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OOSSAAKKAA  TTOOKKYYOO  77  DDAAYYSS  44  NNIIGGHHTTSS   
ก ำหนดกำรเดินทำงก ำหนดกำรเดินทำง  1111--1177  เมษำยน เมษำยน 22555599  

สถำนท่ีท่องเท่ียวสถำนท่ีท่องเท่ียว  
ชมชมความงดงามความงดงาม  ““ปรำสำทโอซำก้ำปรำสำทโอซำก้ำ””  ประสาททีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในภมูภิาคคนัไซประสาททีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในภมูภิาคคนัไซ  
น าน าท่านนัง่ท่านนัง่  ““รถไฟชินคนัเซนรถไฟชินคนัเซน””  รถไฟหวักระสุนทีม่ชีื่อรถไฟหวักระสุนทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่ นเสยีงของญีปุ่่ น  
สมัผสั “ภเูขำไฟฟจิู” ภเูขาไฟทีส่วยงามและเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 
ชอ้ปป้ิง “ย่ำนชินจกู”ุ แหลง่ชอ้ปป้ิงชื่อดงัแห่งกรงุโตกยีว 

สำยกำรบินสำยกำรบิน    สิงคโปรแ์อรไ์ลน์สิงคโปรแ์อรไ์ลน์  สายการบนิทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบั 2 สายการบนิทีด่ทีีสุ่ดในโลก 
โรงแรมโรงแรม    พกัโรงแรมระดบั พกัโรงแรมระดบั 44  ดำวดำว  ทุกคนืทุกคนื  
มคัคเุทศก์มคัคเุทศก์  มคัคุเทศกม์ปีระการณ์และช านาญเสน้ทางมคัคุเทศกม์ปีระการณ์และช านาญเสน้ทาง   
อำหำรอำหำร    บรกิาร บรกิาร บฟุเฟ่ต์ป้ิงย่ำงบฟุเฟ่ต์ป้ิงย่ำง  บุฟเฟ่ต์นำนำชำติบุฟเฟ่ต์นำนำชำติพร้อมขำปยูกัษ์พร้อมขำปยูกัษ์  นอกจากนี้ยงัมีนอกจากนี้ยงัมี  

  และอาหารสไตลญ์ีปุ่่ นและอาหารสไตลญ์ีปุ่่ นทีค่ดัสรรมาอย่างดีทีค่ดัสรรมาอย่างดีอกีมากมายอกีมากมาย  

  
 

 

  

7 วนั 4 คืน โปรแกรมกำรท่องเท่ียว อำหำร โรงแรม 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – สนามบนิชางฮ ีSQ 981 (21.00-00.25) -  - 

วนัท่ี 2 
สนามบนิชางฮ ี– สนามบนิคนัไซ SQ 618 (01.25-09.00) – เมอืงนารา – วดัโทไดจิ –  
เมอืงโอซากา้ – ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) – ย่ำนชินไซบำชิ 

- / L / D OSAKA BAY 
TOWER HOTEL, 

OSAKA วนัท่ี 3 เมอืงโอซากา้ – **อิสระท่องเท่ียวตำมอธัยำศยัหรือซ้ือทวัรเ์สริม  

ยนิูเวอรแ์ซลสตดิูโอ เจแปน** (ไม่มีรถบสัให้บริกำร) 
B / - / - 

วนัท่ี 4 เมอืงโอซากา้ – เมอืงเกยีวโต – วดัคิโยมิสึ – วดัคินคะคจิุ – เมอืงนาโกย่า – แจส๊ ดรีม เอำท์เลต็  B / L / D 
MIELPARQUE 

NAGOYA HOTEL,  
NAGOYA 

วนัท่ี 5 
เมอืงนาโกย่า – นัง่รถไฟชินคนัเซน (สถำนีนำโกย่ำ – สถำนีโตโยฮำชิ) –  

ทะเลสาบฮามานะ – ภเูขำไฟฟจิู ชัน้ 5 (ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) – คาวากุชโิกะ – ออนเซน็  

