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คามาครุะ นมสัการองคพ์ระใหญ่ทีว่ดัโคโตขอิุน 
ฮาโกเน่ หบุเขาโอวาคดุานิ ทดลองทานไขด่ าซึง่ตม้จากจากบ่อก ามะถนั 
โกเทมบะ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ เอาทเ์ลท็ขนาดใหญ่ทีร่วบรวมแบรนดต่์างๆ ไวม้ากมาย 
ยามานาชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภเูขาทีส่งูทีสุ่ดในญีปุ่่ น ภเูขาไฟฟจิู 
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัอาซากสุะ, อสิระแหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงั ย่านชินจกู,ุ 

โอไดบะ เมอืงใหม่ทีร่วบรวมแหล่งชอ้ปป้ิงและจดุชมววิทีส่วยงาม โดยภายในบรเิวณ 
โอไดบะนัน้ มหีลากหลายสถานทีท่ีท่่านสามารถไปชอ้ปป้ิงได ้อาทเิช่น อควาซติี ้ 
ไดเวอรซ์ติี ้เมกา้เวบ็หรอืโชวร์มูรถโตโยตา้ วนีสั ฟอรด์ และชงิชา้สวรรคข์นาดใหญ่,  
ชม สะพานนิจบูาชิ ณ พระราชวงัอิมพีเรียล 

โยโกฮาม่า พิพิธภณัฑร์าเมง็ สถานทีท่ีร่วบรวมรา้นราเมง็ชื่อดงัจากเมอืงต่างๆ ทัว่ประเทศญีปุ่่ น 
 
 
 

 

ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 10-15 สิงหาคม 2560 

วนัแรก             สนามบินสวุรรณภมิู 

19.00น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์C (ประตหูมายเลข 2)  
สายการบินไทย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

22.10น.  เหินฟ้าสู่นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG640 
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วนัท่ีสอง           สนามบินนาริตะ >> คามาครุะ >> วดัโคโตขอิุน >> ฮาโกเน่ >> โอวาคดุานิ >>    
                          โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาทเ์ลท็ 

 
 
 
 
 
 
06.20น. เดินทางถึงนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว ออกเดนิทางสู ่เมืองคามาครุะ น าทา่นกราบนมสัการขอ
พรหลวงพ่อโตไดบุทสึที ่วดัโคโตขอิุนพระพุทธรปูส ารดิองค์ใหญ่ทีป่ระดษิฐานอยู่กลางแจ้ง 
ในอดตีกาลเคยประดษิฐานอยู่ในวหิาร แต่ต่อมาในปีค.ศ.1368 วหิารได้ถูกพายุพดัจนได้รบั
ความเสยีหาย และต่อมาในปีค.ศ.1495 ถูกคลื่นยกัษ์กลืนหายไปในทะเล แต่องค์พระมไิด้
ช ารดุเสยีหายแต่ประการใดจวบจนกระทัง่ปัจจุบนันบัเป็นเวลากว่า 800 ปี  

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 หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาท์เลท็ ทีร่วบรวม
แบรนด์ระดบัโลกมาไว้ด้วยกนับนหุบเขารมิ Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่างภูเขา
ไฟฟูจ-ิอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกบัการเลือกซื้อ
เลือกชมสินค้าที่รวบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, 
Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกี
มากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า 
Home Fashion ได้ แ ก่  Bodum, Fragrance Outlet  แ ล ะ  Richard Ginori เป็ น ต้ น 
นอกจากนี้ยงัมหีมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็น
ของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสนิค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต 
ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิงของคนญี่ปุ่ นโดยเฉพาะ  จากนั ้นน าท่านเดินทางสู่
ทะเลสาบยามานากะโกะเพื่อเขา้ทีพ่กั 
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 โรงแรมท่ีพกั FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารโรงแรมท่ีพกั  

*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษท่ีมีขาปู ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปูพร้อมน ้าจ้ิมสไตล์ญ่ีปุ่ น
อย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ***  

                            จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว 
จะท าให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

