


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชางกี	-	สนามบินนาโงยา	หรือ	สนามบินชูบุเซ็นแทรร	หรือ
สนามบินชูบุ	-	หมูบานชิราคาวาโกะ	-	เมืองทาคายามา	-	เมืองเกา
ซันมาชิซูจิ	-	ออนเซ็น

นําทานเขาสูที่พัก
RYU	RESORT
TAKAYAMA	หรือ
เทียบเทา

3 ตลาดเชาเมืองทาคายามา	-	โอคุฮิดะ	-	ชินโฮดากะ	/	กระเชาไฟฟาชิน
โฮทากะโรปเวย	-	มัตสึโมโต	-	ปราสาทมัตสึโมโตะ	-	ออนเซ็น

นําทานเขาสูที่พัก
YATSUGATAGE
ROYAL	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 หมูบานโบราณ	อิยาชิโนะซาโตะ	-	ศาลเจาฟูจิเซ็นเก็น	-	หมูบานโอชิ
โนะฮัคไค	-	โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต	-	ทะเลสาบยามานาคา	-
บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

นําทานเขาสูที่พัก
FUJI
MATSUZONO
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

5 เมืองคามะคุระ	-	ไดบุทสึ	คามาคุระ	หรือ	วัดโคโตกุอิน	-	มหานคร
โตเกียว	-	ศาลเจาเมจิ	-	ฮาราจูกุ	-	ชิบูยา

นําทานเขาสูที่พัก
AKASAKA	VIEW
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

6 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม
นําทานเขาสูที่พัก
AKASAKA	VIEW
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

7 วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	โตเกียวสกายทรี	-	เรือซุย
โจบัส	หรือ	เรือสุมิดะ	-	โอไดบะ	-	วีนัสฟอรต	-	สนามบินฮาเนดะ

8 สนามบินชางกี	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

11	เม.ย.	60	-	18	เม.ย.	60 66,900	บาท 60,500	บาท 53,500	บาท 11,900	บาท



ชวงเย็น	
17.00	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ประตูทางเขา

ที่	4	เคานเตอร	K	สายการบินสิงคโปร	แอรไลน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา	
01.20	น.	ออกเดินทางสู	ประเทศญีป่ ุนโดยสายการบินสิงคโปร	แอรไลน	เทีย่วบินที	่SQ	672
09.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินเซ็นแทร	เมืองนาโกยา	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางสู	หมูบานชิราคาวาโกะ	ซึ่งยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ป ุนขนานแทดั้งเดิม	และยังไดรับเลือก

จากองคกรยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก	ในเดือนธันวาคม	1995	บานในสไตล	กัสโซ	–	สึคุริจะมีความยาวประมาณ
18	เมตร	ความกวาง	10	เมตร	โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี	และ	รูปราง
ของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจา	จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา“กัสโซ	’’
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองทาคายามา	หรือที่เรียกอยางหน่ึงวา	“ลิตเติ้ล	เกียวโต”	มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร

ที่เพียบพรอมดวยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามมากมาย	ซึ่งกอใหเกิดเป็นแหลงวัฒนธรรมอันลํ้าคา	นํา
ทาน
เขาสูยาน	เมืองเกาซันมาชิชูจิ	ที่ยังคงอนุรักษบานเรือนและสภาพแวดลอม	สมัยเอโดะ	ไวไดเป็นอยางดี	ชม

การดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ทานจะตองประทับใจ	พรอมเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก	ในสไตลญี่ป ุน
แทๆ	เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเกาแก
ผอนคลายกับสปาญี่ป ุนแบบตนตํารับที่เรียกวา	“ออนเซ็น”	เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา	การอาบน้ําแรจะ

ทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึน้

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก



เรียกสั้นๆวา	สนามบินจูบุ	ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา	เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี
2005	มี	1	เทอมินอล	สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวาง
ประเทศ

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตร
เกาแกในอดีต	ไมวาจะเป็นบานเรือนที่มีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง	และวัด
ที่มีประวัติศาสตรเกาแก

เมืองเกาสมัยเอโดะ	ที่มีอายุกวา	300	ปี	แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม	และ
การดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว	ทั้งวัดวาอาราม	ศาลเจา	บานแบบดั้งเดิมของ
ชาวนาญี่ป ุนไดเป็นอยางดี

	นําทานรับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	นําทานเขาสูที่พัก	RYU	RESORT	TAKAYAMA	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
นําทานชมบรรยากาศของ	ตลาดเชาแหงทาคายามา	สัมผัสวิถีชีวิตของผูคนในยามเชาที่เรียบงายเมืองน้ี



