
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บินด้วยสายการบินการบินไทย (TG) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(BKK) 

TG622 BKK (สวุรรณภมิู) – KIX (โอซาก้า) 23.59 – 07.30 
TG677 NRT (นาริตะ) – BKK (สวุรรณภมิู) 17.25 – 21.55 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (2 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
 
 
 
 



 
 
 

 

วนัท่ี 1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                                        (–/–/–
) 

21.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 
เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความ
สะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
**กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบินอย่างน้อย 3 ชัว่โมง เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน** 

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ
ปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

23.59 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ สายการบิน THAI 
AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG622  

 

วนัท่ี 2 
โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – เกียวโต – สวนป่าไผ่อราชิยาม่า – วดัคิโยมิสึ – ศาลเจ้า
ฟชิูมิ อินาริ                                                                                                                                          (–
/L/D) 

07.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาท้องถิน่เรว็กว่าเมอืงไทย
ประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

 นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ซึง่ถอืได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ถูกสรา้งขึน้ในช่วงครึง่หลงัของศตวรรษที ่
16 เพื่อเป็นทีพ่ํานักของโทโยโทม ิฮเิดโยช ิผู้รวมญี่ปุ่ นใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวในสมยันัน้ ใชเ้วลาตัง้แต่เริม่ก่อสรา้งจนถงึ
เสรจ็สมบรูณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ทีก่ลายเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของญี่ปุ่ น แต่ทว่า ปราสาทโอ
ซาก้าที่ก่อสรา้งขึน้ในยุคสมยันัน้ถูกเผาทําลายไปพรอ้มกบัการล่มสลายของตระกูลโทโยโทม ิกําแพงหนิและยากุระ 
(หอสงัเกตุการณ์) ทีเ่หน็น้ี จงึไดร้บัการฟ้ืนฟูขึน้ใหมใ่นสมยัเอโดะ  

 
 
 



 
 
 
 
 ส่วนตวัปราสาทกถ็ูกสรา้งขึน้ใหม่หลงัจากนัน้ แมก้ระนัน้ ในปัจจุบนัปราสาทโอซาก้ากย็งัคงไดร้บัการดูแลใหอ้ยู่ใน

สภาพทีน่่าเกรงขามและยิง่ใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาททีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในญี่ปุ่ น เทยีบเท่ากบัปราสาทนา
โกยา่และปราสาทคุมาโมโตะ(ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาท) 

 
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มรีา้นค้า
เก่าแก่ปะปนไปกบัรา้นค้าอนัทนัสมยั และสนิค้าหลากหลายรูปแบบทัง้สําหรบัเดก็ และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถอืว่าเป็น
ยา่นแสงส ีและบนัเทงิชัน้นําแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย สญัลกัษณ์เด่นของ
ยา่นน้ีคอื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของ  กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญีปุ่่ นนัน่เอง 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บฟุเฟต ์YAKINIKU 

บุฟเฟต์ป้ิงย่าง มีเน้ือสตัวใ์ห้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น หมู ไก่ เน้ือไม่อัน้ เลือกทานได้ตามใจชอบ มีเมนู
อ่ืนๆเช่น ซูชิ ราเมง สลดั ไอศกรีม ให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย 

  



 
 
 
 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต(KYOTO) เมอืงหลวงเก่าของญี่ปุ่ นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามใหว้่าเป็น 

