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SUMMER  JAPAN  REROUTE  6D4N  

 
 
 
 

 
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัอาซากสุะ, อสิระแหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงั ย่านชินจกู,ุ 
 ชม สะพานนิจบูาชิ ณ พระราชวงัอิมพีเรียล 
ฮาโกเน่ หบุเขาโอวาคดุานิ ทดลองทานไขด่ าซึง่ตม้จากจากบ่อก ามะถนั 
โอดาวาระ ชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ ซึง่เป็นดัง่อนุสรณ์สถานสุดทา้ยแห่งตระกูลโฮโจ 
ยามานาชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภเูขาทีส่งูทีสุ่ดในญีปุ่่ น ภเูขาไฟฟจิู, ชม

ความงามของหมูบ่า้นทีข่ ึน้ชื่อเรือ่งความใสและบรสิุทธิข์องน ้าที ่หมู่บ้านโอชิโนะ ฮคัไค 
ชิสึโอกะ  ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในบรเิวณนัน้ 
นาโกย่า อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ที ่อิออน มอลล ์
เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 

7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหม่ และเชญิดื่มสายน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย, ชมแนวเสาโทรอิ ิณ 
ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ ซุม้ประตูสแีดงทีเ่สน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร 

โอซาก้า อสิระชอ้ปป้ิงย่าน ชินไซบาชิ, ปราสาทโอซาก้า สญัลกัษณ์ทีบ่่งบอกถงึความรุ่งเรอืงของ
เมอืงในสมยัก่อนของเมอืงโอซากา้, เพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมที่ ริงก ุ
เอาทเ์ลท็ 

 
 
 

ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 9-14 สิงหาคม 2560 
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วนัแรก              สนามบินสวุรรณภมิู 

19.30น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย  
เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง  

22.45น.  เหินฟ้าสู่สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 682 

วนัท่ีสอง          สนามบินฮาเนดะ >> โตเกียว >> พระราชวงัอิมพีเรียล >> วดัอาซากสุะ >>  
                        ชินจกู ุ 

 
 
 
 
 
 
06.55น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  น าท่ านเดินทางสู่  โต เกียว น าท่ านชม 
พระราชวงัอิมพิเรียล (ภายนอก) ซึ่งเป็นที่ประทบัขององค์จกัรพรรดิ ์ในปัจจุบนั และ
ชม สะพาน นิจบูาซิ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น เป็นบรเิวณทีร่อดพน้จากการ
ทิง้ระเบดิในช่วงสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 มลีกัษณะคลา้ยแว่นตาเมื่อมองจากเงาสะทอ้น
น ้า  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ มชีื่ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ(Sensoji) แต่

นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะเนื่องจากตัง้อยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวดัในศาสนาพุทธ โดยมี
พระโพธสิตัว์คนันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่ประตูทางเข้าวดัมี
โคมสแีดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถอืเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของวดัทีน่ักท่องเทีย่วนิยมถ่ายรปู
ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ประตูแห่งนี้มชีื่อว่าประตูคามนิาร ิแปลไดว้่าประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะ
เขยีนอยู่บนโคมสแีดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกบัถนนนากามเิสะ สองข้างทางมี
รา้นคา้ใหเ้ดนิชมและชมิไดเ้พลนิๆ โดยมขีองทีร่ะลกึสไตลญ์ี่ปุ่ นใหเ้ลอืกซือ้หา และขนม
ส่งกลิน่หอมเย้ายวนชวนให้ลิ้มลอง สุดถนนเป็นซุ้มประตูที่มโีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุ้ม
หนึ่ง คอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย์ พอเดนิผ่านเข้ามาในบรเิวณวดัจะเห็น
กระถางธูปขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางแจง้ มผีู้คนยนืโบกควนัธูปเขา้หาตวัเอง เชื่อกนัว่าจะ
ท าใหโ้ชคด ีและมกีระถางก ายานตัง้อยูด่ว้ย การโบกควนัก ายานเขา้หาตวัเชื่อว่าจะช่วย
ใหห้ายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนกจ็ะโบกควนัก ายานไปทีอ่วยัวะส่วนนัน้ ท่านสามารถ



P a g e  | 3 

 