เป็นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่เต็มไปดวยรานคาแบบพื้นเมือง	ผัก	ผลไม	ผลผลิตที่เก็บมาจาก	ไรสดๆ	ของชาว
บาน
นําทานสู	เมืองโฮคุฮิดะ	เมืองแหลงน้ําพุรอน	ที่แวดลอมไปดวยบรรยากาศของเทือกเขาเจแปนแอลป	และ

ดวยสภาพแวดลอมที่งดงามเชนน้ีจึงเกิดโรงแรมแนวเรียวกังมากมาย
นําทานขึน้	กระเชาไฟฟ าชินโฮตากะ	ซึ่งเป็นหน่ึงในกระเชาไฟฟาที่ชมวิวทิวทัศนสวยที่สุดของประเทศญี่ป ุน

โดยเริ่มจากสถานีชินโฮตากะออนเซ็น	ระดับความสูง	1,117	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	สูความสูงกวา	2,156
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	กระจกบานใหญของกระเชาน้ัน	ยิ่งทําใหทานไดใกลชิดกับทิวทัศนอันงดงามของเทือก
เขาแจแปนแอลปยิ่งขึน้
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองมัตสึโมโต	ชมความงามของ	ปราสาทมัตสึโมโต	ที่ถูกสรางขึน้ในปี	1504

ปราสาทแหงน้ีเป็น	1	ใน	3	ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ป ุน	ที่สามารถรอดพนการถูกทําลายจากเพลิง
ของสงครามมาไดจนถึงปัจจุบัน	ตัวปราสาททาดวยสีดําสนิททําใหมีฉายาวา	ปราสาทอีกาดํา
ผอนคลายกับสปาญี่ป ุนแบบตนตํารับที่เรียกวา	“ออนเซ็น”	เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา	การอาบน้ําแรจะ

ทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึน้

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ตลาดแหงน้ีไดเริ่มขึน้ตั้งแตสมัยเอโดะ	เพื่อเป็นตลาดซื้อขายขาว,	ตนหมอน,
และดอกไมนานาชนิด	จนกระทั่งเขาสูกลางสมัยเมจิไดเกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึน้	เมื่อบรรดาภรรยาของชาวไรชาวนาไดเริ่มนําผักผลไมมาขายที่ตลาดแหง
น้ี	จนเป็นที่รูจักในนามของ	“ตลาดเชา”

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองโฮคุฮิดะ	เมืองแหลงน้ําพุรอน	ที่แวดลอมไปดวยบรรยากาศของเทือกเขา
เจแปนแอลป	และดวยสภาพแวดลอมที่งดงามเชนน้ีจึงเกิดโรงแรมแนวเรียวกัง
มากมาย

เป็นกระเชาขึน้เขาแรก	ของประเทศญี่ป ุนที่สรางขึน้มาแบบสองชั้น	ที่ให
สามารถขนคนไดเยอะ	เพื่อขึน้ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสามของญี่ป ุน	เป็นกระ
เชาในทาคายามา	ซึ่งมีกระเชาแบบสองชั้น	ซึ่งตั้งอยูในเขตโรงแรม

เป็นเมืองคลายเมืองหลวงของเกาะคิวชู	ซึ่งมีประชาการคับคั่งมาก	เป็น
ศูนยกลางความเจริญของทางใตของญี่ป ุน



ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ป ุน
และไดถูกขึน้ทะเบียนใหเป็นสมบัติลํ้ าคาประจําชาติ	การตัดกันของสีดําและสี
ขาวของผนังปูนดานนอกปราสาท	ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับ
ฉากหลังของเทือกเขาแอลปญี่ป ุน	ปราสาทมัตสึโมโต	มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา
ปราสาทอีกา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	นําทานเขาสูที่พัก	YATSUGATAGE	ROYAL	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสูหมูบานเล็กๆ	หมูบานอิยาชิ	โนะซาโตะ	(IYASHI	NO	SATO)	หมูบานญี่ป ุนโบราณสไตล

กัสโช	ซึ่งมีลักษณะคลายกับหมูบานมรดกโลกชิราคาวา	หมูบานแหงน้ีไดชื่อวาเป็นหมูบานแหงหัตถกรรม	ตั้งอยู
ใกลกับบริเวณทะเลสาบไซโกะ	1	ใน	5	ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิอันศักดิส์ิทธิ	์โดยไดรับการยอมรับจากทั่ว
ประเทศญี่ป ุนวา	มีชางฝีมือที่มีชื่อเสียงอยางลนหลาม	ไมวาจะเป็นงานดานเครื่องป้ันดินเผา	การผลิตโมบาย
ตกแตงลวดลายนารักตามสไตลคนญี่ป ุน
นําทานเดินทางไป	สักการะศาลเจาเซ็นเก็น	เป็นศาลเจาศักดิส์ิทธิค์ูภูเขาไฟฟูจิ	เป็นที่เคารพ	สักการะขอคน