“เมอืงมรดกโลกสุดยิง่ใหญ่” นําท่านเดนิทางสู่ อาราชิยาม่า(ARASHIYAMA)เป็นอกีเขตหนึ่งทีน่ักท่องเทีย่วนิยมมา
กนั อยู่ทางตะวกัตกของเกยีวโต สถานที่ทีไ่ดร้บัความนิยมอกีที่หนึ่งเมื่อมาถงึเมื่องนี้ได้แก่ สวนป่าไผ่อราชิยาม่า 
ทีต่ัง้อยู่ที่อราชยิาม่าในเกยีวโตนัน้นับเป็นสถานทีท่่องเที่ยวทางธรรมชาตทิี่มชีื่อเสยีง ถ้าคนทีช่ื่นชอบวธิชีวีิตเรยีบ
ง่ายและยงัชอบเดนิเล่นท่ามกลางบรรยากาศป่าๆเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจ เพราะที่ป่าไผ่แห่งนี้จะมเีส้นทาง
เลก็ๆทีร่ายลอ้มไปดว้ยป่าไผ่ทีสุ่ดสุดลกูหลูกูตา (พาท่านชมรอบนอก ไม่รวมค่าเข้าชมวดัเทนริวจิ) 

 
 นําท่านเดนิทางสู่ วดัคิโยมิสึ (KIYOMIZU TEMPLE) หรอืวดัน้ําใส ทีต่ดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อนกนั
ตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึง่ไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิ่ม เหมอืนเรอืน
ไทย วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แห่งความ
รํ่ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธสิตัว์อวโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่วยที่สุดในกรุง
เกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื่มน้ําศกัดิส์ทิธิส์าม
สายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แขง็แรง  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) หรอืทีบ่างคนเรยีกกนัว่าศาลเจา้เสาแดง ศาล

เจา้สุนขัจิง้จอก เป็นศาลเจา้ศาสนาชนิโต สรา้งขึน้เพื่ออุทศิใหก้บัเทพเจา้ INARI เทพเจา้แห่งการเพาะปลูกสรา้งขึน้
ในปี ค.ศ. 711 ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของเกียวโต บรเิวณเขาอินาร ิที่นี่ เป็นหนึ่งในที่เที่ยวยอดฮิตของเกียวโต ด้วย
เอกลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่เีสาโทรอิสิแีดงนบัพนัตน้ มากทีสุ่ดกว่าศาลเจา้อื่นๆ ในเกยีวโต 

 
คํา่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร   
ท่ีพกั RODISSON HOTEL, KYOTO หรือเทียบเท่า   
 
 



 
 
 
 

