
 

 
รหสัโปรแกรม : 16108  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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19.30 น.        คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์R ประตทูางเขา้เบอร ์6 

สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์(JL) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.55 น.        น าคณะออกเดินทางสู ่ประเทศญ่ีปุ่น โดย สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์(JL) เที่ยวบินที่  JL 728  
 

       

 

  

   

  

                     

  

            

 

 

 

 

 

 DAY 1   วันแรกของการเดินทางแห่งความสุขที่จะสร้างความทรงจ าสุดประทบัใจ    สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบนิคันไซ (ประเทศญ่ีปุ่น) 

 



 

 

 
 

06.05 น.       คณะเดินทางถึง สนามบินคันไซ จงัหวดัโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรบันาฬิกาท่านเป็นเวลา
ทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) ส าคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น า 
อาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษ
จับและปรับ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้  น าท่านขึน้รถ
โคช้เพื่อเดินทางสู ่ปราสาทโอซาก้า OSAKA CASTLE (Inside)  ปราสาทโอ
ซากา้ แลนดม์ารก์อนัดบัหนึ่งของเมืองโอซากา้ที่ไม่ว่าใครก็ตอ้งมาเยือน นบัเป็น
สถานท่ีทอ่งเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยงัเมืองโอซากา้ดว้ยความยิ่งใหญ่อลงัการ
ของตวัปราสาทท่ีมีถึง 8 ชัน้ หอ้มลอ้มดว้ยก าแพงหิน คนู า้ ไปจนถึง สวนนิชิโนมา
รุ ที่ครอบคลมุพืน้ที่ขนาดใหญ่ มองแลว้ดตูดักบัความเป็นเมืองทนัสมยัที่อยู่ราย
ลอ้มจากตึกอาคารทนัสมยั ท าใหค้วามรูส้กึเหมือนเป็นปราสาทโบราณที่หลดุเขา้
มาในยคุปัจจบุนั  ปราสาทโอซาก้ามีด้วยกนั 8 ชั้น  ซึง่การเลอืกชมปราสาทโอซากา้นัน้ จะเริม่จากการขึน้ลฟิตไ์ปชัน้ 5 แลว้เดินขึน้
ไปจนถึงชัน้ 8 จากนัน้ค่อยๆเดินลงมาทีละชัน้ก็ได ้แต่ตอ้งรอคิวขึน้ลิฟตซ์ึ่งเวลาค่อนขา้งจะรอนาน หรือถา้ไม่อยากรอคิวขึน้ลิฟต ์ก็
สามารถเลอืกที่จะเดินขึน้บนัไดไลจ่ากชัน้ 1 ไปยนัชัน้ 8 ก็ได ้ซึง่ชัน้ 8 เป็นสถานท่ีดวูิวเมืองโอซากา้ไดแ้บบ 360 องศาเลยทีเดียวและ
ถดัลงมาก็จะเป็นพิพิธภณัฑ ์ที่เลา่ถึงประวตัิศาสตรใ์นยคุสงคราม ซึ่งมีการน าเสนอที่น่าสนใจ เป็นการผสมผสานระหว่างวิดีโอกับ
ฉากประกอบ  สว่นชัน้ 3 และ 4  ทางทีมงานและผูด้แูลของทางปราสาทโอซากา้       ไมอ่นญุาตใหถ้่ายภาพหรอืวิดีโอ  

 

  

 

 

 

  

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (1)   
 

บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ห้างโดทง พล่าซ่า DOTON PLAZA  ตัง้อยูใ่นยา่นชินไซบาชิ แหลง่ชอ้ปป้ิงที่มีช่ือเสียงที่สดุในโอซากา้ 

เพิ่งเปิดตวั อยา่งเป็นทางการไปเมื่อเดือนเมษายน 2017 นี่เอง ดว้ยรูปแบบ

อาคารที่ทันสมัยบวกกับ

ที่ตัง้ซึ่งอยู่ติดกับถนนใหญ่ 

ท าใหม้ีความโดดเดน่สะดดุ

ตา จนกลายเป็นจุดนดัพบ

แห่งใหม่ของย่านนีไ้ปแลว้ 

 DAY 2   สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านในรวมคา่เข้า) - ห้างโดทงพลาซ่า (ตึกซูโม่) – เรียนรู้พิธีชงชาญ่ีปุ่นตน้ต ารับแถบคนัไซ   (-/L/-) 
             -ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ – ช้อปป้ิงยา่นชินไซบาชแิหล่งชอ้ปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า 



และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่เนน้รา้นคา้ปลอดภาษี และเปิดท าการตัง้แต่เวลา 10.00-21.30 น. โดยบริเวณชัน้ 1 จะเป็นรา้น

นาฬิกา, เครือ่งประดบั, แว่นตา, รา้นจ าหน่ายสรุา และรา้นอาหาร บริเวณชัน้ 2 ยงัจดัเป็นโซนพิเศษไว ้ไม่ว่าจะเป็นรา้นเช่ากิโมโน, 

เครื่องส าอาง, โสม, รา้นจ าหน่ายสินคา้เก่ียวกับตวัการต์นู และหอ้งเรียนชงชาตน้ต ารบัฉบบัคนัไซ ส่วนบริเวณชัน้ 3 จะเป็นรา้น

จ าหนา่ยยา และสนิคา้เบ็ดเตลด็ จากนัน้น าท่านไปยงั ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ ตัง้อยู่ในย่านนมับะของเมืองโอซากา้ สามารถเดิน