**มือ้พิเศษ บฟุเฟ่ตน์ำนำชนิดสไตลญ่ี์ปุ่ นและขำปยูกัษ์ไม่อัน้** 

B / L / D 
TOMINOKO HOTEL, 

KAWAGUCHIKO 

วนัท่ี 6 
คาวากุชโิกะ – วนอุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสำบอำชิ – หบุเขำโอวำคดุำนิ – 

กรงุโตเกยีว – วดัอำซะกซุ่ำ – ชินจกู ุ– สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิชางฮ ี

SQ 635 (22.55-05.00) 

B / L / - - 

วนัท่ี 7 สนามบนิชางฮ ี– กรงุเทพฯ  SQ 970 (07.15-08.40) - - 
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วนัแรก กรงุเทพฯ – สนำมบินชำงฮี 
18.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

 เคำน์เตอร ์K (เค) สำยกำรบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัดูแลดา้น
เอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

21.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ประเทศสิงคโปร ์โดย สำยกำรบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 981 
 

วนัท่ีสอง สนำมบินชำงฮี – สนำมบินคนัไซ – เมืองนำรำ – วดัโทไดจิ – เมืองโอซำก้ำ – ปรำสำทโอซำก้ำ – 
ย่ำนชินไซบำชิ 

 
 
 
 
 
 
 
00.25 น. เดนิทางถงึ สนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร ์เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง 
01.25 น. น ำท่ำนออกเดนิทำงต่อสู่ สนำมบินคนัไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น เท่ียวบินท่ี SQ 618 
09.00 น. เดนิทางถงึ สนำมบินคนัไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองนารา เมอืงหลวงแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่ น น ำท่ำนเทีย่วชม วดัโทไดจิ 
ซึง่เป็นวดัส ำคญัของเมอืง ภำยในประดษิฐำน หลวงพ่อโตไดบทุสึ ทีท่ ำจำกทองสมัฤทธิ ์มคีวำมสงูถงึ 
15 เมตร เพลดิเพลนิกบักำรให้อำหำรฝงูกวำงนับรอ้ยตวัซึ่งคนญี่ปุ่ นเชื่อว่ำ  กวำงเหล่ำนี้เป็นบรวิำร
ของเทพเจำ้ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู่ เมืองโอซาก้า เพื่อน าท่านเดนิทางไปยงั ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) 
ปรำสำทที่ยิง่ใหญ่ที่สุดของภูมภิำคคนัไซ สรำ้งขึน้ในปี 1583  บนบรเิวณที่ที่เคยเป็นที่ตัง้ของ "วดัอิ
ชยิำมำ่ฮน กนัจ ิ" ในปี 1931 ภำยในปรำสำทมกีำรจดัแสดงประวตัขิองปรำสำท รวมทัง้ชวีประวตัขิอง 
โทโยโทม ิฮเิดโยช ิอกีด้วย จำกนัน้ให้ท่ำนไดอ้สิระช้อปป้ิงตำมอธัยำศยัที่ ย่านชินไซบาชิ ซึ่งย่ำนช้
อปป้ิงแห่งนี้เปรยีบไดก้บั ย่ำนชนิจกุู ของกรุงโตเกยีวเลยกว็่ำได ้ไม่ว่ำจะเป็นรำ้นคำ้ทีม่อียำ่งมำกมำย 
สนิคำ้นำนำชนิด ไปจนถงึภตัตำคำรอำหำรทีเ่พยีบพรอ้ม  โดยใหอ้สิระกบัท่ำนอยำ่งเตม็ที่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA BAY TOWER HOTEL, OSAKA หรือเทียบเท่า 
http://www.osaka-baytower.com/ 

 

http://www.osaka-baytower.com/
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วนัท่ีสำม เมืองโอซำก้ำ – **อิสระท่องเท่ียวตำมอธัยำศยัหรือซ้ือทวัรเ์สริมยูนิเวอรแ์ซลสตดิูโอ เจแปน**  
                    (ไม่มีรถบสัให้บริกำร) 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 **ให้ท่านได้อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัใจกลางเมืองโอซาก้า (NO BUS SERVICE)** 

