น ำท่ำนเดินทำงสู่ “AMI PREMIUM OUTLETS” แหล่งรวบรวมสินคำ้แบรนด์เนมหลำกหลำยชนิด ในรำคำ
พิเศษ ใหท้่ำนเลือกซ้ือกนัตำมอธัยำศยั  

จำกนั้น น ำท่ำนชม “พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ” ซ่ึงไดรั้บกำรบนัทึกสถิติโลกจำกกินเนสส์ วำ่เป็นพระพุทธรูปปำงยืน
ทองสัมฤทธ์ิท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลก(สูง 120 ม.) สำมำรถเขำ้ไปในตวัองคพ์ระ และข้ึนลิฟทโ์ดยสำรไปยงั
จุดชมวิว(บริเวณพระอุระขององค์พระ)   ท่ีมีควำมสูง 80 ม. บริเวณชั้ น3 มีพระพุทธรูปมำกถึง300องค ์                              
ท่ีพุทธศำสนิกชนสำมำรถสักกำระบูชำภำยใตบ้รรยำกำศแห่งโลกทำงพุทธศำสนำ ในวนัท่ีอำกำศแจ่มใสยงั
สำมำรถมองเห็นภูเขำฟูจิท่ีอยูห่่ำงไกลถึง100กม.  

ค ่ำ             รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร    
 พกัที ่ NEW CITY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ                     



 
 

 

วนัที่ห้ำ  วดัอำซำกุสะ – โตเกยีว สกำย ทรี (ถ่ำยรูป) – ศำลเจ้ำเมจิ – ช้อปป้ิงฮำรำจูกุ – ห้ำง diver city Tokyo plaza   
   – ห้ำง aqua city & decks(ชมสะพำนเรนโบว์) – เอออนพลำซ่ำ – สนำมบินฮำเนดะ  
   หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม: โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ (เพิม่เงินผู้ใหญ่ 2,900 บำท, เด็ก 2,300 บำท / ท่ำน)      

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ  ห้องอำหำรโรงแรม  

ท่ำนที่ซ้ือทัวร์เสริม --> รถส่งท่ำนท่ี “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” ดินแดนหรรษำของคนทุกเพศทุกวยัท่ีมีผูเ้ขำ้ชม
มำกกวำ่ 17 ล้ำนคนต่อปี สนุกสนำนกบัเคร่ืองเล่นต่ำงๆ ท่ีแบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกบั ADVENTURE 
LAND ท่ีน ำท่ำนผจญภยักบักำรล่องเรือโจรสลดั PIRATES OF THE CARIBBEAN หรือจะชมดิสนียแ์ลนด์ 
โดยรถไฟ WESTERN RIVER RAILROAD ปีนบ้ำนต้นไม้  SWISSFAMILYTREEHOUSE สนุกสนำน               
กับเคร่ืองเล่นต่ำงๆ มำกมำยยงั WESTERN LAND ตะลุยเหมืองถ่ำนหินท่ี BIG THUNDER MOUNTAIN 
หรือเลือกสนุกกบั SPLASH MOUTAIN นั่งเรือผจญภยับนผำสูงชันในโซน CRITTER COUNTRY เข้ำชม
บ้ำนผีสิง HUNTED MANSION อันน่ำกลัว และชมบ้ำนน้อยแสนน่ำรักของหมีพูห์  POOH’S HUNNY 
HUNT ในโซน  FANTASY LAND เพลิดเพลินกบักำรแต่งกำยชุดประจ ำชำติของตุ๊กตำตวัน้อยๆกบั IT’S A 
SMALL WORLD ผจญภยัไปกบั PINOCCHIO’S DARLING JOURNEY เลือกมุมสวยถ่ำยภำพเป็นท่ีระลึก
ใน TOON TOWN กับบ้ำนของเหล่ำกำร์ตูนของดิสนีย์ MINNIE HOUSE บ้ำนแสนน่ำรักของมินน่ี หรือ 
CHIP’N DALE’S TREEHOUSE บ้ำนต้นไม้ชองชิบกับเดล หรือสนุกกันต่อกับเคร่ืองเล่นมันส์ๆโซน 
TOMORROWLAND  สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกำศใน SPACE MOUTAIN หรือเลือกเดินทำงใน
อวกำศแบบสบำยๆ ไปกบั STAR TOUR สนุกกบัเคร่ืองเล่นช้ินใหม่ล่ำสุดของโตเกียว ดิสนียแ์ลนด์ BUZZ 
LIGHT YEAR ประชนัควำมแม่นกบัเพื่อนดว้ยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค จำกนั้น ช้อปป้ิงกบัสินคำ้ของดิสนียท่ี์มี
มำกมำยหลำกหลำยแบบใหเ้ลือกเป็นของท่ีระลึกฝำกทำงบำ้นยงั WORLD BAZAAR   