เทา้จากจุดถ่ายรูปยอดฮิตอย่างป้ายโฆษณากูลิโกะประมาณ 15 นาทีเท่านัน้ มีเอกลกัษณท์ี่โดดเด่นอย่างหวัสิงโตป้ันหนา้ตาดดุนั

ขนาดใหญ่ตัง้อยูด่า้นหนา้ ดว้ยความสงู 17 เมตร ความกวา้ง 11 เมตรและความลกึ 7 เมตร โดยเช่ือกนัว่าปากของสิงโตตวัใหญ่นัน้

จะสามารถกลนืกินสิง่ไมด่ีตา่งๆ ปัดเป่าความชั่วรา้ยใหห้ายไป และน าพามาโชคลาภเขา้มา ซึง่กลายเป็นท่ีนิยมส าหรบันกัทอ่งเที่ยวที่

จะมาสกัการะขอพระเรือ่งการเรียนหรือดา้นการงานใหเ้กิดความส าเร็จตามที่มุ่งหวงั อีกทัง้ดว้ยงานป้ันสิงโตที่มีเอกลกัษณโ์ดดเด่น

แมจ้ะมีใบหนา้ทา่ทางที่จะดดูไุปอยูบ่า้งก็กลายเป็นจดุถ่ายรูปยอดนิยมส าหรบัผูค้นที่มาเยือนศาลเจา้แหง่นีเ้ลยทีเดียว  

จากนัน้น าทา่น ช็อปป้ิงยา่นมินามิ นัมบะ และยา่นชินไซบาชิ ตัง้อยูท่างตอนใตข้องเมืองโอซากา้ เรียกไดว้่าเป็นย่านสดุฮอตของ

เหลา่นกัทอ่งเที่ยวเลยก็วา่ได ้บอกเลยวา่ถา้มาโอซากา้แลว้ ไมม่าเที่ยวยา่นนีถื้อวา่มาไมถ่ึง เนื่องจากเป็นยา่นศนูยก์ลางการชอ้ปป้ิงที่

ใหญ่ที่สดุของเมืองโอซากา้และภมูิภาคคนัไซทีเดียว แถมยงัมีแลนดม์ารก์ของเมืองอย่าง     เจา้ป้ายกลลูิโกะอยู่ที่ย่านนีอ้ีกดว้ย โดย

จะมีหลายช้อปป้ิงสตรีทรวมตัวกันอยู่ระหว่างสถานีรถไฟนัมบะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิ เป็นศูนย์รวมแหล่งบันเทิงต่างๆ 

รา้นอาหาร และหา้งสรรพสนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปกนัอยา่งจใุจ 

ค ่า เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 

  น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก ณ โรงแรม FP HOTEL SOUTH NAMBA  หรือ เทียบเท่า  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2) 

 จากนัน้น าท่านมุ่งหนา้เดินทางเขา้ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านไปยงั ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือที่บางคนเรียกกนัว่าศาลเจา้เสาแดง 

ศาลเจา้สนุขัจิง้จอก เป็นศาลเจา้ศาสนาชินโต สรา้งขึน้เพื่ออุทิศใหก้บัเทพเจา้ Inari เทพเจา้แห่งการเพาะปลกู สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

711 ตัง้อยูท่างทิศใตข้องเกียวโต บรเิวณเขาอินาร ิที่น่ีเป็นหนึง่ในท่ีเที่ยวยอดฮิตของเกียวโต ดว้ยเอกลกัษณข์องศาลเจา้ที่มเีสาโทรอิิสี

แดงนบัพนัตน้ มากที่สดุกวา่ศาลเจา้อื่นๆ ในเกียวโต และยงัเดินทางสะดวกดว้ยการนั่งรถไฟมาลงที่สถานี Inari ออกจากสถานีก็เจอ

กบัศาลเจา้เลย รูปป้ันสนุขัจิง้จอก ท่ีหนา้ศาลเจา้ มีความเช่ือวา่เป็นผูส้ง่สารของเทพเจา้ 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (3)   
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่วัดคินคะคุจิ หรอื วัดทอง ที่คนไทยทั่วไปรูก้นัในช่ือวา่วดัทอง สาเหตทุี่คนสว่นมากเรียกวดันีว้่าวดัทองนั่น

ก็เพราะว่าอาคารหลกัของวดันีม้ีสีทองเหลืองอร่ามตัง้โดเด่นเป็นสง่า

อยูท่า่มกลางน า้ เรียกไดว้่าดงัขนาดกลายเป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณห์นึ่ง

ของสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเกียวโตเลย และดว้ยสถาปัตยกรรมที่

งดงามล า้คา่นี่เองจึงท าใหไ้ดร้บัการขึน้ทะเบียนจากยเูนสโกใหเ้ป็นมร

กดโลกในปี ค.ศ. 1994 เดิมทีนัน้วดัแห่งนีถ้กูสรา้งมาเพื่อเป็นที่พ านกั

ของท่านโชกุนอาชิกาก้า โยชิมิสุ และยังมีไว้เพื่อรบัรองแขกระดับ

ส าคญัๆ ภายหลงัที่ท่านเสียชีวิตก็มีการยกที่พกัแห่งนีใ้หก้ลายมาเป็น

วดัในนิกายเซน ซึ่งก็กลายมาเป็นวดัวดัคินคะคุจิอย่างปัจจุบนั และ

ดว้ยความงดงามตระการตาจึงกลายมาเป็นตน้แบบของวดักินคะคุจิหรือวดัเงินที่ถูกสรา้งโดยหลานชายของโชกุนในเวลาต่อมา 