วนัท่ี 3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า –  เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ                                                      (B/L/D) 
 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (SHIRAKAWA-GO) ตัง้อยู่ในหุบเขาของจงัหวดักฟุิ ประเทศญี่ปุ่ น ไดร้บั
การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวฒันธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บ้านแห่งนี้มวีิว
ทวิทศัน์ทีส่วยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ ทีห่ลงัคาบา้นเป็นแนวสโลป หลงัคาสรา้งจากคาน
ไมท้ีแ่ขง็ แรง จงึทนทานต่อหมิะในฤดหูนาวไดอ้ยา่งด ีแถมมหีอ้งใตห้ลงัคาทีก่วา้งขวางสาํหรบัเอาไวเ้ลีย้งหนอนไหม
อกีดว้ย คนในหมูบ่า้นน้ีส่วนใหญ่มอีาชพีเกษตรกร ทาํนา เลีย้งไหม เสรมิดว้ยการท่องเทีย่วแบบพอเพยีงเป็นหลกั 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู่ ทาคายาม่า(TAKAYAMA) เป็นเมอืงที่มกีารผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียม
ประเพณียุคเอโดะเขา้ด้วยกนั ตัง้อยู่บรเิวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักิฟุ จากนัน้นําท่านเดนิชม 
เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ ซึง่เตม็ไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารกั ๆ ทีย่งัคงอนุรกัษ์แบบของบา้นในสมยัเอะโดะ
กว่า 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเกบ็เกี่ยวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้า
สาเก ซุปมโิสะชริุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนญี่ปุ่ นโบราณสมยัก่อน (ไม่รวมค่าเข้าชม
ท่ีว่าการอาํเภอเก่า) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
คํา่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บฟุเฟตช์าบ ูชาบ ู
 บฟุเฟตช์าบ ูชาบ ูมีเน้ือสตัวใ์ห้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น หม ูไก่ ผกัสดๆ ของหวานให้บริการ 
พกัท่ี DAIWAROYNET HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ี 4 ปราสาทมตัสึโมโต้ – หบุเขาโครงัเค – หมู่บ้านน้ําใส โอชิโนะฮคัไค                                                 (B/L/D) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านชม ปราสาทมตัสึโมโต้ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น เป็นหนึ่งในห้าปราสาทในญี่ปุ่ นที่ถูก
กําหนดใหเ้ป็นสมบตัปิระจาํชาต ิตวัปราสาทสรา้งขึน้ดว้ยไมโ้ดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ต่ตวัเดยีว หอคอยกลางปราสาทเคย
ใชเ้ป็นทีส่ําหรบัระวงัภยั ป้อมหอคอยและตวัปราสาทมตัสโึมโต้ถูกสรา้งขึน้ในช่วงปีพ.ศ. 2135 ขา้งในตวัปราสาทมี
ขัน้บนัไดสูงชนัและเพดานทีไ่ม่สูงมากนัก ตามแนวทางเดนิจดัแสดงวสัดุเครื่องใช้ทางประวัตศิาสตร ์เช่น ชุดเกราะ
ซามไูรสมยัเซน็โกกุ ปืนคาบศลิาและอาวุธทีเ่คยใชสู้ร้บในสมยัก่อน หน้าต่างเป็นหน้าต่างไมแ้คบๆ มชี่องสําหรบัยงิ
ปืนและยงิลกูธนู สามารถเพลดิเพลนิกบัทศันียภาพของเทอืกเขาแอลป์ญี่ปุ่ นและเมอืงมตัสโึมโต้ไดจ้ากชัน้บนสุดของ
ปราสาท(ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาท) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
นําท่านชม หบุเขาโครงัเค ตัง้อยู่ในจงัหวดัไอจ ิเมอืงโทโยตะ (TOYOTA) ทีน่ี่ตัง้อยู่รมิเขาอโิมร ิ( MOUNT IIMORI 
) โดยมแีม่น้ําโทโมเอะ ( TOMOE RIVER) พาดผ่าน ทีน่ี่ข ึน้ชื่อเรื่องใบไมห้ลากสทีีเ่ราจะไดเ้หน็ทัง้สเีขยีว น้ําตาล 
เหลอืง แดง จากตน้ไมท้ีอ่ยูร่อบๆวดัโคจาคุจ ิ( KOJAKUJI TEMPLE ) ทีม่ตีน้เมเป้ิลอยูก่ว่า 4,000 ตน้ 

 
 
 
 



 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านออกเดนิทางต่อไปยงั หมู่บ้านน้ําใส โอชิโนะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในบรเิวณ

ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ด้วยวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่ นโบราณ มฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิสูง
ตระหงา่น และสายน้ําบรสิุทธิท์ีเ่กดิจากหมิะบนยอดภเูขาไฟฟูจลิะลายและไหลลงมารวมกนั 

 
คํา่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บฟุเฟตข์าปทูานได้ไม่อัน้ + เซตอาหารญ่ีปุ่ น 
ท่ีพกั DADU FUJI RESORT HOTEL, FUJI หรือเทียบเท่า   

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น้ําแร่ ออนเซน็ธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้แช่
น้ําแร่ออนเซน็ ธรรมชาติน้ีแล้ว จะทาํให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิต
ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

วนัท่ี 5 
ภเูขาไฟฟจิูชัน้ 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – โมมิจิ ไคโร - หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ 
–ย่านช้อปป้ิงชินจกุ ุ                                                                                              (B/L/–)                               

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ ฟูจยิาม่า ฟูจซิงั หรอื ทีเ่รารูจ้กักนัทัว่ไปในนามของ ภเูขาไฟฟจิู (MOUNT FUJI) ตัง้อยู่ระหว่าง 

จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาช ิภูเขาที่มคีวามสูงเหนือจากระดบัน้ําทะเล 3 ,776 เมตร ภูเขาทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กั
ไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาตไิด้มอบมาให้อย่างลงตวั และยงัถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของประเทศ
ญีปุ่่ น ทัง้ยงัเป็นจดุมุ่งหมายของนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนประเทศญีปุ่่ นในตลอดทุกฤดูกาล ซึง่ในปี พ.ศ. 2556 
ทีผ่่านมา องคก์ารยเูนสโก ้ไดป้ระกาศใหภู้เขาไฟฟูจ ิไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย  นํา
ท่านเดนิทางขึน้สู่ ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ท่ี 5 (ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอื้ออํานวย หรอื ทางขึน้
ปิด โดยเจา้หน้าที่ ทีดู่แลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ กรณีทีไ่ม่สามารถขึน้ได ้ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบรษิัทได้ชําระค่าใช้จ่ายทัง้หมดในลกัษณะของการเหมาจ่าย
เรยีบรอ้ยแลว้) ทุกท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสมัผสักบัอากาศที่
บรสิุทธิ ์เยน็สบาย อสิระใหทุ้กท่านไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจเกบ็ไวต้ามอธัยาศยั ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของที่
ระลกึซึง่เป็นสญัลกัษณ์รปูภเูขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย 

 
  
 
 



 
 
 
 
 บนภูเขาไฟฟูจชิัน้ 5 นี้ ยงัเป็นที่ตัง้ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลทัธชินิโต เป็นที่

สกัการะบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยงัเป็นทีส่ําหรบับวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวามเชื่อว่ารอบของฟูจซิงัชัน้ 5 นี้ 
ถูกเรยีกว่า “TENGU NO NIWA” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจทีม่จีมกูแดงยื่นออกมา) โดยมคีวามเชื่อว่าทีน่ี่ท่าน
เทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และ ยงัว่ากนัว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มสีมบตัิของท่านเทนกุหลงเหลอือยู่มากมาย อย่างเช่น 
ขวานขนาดใหญ่ทีม่น้ํีาหนกักว่า 375 กโิลกรมั ตกอยูท่ี่พืน้ในสวน ซึง่ในสมยัก่อนมผีูค้นนิยมมาทดลองยกขวานนี้กนั
มากมาย เป็นต้น จงึเป็นที่มาว่าทําไมภูเขาไฟฟูจ ิจงึเป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่ผู้คนต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื้อ
เครือ่งรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นทีร่ะลกึ 

 
 นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่าํลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟูจ ิและ

ท่านจะได้สมัผสักบับรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการเกดิแผ่นดนิไหวที่เกดิขึน้ใน
ประเทศญีปุ่่ น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาตทิีป่ระเทศญี่ปุ่ นไม่สามารถหลกีเลีย่งได้นี้ 
ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เซตอาหารญ่ีปุ่ น 
นําท่านเดนิทางชม โมมิจิ ไคโร หรือ อุโมงค์ใบเมเป้ิล เป็นจุดชมใบไมเ้ปลี่ยนส ีฟูจ ิยอดฮติในบรเิวณทะเลสาบ 
KAWAGUCHIKO หรอื 1 ใน 5 ทะเลสาบทีอ่ยู่รอบภูเขาไฟฟูจ ิโมมจิ ิไคโร ตัง้อยู่บรเิวณชายฝัง่ทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบ KAWAGUCHIKO เลยีบแม่น้ําสายเก่า ลกัษณะของสถานทีน่ี้จะเป็นทางเดนิยาวเลยีบทางแม่น้ําทีม่ตี้นเม
เป้ิลหรอืโมมจิ ิปลกูเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง พอถงึช่วงฤดใูบไมร้ว่งปุ๊ บ ใบเมเป้ิลพวกนี้กจ็ะเปลีย่นเป็นสสีม้ สแีดง 
และรว่งหล่นลงตามพืน้ ปกคลุมทางน้ําสายเก่า กลายเป็นสสีม้แดงไปทัว่บรเิวณทัง้ดา้นบนดา้นล่าง เวลามองไปตาม
ทางเดนิยาวกจ็ะมลีกัษณะเหมอืนกบัอุโมงค ์อยา่งทีเ่รยีกกนัอกีชื่อว่า อุโมงคใ์บเมเป้ิล 