วนัท่ีสาม           ภเูขาไฟฟจิู >> โตเกียว >> วดัอาซากสุะ >> ชินจกู ุ 

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

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

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

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

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
โรงแรมท่ีพกั VISTA KAMATA HOTELหรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี               อิสระท่องเท่ียวด้วยตนเอง หรือซ้ือทวัรโ์ตเกียว ดิสนีย ์แลนด ์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
อิสระเต็มวนั ให้ท่านได้เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว หรือแหล่งช้อปป้ิงต่างๆ โดยตวั
ท่านเอง หรือจะเลือกซ้ือทวัรดิ์สนียแ์ลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ค่าดิสนียแ์ลนดท่์านละ 
2,500 บาท ซ่ึงราคาน้ียังไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์) ***ราคาอาจมีการ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีความผนัผวนสงู*** 
โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์โลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรก
ทีส่รา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้น
สรา้งกว่า  600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนุกสนานกบัเครือ่งเล่นนานาชนิด ( ไมจ่ ากดัจ านวนการเล่น 
) ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่องเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดงั Toy 
Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์  The Pirate of 
Caribbean เขย่าขวญักบับ้านผสีงิใน Haunted Mantion สมัผสัความน่ารกัของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาตใินโลกใบเลก็ Small World ชมภาพยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the Year ให้
ท่านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด์อกีทัง้ยงัจะ
ไดส้มัผสักบัตวัการต์นูเอกจากวอลดสินีย์ อยา่ง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์ูน
อกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซือ้ของทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด์ 
โตเกียวสกายทรี หรือที่ เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรงุโตเกยีว สิง่ก่อสรา้งทีส่งูทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ นโดยมคีวามสงู 634 เมตร สงูเป็นอนัดบัสอง
ของโลกรองจากเบิรจ์คาลฟิาในดูไบซึ่งมคีวามสูงถึง 828 เมตร ซึ่งหอคอยแห่งนี้มจีุดชุมวิว
ส าหรบันักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คอื จุดชมววิที่ความสูง 350 เมตร และ 450 
เมตร และมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสญัญาณกระจายเสียง ร้านค้า 
รา้นอาหาร และอืน่ๆ อกีมากมาย  
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิส์ ิทธิแ์ละเป็นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปี 1920 ในชว่งวนัปีใหมค่นโตเกยีวนิยมมาขอพรทีศ่าลเจา้
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แห่งนี้  ซึ่งตัง้อยู่ใจกลาง สวนโยโยกิ สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ท าให้ดู
เหมอืนกบัว่าศาลเจา้แหง่นี้ตัง้อยูภ่ายในป่า 
กินซ่า ยา่นทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นแนวหน้าของแฟชัน่ใหมส่ดุทกุยคุทกุสมยั มรีา้นขายสนิคา้แบรนด์
เนมและหา้งสรรพสนิคา้ชัน้ดหีลายต่อหลายรา้นตัง้อยูเ่รยีงราย  
ชิบูย่า ย่านช้อปป้ิงทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวมวัยรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่ น  รวมถึง
นกัทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืนซึง่มทีกุสิง่พรอ้มสรรพสนองตอบ ดว้ยเหตุนี้เองท าใหย้า่นนี้พลุกพล่าน
ดว้ยผูม้าเยอืน 
ฮาราจูก ุศนูยร์วมของเด็กวยัรุ่น ทีแ่ต่งหน้าแต่งตวักนัแบบทีเ่รยีกไดว้่าหลุดโลกมาอวดโฉม
กนั ในวนัอาทติย์เด็กเหล่านี้จะมารวมตวักนั มทีัง้แนวแฟนตาซี ปีศาจ คขิุอาโนเนะน่ารกัๆ 
และในย่านนี้ยงัมแีหล่งชอ้ปป้ิง ณ ตรอกทาเคชติะ ทัง้สองขา้งทางเรยีงรายไปด้วยรา้นขาย
ของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟูด ร้านเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆ 
มากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกช้อปป้ิงแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซันโด ด้วย
บรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตกึรา้นคา้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 
อะคิฮาบาร่า ยา่นการคา้ชือ่ดงัทีส่ดุเกีย่วกบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล เกมสต์่างๆ   

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

เข้าสู่ท่ีพกั ณ  โรงแรม VISTA KAMATA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีห้า            โตเกียว >> พระราชวงั อิมพีเรียล >> โอไดบะ >> โยโกฮาม่า >> พิพิธภณัฑ ์
                        ราเมง็ >> สนามบินฮาเนดะ 

 
 
 
 
 
 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น าท่านชมภายนอก พระราชวงัอิมพิเรียล ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์จกัรพรรดิ ์ใน

ปัจจุบนั และชม สะพาน นิจูบาซิ ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น เป็นบรเิวณที่
รอดพ้นจากการทิ้งระเบดิในช่วงสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 มลีกัษณะคล้ายแว่นตาเมื่อ
มองจากเงาสะท้อนน ้า จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ย่านโอไดบะ อสิระให้ท่านช้อปป้ิงใน
แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ ไดเวอร์ ซิต้ี ที่มีร้านค้าต่างๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน 
จากนัน้น าท่านสู่ พาเลต็ทาวน์ แหล่งรวมเทคโนโลยลี ้ายุคและทนัสมยั ส าหรบัท่านที่
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ชื่นชอบรถยนต์ ท่านจะไดพ้บกบัรถยนต์ล ้าสมยัมากมายของโตโยต้า ทัง้รุ่นส่งออกและ
รุน่ทีผ่ลติขายในประเทศ ส าหรบัท่านทีม่ใีบขบัขีส่ากล ท่านสามารถทดลองขบัรถยนต์ที่
ถูกใจไดต้ามอธัยาศยั หรอืท่านจะเลอืกชอ้ปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้ชัน้น าของย่านนี้ที่ 
วีนัส ฟอรด์ 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ระหว่างท่ีท่านช้อปป้ิง 
บา่ย เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ราเม็งเป็นบะหมี่น ้ าของญี่ปุ่ น ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจาก

ประเทศจนี ในประวตัิศาสตร์มบีนัทึกไว้ว่า โตกุงะวะ มสิคึุนิ ได้รบัประทานราเมง็ใน
ครสิต์ศตวรรษที่ 17 ในช่วงยุคเมจ ิทีม่าของราเมง็เชื่อว่ามาจากประเทศจนี ถงึแมว้่าไม่
มปีระวตัศิาสตรบ์นัทกึไว้แน่ชดั สมมุตฐิานหนึ่งคอืค าว่า "ราเมง็" มาจากภาษาจนี "รา
เมยีน" (拉麺) ที่มคีวามหมายถงึ เส้นก๋วยเตีย๋วที่ใช้มอืนวด หรอืค าอื่นๆ ที่ออกเสยี
ใกล้กนั ในยุคเมจ ิราเมง็ถูกเรยีกว่า "ชนิะโซบะ" (支那そば) ซึง่หมายถงึปาลม์รา
เมง โซบะจนี ต่อมาชาวจนีได้เริม่มีการขายราเม็งตามรถเข็นพร้อมกับขายเกี๊ยวซ่า
พรอ้มกนั ราเมง็เริม่เป็นที่นิยมในยุคโชวะ ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 แป้งราคาถูก
จากสหรฐัอเมรกิาได้เขา้มาสู่ตลาดญี่ปุ่ น และขณะเดยีวกบัที่ทหารญี่ปุ่ นได้กลบัมาจาก
การรบทีป่ระเทศจนี ทหารญี่ปุ่ นไดคุ้น้เคยกบัอาหารจนีมาก่อนท าใหร้าเมง็มกีารขายได้
ดยีิง่ขึน้ราเมง็มกัจะทานคู่กบั เนื้อหมู สาหร่าย คะมะโบะโกะ ต้นหอม และบางครัง้จะมี
ขา้วโพด ราเมง็มกีารปรงุรสแตกต่างกนัตามแต่ละจงัหวดั พพิธิภณัฑร์าเมง็ถอืกนัว่าเป็น 
food amusement park  ท่านจะพบการตกแต่งภายในในสไตล์ยอ้นยุค มรีา้นราเมง็ให้
เลอืกชมิกนัตามใจชอบ นอกจากรา้นราเมง็ก็ยงัมรีา้นขนมยอ้นยุค ให้ได้ลองซื้อหากนั
นอกจากราเมง็ ส่วนชัน้บนจะเป็นรา้นคา้จ าหน่ายสนิค้าที่เกี่ยวกบัราเมง็ เช่น ถ้วยชาม 
หรอื เสน้ทีเ่อาไวท้ าราเมง็ นอกจากนัน้กจ็ะมขีองทีร่ะลกึจ าหน่ายอกีดว้ย 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ ณ พิพิธภณัฑร์าเมง็ตามอธัยาศยั 
ได้เวลาสมควรน าท่านสู่ สนามบินฮาเนดะ เพ่ือท าการเชค็อิน 

วนัท่ีหก            สนามบินฮาเนดะ >> สนามบินสุวรรณภมิู 

00.20 น. เหินฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
04.50 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
.............................................................................................................................................. 
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ก าหนดการเดินทางวนัท่ี  10-15 สิงหาคม 2560 

 
หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ  ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท ทัง้นี้

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

6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่24 มีนาคม 2560 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน
กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 43,900.-  บาท 24,500.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 39,500.-  บาท 22,000.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 33,000.-  บาท 18,500.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 9,900.-  บาท 9,900.-  บาท 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก 
ส าหรบัท่านทีถ่อืต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
เง่ือนไขการช าระเงิน  : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการ

เดินทาง 30 วนัท าการ 

 

การยกเลิก :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทั ฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความ

ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / หา้มเขา้

ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤตสิ่อไป

ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ  ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิให้

ท่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมด หรอื บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง

ราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
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2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัร ์ไดก้ต่็อเมือ่

ทางสายการบนิ และ โรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง  
โรคระบาด และสายการบิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบั 

อตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
 
 
 
 