หลงัจากนัน้น าทา่นไป วัดคิโยะมิซุ หรือที่รูจ้กักนัในช่ือ วัดน ้าใส นบัเป็นวดัที่ไม่ไดม้ีช่ือเสียงโด่งดงัในระดบัจงัหวดั เนื่องจากการที่

วดัมีสถาปัตยกรรมโบราณที่งดงามชวนตะลงึจนยเูนสโกไดบ้นัทกึใหว้ดัแหง่นีข้ึน้เป็นมรดกโลก ซึง่ที่มาของช่ือวดัน า้ใสก็มาจากการที่

วดัแห่งนีน้ัน้ไดถู้กสรา้งขึน้ปี ค.ศ. 780 แลว้ไดม้ีน า้ที่เกิดขึน้เองตาม

ธรรมชาติจากน า้ตกโอโตวะ ไหลผ่านตัววัดนั่นเอง จุดที่ถือว่าเป็น

ไฮไลทก์ารท่องเที่ยวของที่นี่ก็คงไม่พน้ อาคารไมข้นาดใหญ่ที่แค่การ

สรา้งก็นา่ทึง่แลว้ เพราะการสรา้งทัง้หมดนีไ้ม่มีการใชต้ะปใูดๆทัง้สิน้ 

ถือเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่สุดยอดจริงๆ เสาของอาคารมี

ความสงูถึง 13 เมตรจากพืน้ดิน และโถงอาคารถกูสรา้งใหย้ื่นออกไป

 DAY 3      เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (ศาลเจ้าจิง้จอก) - วัดคนิคะคุจิ (วัดทอง) - วัดคิโยะมิซุ (วดัน า้ใส)                         (B/L/D) 
                 - ถนนคนเดินยา่นฮกิาชิยาม่า – เมืองกิฟุ        



ภายนอกท าใหบ้รเิวณนีเ้ป็นจดุชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดตูา่งๆ และเป็นจดุชมซากรุะและใบไมแ้ดงที่ขึน้ช่ือของเกียว

โตอีกดว้ย จากนัน้น าท่าน ช็อปป้ิงย่านฮิกาชิยาม่า ถือไดว้่าเป็นย่านการคา้ที่ฮอตฮิตมากแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต โดยย่านนีจ้ะ

ตัง้อยูบ่รเิวณที่เป็นเนินเขาทางตะวนัออกของเกียวโต เต็มไปดว้ยรา้นคา้จ านวนมาก ไมว่า่จะเป็นรา้นอาหาร รา้นของกินเลน่ รา้นขาย

สินคา้ต่างๆและรา้นขนมพืน้เมือง พดูไดเ้ลยว่ามีใหเ้ลือกเยอะแยะเต็มไปหมด สิ่งที่ท  าใหย้่านนีม้ีเสน่หม์ากที่สดุก็น่าจะเป็นรูปแบบ

อาคารบา้นเรอืนรา้นคา้ที่ยงัคงความเก่าแก่เป็นสไตลโ์บราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณระหว่างวดัน า้ใสหรือคิโยะมิส ุไปจนถึงศาล

เจา้ยาซากะ ที่จะแมจ้ะเป็นถนนแคบๆแตบ่อกเยวา่เด็ดตรงที่ตวับา้นเรอืนท่ีเรยีงรายตลอดเสน้ทางจะเป็นรูปแบบสถาปัยกรรมโบราณ

ดัง้เดิมของญ่ีปุ่ นท่ีท าจากไมล้ว้นๆแลดมูีมนตรข์ลงัดงึดดูใจแบบบอกไมถ่กู จนท าใหก้ลายเป็นย่านที่สมกบัเป็นสว่นหนึ่งของเมืองมร

กกโลกอยา่งเกียวโตจรงิๆ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หรือ โรงแรมที่พัก(4) 

  น าท่านเข้าสูท่ี่พัก ณ โรงแรม HIDA TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL PLAZA  หรือ เทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5) 

น าทา่นเดินทางสู ่กระเช้าชินโฮตากะ อีกหนึง่แหลง่ทอ่งเที่ยวแลนดม์ารก์ยอดฮิตของโอคฮิุดะ ที่บอกเลยว่ามาโอคฮิุดะแต่ไม่มาขึน้

กระเช้านี่ถือว่าพลาด เพราะที่นี่นัน้เรียกไดว้่าเป็นหนึ่งในกระเช้าที่เป็น

เอกลกัษณท์ี่สดุแหง่หนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น โดยจะขึน้ไปยงับนยอดเขาโอ

คโุฮตาเกะดาเกะ วิวที่จะไดเ้ห็นเวลาขึน้กระเชา้นี่ดีงามมากๆ แบบว่าทัง้

สวยทัง้สงูแบบไมต่อ้งเหน่ือยปีนใหล้  าบาก เนื่องจากความสงูของยอดเขา

แห่งนีท้  าให้การปีนเขานั้นจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความ

เช่ียวชาญเท่านั้น แต่คนทั่วๆไปก็สามารถเห็นวิวสวยๆได้เพียงแค่ขึน้

กระ เช้า 

กา รขึ ้น

กระเชา้นัน้รวมๆแลว้จะมีระยะทาง 1,000 เมตร ไต่ระดบัดา้นขา้ง

ของเทือกเขาโฮทาเกะ ซึง่จะมองเห็นทิวทศันท์ี่งดงามของภมูิภาคโอ

คุฮิดะ และยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ ภูเขาที่สงูเป็นอนัดบัสาม

ของญ่ีปุ่ น  จุดเด่นของกระเชา้คือมีขนาดใหญ่สีสนัสดใสดวูิวไปได้

เพลินๆ โดยหลกัๆแลว้กระเชา้จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงแรก

 DAY 4    กระเช้าชินโฮตากะ - เมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – พิเศษ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ+์แช่น ้าร้อนออนเซ็นธรรมชาติ     (B/L/D) 



ระยะทาง 200 เมตร ไปหยดุที่สถานี Nabedaira Kogen Station บนสถานีนีป้ระกอบดว้ยศนูยน์กัทอ่งเที่ยว หอ้งอาบน า้สาธารณะ 

รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลกึ อารต์แกลเลอรี่เล็กๆ เสน้ทางเดินป่าและจุดขึน้กระเชา้ช่วงที่ 2 ซึ่งเป็นกระเชา้ขนาดใหญ่ ระยะทาง 

800 เมตรขึน้ไปยงัสถานีดา้นบนท่ีระดบัความสงูประมาณ 2,150 เมตร สถานีบนสดุใหบ้ริการรา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลกึ และ

ดาดฟา้ชมวิวอนังดงามของภเูขาและหบุเขา หากไมใ่ช่ช่วงหิมะตก ท่ีนี่ก็ยงัเป็นจดุเริม่ตน้เสน้ทางเดินเขา้ไปยงัป่าอีกดว้ย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร(6)   
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเก่าซันมาชิซูจิ SANMACHI - SUJI  ในอดีตยา่นซงัมาจิ เคยเป็นศนูยก์ลางการคา้ขายทีเ่ฟ่ืองฟู

อยา่งมากในสมยัเอโดะ โดยมีถนนท่ีเช่ือมระหวา่งสถานท่ีส าคญัทัง้ 
ปราสาท, วดั และศาลเจา้ ปัจจบุนัยา่นนีไ้ดก้ลายเป็นสถานท่ี
ทอ่งเที่ยว ส าคญัของเมืองทาคายามะ    ไดช่ื้อวา่เป็นถนนสาย
วฒันธรรมที่เปิดใหน้กัทอ่งเทีย่วไดม้าเที่ยวชม สมัผสับรรยากาศยอ้น
ยคุที่มีอาคารบา้นเรอืนญ่ีปุ่ นโบราณสมยัเอโดะ เอกลกัษณอ์ีกอยา่ง
ของที่นี่คือ อาคารบา้นเรอืนตา่งๆ จะมีเฉพาะสดี าและสนี า้ตาลเทา่นัน้ 
โดยหากมีการปรบัปรุงหรอืสรา้งอาคารใหมก็่ตอ้งทาสดี าหรอืสนี า้ตาล
เช่นกนัเพื่อรกัษาบรรยากาศของยา่นนีไ้วใ้หใ้กลเ้คียงในอดีต  จากนัน้
น าทา่นไปยงั หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ (มรดกโลก) 

SHIRAKAWAKO หมูบ่า้นชิราคาวาโกะ มีช่ือเต็มวา่“กสัโชซคึรุ ิโอกิมาฉิ ชิราคาวาโกะ” (ในอดตี)เป็นหมูบ่า้นชาวนาที่สรา้ง
ทอดตวัขนานไปกบัแมน่ า้โชคาวะ ในที่ราบทา่มกลางขนุเขาแวดลอ้ม
ของจงัหวดักิฟ ุแหง่ภมูิภาคชบู ุดนิแดนรุม่รวยวฒันธรรมใจกลางญ่ีปุ่ น 
ชิราคาวาโกะ เป็นหมูบ่า้นมรดกโลกอายเุก่าแก่กวา่ 250 ปี มีความโดด
เดน่ในเรือ่งของการอนรุกัษ์สิง่ก่อสรา้งที่ส  าคญัของดินแดนอาทิตยอ์ทุยั 
นั่นก็คือ สถาปัตยกรรมแบบ    “กสัโซซคึรุ”ิ อนัโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ ์
กสัโซซคึรุ ิเป็นการสรา้งบา้นดว้ยภมูิปัญญาดัง้เดมิของคนโบราณที่น่ี 
เพื่อใหส้ามารถอยูร่ว่มกนัไดด้ีกบัสภาพแวดลอ้มของธรรมชาติ 
โดยเฉพาะในชว่งฤดหูนาวที่มีหิมะตกหนกัสมุหนาทบัถมกนั หลงัคาที่
ท  าจากฟางขา้ว-หญา้ที่มดัสมุหนากนัหลายชัน้ จะชว่ยปอ้งกนัความ
หนาวยะเยือกเขา้สูภ่ายในบา้น ถือเป็นอีกหนึง่ภาพวิถีชีวิตอนัโดดเดน่ของชาวชิราคาวาโกะ ซึง่เป็นที่ตอ้งตาโดนใจของนกัเดินทาง
จากทั่วโลก 

  น าท่านเข้าสูท่ี่พัก ณ โรงแรม JUST ONE HOTEL  หรือ เทียบเท่า  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พัก พิเศษ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์(7) 

 

