
#15569 ทัวรญ่ีปุน โอซากา โตเกียว 6 วัน 4 คืน ปราสาทโอ
ซากา โตเกียวสกายทรี กระเชาคาจิคาจิ บิน TG
ทัวรญี่ปุน โอซากา โตเกียว ชอปปงชินไซบาชิ นาบานาโนะซาโตะ ไรสตรอวเบอรรี่
โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ต หมูบานโอชิโนะฮัคไค เจดียชูเรโตะ เกาะโอไดบะ หางได
เวอรซิตี้ วัดอาซากุสะ ศาลเจาเมจิ ยานชินจูกุ วัดนาริตะซัน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานคันไซ - โอซากา - ปราสาทโอซากา - ยานชินไซบาชิ - นาบานะ โนะ ซา
โตะ   

Yokkaichi
Miyako Hotel
หรือเทียบเทา

3 ไรสตรอเบอรร่ีญ่ีป ุน - โรงงานผลิตพายปลาไหล - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเลต -
บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น   

Fuji Matsuzono
Hotel หรือเทียบ
เทา

4 หมูบานโอชิโนะฮัคไค - กระเชาคาชิ คาชิ - เจดียชูเรโตะ - โตเกียว - โอไดบะ - ไดเวอร
ซิต้ี โตเกียว พลาซา - กันดัม้ ฟรอนท โตเกียว   

Remm
Roppongi Hotel
หรือเทียบเทา

5 โตเกียวสกายทรี - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ศาลเจาเมจิ - ยานชินจูกุ   
Remm
Roppongi Hotel
หรือเทียบเทา

6 วัดนาริตะ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

25 มี.ค. 65 - 30 มี.ค. 65 ฿58,900 ฿53,900 ฿47,900 ฿10,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานคันไซ - โอซากา - ปราสาทโอซากา - ยานชินไซบาชิ
- นาบานะ โนะ ซาโตะ

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร C สาย
การบินไทย เจาหนาท่ีทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.59 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

07.20 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซากา นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว

นําทานเท่ียวชม ปราสาทโอซากา (ดานใน) หน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา เป็นหน่ึงในจุดทองเท่ียวหลักท่ีใครมา
เท่ียวโอซากาก็ตองเดินทางมาท่ีน่ีดวย หอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกันท้ังหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหิน
คอนกรีต, คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญ่ีป ุน )

อิสระใหทานไดชอปป้ิงจุใจท่ี ยานชินไซบาชิ เป็นถนนสายชอปป้ิงท่ีมีความยาวมากถึง 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก ราน
เฟรนไชส รานเสื้อผาแฟชั่นชั้นนํา รวมถึงรานอาหารและรานขนมดวย

นําทานเดินทางสู สวนดอกไม นาบานะ โนะซาโตะ เป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมซ่ึงมีดอกไมสวย ๆ มากมายพรอมหลาก
หลายกวา 40 ชนิด รวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) ท่ีเบงบานตามฤดูกาล ซ่ึงทานสามารถรื่นรมยกับความ
งามของดอกไม ไมวาจะมาเยือนในฤดูกาลใดก็ตาม ในชวงฤดูหนาวท่ีน่ีจะมีการจัดงานประดับไฟท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน รวมไป
ถึงการประดับไฟในอุโมงคยาว 200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากน้ีภายในสวน ยังมีรานอาหารไวคอยตอนรับนัก
ทองเท่ียวอีกดวย

่



ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัยภายในสวน ( คืนคูปองมูลคา 1,000 เยน )

พักท่ี Yokkaichi Miyako Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานคันไซ

โอซากา

ปราสาทโอซากา

 เชา

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตั้งอยูริมทะเล ท่ีน่ีถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก ท้ังยังเป็นเมืองทา และศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญของภูมิภาคคัน
ไซ

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เซ็ทอาหารญ่ีป ุน

ยานชินไซบาชิ

นาบานะ โนะ ซาโตะ

 บาย

เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

เป็นสวนท่ีจัดแสดงสวนยามค่ําคืนในฤดูหนาวดวยไฟดวงเล็กมากกวา 5.8 ลานดวง ซ่ึง
ทําใหเป็นสถานท่ียอดนิยมของคูรักท้ังปี ซ่ึงไฮไลทหลักของท่ีน่ีเลยก็คืออุโมงคประดับไฟท่ี
มีความยาวประมาณ 600 เมตร ท่ีมองดูเหมือนอุโมงคแหงสวรรคท่ีใครๆ ก็ไมควรพลาดท่ี
จะมีถายรูปในอุโมงคแหงน้ี