ญี่ป ุนและคนทั่วโลกที่ตั้งใจจะปีนภูเขาไฟฟูจิตองมาขอพรที่น่ีกอนเพื่อความเป็นสิริมงคล
ชวงบาย	
นําทานชม	โอชิโนะ	ฮักไก	จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่สุดอีกจุดหน่ึง	ซึ่งเป็นที่ไดรับความนิยมจากนัก

ทองเที่ยวชาวญี่ป ุนเป็นอยางมาก	ที่น่ีมีบอน้ําศักดิส์ิทธิอ์ันแสนบริสุทธิซ์ึ่งเกิดจากน้ําฝนไหลผานดานบนภูเขาไฟ
ฟูจิลงสูดานลาง	ซึ่งชาวบานเชื่อกันวา	ถานําน้ําในบอมาดื่ม	นอกจากจะไดความสดชื่นจากการลิ้มรสน้ําอัน
บริสุทธิแ์ลว
นําทานเปลี่ยนบรรยากาศมา	ชอปป้ิงที	่โกเทมบะ	เอาทเล็ต	ใหทานไดผอนคลายกับการจับจายซื้อของแบ

รนดเนมชื่อดังตางๆ	ที่ผลิตทั้งในประเทศและนําเขาจากตางประเทศไมวาจะเป็น	BURBERRY	/	COACH
FACTORY	/	CK	CALVIN	KLEIN	WATCHES	หรือของเลนจําพวกโมเดลกันดั้ม	หรือตัวตอของเลโก
นําทานเดินทางสูบริเวณ	ทะเลสาบยามานาคะโกะ
พักผอนกับสปารีสอรทแบบญี่ป ุนแทๆ	ใหทานไดอาบน้ําแร	หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา	ออนเซ็น	(Onsen)	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หมูบานโบราณ	ที่จะทําใหไดสัมผัสถึงความเป็นญี่ป ุนอยางแทจริง	ตั้งอยูทาง
ทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ	1	ใน	5	ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ	สัญลักษณ
สําคัญของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุดที่สามารถชมความสวยงามของภูเขาไฟ
ฟูจิไดอยางเต็มตา	รวมถึงที่น่ียังมีบริการชุดกิโมโนและชุดซามูไรใหนักทอง
เที่ยวไดสวมใสเพื่อถายรูปเก็บไวเป็นที่ระลึก



	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตั้งอยูบริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิอยูในเขต	Fujiyoshida	ชาวญี่ป ุนมักจะมาสักกา
ระสิ่งศักดิส์ิทธิก์ัน	มีความเกี่ยวของกับศาสนาชินโต	และยังมีประวัติความเป็น
มาอันยาวนานตั้งแตสมัยเอโดะมีระยะเวลามากกวาสองพันปี	ศาลเจาลักษณะ
แบบน้ีจะมีอยูมากในจังหวัดชิซูโอและยามานาซิ	เน่ืองจากชาวญี่ป ุนเชื่อวา
ภูเขาฟูจิเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิม์ีเทพเจาสถิตยอยู	ศาลเจาแหงน้ีจึงเป็นการ
เชื่อมโยงใหเราไดเขาถึงเทพเจา

เป็นหมูบานเล็กๆ	ในละแวกทะเลสาบทั้ง	5	ของภูเขาไฟฟูจิ	อยูระหวาง	ทะเล
สาป	Kawaguchiko	และ	Yamanakako	โอชิโนะ	ฮัคไคมีบอน้ําทั้งหมด	8	บอ
เกิดจากการหลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ	ซึมผานชั้น
ของลาวาที่เป็นรูพรุน	ใชเวลานานถึง	80	ปี	ทําใหน้ําในบอที่หมูบานน้ีใสมาก
บอน้ําพุธรรมชาติทั้ง	8	บอ	มีความเชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ	์ดังน้ันคนมัก
จะมาขอพรกัน	แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิที่แตกตางกันไป	เชน	เรื่อง
สุขภาพ	คูครอง	ฯลฯ

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญี่ป ุน	และแบรนดเนมชั้นนําระดับ
โลกมาไวดวยกันที่น่ี	บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ	ริม	Tomei	Expressway	ที่เชื่อม
ระหวาง	ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหงชาติฮาโกเน	กับมหานครโตเกียว	นับวาเป็นเอ
าทเลทที่ใหญที่สุดของญี่ป ุน	เป็นสถานที่ที่ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ	และ
เต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ	แคสถานที่ตั้งก็ดึงดูดความสนใจ
จากนักทองเที่ยวไดเป็นอยางดี