SUMMER JAPAN REROUTE 6D4N BY TG ON 9-14 AUGUST 2017 

ชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรอืทีเ่รยีกว่า The New Tokyo Tower แลนดม์ารค์
แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุสะ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวามสูง 634 เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของโลกรองจากเบริจ์คาลฟิา
ในดูไบซึ่งมคีวามสูงถึง 828 เมตร โตเกียวสกายทรสีร้างขึ้นเพื่อเป็นหอส่งสัญญาณ
โทรทศัน์และวทิยุในระบบดจิติอล จากนัน้น าท่านสู่ ย่านชินจูก ุอิสระให้ท่านช้อปป้ิง
เลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็คทรอนิก กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้า 
กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งส าอางค ์ฯลฯ  

ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ  โรงแรม APA RESORT&HOTEL MAKUHARI หรือระดบั
เทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม          โตเกียว >> ปราสาทโอดาวาระ >> ฮาโกเน่ >> โอวาคดุานิ >> โอชิโนะ ฮคัไค   
                         >> ยามานากะโกะ 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น าท่านชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ หนึ่งในปราสาททีเ่ป็นต านานเล่าขานถงึ

ความยิง่ใหญ่ในยคุสมยัโฮโจ ผูซ้ึง่ปกครองบา้นเมอืงในแถบคนัโตในสมยัอดตีกาลไดถู้ก
สรา้งขึ้นในปีค.ศ.1447 อีกทัง้ยงัเป็นที่พ านักบนฐานที่ม ัน่อนัสูงตระหง่านซึ่งสามารถ
สงัเกตการณ์ไดอ้ย่างกวา้งไกล แต่wไม่มใีครล่วงรูว้่าสถานทีแ่ห่งนี้จะเป็นอนุสรณ์สถาน
สุดทา้ยแห่งตระกูลโฮโจ อุจมิาสะและจบสิน้ยุคสมยัโฮโจนับแต่บดันัน้เป็นต้นมา และใน
ปัจจุบนัปราสาทโอดาวาระ ได้ถูกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกทางประวตัศิาสตรข์องประเทศ
ญีปุ่่ นอกีดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ใกล้เขตเมืองมากที่สุด     

เพื่อขึน้ชม หบุเขาโอวาคดุานิ(โดยรถโคช้) หุบเขาทีย่งัคุกรุน่ดว้ยควนัจากบ่อก ามะถนั
เดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน ้ าแร่ก ามะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่ นมี
ความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ด าหนึ่งฟองจะสามารถท าให้อายุของท่านยืนยาวขึ้นอีก
ประมาณ 7 ปี จากนัน้น าท่านสู่บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์โอชิโนะ ฮคัไค บ่อน ้าที่เกิดจากการ



P a g e  | 4 

 

SUMMER JAPAN REROUTE 6D4N BY TG ON 9-14 AUGUST 2017 

ละลายของหมิะบนภูเขาไฟฟูจ ิที่ใช้เวลาอนัยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดนิและซึม
ซาบไปยงับ่อน ้าแต่ละบ่อน ้า ดงันัน้น ้าทีอ่ยู่ในบ่อจะเป็นน ้าทีใ่สสะอาดและสดชื่นมาก ใน
ปีค.ศ.1985 สถานทีแ่ห่งนี้ยงัไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้าจากธรรมชาติ
ทีด่ทีีสุ่ดของญีปุ่่ นอกีดว้ย 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม NEW STAR หรือระดบัเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารโรงแรมท่ีพกั  
*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษท่ีมีขาปู ให้ท่านได้ล้ิมลองพร้อมน ้าจ้ิมสไตลญ่ี์ปุ่ นอย่าง 
จใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ***  

                           จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่
น ้าแร่แล้ว จะท าให้  ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีส่ี              ยามานากะโกะ >> ภเูขาไฟฟจิู >> ทะเลสาบฮามาน่ะ >> อิออน มอลล ์>>  
                         >> โตโยต้า 

 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) ที่ระดบัความสูง 

2,500 เมตร ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัภเูขา 
ไฟทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี้และไดช้ื่อว่ามสีดัส่วนสวยงามทีสุ่ดในโลก 
ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และมคีวามสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นจากด้านล่างสู่บน
ยอดปล่องเขาดว้ยความสงู 3,776 เมตร 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพนัธุ ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดใน

บรเิวณนัน้ และยงัเป็นจุดแวะพกัที่ใหญ่ที่สุดส าหรบันักท่องเที่ยว  ให้ท่านได้ลองชมิ
พายปลาไหลและเลอืกซื้อผลติภณัฑต์่างๆ กลบัไปเป็นของฝาก จากนัน้ เดนิทางสู่อิ
ออน มอลล  ์ห้างสรรพสนิค้าที่มสีนิค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลอืกซื้อ  อาทิ
เช่น ของใช้ในบ้าน เครื่องแต่งตวั ของเล่น ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นอาหาร 
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 ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยัท่ีอิออน มอลล ์ 
ได้เวลาอนัสมควรออกเดนิทางสู่เมืองโตโยต้า เพื่อเขา้สู่ที่พกั  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม TOYOTA CASTLE หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี              โตโยต้า >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ >> โอซาก้า 
                         >> ชินไซบาชิ 

 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส ทีต่ดิรอบ

สุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม ่เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่
ตัง้อยูบ่รเิวณเนินเขาฮงิาชยิามา่ และมที่อนซุงวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิ
ขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ซึง่ไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย 
วดันี้มอีายเุก่าแก่ยิง่กว่ากรงุเกยีวโต กว่า 1,200 ปี นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร 
จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จดุทีส่วยทีสุ่ดในกรงุเกยีว มองเหน็ววิทวิทศัน์ของ
ตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสาย
อนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา จากนัน้เดนิตามทางสมัผสักบัรา้นคา้ญี่ปุ่ น
ตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ทีร่ะลกึ เกีย่วกบัญีปุ่่ นขนานแท ้อาท ิ
ขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดของญี่ปุ่ น เป็นตน้ก าเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของญี่ปุ่ น 
ทัง้ดว้ยแป้งทีเ่หนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไสถ้ัว่แดงขนานแท ้หรอืประยกุตเ์ป็นไสส้ตอเบอรร์ี ่
ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดองญีปุ่่ น ส าหรบัคนทีช่อบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวาดอง หวัไช
เทา้ มะเขอืยาว ฯลฯ, ชาเกยีวโต ทีข่ ึน้ชื่อไม่แพ ้จงัหวดัชซิโูอกะ ทีช่่วยลดคอเลสเตอรอส 
ช่วยใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่, เครือ่งเซรามคิญีปุ่่ น ทัง้กาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของที่
ระลกึ อกีมากมายนานาชนิด 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ที่สถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีน่ับถอืยิง่

ของประชาชนที่มาสักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณ
ธญัญาหาร น าท่านสกัการะพระแม่โพสภและเทพจิง้จอกที่ชาวญี่ปุ่ นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์   
ผู้คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายงัโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากบัรูปปั้นของเทพ
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จิง้จอกทีม่จี านวนมากมาย และชมศาลโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ที่
มมีากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลัน่กันบนเส้นทางยาวถึง 4 
กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูร ินางเอก
ของเรื่องวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา ได้เวลาสมควร
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า อสิระให้ท่านช้อปป้ิง ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปป้ิงชื่อ
ดงัของโอซาก้า ทัง้รา้นคา้เก่าแก่และทนัสมยัปะปนกนั มสีนิคา้มากมาย ทัง้สนิคา้แฟชัน่
ล่าสุด ชสีทารต์แสนอร่อย จนถงึอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิกส์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด สมัผสั
ชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมสีีสนัมากกว่าทางฝัง่โตเกียว 
รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นที่ระลกึกบัจุดเด่นของแต่ละรา้นค้า 
เช่น ปูยกัษ์ หน้าภตัตาคารขาปูยกัษ์ ปลาปักเป้าตวัใหญ่ หน้ารา้นอาหารที่มสี่วนผสม
หลักเป็นปลาปักเป้า ที่พ่อครวัจะต้องมีใบการนัตีความสามารถก่อนเปิดร้าน และ
สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรปูเครื่องหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงั
จากญี่ปุ่ น และย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทงบุร ิซึง่ท่านสามารถลิม้ลองขนมหรอือาหารขึน้
ชื่อของนครโอซาก้า ทัง้ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันตลอด
เสน้ทาง นอกจากนี้ ในย่านนี้ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีื่อเสยีงอย่างหา้งไดมารู 
หา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิาย่า มสีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หาอกีดว้ย 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม SHIN HANKYU OSAKA หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี              โอซาก้า >> ปราสาทโอซาก้า(ภายนอก) >> ริงก ุเอาทเ์ลท็ >> สนามบินคนัไซ 