**หรือเลือกซ้ือทัวร์เสริมยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน (เดินทางโดยรถไฟ) จ่ายเพ่ิม ผู้ใหญ่    
ท่านละ 2,800 บาท / เดก็ท่านละ 2,400 บาท (ราคาน้ีรวมค่ารถไฟ)** 
ส ำหรบัท่ำนทีไ่มซ่ือ้ทวัรเ์สรมิ ในเมอืงโอซำก้ำนัน้มสีถำนทีท่่องเทีย่วมำกมำยรอใหท้่ำนไดส้มัผสั ไมว่่ำ
จะเป็น พิพิธภณัฑ์สตัว์น ้าไคยูคงั ที่เป็น 1 ในพิพธิภณัฑ์สตัว์น ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจำกนี้ยงั 
Umeda Sky Building โดยท่ำนสำมำรถชมววิเมอืงโอซำก้ำแบบ Panorama ทีช่ ัน้ 39 ของตกึนี้ และ
กำรเดนิทำงไปยงัสะดวกสบำยเพียงแค่ท่ำนลงที่สถำนี Umeda Station นอกจำกนี้บรเิวณสถำนียงั
เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงกนัอยำ่งเพลดิเพลนิอกีดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย **ให้ท่านได้อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัใจกลางเมืองโอซาก้า** (NO BUS SERVICE) 

นอกจำกนี้ท่ำนยงัสำมำรถเดนิทำงไปเทีย่วที่เมอืงเกยีวโต หรอืเมอืงขำ้งเคยีงได้ ในเมอืงเกยีวโตหำก
ท่ำนมองหำสถำนที่สวยงำมที่ท่ำนสำมำรถไปเก็บภำพประทบัใจได้ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ น่ำจะเป็น
ค ำตอบส ำหรบัท่ำน โดยภำยในวดัมเีสำโทรอิทิีเ่รยีงรำยกนักว่ำหมื่นตน้ ยำวกว่ำ 4 กโิลเมตร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA BAY TOWER HOTEL, OSAKA หรือเทียบเท่า 
http://www.osaka-baytower.com/ 
 

วนัท่ีส่ี เมืองโอซำก้ำ – เมืองเกียวโต – วดัคิโยมิสึ – วดัคินคะคจิุ – เมืองนำโกย่ำ – แจส๊ ดรีม เอำทเ์ลต็ 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงไปยงั เมืองเกียวโต เพื่อน ำท่ำนชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้ำใส ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขำฮิ
งำชยิำม่ำเชญิท่ำนดื่มน ้ำศกัดิส์ทิธิ ์3 สำยทีไ่หลมำจำกเทอืกเขำ ซึง่น ้ำแต่ละสำยมคีวำมหมำยแตกต่ำง
กนั จำกนัน้น ำเดนิทำงสู่ วดัคินคะคจิุ หรอืปรำสำททอง ซึง่ในปี 1994 ไดร้บักำรยอมรบัใหเ้ป็นมรดก
ทำงวฒันธรรมของญี่ปุ่ น ชมควำมงดงำมของตวัปรำสำท 3 ชัน้สทีองที่ตัง้ตระหง่ำนอยู่ในสระน ้ำที่มี

http://www.osaka-baytower.com/
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กำรจดัสวนแบบลทัธเิซน เพื่อใหค้นทีเ่ขำ้ไปชมไดเ้หน็คตธิรรมทำงพุทธศำสนำอกีดว้ย ในอดตีทีน่ี่คอื
บำ้นพกัตำกอำกำศของโชกุน “อำชคิำงะ โยชมิทิส”ึ ผูห้ลงใหลในควำมสงบ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองนาโกย่า เพื่อไปยงั แจส๊ ดรีม เอาทเ์ลต็ สถำนทีท่ีร่วบรวมสนิคำ้