 

 

  

 



 

 

 

 
 นําท่านเดนิทางชม หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (IYASHI NO SATO VILLAGE) ตัง้อยู่ในพื้นที่ทีเ่คยเป็นหมู่บา้น

เกษตรกรรมบนชายฝัง่ทศิตะวนัตกของทะเลสาบไซโกะ(LAKE SAIKO) ซึง่ถูกพายุไต้ฝุ่ นพดัถล่มในปี 1966 จนกระ
ทัง้ต่อมาอกี 40 ปีไดร้บัการบรูณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชม
ศกึษาเรยีนรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรม ลองและซือ้สนิค้าหตัถกรรมแบบดัง้เดมิภายในหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 
หลงัคาเรอืน ที่ได้รบัการดดัแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร พพิธิภณัฑ์ และแกลเลอรี่ ซึ่งแต่ละหลงัก็จะมคีวาม
เชีย่วชาญในงานฝีมอืดัง้เดมิทีต่่างกนั เช่น เครือ่งปัน้ดนิเผา ธปู และผา้ทอ หรอือาจเขา้ร่วมทดลองผลติกระดาษวาช ิ
ถ่านชารโ์คล และบะหมีโ่ซบะดว้ยตนเอง  ซึง่นักท่องเทีย่วจะไดล้องสวมชุดกโิมโนะ หรอืชุดเกราะซามไูร ถ่ายภาพ
เป็นที่ระลกึ(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ยงัมรีา้นอาหารตัง้อยู่รอบๆหมู่บา้นอกีดว้ย (**รายการนี้ไม่รวมค่าเช่า
ชุดกโิมโน**) 

 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 นําท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจกุ ุ(SHINJUKU) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครื่องใช ้

ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมสห์รอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบ
รนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชัน่สําหรบัวยัรุ่น เครื่องสําอางยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , 
SHISEDO และอื่นๆ อกีมากมาย 

 
คํา่ อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพกั  SHINJUKU WASHINGTON HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ี 6 วดัอาซากสุะ – ถนนนากามิเซะ - สวนริคกิุเอง็ - นาริตะ - กรงุเทพ (สวุรรณภมิู)                             (B/-/-)                                                                    
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ วดัอาซากสุะ (SENSOJI TEMPLE) วดัที่ได้ชื่อว่าเป็นวดัที่มคีวาม
ศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้บัความเคารพนบัถอืมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งใน กรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวน  อมิทอง
คําทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบ
กบัภายในวดัยงัเป็นทีต่ ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตู
ทางเขา้ที่อยู่ด้านหน้าสุดของวดั ที่มชีื่อว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที่ประดษิฐานเจา้แม่
กวนอมิทองคํา มชีื่อว่า ถนนนากามิเซะ (NAKAMISE ROAD) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของรา้นค้า ขายของที่ระลกึพื้นเมอืง
ต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลกึ ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลอืกซื้อเป็นของฝาก
ของทีร่ะลกึ  

 

  

 

 



 

 

 

 
นําท่านสู่ สวนริคกิุเอง็ ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นสถานทีท่ีม่ทีวิทศัน์สวยงามตามธรรมชาตมิาตัง้แต่ปีค.ศ. 1953 มี
รูปแบบตามยุคสมยัเอโดะ ซึ่งได้มอบมุมมองและจุดที่มองเห็นภาพมุมกว้างทัว่บรเิวณแห่งนี้ รคิุกเิอ็งอยู่ในใจกลาง
โตเกยีว ซึง่กลายเป็นสถานทีท่ีส่ามารถพกัผ่อนจากความสบัสนวุ่นวายของเมอืงไดส้กั 2-3 ชัว่โมง 