หลงัรบัประทานอาหารใหท้า่นได ้          แช่น ้าร้อนออนเซ็นธรรมชาติ  เพื่อผอ่นคลายความเมื่อยลา้  
จะท าใหร้ะบบหมนุเวียนโลหิต และใหผิ้วพรรณสวย(แช่ครัง้ละประมาณ 20 นาที ไมค่วรเกิน 1 ชั่วโมง) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8) 

น าทา่นเดินทางสู ่ลานสกีฟูจิเทน ตัง้อยูบ่นฐานทิศเหนือของภเูขาไฟฟจิู บรเิวณทะเลสาบฟูจิทัง้หา้และบนฐานทางตอนใต ้เรียกได้

ว่าเป็นอีกหนึ่งลานสกีที่ไปเชา้เย็นกลบัโตเกียวไดส้บายๆ คนที่อยากชมวิว

ดีๆของภเูขาไฟฟูจินี่รบัรองว่าไม่ผิดหวงัสกีรีสอรท์แห่งนีม้ีจุดสงูสดุ 1,500 

เมตรจากระดับน า้ทะเล ต ่าสุดสูง 1,300 เมตร ความลาดชันสูงสุด 32 

องศานบัว่าระดบัที่เหมาะส าหรบัเล่นสกีมากๆ ระยะทางยาวที่สดุ 1,500 

เมตรที่นั่งใหบ้ริการทัง้หมด 4 ที่นั่ง  ที่ส  าคญัเสน้ทางใหเ้ลือกเลน่ทัง้หมด 7 

เสน้ทางแบบวา่ที่น่ีเลก็พรกิขีห้นจูรงิๆส าหรบัคนเลน่ไมเ่ป็นไมเ่ป็นปัญหาเลย 

เพราะบรเิวณรสีอรท์มีพืน้ท่ีทัง้ส  าหรบัผูเ้ริม่ตน้เลน่สกีในระยะ 500 เมตรแรก

จะมีความลาดชนัต ่า และไต่ระดบัขึน้ไปเรื่อยๆ รวมถึงพืน้ที่สวนขนาดใหญ่

ส าหรบัเด็กเลก็ สามารถเลน่รถเลือ่น หรอืเรยีนรูก้ารเลน่สกีขัน้ตน้ น าท่านขึน้กระเช้าไปชมวิวเก็บภาพหิมะขาวโพลนราวกับปุย
นุ่นที่ปกคลุมทั่วทั้งลานสกีพร้อมวิวภเูขาไฟฟูจิ (ขึน้อยุก่ับสภาพภมิูอากาศ) 

(ราคานีไ้มร่วมอปุกรณก์ารเลน่สกี อปุกรณต์า่งๆ หากทา่นลกูคา้สนใน กรุณาติดตอ่ไกด ์หรอื หวัหนา้ทวัรท์ี่เดินทางไปกบัทวัร์) 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่น ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอะชิโนะโกะ HAKONE CRUISE ทะเลสาบอะชิโนะโกะหรือทะเลสาบฮาโกเนะ

เป็นทะเลสาบอันเงียบสงบอนัมีภูมิทศันส์วยงาม เพราะรายลอ้มไปดว้ย

ภูเขาและป่าไมอ้ันอุดมสมบูรณ์ ตัง้อยู่ในเมืองฮาโกเนะ มีลกัษณะเป็น

ทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟที่ทอดตวัไปในแนวตะวนัตกเฉียงใตข้องแอ่งภเูขา

ไฟรูปกระจาดฮาโกเนะ ซึ่งทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นสถานที่ยอดนิยมของ

นักท่องเที่ยวที่มักจะมาล่องเรือที่มีลักษณะคลา้ยเรือโจรสลัดเพื่อชม

ทิวทศันข์องภูเขาไฟฟูจิที่งดงามในระยะไกล ซึ่งจุดที่สามารถมองเห็นได้

ชดัเจนที่สดุคือจุดที่อยู่บริเวณใกล้ๆ  กบัประตูศาลเจา้ฮาโกเนะสีแดงสดที่

จมน า้อยู ่

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (9)   
 

 DAY 5   สกีฟูจิเทน - ขึน้กระเช้า ณ ลานสกีชมวิวภเูขาไฟฟูจิ (ขึน้อยุก่บัสภาพภมิูอากาศ) – ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่           (B/L/-) 
            - ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว - โอไดบะ - สะพานสายรุ้ง – ห้างไดเวอรซิ์ตี ้  



บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่ ศูนยจ์ าลองแผ่นดินไหว  FUJINO EKI  เป็นตวัแทนของการสง่ขอ้ความไปถึงทกุคน ใหร้บัรูถ้ึงผลกระทบจาก
ภยัพิบตัิแผ่นดินไหวและการระเบิดของภเูขาไฟภายในมีหอ้งจดัแสดงขอ้มลู
การประทุของภูเขาไฟจากทกุมมุโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดินไหวหอ้งแสดง
เหตุการหลงัแผ่นดินไหว หอ้งจ าลองแผ่นดินไหว     หอ้งอุทกภัย หอ้งเขา
วงกตกระจกโซนถ่ายภาพกบัภเูขาไฟฟูจิ โซนความรูต้่างๆ และโซนช๊อปป้ิง
สินคา้งานฝีมือญ่ีปุ่ นต่างๆเช่นมีดแบบดัง้เดิม ผลิตภัณฑเ์ครื่องป้ันดินเผา 
เครือ่งส  าอาง และของฝากอีกมากมาย  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ ODAIBA  คือเกาะที่สรา้งขึน้ไว้
เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงและแหลง่บนัเทิงตา่งๆในอา่วโตเกียว ไดร้บัการปรบัปรุงให้
มีช่ือเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น
ธรรมชาติไวด้ว้ยความอดุมสมบรูณข์องพืน้ท่ีสเีขียว  สถานท่ีตา่งๆใน ย่านโอไดบะ ไดแ้ก่  สะพานสายรุง้, หา้ง Aqua City Odaiba, 
หา้ง Palette Town,หา้ง Venus Fort, หา้ง Diver City Tokyo Plaza  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 