แบรนด์เนม และสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอินเตอรม์ากมายกว่า 240 ร้านค้า มากท่ีสุดในประเทศ 
ให้ ท่ ำน ได้ เลือกซื้ อ สิน ค้ ำ เสื้ อ ผ้ ำ  อ ำทิ  MK Michel Klein, Morgan, Ecco, United Colours of 
Benetton, Lacoste ฯลฯ กระเป๋ำ Bally, Coach, Gucci, Gap, Armani เลือกดูเครื่องประดับ และ
นำฬิกำอย่ำง G-Shock, Seiko, Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้ำ
แฟชัน่และกฬีำ Adidas, Nike, , Kappa, Hush  Puppies ฯลฯ และสนิค้ำอื่นๆ อีกมำกมำยซึ่งอยู่ใน
พืน้ทีเ่ดยีวกนัทัง้หมด 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั MIELPARQUE NAGOYA HOTEL, NAGOYA หรือเทียบเท่า 
http://www.mielparque.jp/nagoya/ 
 

วนัท่ีห้ำ เมืองนำโกย่ำ – ทดลองนัง่รถไฟชินคนัเซน (สถำนีนำโกย่ำ – สถำนีโตโยฮำชิ) –  
                      ทะเลสำบฮำมำนะ – ภเูขำไฟฟจิู ชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภำพอำกำศ) – คำวำกชิุโกะ – ออนเซน็ 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น ำท่ำน ทดลองนัง่ รถไฟชินคนัเซน็ รถไฟหวักระสุนควำมเรว็สูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ ชม.จำกสถานี
รถไฟนาโกย่า สู่ สถานีรถไฟโตโยฮาชิ จากนัน้น าท่านชม ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบน ้าจดืที่
ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศญี่ปุ่ น และยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ปลาไหล ที่ใหญ่และส าคญัที่สุด
ของประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ภูเขำไฟอนัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น ภเูขาไฟฟูจิ (ชัน้ 5 ขึ้นอยู่กบัสภาพ

อากาศ) ชมควำมงำมของภูเขำ ไฟฟูจภิูเขำไฟศักดิส์ ิทธิแ์ละสวยงำม จนได้รบักำรยกย่องว่ำเป็น 
ภเูขำไฟทีส่วยทีสุ่ดในโลก มคีวำมสงูประมำณ 3,776 เมตร จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงไปยงั คาวากชิุโกะ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั TOMINOKO HOTEL, KAWAGUCHIKO หรอืเทียบเท่า 
http://www.tominoko.net/english.htm 

http://www.mielparque.jp/nagoya/
http://www.tominoko.net/english.htm
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ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม --- บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญ่ีปุ่ น
พร้อมขาปยูกัษ์ 
---พกัผ่อนกบัสปำรสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ  ให้ท่ำนได้อำบน ้ำแร่ หรอืเรยีกอกีอย่ำงหนึ่งว่ำ ออนเซ็น 
(Onsen) เพื่อผ่อนคลำยควำมเมือ่ยลำ้ กำรอำบน ้ำแร่จะท ำใหเ้ลอืดลมดี ผวิพรรณสดใสมนี ้ำมนีวลและ
ยงัช่วยในระบบกำรเผำผลำญของรำ่งกำยใหด้ขีึน้ --- 

วนัท่ีหก คำวำกชิุโกะ – วนอทุยำนแห่งชำติฮำโกเน่ – ล่องเรือทะเลสำบอำชิ – หบุเขำโอวำคดุำนิ – 
กรงุโตเกียว – วดัอำซะกซุ่ำ – ชินจกู ุ– สนำมบินฮำเนดะ – สนำมบินชำงฮี 