เท่ียง อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกในการท่องเท่ียว 
 นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
17.25     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่

TG677 ** ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
21.55     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 
 
 
 



 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**หากต้องการทาํกรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
 
ข้อสาํคญั  

- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 
ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน
เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาํการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) กรณีท่ีห้อง TRP เตม็ ทาง
บริษทัอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและสาํหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้องชาํระค่า
ห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 
 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

18 - 23 ตุลาคม 2565 52,999 6,500 

27 ต.ค. – 01 พ.ย. 2565 51,999 6,500 

22 - 27 พฤศจิกายน 2565 49,999 6,500 

29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2565 51,999 7,000 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 25,000 บาท 
ไม่มีราคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 13,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเครือ่งบิน) 



 
 
 
 
 

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น รถบสั
นําเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

สาํคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เคร่ืองสาํอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรณุาติดต่อแจ้งรายละเอียด 
โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือทาํราคาให้ใหม่ทุกครัง้  
 

 



 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลง
บตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (2 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัส่งนําเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณพีกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) ใน

กรณมีงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย
คาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี่
ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติวงเงนิ
ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  

- สาํหรบัประเทศญ่ีปุ่ น รวมประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19 สูงสุด 
2,000,000 บาท (เง่ือนไขเป็นไปตามกรรมธรรม)์ ในกรณีท่ีอายุมากกว่า 70 ปี จะได้ครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ี
มีวงเงินรกัษาโควิด-19 สงูสดุ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขเป็นไปตามกรรมธรรม)์ 

- ค่าวีซ่า (ในกรณีท่ีมีการประกาศฟรีวีซ่า ทางบริษทัจะคืนเงินให้ท่านละ 1,500 บาท) 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 
- ค่าวซี่าสาํหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งทาํการยืน่เองเท่านัน้ 
- ค่าใชจ้า่ยดา้นเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
 



 
 
 
 
 

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 
และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

- ค่าภาษีน้ํามนั ที่สายการบนิเรยีกเก็บเพิม่เตมิ หากสายการบนิมีการเก็บภาษีน้ํามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ลกูคา้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน
เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มผีลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็น

แบบฟอรม์ทีท่างญี่ปุ่ นกําหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลใหก้บัทางบรษิทั กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิต้องมผีลตรวจและ
ใบรบัรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยนั เพื่อทําการยา้ยวนัเดนิทาง หรอืเกบ็เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บค่าใชจ้่ายตาม
จรงิ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิัทคู่ค้า และต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษ
เท่านัน้                  แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เง่ือนไขการจอง 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครัง้ที่ 1 ท่านละ 15,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  
**กรณุาส่งสาํเนาพาสสปอรต์และข้อมูลท่ีจาํเป็นต้องใช้ในการย่ืนเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า ทนัที
หลงัจากการชาํระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ 
วนักลบั และเหลือหน้าว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ตํา่กว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท
กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจาํใหท่้านใดไม่ว่า
ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 



 
 
 
 
 
-  กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่าน ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าบรกิารยื่นวีซ่าและจดัเตรยีมเอกสาร 1,000 บาทและ

ค่าใชจ้า่ยอื่นๆตามจรงิเช่นค่าธรรมเนียมวซี่า เป็นตน้ 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึตาม
นโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต่์างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน้ สิ่งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 



 
 
 
 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชําระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ 
ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คาํสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบรษิัทฯ ไม่มอีํานาจในการตัดสินใจหรอืให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่าน
ตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  
หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบรษิทัจะคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีีจ่าํเป็นจะตอ้ง
มคี่าใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

**เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