 คํ่า  Yokkaichi Miyako Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 ไรสตรอเบอรร่ีญี่ปุน - โรงงานผลิตพายปลาไหล - โกเท็มบะพรี
เม่ียมเอาทเลต - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สวนสตรอเบอรรี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและล้ิมรสสตรอเบอรรี่จากตนสดๆไดตามอัธยาศัยพิเศษสุดอ่ิม
อรอยไมอ้ัน ( ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ )

นําทานเดินทางไปยังเมืองฮามามัตสึ เพ่ือเขาชม โรงงานผลิตพายปลาไหล หรือท่ีเรียกวา โรงงานผลิตขนมอุนางิพาย ท่ีน่ีสราง
ขึ้นในปี ค.ศ.2005 สามารถเขาชมขั้นตอนการผลิตขนมอุนางิพายได ซ่ึงขนมอุนางิพายเป็นขนมหวานท่ีมีสวนผสมของปลาไหล
ซ่ึงเป็นของฝากจากจังหวัดชิซุโอกะท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญ่ีป ุน )

อิสระใหทานเดินทางสู โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ต ท่ีมีสินคาแบรนดเนมท้ังจากในประเทศและตางประเทศมากมายกวา
200 แบรนด หากสภาพอากาศดีทานจะสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิไดอยางสวยงามและชัดเจน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม ** ใหทานไดอ่ิมหนําสําราญกับบุฟเฟตอาหารนานาชนิดสไตลญ่ีป ุนไมวาจะ
เป็นซูชิหนาตางๆ พรอมเพ่ิมรสชาติดวยวาซาบิตนตํารับ หรือจะเป็นเท็มปุระท่ีทอดจนกรอบนารับประทาน นอกจากน้ียังมี
สุกี้ยากี้ญ่ีป ุนสูตรตนตํารับ ปีกไกทอดกรอบ หมูอบราดซอส ไขตุน สเตกเน้ือญ่ีป ุนและมิโซะซุป หรือสลัดผักสดๆ และขาปูท่ี
เสิรฟใหทานอ่ิมอรอยไดแบบไมอ้ัน **

พักท่ี Fuji Matsuzono Hotel หรือเทียบเทา

** หลังรับประทานอาหารค่ํา ขอเชิญทานสัมผัสกับการแชน้ําแรสไตลญ่ีป ุน หรือท่ีเรียกกันวา การอาบออนเซ็น ใหทานได
ผอนคลายความเมื่อยลาจากการเดินทาง และชาวญ่ีป ุนยังเชื่อกันวาการอาบน้ําแรนั้นจะทําใหผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกดวย **

ไรสตรอเบอรรี่ญี่ปุน

โรงงานผลิตพายปลาไหล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไรสตรอเบอรรี่ของชาวญ่ีป ุนท่ีมีการปลูกอยางพิถีพิถัน และไดรับการดูแลเอาใจใสทุก
กระบวนการทุกขั้นตอน ทําใหผลของสตรอเบอรรี่นั้นมีขนาดใหญ สีแดงสด และรสชาติ
หวานกวาในประเทศไทย ทานจะไดชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรรี่และสามารถชิมสตรอ
เบอรรี่ในไรน้ีได โดยสามารถเด็ดจากตนดวยตัวเอง และยังซ้ือกลับมาเป็นของฝากแกคนท่ี
บานได

โรงงานผลิตพายปลาไหล ถือเป็นหน่ึงสัญลักษณและของขึ้นชื่อของเมืองฮามามัตสึ และ
ดวยความหอม กรอบอรอยของขนมพายปลาไหลทําใหขนมกรุบๆ ชิ้นน้ีกลายเป็นของฝาก
ขึ้นชื่อ นักทองเท่ียวไมวาจะเป็นชาวญ่ีป ุนหรือชาวตางชาติก็นิยมซ้ือกลับไปเป็นของฝาก
ใหกับครอบครัว และเพ่ือนๆ ดวยความท่ีกลายเป็นท่ีนิยมและรูจักอยางกวางขวางมากย่ิง
ขึ้น จึงมีการเปิดใหเขาชมภายในโรงงานผลิตขนมพายปลาไหล ใหนักทองเท่ียวไดทําความ
รูจักกับท่ีมาท่ีไปของขนมชิ้นน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เซ็ทอาหารญ่ีป ุน