 
 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสำบที่ก่อตวั จำก
ลำวำของภูเขำไฟฟูจ ิหำกวนัใดอำกำศสดใสท่ำนจะไดส้มัผสัทศันียภำพในอกีมติหินึ่งทีม่คีวำมงดงำม
รำวกบัภำพวำดสะท้อนลงสู่ทะเลสำบเปรยีบดัง่สะท้อนจำกกระจกใสบำนใหญ่ จำกนัน้ น ำท่ำนนัง่รถ
ขึน้สู่ หบุเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน ้ำแร่ก ำมะถนัเป็นบ่อน ้ำแร่ที่สำมำรถต้มไข่ให้สุกได้ (อุณหภูมิ
ประมำณ 97 องศำเซลเซยีส) โดยเชื่อกนัว่ำหำกไดท้ำนไขท่ีต่ม้จนเปลอืกภำยอกเป็นสดี ำ 1 ฟองจะท ำ
ใหอ้ำยยุนืขึน้ 7 ปี 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงโตเกียว น ำท่ำนเยี่ยมชม วดัอาซะกซุ่า วดัที่เก่ำแก่ที่สุดในโตเกียว ภำยใน

ประดษิฐำนเจำ้แม่กวนอมิทองค ำที่ชำวญี่ปุ่ นนิยมมำสกักำระบูชำ และพำกนัมำเทีย่วชมควำมยิง่ใหญ่
ของโคมไฟขนำดยกัษ์ที่มคีวำมสูงถงึ 4.5 เมตร จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงไปยงั ชินจกู ุย่ำนชอ้ปป้ิงที่มี
ชื่อของกรุงโตเกยีว ให้ท่ำนได้เพลดิเพลนิกบักำรเลอืกซื้อสนิค้ำนำนำชนิด รำ้นรอ้ยเยน แบรนด์เนม 
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ ซำนรโิอ ชอ็ป เสือ้ผ้ำน ำสมยั กระเป๋ำ รองเท้ำวยัรุ่นอย่ำงโอนิทสกึะ ไทเกอร์ 
รวมไปถงึเครือ่งส ำอำงสุดฮอตอยำ่ง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนามบินฮาเนดะ 

22.55 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ประเทศสิงคโปร ์โดย สำยกำรบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 635 
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วนัท่ีเจด็ สนำมบินชำงฮี – กรงุเทพฯ 
05.00 น. เดนิทางถงึ สนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร ์เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง 
07.15 น. น าท่านออกเดินทางต่อสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ 

เท่ียวบินท่ี SQ 970 
08.40 น. เดนิทางถงึ สนำมบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
 

****************************************************************** 
อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ 62,500.- 46,500.- 
เดก็มีเตียง พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน (เตียงปกติ) 58,500.- 42,500.- 
เดก็มีเตียง พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เตียงเสริม) 56,500.- 41,900.- 
เดก็ไม่มีเตียง พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 49,900.- 37,500.- 
พกัห้องเด่ียวเพ่ิมอีกท่านละ 7,900.- 

 

หมำยเหตุ 
1. การเดนิทางแต่ละครัง้จะตอ้งมผีู้ใหญ่เดนิทางไมน้่อยกว่า 25 ท่ำน กรณไีมค่รบตามจ านวนดงักล่าวบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
2. **รำคำน้ีอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลง เน่ืองจำกค่ำควำมผกผนัของน ้ำมนัเช้ือเพลิงท่ีอำจเกิดขึ้นได้

หลงัจำกกำรออกรำคำน้ี** 
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เง่ือนไขการจองทวัร ์