 
 



ท่ำนที่ไม่ได้ซ้ือทัวร์เสริม --> น ำท่ำนไปยงั “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอำซำกุสะ” วดัท่ีเหล่ำโชกุนและซำมูไร               
ให้ควำมเล่ือมใสศรัทธำเป็นอย่ำงมำก นมสักำรองค์เจำ้แม่กวนอิมทองค ำท่ีประดิษฐำนในวิหำรหลงัใหญ่ 
ถ่ำยภำพเป็นท่ีระลึกกบั “คำมินำริมง(ประตูฟ้ำค ำรณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงท่ีไดช่ื้อวำ่เป็น “โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลก” แขวนอยู่ โดยมี ถนนร้ำนค้ำ“ถนนนำกำมิเสะ” แหล่งรวมสินค้ำของท่ีระลึกต่ำงๆมำกมำย อำทิ                
พวงกุญแจ ตุ๊กตำแมวกวกัดำบซำมูไร ชุดกิโมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอำเกมนัจู” ขนมข้ึนช่ือ ก็สำมำรถหำซ้ือ
ได้ท่ีถนนแห่งน้ี ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปกบั “โตเกียว สกำยทรี” หรือ โตเกียวทำวเวอร์แห่งใหม่ โตเกียวเป็นหอ
กระจำยคล่ืนตั้งอยูท่ี่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบนัเป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น ท่ี
ควำมสูง 634.00 เมตร(2,080 ฟุต) ใหท้่ำนไดเ้ก็บภำพกนัตำมอธัยำศยับริเวณแม่น ้ำสุมิดะ 

จำกนั้น  น ำท่ำนสักกำระส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อควำมเป็นสิริมงคลท่ี “ศำลเจ้ำเมย์จิ” ศำลเจำ้ชินโตท่ีส ำคญัของมหำนคร
โตเกียว ไดเ้คยถูกท ำลำยในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ีสอง และได้รับกำรบูรณะข้ึนใหม่ในปี ค.ศ. 1958 โดยมี
เอกลกัษณ์เด่นคือซุม้ประตูท่ีท ำดว้ยไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

จำกนั้น  ช้อปป้ิงกนัต่อยงัย่ำน “ฮำรำจูกุ” แหล่งรวมแฟชั่นทนัสมยัของวยัรุ่นญ่ีปุ่น อิสระกับกำรช้อปป้ิงยงั “ตรอก                
ทำเคชิตะ” สองขำ้งทำงเรียงรำยไปด้วยร้ำนขำยของวยัรุ่น เส้ือผำ้ เคร่ืองประดบั รองเท้ำ กระเป๋ำ ร้ำนเครป 
อร่อยๆมำกมำย หรือเลือกช้อปป้ิงบนถนน “โอโมเตะซันโด” ย่ำนส ำหรับคนท่ีมีไลฟ์สไตล์ท่ีทนัสมยั และ
หรูหรำ ดว้ยร้ำนคำ้ชั้นน ำมำกมำย ไม่วำ่จะเป็น DIOR, LOUIS VUITTON, TOD’S เป็นตน้  