 บาย



วันท่ี 4 หมูบานโอชิโนะฮัคไค - กระเชาคาชิ คาชิ - เจดียชูเรโตะ - โตเกียว
- โอไดบะ - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา - กันด้ัม ฟรอนท
โตเกียว

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต
เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญ่ีป ุน และแบรนดเนมชั้นนําระดับโลกมาไวดวย
กันท่ีน่ี บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ท่ีเชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหง
ชาติฮาโกเน กับมหานครโตเกียว นับวาเป็นเอาทเลทท่ีใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน เป็นสถานท่ีท่ี
ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ และเต็มอ่ิมไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ แคสถานท่ี
ตั้งก็ดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวไดเป็นอยางดี

บุฟเฟตขาปูยักษ

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Fuji Matsuzono Hotel หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู โอชิโนะ ฮักไก ซ่ึงเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่ีสุดอีกจุดหน่ึงท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวชาว
ญ่ีป ุนเป็นอยางมาก และท่ีน่ียังมีบอน้ําศักดิส์ิทธิอั์นแสนบริสุทธิซ่ึ์งเกิดจากน้ําฝนไหลผานดานบนภูเขาไฟฟูจิและผานเขามา
ภายใน และสุดทายไหลลงสูดานลางใชเวลายาวนานถึง 3-4 ปี ซ่ึงน้ําในบอน้ีชาวบานเชื่อกันวาถานํามาด่ืมนอกจากจะไดความ
สดชื่นจากการล้ิมรสน้ําอันบริสุทธิ ์ยังจะทําใหสุขภาพแข็งแรงและจะมีโชคดีอีกดวย

จากนั้น น่ังกระเชาคาจิคาจิ ขึ้นภูเขาเทนโจทานสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศนโดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพา
โนรามา 360 องศา และในวันท่ีอากาศแจมใสจะสามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาแอลปญ่ีป ุนทางตอนใต

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญ่ีป ุน )

นําทานเดินทางสู เจดียชูเรโตะ เป็นเจดียหาชั้นบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได
อยางชัดเจนและงดงาม เจดียแหงน้ีอยูบนศาลเจา อาราคุระเซนเกน ซ่ึงถูกสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงสันติภาพปีค.ศ.1963 ซ่ึงจากตัว
อาคารหลักของศาลเจาตองขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น ทานจะไดจะไดชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิรวมกับเจดียหาชั้น
ถือวาเป็นจุดชมธรรมชาติท่ีนิยมเป็นอยางย่ิง

่ ้ ้ ้



นําทานเดินทางสู มหานครโตเกียว เพ่ือเยือน เกาะโอไดบะ อิสระใหทุกทานชอปป้ิง หางไดเวอรซิตี้ แหลงรวมรานคา เสื้อผา
แฟชั่น รานอาหารรวมถึงรานขายของท่ีระลึกตางๆ มากมาย และพิเศษสําหรับผูท่ีชื่นชอบหุนยนตกันด้ัม ท่ีน่ีมีหุนยนตกันด้ัม
รุน RX-0 ยูนิคอรน ซ่ึงมีขนาดใหญ มีความสูงเกือบ 20 เมตรคอยตอนรับทานอยู

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

พักท่ี Remm Roppongi Hotel หรือเทียบเทา

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

กระเชาคาชิ คาชิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบท้ัง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําท้ังหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติท้ัง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

เป็นกระเชาท่ีอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ใชเวลาขึ้นไปขางบนภูเขาเทนโจประมาณครึ่ง
ชั่วโมง ท่ีน่ีอีกหน่ึงจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามอีกแหงหน่ึง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เจดียชูเรโตะ

โตเกียว

โอไดบะ

 บาย

เจดียชูเรโตะ เป็นเจดียแดงหาชั้นบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ และภูเขาไฟ
ฟูจิในระยะไกลไดอยางชัดเจนและงดงาม เจดียน้ีตั้งอยูบนศาลเจาอาราคุระเซนเกน ซ่ึงถูก
สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงสันติภาพปี 1963 บริเวณน้ีนักทองเท่ียวจะไดชมและเก็บภาพ
ทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิรวมกับเจดียหาชั้น

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture



วันท่ี 5 โตเกียวสกายทรี - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ศาลเจาเมจิ -
ยานชินจูกุ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาด
เทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางกันด้ัม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง

สามารถเขาไปชมไดฟรี ตั้งอยูใกลๆกับหาง Diver City Tokyo นอกจากหุนกันด้ัมแลว
จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันด้ัมโดยเฉพาะ ไมวาจะเป็น Museum Space,
Experiece Field , DOME-G เป็นตน โดยมีคาใชจายในการเขาชม นอกจากน้ียังมี
Gundam Official Shop และ Guadam Cafe อีกดวย เปิดตั้งแต 10.00-20.00 น

 คํ่า  Remm Roppongi Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานขึ้นชมวิวความสูง 350 เมตร ณ โตเกียวสกายทรี หรือท่ีเรียกกันวาหอโทรทัศนโตเกียวสกายทรี ซ่ึงตั้งอยูใจกลาง
เมืองโตเกียว และเป็นเหมือนแลนดมารคสําคัญอีกแหงหน่ึงของเมืองโตเกียว โดยแบงออกเป็นสองชั้น คือ ชั้นแรกความสูง 350
เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร ซ่ึงเป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวท่ีสวยท่ีสุดอีกจุดหน่ึง เน่ืองจากสามารถชมวิวไดรอบทิศ 360 องศา

นําทานเดินทางสู วัดอาซะกุสะ ซ่ีงเป็นวัดท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองคเจาแมกวนอิมทองคําประดิษฐานอยู
นอกจากน้ีทานจะไดเห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหงานอยูกลางลานวัด

โดยมีถนนนาคามิเสะ เป็นถนนสายชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของขลัง
ของเลน โบราณ และตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญ่ีป ุนซ่ึงมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน เพ่ือซ้ือกลับไปฝากคนท่ีบานกันเลยที
เดียว

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟตป้ิงยาง ) ** ใหทานไดเลือกสรรอยางเต็มท่ี ไมวาจะเป็น เน้ือสันใน เน้ือ
สันนอก เน้ือหมูสไลด เน้ือไกหมักเครื่องเทศ และผักสดนานาชนิด ใหทานเลือกไดอยางตามใจชอบ เพ่ือมายางบนกะทะรอน
พรอมท้ังน้ําจ้ิมสูตรพิเศษ นอกจากน้ียังมีซูชินานาชนิด อุดงรอน พรอมของหวานมากมาย เคก ผลไม ไอศครีม ใหเลือกอยางจุใจ
**

นําทานเดินทางสู ศาลเจาเมจิ ซ่ึงอยูในเขตชิบูยา เป็นศาลเจาท่ีทําจากไมและผูสรางอุทิศใหกับกษัตริยเมจิและเชื้อพระวงศ
โดยตัวศาลเจานั้นถือไดวาเป็นสถาปัตยกรรมของศาสนาชินโตอยางแทจริง และยังเป็นท่ียอดนิยมสําหรับคูบาวสาวท่ีชอบจัดงาน
แตงงานแบบญ่ีป ุนแทๆ ซ่ึงบางครั้งทานอาจโชคดีไดดูพิธีแตงงานอีกดวย

จากนั้นไปยัง ยานชินจูกุ เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคานานาชนิด
ไมวาจะเป็นรานรอยเยน สินคาแบรนดเนม อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซานริโอช็อป เสื้อผานําสมัย กระเปา รองเทาวัยรุนอยางโอนิ
ทสึกะ ไทเกอร รวมไปถึงเครื่องสําอางคยอดนิยมอยาง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ํา

่



วันท่ี 6 วัดนาริตะ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

พักท่ี Remm Roppongi Hotel หรือเทียบเทา

โตเกียวสกายทรี

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมท้ังมีอควอเรียมอยูในนั้น

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตป้ิงยาง

ศาลเจาเมจิ

ยานชินจูกุ

 บาย

เป็นศาลเจาเกาแกอันศักดิส์ิทธิ ์และเป็นท่ีเคารพของคนโตเกียว สรางขึ้นโดยจักรพรรดิเม
จิ และมเหสีโชโกะ ในปี 1920 ในชวงวันปีใหมคนโตเกียวนิยมมาขอพรท่ีศาลเจาแหงน้ี
ซ่ึงตั้งอยูใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนท่ีมีตนไมนานาพรรณถึง 1 แสนตน ทําใหดูเหมือน
กับวาศาลเจาแหงน้ีตั้งอยูภายในปา