  น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือ เทยีบเท่า  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(10) 

 น าทา่นเดินทางสู ่วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ (วัดโคมแดง)  ASAKUSA TEMPLE เป็นวดัพทุธท่ีนบัถือเจา้แม่กวนอิม    วดั

นีเ้ป็นวดัที่เก่าแก่ที่สดุในโตเกียว มีประวตัิความเป็นมาวา่เมื่อ ค.ศ. 

628 มี 2 พี่นอ้งชาวประมง พบองคเ์จ้าแม่กวนอิม ขนาดเล็กที่

แมน่ า้ซูมิดะ (Sumida) แมน่ า้ในยา่นอาซาคซุะ และไดน้ ากลบัเขา้

หมู่บา้นในอาซาคุสะ ต่อมาที่หมู่บ้านนีก็้ไดส้รา้งวดัจากบา้นหลงั

หนึ่งเพื่อเป็นที่เก็บรกัษาองคเ์จา้แม่กวนอิม และหลงัจากนัน้ก็ได้

สรา้งวดัเซ็นโซจิขึน้ใน ค.ศ. 645 วดัเซ็นโซจิถูกท าลายลงในสมยั

สงครามโลกครัง้ที่ 2 และหลงัจากนัน้ก็มีการสรา้งใหม่ขึน้มาอีก

เพื่อเป็นสญัลกัษณข์องการเกิดใหม่และความสงบสขุ เพื่อเป็นที่

ยดึเหน่ียวของชาวญ่ีปุ่ น จากนัน้ใหท้า่นเดินช็อปป้ิงที่ ถนนนากามิเสะ หากเดินทางมาที่วดัเซนโซจิ หรือวดัอาซากุสะตอ้งไดผ้่านมา

แวะกนัชวัร ์เพราะเป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลกัที่รถวิ่งเขา้สู่

พืน้ที่ภายในของวัดเนื่องจากวัดอาซากุสะเป็นวัดยอดนิยมของ

โตเกียวจึงท าใหถ้นนเสน้นีเ้ป็นถนนเสน้ที่คึกคกัเกือบตลอดเวลา 

ตวัถนนจะมีความยาวตลอดสายประมาณ 200 เมตร แมว้่าจะดู

ไมไ่ดย้าวอะไรมากแตบ่อกเลยวา่รา้นเพียบตลอดทัง้สองฝ่ัง ท่ีเนน้ๆ

เลยก็ตรงของกินกบัของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็นชุดยูกาตะ, ร่มพบั, 

ขนมขบเคีย้วหลากหลายชนิด เช่น ขนมมันจุหรือขนมที่มีแป้ง

คลา้ยกับโมจิ แลว้มีไสข้า้งใน ใหเ้ลือกกันหลากหลายแบบ โดย

รา้นคา้ตา่งๆมกัจะใหเ้ราชิมก่อนที่จะซือ้ได  ้  จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่  โตเกียวสกายทรี   TOKYO SKY TREE  คือหอโทรทศัน์

โตเกียวสกายทร ีซึง่ตัง้อยูใ่จกลางของ Sumida City Ward ไมไ่กลจาก

วดัอาซากุสะมากนกัแบบเดินมาก็ยงัไหว ซึ่งเป็นหอที่เพิ่งสรา้งขึน้มา

ใหมแ่ละยงัเป็นเหมือนแลนดม์ารค์ส าคญัอีกแหง่หนึง่ของเมืองโตเกียว

เลยก็วา่ได ้ไมว่า่จะเพราะความสงูของตึกที่ทา้ชนทกุตึกดว้ยความสงู

มากถึง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถกูแบ่งเป็นสองขัน้ โดยชัน้แรกสงู 

350 เมตร และชัน้บนสงู 450 เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวย

ที่สดุอีกจดุนงึเนื่องจากสามารถชมวิวไดร้อบทิศ 360 องศา โดยไดร้บั

การยอมรบัใหโ้ตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่สงูที่สดุในญ่ีปุ่ น ที่กินเที่ยวช็

อปป้ิงอยู่ในตึกแห่งนีค้รบครนัรวมทัง้ยงัมีอควอเรียมอยู่ในนัน้อีกดว้ย  

จากนัน้อิสระทา่น ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่  DUTY FREE 

 DAY 6    วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี – Duty Free - ชินจุกุ - ฮาราจุกุ - ชิบุยา่ – สนามบินฮาเนดะ          (B/-/-) 

หากท่านใดไม่ต้องการเที่ยวตามโปรแกรม สามารถซือ้ตั๋วโตเกียวดสินียแ์ลนด ์หรือ ดสินียซ์ี (OPTION B) ได้  
(ไม่รวมค่ารถไฟแต่มีไกดแ์นะน าการเดินทางขาไปให้ ส่วนขากลับทางเราจะไปรับท่านเพือ่เดินทางไปยังสนามบิน) 