 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น าท่านเดนิทางสู่ปราสาทโอซาก้า (ชมภายนอก) อนัเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหนึ่งของเมอืง

โอซาก้า สรา้งขึน้ในสมยัฮเิดโยช ิโตโยโตม ิเคยถูกฟ้าฝ่าเสยีหายย่อยยบั จนกระทัง่ในปี 
ค.ศ.1931 นายกเทศมนตรเีมอืงโอซาก้า ได้ขอรบัเงนิบรจิาคจากชาวเมอืงมาบูรณะ
ปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้าม ี8 ชัน้ เครื่องประดบัหลงัคาและภาพเสอืบนก าแพงตวั
ปราสาทและหลายๆ ส่วนลงสทีองสวยงาม (ได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกส าคญัของ
ประเทศ) บนหอคอยชัน้ 8 ท่านสามารถมองเหน็ทวิทศัน์โดยรวมของเมอืงโอซาก้าได้
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อย่างชดัเจน ภายในตวัปราสาท มนีิทรรศการแสดงหลกัฐาน ภาพเขยีน เครื่องแต่งกาย
โบราณฯ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประสาทและตระกูลToyotomi อยู่ ส่วนบรเิวณรอบๆ ปราสาทก็
เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีธรรมชาติที่สวยงามในทุกๆ ฤดู ซึ่งเป็นที่พักผ่อน
หยอ่นใจของชาวเมอืง 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัท่ีริงก ุเอาทเ์ลท็ 
บ่าย จากนัน้น าท่านสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ใกล้กับสนามบินคนัไซ ให้ท่าน

เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิค้าแบรนด์เนมชื่อดงัหลากหลายและสนิค้าดรีาคาพเิศษ 
อาทเิครือ่งส าอาง, เครือ่งประดบั, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
และเป็นแหล่งรวมสนิค้าแบรนดญ์ี่ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย อาทเิช่น  Adidas, Anna Sui, 
Coach, Crocs, Casio, Citizen, Clarks, Diesel, McGregor, Elle, Bally, Puma,  
Diesel, Gap, Guess, Lacoste, Levi’s, Nike, Onitsuka Tiger, Puma, New Balance, 
Ralph Lauren, Tag Heuer, Seiko, Tommy Hilfiger, Scotch Grain, Skechers, Miki 
House, T-fal และสนิคา้อื่นๆ อกีมากมาย ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
ได้เวลาสมควรน าท่านสู่ สนามบินคนัไซ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ 

17.35น. เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG673  
21.25น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพพร้อมความ 

ประทบัใจ 
.......................................................................................................................................................... 
 

ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 9-14 สิงหาคม 2560 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 49,900.- 30,500.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 44,900.- 27,500.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 37,500.- 22,900.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 11,900.- 11,900.- 
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หมายเหตุ 
1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ

ประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
4. คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท ทัง้นี้

เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
***เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตุเพยีงครึง่
เดยีว ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั*** 

6. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 24 มนีาคม 2560 และท่านต้องช าระเพ่ิมเติม ใน
กรณีท่ีทาง สายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม  

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก ส าหรบั
ทา่นทีถ่อืต่างดา้ว 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  
4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 
30 วนัท าการ 
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การยกเลิก:  กรณุาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดั
จ าทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ
การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ทา่นเป็นส าคญัทีสุ่ดทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น / 
การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี 
รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวน
ทัง้หมด หรอื บางส่วน  นอกจากนี้   ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ ได้กต็่อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ล้วเทา่นัน้ 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ
สายการบิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
 