ท่ีน่ีเป็นแหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟาขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

 คํ่า  Remm Roppongi Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
่



 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

นําทานเขาชม วัดนาริตะซัน เป็นเสมือนสํานักงานใหญของโรงเรียนสอนศาสนาของลัทธิชินกอน สรางเสร็จเมื่อเดือน
กุมภาพันธปี 940 จุดเดนของวัดน้ี คือ เทวรูป ฟุโดเมียวโอ ซ่ึงเป็นเทพขั้นสูงของลัทธิน้ี ตลอดท้ังปีจะมีผูมาสักการะรวมท้ังมา
ทําบุญท่ีวัดแหงน้ีเป็นจํานวนมากกวา 10 ลานคนขึ้นไป

อิสระใหทานเพลิดเพลินกับยานชอปป้ิงหางสรรพสินคาชื่อดังอยาง หางอิออน เป็นแหลงรวบรวมสินคาหลากหลายชนิดขนาด
ใหญใหทานเลือกซ้ือ อาทิ เสื้อผาแฟชั่นนําสมัย กระเปา รองเทา เครื่องสําอางค ของท่ีระลึก เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็คทรอ
นิคส เป็นตน

บาย

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ

17.25 น. ออกเดินทางเพ่ือกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677

ค่ํา

21.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วัดนาริตะ

อิออนนาริตะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียง ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ี
หลากหลายตั้งอยูในบริเวณท่ีกวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชั้นสไตล Tahoto
มีชื่อวา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญ่ีป ุน และสวนยุโรปอีกดวย

หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

ทาอากาศยานนาริตะ บาย

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
กรุณาอานเงื่อนไขใหละเอียดกอนทําการจองทัวรและชําระคามัดจํา

- การเดินทางในแตละครั้งตองมีจํานวนผูรวมเดินทางตั้งแต 10 ทานขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือน หรือยกเลิกการเดิน
ทางหากคณะทัวรมีผูเดินทางตํ่ากวา 10 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนการเดินทาง

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรอาจจะแตกตางกันเน่ืองจาก ตรงกับวัน
หยุดยาว เทศกาลตางๆท้ังของไทยและประเทศญ่ีป ุน ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกวาปกติ

- เน่ืองจากโรงแรมท่ีพักในประเทศญ่ีป ุนสวนใหญเป็นเตียงคูแยก (TWN) ลูกคาท่ีตองการหองพักแบบเตียงเดียวพักคู (DBL) บาง
โรงแรมมีโดยไมตองเสียคาใชจาย แตบางโรงแรมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมและตองรีเควสเขาไป (ติดตอสอบถามเจาหนาท่ีกอนการเดิน
ทางทุกครั้ง) 

- เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียก
รองคาบริการคืนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

- บริษัทฯไมรับผิดชอบตอการถูกปฏิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางไดเน่ืองจากผูเดินทาง
อาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง, ภัยธรรมชาติ, การประทวง, การกอจลาจล, ความลาชาการเล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบิน
และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

การชําระเงิน
สงใบจองทัวรและชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของทาน เงินมัดจําทานละ

10,000 บาท

ชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมดลวงหนา 20 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนเดินทาง

หากไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามกําหนดวันดังกลาวทางบริษัท ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไขและทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําตามเงื่อนไขการยกเลิก

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) สายการบิน และ เสนทางตามท่ีระบุไวเทานั้น

- คาภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน ณ วันออกราคาทัวร หากสายการบินเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมใดๆเพ่ิมในภายหลัง ทางบริ
ษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง

- คาพาหนะรับ-สง และคาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆตามรายการท่ีระบุไวเทานั้น

- คาโรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา หองพักหองละ 2-3 ทานเทานั้น

- คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ วงเงินทานละ
500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด

- หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพรอมลูกคา 1 ทาน

- สมนาคุณทุกทานดวยกระเปา ทานละ 1 ใบ

- บริการน้ําด่ืมบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืม และอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีบริษัทฯ
จัดให เป็นตน

- คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดคือ 30 กิโลกรัมตอทาน

- คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาสําหรับคนตางดาว

- คาธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ



หมายเหตุ
หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง

กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

ตั๋วเครื่องบิน

- ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป กรณีลูกคาตองการเล่ือนวันเดินทางกลับทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯไมสามารถ
เขาไปแทรกแซงได 