เที่ยง เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

บ่าย จากนัน้น าทา่นอิสระ ช็อปป้ิงยา่นชินจูกุ แหลง่บนัเทิงและแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูยร์วมแฟชั่น

เก๋ๆ เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชั่นนิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจกูทุี่เป็นเหมือน

ศนูยก์ลางของยา่นนี ้ซึง่เป็นหนึง่ในสถานีท่ีคกึคกัที่สดุในญ่ีปุ่ น ในแต่ละ

วนัมีผูค้นจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนที่ใช้บริการสถานีแห่งนี ้ทางดา้น

ตะวนัตกยา่นนีท้ี่เต็มไปดว้ยตกึระฟา้หลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า ตกึ

แฝดที่เป็นส านกังานรฐับาลซึ่งดา้นบนของตึกนีเ้ปิดใหป้ระชาชมเขา้ชม

ฟรี ส่วนทางด้านตะวันออกนั้นคือคาบูกิโชะ เป็นย่านที่เต็มไปด้วย

หา้งสรรพสินคา้,รา้นเครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และ

ยา่นบนัเทิงยามราตรทีี่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น   

 จากนัน้ช็อปป้ิงต่อที่ ย่านฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตวัที่เป็นเอกลกัษณ ์แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุ่นญ่ีปุ่ น การแต่งกาย

เลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆโอโมเตะซันโด ร้าน 

Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารกั และแปลกๆ 

เหมาะส าหรบัเป็นของฝากเด็กเลก็ เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนปูป้ี 

คิตตี ้คาแรคเตอร่ต่าง ๆ หรือ เกมส ์ของเด็กเลน่ที่หลากหลาย

ใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซือ้หาอย่างจุใจ ต่อดว้ย ย่านชิบูย่า 

ยา่นวยัรุน่ช่ือดงัอีกแหง่ของมหานครโตเกียวท่านจะไดต้ื่นตาตื่น

ใจกับแฟชั่นทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบ และหามุม

ถกูใจถ่ายภาพคู่กบั "ฮาจิโกะ" รูปป้ันสนุขัแสนรู ้ที่กลายเป็นจุด

นดัพบยอดฮิตส าหรบัหนุม่สาว อพัเดทแฟชั่นจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัที่เป็นสญัลกัษณ์

ของยา่นนัน้ 
ค ่า เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

หากท่านใดไม่ต้องการเที่ยวตามโปรแกรม สามารถซือ้ตั๋วโตเกียวดสินียแ์ลนด ์หรือ ดสินียซ์ี (OPTION B) ได้ 

(ไม่รวมค่ารถไฟแต่มีไกดแ์นะน าการเดินทางขาไปให้ ส่วนขากลับทางเราจะไปรับท่านเพือ่เดินทางไปยังสนามบิน) 

 



OPTION B : ซือ้ทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือ ดิสนียซ์ี เพิ่มผูใ้หญ่ท่านละ 3,000 บาท / เด็กต ่ากว่า 12 ปี 2,000 บาท 
[ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 

เชิญท่านพบกบัความอลงัการซึ่งเต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชท้นุในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน 

โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผสักบัเครือ่งเลน่ในหลายรูปแบบ เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

• ทา้ทายความมนัสเ์หมือนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN  

• ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผีสงิ  

• นั่งเรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE 

• ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จินตนาการกบัการต์นูท่ีทา่นช่ืนชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกีเ้มา้ส,์ มินนี่เมา้ส,์โดนลัดั๊ก ฯลฯ หรือ ชอ้ปป้ิง

ซือ้ของที่ระลกึภายในสวนสนกุอยา่งจใุจและอีกมากมายที่รอท่านพิสจูนค์วามมนัส์กนัอย่างเต็มที่ ใหท้่านไดส้นกุสนานต่อกบัเครื่อง

เลน่นานาชนิดอยา่งจใุจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติฮาเนดะ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ระหวา่งนัน้ทกุทา่นยงัสามารถชอ้ปป้ิง เลอืกซือ้ของฝาก 

ของที่ระลกึได ้ภายในสนามบิน 

00.05 น.       เหินฟา้สู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่  JL 033   

05.05 น.       เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความทรงจ าสดุประทบัใจ 

**หมายเหตุ : โปรแกรมอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ,การจราจร 

                         การเมอืง,สายการบิน และฤดูกาล 

 



อัตราการค่าบริการ 

GROUP SIZE  25  PAX 

 

**อัตราค่าบริการส าหรับจ านวนผู้เดนิทาง 25 ท่าน หากมีผู้เดนิทางไม่ครบตามทีก่ าหนด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเพิม่อัตราค่าบริการ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

-ราคาไมร่วมตั๋ว 26,500 บาท 

-ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี 10,000 บาท (กรณีเด็กอายเุกิน 2 ปี ใหค้ิดป็นผูใ้หญ่ นบัวนัเกิดจากวนัที่กลบัจากญ่ีปุ่ น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผู้ใหญห่อ้ง

ละ 2-3 

ทำ่น 

(รำคำตอ่

ทำ่น) 

พักเดีย่ว

เพิ่ม 

(รำคำตอ่

ทำ่น) 

อุณหภูมเิฉลีย่ 

19-24   กุมภำพันธ์   2020 39,990 20,000.- 

 