อตัราน้ีรวม  
1. คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั (ทำ่นตอ้งเดนิทำงไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทำ่นัน้) โดยสำยกำรบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน์ 
2. คำ่ภำษสีนำมบนิ และคำ่ภำษนี ้ำมนัตำมรำยกำรทวัร ์ 
3. คำ่รถปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมระบุไวใ้นรำยกำร พรอ้มคนขบัรถทีช่ ำนำญเสน้ทำง  
4. คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร 
5. โรงแรมทีพ่กัตำมระบุ หรอืเทยีบเทำ่ในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทำ่น) พรอ้มอำหำรเชำ้  
6. คำ่ Coach Tax และคำ่ภำษผีำ่นเขำ้เมอืงต่ำงๆ 
7. คำ่อำหำรทีร่ะบุในรำยกำร ใหท้ำ่นไดเ้ลศิรสกบัอำหำรทอ้งถิน่ในแต่ละประเทศ 
8. คำ่บรกิำรน ำทวัรโ์ดยหวัหน้ำทวัรผ์ูม้ปีระสบกำรณ์น ำเทีย่วใหค้วำมรูส้นุกสนำนและคอยดแูลอ ำนวยควำมสะดวก  

ตลอดกำรเดนิทำง 
9. ค่ำประกนัอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทและค่ำรกัษำพยำบำลเนื่องจำกกำรบำดเจ็บจำก

อบุตัเิหตุวงเงนิทำ่นละ 500,000 บำท ของ บรษิทัประกนัคุม้ภยั จ ำกดั (มหำชน) 
10. คำ่น ้ำหนกักระเป๋ำไมเ่กนิ 30 กก. สว่นกระเป๋ำใบเลก็อยูใ่นควำมดแูลของทำ่นเองไมเ่กนิ 7 กก. 
 
อตัราน้ีไม่รวม  
1.  คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7 % และคำ่ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3 % 
2.  คำ่ด ำเนินกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง (พำสปอรต์) 
3.   ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวซี่ำ ค่ำวซี่ำ (เนื่องจำกทำงสถำนทตูไดป้ระกำศยกเลกิกำรขอวซี่ำส ำหรบันักท่องเทีย่วชำวไทย
ตัง้แต่ 1 กรกฎำคม 2556 เป็นตน้ไป 
4.  คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั อำท ิคำ่โทรศพัท์, คำ่ซกัรดี, คำ่เครือ่งดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกทีร่ะบุในรำยกำร 
5.  คำ่อำหำรและเครือ่งดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรำ้นอำหำร นอกเหนือจำกทีบ่รษิทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ 
6.   ค่าทิปไกด ์หวัหน้าทวัร ์และค่าทิปพนักงานขบัรถ (ท่านละ 2,500 เยน) 
 
เงื่อนไขการช าระเงิน  
1. กรณุำจองทวัรล์่วงหน้ำอยำ่งน้อย 45 วนั กอ่นกำรเดนิทำง พรอ้มช ำระมดัจ ำ 10,000 บำท 
2. สว่นทีเ่หลอืช ำระทนัทกีอ่นกำรเดนิทำงไมน้่อยกว่ำ 14 วนั 
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ข้อตกลงและเง่ือนไขในกำรจองทวัร ์
 กรณุาจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนั พรอ้มช าระมดัจ าทวัรท์า่นละ 10,000 บาทเพือ่เป็นการยนืยนัทีน่ัง่ 

บญัชีบญัชีออมทรพัย ์ธ.กสิกรไทย สำขำย่อยเซน็ทรลัพระรำมท่ี 3 
ช่ือบญัชี น.ส.นพมณี อศัวศิรโยธิน เลขท่ีบญัชี 748-2-29038-2 
พร้อมแฟกซส์ ำเนำใบน ำฝำกมำท่ีหมำยเลขโทรศพัท์ 02-397-0323 

 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน้่อยกว่า 14 วนั มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าทา่นไดส้ละสทิธิใ์นการเดนิทาง 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด  

 ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่ประเทศไทย และใน

ต่างประเทศได้ท าการปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้า

ประเทศทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืค่าบรกิารไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ
เพื่อที่จะเดินทางไปกับคณะท่องเที่ยวนี้  กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทฯ 
จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงการ
เดนิทาง 
 

 บรษิัทฯ มสีทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ
ในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

 
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบั

บรษิทัตวัแทนในต่างประเทศท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง
เงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิาร
นัน้ทีท่างทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี  