จำกนั้น  น ำท่ำนไปยงั “DiverCity Tokyo Plaza” แหล่งช้อปป้ิงแห่งใหม่ ภำยใตค้อนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” 
ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปคู่กับเจ้ำหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนำดเท่ำกับของจริง   
ดว้ยอตัรำส่วน 1:1 ซ่ึงเคยสร้ำงควำมฮือฮำมำแลว้เม่ือปี 2009 มีควำมสูงถึง 18 เมตร ตั้งตระหง่ำนอยูท่ี่ลำนกวำ้ง
ดำ้นทิศใตข้อง “Diver City Tokyo Plaza” และในช่วงค ่ำๆ ก็จะมีกำรเปิดไฟประดบัใหก้บัเจำ้หุ่นยกัษน้ี์ดว้ย 

จำกนั้น  น ำท่ำนไปยงั “Aqua city และ Decks” ซ่ึงตั้งอยู่ริมอ่ำวโตเกียว สถำนท่ีออกเดทของหนุ่มสำวญ่ีปุ่นท่ีได้รับ             
กำรโหวตวำ่ “โรแมนติกท่ีสุด” ของโตเกียว สำมำรถมองเห็น “สะพำนเรนโบว”์ ท่ีพำดผำ่นจำกโอไดบะสู่เมือง
โตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลกัษณ์ของเมืองตั้งตระหง่ำนอยู ่รวมทั้ง “เทพีสันติภำพ” เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่นยืน
ถือคบเพลิงอยูริ่มอ่ำวโตเกียว 

จำกนั้น          น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เอออน พลำซ่ำ” ศูนยร์วมแห่งสินคำ้ชั้นน ำนำนำชนิด ทั้งกระเป๋ำ, รองเทำ้, เส้ือผำ้ และ             
ยงัมี “ร้ำน 100 เยน” เพื่อใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิง และเลือกซ้ือของฝำกอยำ่งเตม็ท่ีก่อนเดินทำงกลบั  

กลำงวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวนั (ไม่รวมอำกำรกลำงวนั) เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ 

ค ่ำ                   รับประทำนอำหำรค ่ำ แบบอสิระ (ไม่รวมค่ำอำหำร)เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ 
 *** สมควรแก่เวลำ รถกลบัไปรับคณะทีด่ิสนีย์แลนด์ เพ่ือเดินทำงเข้ำสู่สนำมบิน *** 

 



       

วนัที่หก  สนำมบินฮำเนดะ - กรุงเทพฯ 

00.20 น.    เหินฟ้ำสู่ เมืองไทย โดย สำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่ TG661 
04.50 น.    เดินทำงถึงเมืองไทย พร้อมกบัควำมประทบัใจเตม็เป่ียม 

**************************************************** 
 

หมำยเหตุ  :  รำยกำรทวัร์สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง,  
สำยกำรบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

อตัรำค่ำบริกำร  (รำคำต่อ 1 ท่ำน) 
 

วนัเดนิทำง รำคำ ผู้ใหญ่ เดก็ 1 ท่ำน พกักบั
ผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็ 1 ท่ำน พกักบั
ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
(มเีตยีงเสริม) 

เดก็ 1 ท่ำน พกักบั
ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(ไม่มเีตยีงเสริม) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

18 – 23 ต.ค. 
รวมตัว๋ 51,900.- บำท 47,900.- บำท 47,900.- บำท 43,900.- บำท 

6,000.- บำท 
ไม่รวมตัว๋ 31,900.- บำท 31,900.- บำท 31,900.- บำท 28,900.- บำท 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนตามทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอื เลือ่นการเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

2. กรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศ หรอื ระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวันเดนิทางทีท่า่นไดท้ าการจองไว ้

กบัทางบรษัิทฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ตัว๋ดังกลา่ว หากเกดิขอ้ผดิพลาด  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการงดความดแูลรับผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ดังกลา่วทกุกรณี 

3. การช าระคา่บรกิาร  

3.1 กรณุาส ารองทีน่ั่ง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวร ์ทา่นละ 10,000 บาท  

3.2 กรณุาช าระคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามก าหนดการในใบแจง้การช าระเงนิ 

3.3 กรณุาช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด 15 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามก าหนดการในใบแจง้การช าระเงนิ 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท  



4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 - 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 10,000 บาท 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 25 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด  

4.5 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.6 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกบั

สายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.7 กรณีวซีา่ไมผ่า่น (ทา่นไดใ้หค้วามรว่มมอืในการเตรยีมเอกสารอยา่งถกูตอ้ง และตรงตามก าหนดเวลา)  

ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืคา่ทวัรใ์ห ้โดยหกัคา่บรกิาร 2,000 บาท ตอ่ ทา่น  

4.8 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่และฟังผลวซีา่หลังจากวันทีท่างบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตั๋ว  

เครือ่งบนิแลว้ หากวซีา่ของทา่นไมผ่า่น ทางบรษัิทฯ ขอเรยีกเก็บคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจ่ะ

ขึน้อยูก่บัราคาตั๋วเครือ่งบนิในแตล่ะกรุ๊ป)  

4.9 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิาร รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง  

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่เขา้สถานที ่และคา่ใชจ้า่ยนัน้ๆคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1.คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิ (ต ัว๋กรุป๊ บนิไป – กลบั พรอ้มคณะ) ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ

ทัวรข์า้งตน้ การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้ 50% 

โดยขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนิ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดนัน้ ออกโดยสายการ

บนิ ทางบรษัิทไมอ่าจก าหนดเองได ้อนงึการเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลัง หากมคีา่ใชจ่า่ยใดๆ ทเีพิม่ขึน้ ถอืเป็น

คา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ ตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตัว๋ 

2.คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่  

หมายเหตุ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวาม

แตกต่างกัน ซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งตดิกันตามที่ตอ้งการ ดังนัน้ท่านควรที่จะส่งเรือ่งแจง้ขอหอ้งพักดังกล่าว

ลว่งหนา้เป็นเวลา อยา่งนอ้ย 30 วัน 

3.คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมลว่งหนา้ หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ 

หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่

สามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯไมส่ามารถ คนืเงนิใดใหแ้กท่า่นได ้  

4.เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  

      5.คา่น า้หนกัสมัภาระไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั / 1 ใบ และ สมัภาระไมเ่กนิ 7 กโิล สามารถตดิตวัขึน้เครือ่งไดท้า่นละ1 ใบ 

   คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็  

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  



  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 - กรณีผูเ้ดนิทางอาย ุ6 เดอืน - 75 ปี จะมสีทิธรัิบ 100% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
 - กรณีผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปี ขึน้ไป  จะมสีทิธรัิบเพยีง 50% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
หมายเหต ุในกรณีเกดิอบุตัเิหตใุนระยะเวลาการเดนิทาง จ ากดัจ านวนเงนิความรับผดิชดใช ้ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
กรณีดงัตอ่ไปนี ้ทางบรษิทัประกนัภยัไมคุ่ม้ครองตอ้งท าเป็น แผนแบบเดีย่วเทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
1. กรณีผุเ้ดนิทาง ไมเ่ดนิทางไป - กลับพรอ้มคณะ  
2. กรณีเดนิทางคนละสายการบนิกบัคณะ 
3. กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดเ้ดนิทางเริม่ตน้จากประเทศไทย  

*** กรณีดังกลา่วขา้งตน้ ทางประกนัภยัการเดนิทางจะไมรั่บผดิชอบไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ *** 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึจ านวนตามทีก่ าหนด  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ ทีจ่ าเป็น 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ และ การน าสิง่ของที ่ผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 

เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 



1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

3. (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

5. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้าน เหลอืมากกวา่ 6 เดอืน ขึน้ไป นับจากวันทีผู่โ้ดยสารเดนิทาง 

กรณีหนังสอืเดนิทาง (พาสพอรต์) หมดอายไุมส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯไมข่อรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายไมว่า่

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2.  กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะ

สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
หมายเหต ุโปรแกรมจัดท าขึน้ส าหรับผูท้ีป่ระสงคเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ เนือ่งจากบรษัิททัวร ์ไมส่ามารถรับผดิชอบ กรณี

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ – ออก เมอืง ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดเป็นการช าระขาดลว่งหนา้กอ่นออก

เดนิทางทัง้สิน้ ไมส่ามารถคนืไดไ้มว่า่กรณีใด 

 

 