- และในกรณีลูกคายกเลิกการเดินทาง แตทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วไปแลวนั้น ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเทานั้น กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีบริษัทฯวาสามารถคืนคาโดยสารไดหรือไม

- กรณีทานมีความประสงคตองการเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะดําเนิน
ไดภายหลังจากออกตั๋วกรุปแลวเทานั้น โดยผูโดยสารตองดําเนินการทุกขั้นตอนดวยตัวทานเอง

- ในกรณีท่ีออกตั๋วเครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได และตองการเปล่ียนตัวผูเดินทางในกรณีน้ีทางบริษัทฯจะเช็คกับ
ทางสายการบินกอนวาสามารถเปล่ียนชื่อผูโดยสารทานอ่ืนแทนไดหรือไม กรณีถาสามารถเปล่ียนไดจะมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงในการ
เปล่ียนตั๋ว ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายตรงน้ีเองท้ังหมด

- สายการบินไทยสามารถสํารองท่ีน่ัง LONG LEG และ Exit Seat โดยมีคาใชจายเพ่ิมเติมตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกคาท่ี
ประสงคน่ังตรงน้ีสามารถแจงหนาเคานเตอรเช็คอิน ณ วันเดินทางได

- สายการบินไทยกําหนดใหน้ําหนักกระเปาเดินทางไมเกิน 30 กก. สวนกระเปาใบเล็กท่ีสามารถนําขึ้นเครื่องไดอยูในความดูแล
ของทานน้ําหนักไมเกิน 7 กก. และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากทานเดินทางดวยสายการบิน
อ่ืน ตองตรวจสอบเรื่องน้ําหนักและจํานวน สัมภาระอีกครั้งกับเจาหนาท่ี

- การสะสมไมลของสายการบินไทย หากใชตั๋วโดยสารเป็นแบบหมูคณะสามารถสะสมไมลได 50% สวนสายการบินอ่ืนๆในเครือ
STAR ALLIANCE ขึ้นอยูกับเงื่อนไขระหวางสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยูกับสิทธิข์องสายการ
บิน

- ในบางรายการทัวร ท่ีตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น้ําหนักกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่าหรือ
สูงกวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ซ่ึงผูเดินทางสามารถตรวจสอบไดจากพนักงานดวยตัวทานเอง

- กรุณาใสหมายเลขสะสมไมลทุกครั้งท่ีกรอกรายละเอียดการจองทัวรท่ีทางบริษัทฯสงใหเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง (กรุณาเก็บ
หางบัตรโดยสารท้ังขาไปและขากลับไวเพ่ือตรวจสอบกรณีทานไมไดรับไมลสะสม ทานสามารถใชหางบัตรโดยสารเพ่ือยืนยันกับทาง
สายการบินได)

การยกเลิก
การเล่ือนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั้นตองเเจงกับบริษัทเป็นลายลักษณอักษร (แฟกซ/อีเมล) ในวันทําการคือ วัน

จันทร - อาทิตย ตั้งเเตเวลา 09.00 - 17.30 น.

หากทานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนไดโดยอยูในตามกําหนดเวลา ทางบริษัท
จะดําเนินการเปล่ียนชื่อผูโดยสารให สวนคาใชจายในการเปล่ียนตั๋วทางลูกคาจะตองเป็นคนจายเองท้ังน้ีตองไมอยูในเงื่อนไขตั๋วเครื่อง
บินท่ีไมอนูญาตใหเปล่ียนชื่อ และไมอนุญาตใหคืนบัตรโดยสาร

ยกเลิกกอนวันเดินทาง

นอยกวา 10 วัน เก็บคาทัวรท้ังหมด 100%

11-15 วัน เก็บคาทัวร 50%

16-30 วัน เก็บคามัดจําท้ังหมด 100%

31-45 วัน เก็บคามัดจํา 50%

มากกวา 45 วัน คืนเงินท้ังหมด

่ ่ ่



หมายเหตุ ทางบริษัทไดทําการจองและชําระคาใชจายตางๆท่ีเกี่ยวของกับรายการทองเท่ียวตางๆไวลวงหนากับทางสายการบิน
โรงแรม รานอาหาร และคาเขาชมสถานท่ีตางๆ เมื่อทานตกลงชําระเงินใหกับทางบริษัทแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขการเดินทางท่ี
ระบุไวท้ังหมด