 
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคญั 

 
 บรษิัทฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจาก

สายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่
เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท า
รา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากเกิดกรณีความ
ล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าที่กรมแรงงานทัง้จาก
ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
บรษิทัฯ 
 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อัน
เน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษิัทฯ 
จะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร
จดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อัน

เน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษิัทฯ 
จะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร
จดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
 หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และ

บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ 
 
 ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญ

หายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัิเหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
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การยกเลิก 

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทำง 30 วนั 

 ชว่งเทศกำล ยกเลกิก่อนออกเดนิทำง 45 วนั 

 ตลอดเดอืนเมษำยน ยกเลกิกอ่นออกเดนิทำง 60 วนั 

 

 คนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทำง 29-21 วนั 

 ชว่งเทศกำล ยกเลกิก่อนออกเดนิทำง 44-30 วนั 

 ตลอดเดอืนเมษำยน ยกเลกิกอ่นออกเดนิทำง 59-45 วนั 

 

 หกัเงนิมดัจ ำ 50%/ทำ่น 

 

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทำง 20-15 วนั 

 ชว่งเทศกำล ยกเลกิก่อนออกเดนิทำง 29-20 วนั 

 ตลอดเดอืนเมษำยน ยกเลกิกอ่นออกเดนิทำง 44-30 วนั 

 

 หกัเงนิมดัจ ำ 100%/ทำ่น 

 

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทำง 14-07 วนั 

 ชว่งเทศกำล ยกเลกิก่อนออกเดนิทำง 19-14 วนั 

 ตลอดเดอืนเมษำยน ยกเลกิกอ่นออกเดนิทำง 29-20 วนั 

 

 หกัเงนิคำ่ทวัร ์50%/ทำ่น 

 

  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทำง 07-วนัเดนิทำง 

กรณีตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋รำคำพเิศษ หรอืตัว๋แบบ NON-REFUND 
 ชว่งเทศกำล ยกเลกิก่อนออกเดนิทำง 13-วนัเดนิทำง 

 ตลอดเดอืนเมษำยน ยกเลกิกอ่นออกเดนิทำง 19-วนัเดนิทำง 

 หกัเงนิคำ่ทวัร ์75%/ทำ่น 

 หกัเงนิคำ่ทวัร ์90%/ทำ่น 

 หกัเงนิคำ่ทวัร ์75%/ทำ่น 

 หกัเงนิคำ่ทวัร ์90%/ทำ่น 

  หำกท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึ่ง แต่ท่ำนสำมำรถหำผูเ้ดนิทำงมำแทนได ้โดยสำมำรถยื่นขอวี

ซ่ำไดท้นัตำมก ำหนดเวลำ ทำงบรษิทัฯ ขอคดิคำ่ใชจ้่ำยเพิม่ คอืคำ่วซี่ำ และค่ำเปลีย่นชือ่ตัว๋เครื่องบนิเท่ำนัน้ ทัง้นี้

ตอ้งไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขตัว๋ทีไ่มอ่นุญำตใหเ้ปลีย่นชือ่ และไมอ่นุญำตใหค้นืบตัรโดยสำร 

  หำกท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำง อนัเนื่องมำจำกบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่ำนไม่ไดร้บักำรพจิำรณำวซี่ำไม่ว่ำ

ด้วยเหตุผลใด ๆ กต็ำมอนัเป็นกำรพจิำรณำจำกสถำนทูต ซึ่งกำรยกเลกิเฉพำะบุคคลหรอืกำรยกเลิกพรอ้มกนั

ทัง้หมด ใหถ้อืเป็นกำรยกเลกิตำมเงือ่นไขของวนัเวลำทีย่กเลกิดงักล่ำวขำ้งตน้ ในกรณีทีท่่ำนไม่แน่ใจว่ำจะได้รบั

กำรพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัฯขอแนะน ำใหท้่ำนยื่นวซี่ำแบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กว่ำกำร

ยืน่วซี่ำแบบกรุ๊ป 

 
 