สูงสุด 10℃ / ต่ ำสุด 2℃ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบิน ไป-กลบั (ตั๋วกรุป๊) ตามเสน้ทางที่ไดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 

2. คา่โรงแรม ที่พกั ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม หรอืเทียบเทา่ (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ยานพาหนะ ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 

4. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม เช่น อาหาร - เครือ่งดื่ม, คา่ซกัรดี, คา่โทรศพัท ์และคา่ท าหนงัสอืเดินทาง เป็นตน้ 

2. คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

3. คา่ภาษีน า้มนัท่ีทางสายการบินเรยีกเก็บเพิ่ม 

 

ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์,พนักงานคนขับรถ และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ จ านวน 2,000 บาท 

**กรุณายืน่ค่าทปิใหกั้บหวัหน้าทวัรท์ีส่นามบนิ (วันแรก)** 
 

 



เงือ่นไขการช าระเงนิ 

1. มดัจ าการจอง ทา่นละ 20,000 บาท โดยบตัรเครดิต, เงินสด, โอนผา่นธนาคาร พรอ้มสง่หลกัฐานการช าระเงินใหเ้จา้หนา้ที่  
   **ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้** 
2. การจา่ยสว่นท่ีเหลอื กรุณาช าระยอดเงินทัง้หมดก่อนออกเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทาง  
   มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่น “ยกเลกิ” การเดินทางโดยอตัโนมตัิ 
3. สง่ส าเนาหนา้หนงัสอืเดินทาง ของผูท้ี่ออกเดินทาง (ตอ้งมีอายใุชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน) 
 
 

เงือ่นไขการยกเลิก 

1. กรุณาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

2. กรณียกเลกิก่อนการเดินทาง 15-30 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราคา่บรกิาร 
3. กรณียกเลกิก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 

**หมายเหตุ  ::  ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ (นอกเหนือจากรายการตามทัวร์)              
หรือด าเนินการใดๆที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งที่บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันการออกเดินทาง
ของทัวรน้ั์นๆ มิฉะน้ันทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 

 
เงือ่นไขการรับบริการ 

- รายการทัวรส์ามารถปรบัเปลี่ยนการเดินทางไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบริษัทจะยังคงรกัษา
ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส  าคญั 

- บรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้ีวตัถปุระสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ หากท่านถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนัน้ๆปฏิเสธการเขา้ -
ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืน
เงินบางสว่นหรอืทัง้หมดหากทา่นถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้า่นไมส่ามารถเดินทางตอ่ไปได ้คณะทวัรท์่านอื่นๆ 
รวมถึงไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะท าหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการติดตอ่และช่วยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยัต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการลา่ชา้ของสายการ
บิน, อบุตัิเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจราจรติดขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ ที่เกิดขึน้เหนืออ านาจการควบคมุของ
บริษัทฯ และเจา้หนา้ที่นัน้ๆ ที่จะสง่ผลท าใหเ้สียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทวัร ์ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ,ไม่ว่าใน
กรณีใดๆทัง้สิน้ม,ทัง้คา่เสยีเวลา,คา่เสยีโอกาส,คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้่ายที่บรษัิทจ่ายไปแลว้เป็นตน้  
- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดินทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่นใหก้บัท่าน เมื่อท่านตกลงช าระเงิน
ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดแลว้ 

- เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- ถา้กรุป๊ท่ีทา่นจองทวัรไ์ว ้ไมส่ามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดินทางไมค่รบจ านวนตามที่ก าหนดไว ้หรอืสายการบินแจง้ยกเลิกบิน 
ทางบรษัิทจะคืนเงินคา่ทวัรใ์หท้า่น แตท่างบรษัิทจะขอหกัเงินคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ  เช่น คา่ธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่าน
จะเดินทาง  (ถา้โปรแกรมที่ทา่นเดินทางจะตอ้งยื่นขอวีซา่) 
- อตัราคา่บรกิารคิดค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนค่าบริการใน
กรณีที่มีการขึน้ราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน า้มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 



- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนีเ้ป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ตอ้งเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบ้นหนา้ตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิ กหรือ
เปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้สิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้  าเนินการออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้นัน้ ไมส่ามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้
(ยกเวน้บางสายการบิน ที่สามารถเปลีย่นแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้เมื่อทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางหลงัจากออกตั๋วเครือ่งบิน
ไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัสายการบินเทา่นัน้) 
- บรษัิทฯท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสง่เมื่อเกิดการสญูหายของสมัภาระระหว่าง
การเดินทาง แตจ่ะไมร่บัผิดชอบตอ่การสญูหายดงักลา่วในระหวา่งการ ทอ่งเที่ยวนี ้หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการไดห้ากท่านไม่ เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั๋วเครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่
สามารถน ามาขอคืนเงินไดค้า่บรกิารท่ี ทา่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทน
แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดงันัน้หากท่านมีเหตุอันใดที่ท  าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการ ที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ไดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์่างๆ ทัง้นีท้างบริษัทฯจะยึดถือ
และค านงึถึง ความปลอดภยั รวมถึงประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

  

 

 

  

 

โปรดอ่านข้อมูลท้ังหมดก่อน ท าการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที ่เมื่อท่านจองทัวรแ์ละ 
ช าระเงนิมัดจ าแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงือ่นไขที ่ทางบริษัทฯ แจ้งไว้ข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