เป็นทะเลสาบที่ใหญที่สุดจากทะเลาสาบทั้ง5	รอบๆภูเขาไฟฟูจิ	ทางดานพื้น
ผิวน้ําและระดับความสูงจากน้ําทะเล	และยังตื้นที่สุดดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	ใหทานไดอิ่มหนําสําราญกับบุฟเฟตขาปูยักษและเมนูอาหา
รอื่นๆอีกมากมาย

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	“มัตสึบะ”	ปูน้ําเย็นแหงเกาะฮอกไกโดที่
ไดรับการกลาวขานจากนักโภชนาการญี่ป ุนวาเป็นปูน้ําเย็นที่มีรสชาติอรอย
ที่สุดใหทุกทานไดอิ่มอรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



	นําทานเขาสูที่พัก	FUJI	MATSUZONO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
เดินทางไปยัง	คามาคูระ	เมืองชายฝ่ังของจังหวัดคานางาวะ	เคยเป็นศูนยกลางทางการเมืองของญี่ป ุน	เมื่อ	"มิ

นาโมโตะ	โยริโตโมะ"	เลือกเมืองน้ีใหเป็นที่ตั้งรัฐบาลทหารของตนในชวงปี	ค.ศ.1192	และไดปกครองญี่ป ุนมา
รวมศตวรรษ	โดยใชเมืองน้ีเป็นศูนยกลาง	และเมื่อถึงศตวรรษที่	14	ยุครุงเรืองของคามาคูระก็เสื่อมลงอํานาจทั้ง
ปวงจึงกระจายกลับไปยังเมืองตางๆทั่วญี่ป ุน	ปัจจุบันน้ี	ไดรับการยอมรับวาเป็น	"เกียวโตแหงตะวันออก"	และยัง
มีชายหาดที่มีผูคนมาเที่ยวอยางมากมายในชวงฤดูรอนอีกดวย
นําทานไปสักการะ	หลวงพอโตไดบุทสึ	ภายใน	วัดโคโตคุอิน	โดยประดิษฐานตระหงานเป็นสัญลักษณของ

เมืองคามาคูระ	ดวยความสูง	13.35	เมตร	โดยเป็นพระพุทธรูปปางน่ังสมาธิที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ
ญี่ป ุน	(องคทีสู่งทีสุ่ด	อยูทีว่ัดโทไดจิ	เมืองนารา)	เคยตั้งอยูในอารามไมใจกลางของวัด	ตอมาปลายศตวรรษ
ที่	15	เกิดแผนดินไหวที่สงผลใหเกิดคลื่นสึนามิในแถบน้ี	จนทําลายตัวอารามทั้งหมด
ชวงบาย	
พาทานเดินทางสู	มหานครโตเกียว	นําทานชม	ศาลเจาเมจิ	ซึ่งอยูในเขตชิบูยา	เป็นศาลเจาที่ทําจากไม

และผูสรางอุทิศใหกับกษตัริยเมจิและเชื้อพระวงศ	โดยตัวศาลเจาน้ัน	ถือไดวาเป็นสถาปัตยกรรมของศาสนา
ชินโตอยางแทจริง
นําทานไปยังแหลงรวมสินคาวัยรุนที่	กิบ๊เก	ฮาราจูกุ	ซึ่งเป็นจุดนัดรวมตัวของหนุม	ๆสาวๆ	ชาวมหานคร

โตเกียว	ซึ่งมีทั้ง	รานเสื้อผา	และ	รานอาหารมากมาย	โดยเฉพาะรานเครปแบบฉบับ	ORIGINAL	ที่มีขนาดใหญ
กวาบานเรามาก	อีกทั้งทานจะไดเห็นหนุมสาวชาวโตเกียวแตงตัวเลียนแบบ	ดารา	นักรอง	หรือ	แบบ	COSPLAY
มาประชันกัน
ชอปป้ิงอยางตอเน่ืองที่	ชิบูยา	แหลงชอปป้ิงสตรีทที่ยิ่งใหญสุดๆในโตเกียว	รายลอมไปดวยหางฯตางๆและราน

คาอีกนับพัน	ซึ่งมี	หางฯ	SHIBUYA	109	ที่รวบรวมรานคาแฟชั่นไวมากมายรวมทั้งมีรูปป้ัน	“ฮาจิโกะ”	หรือเจา
หมาแสนซื่อสัตยฮาจิ	ที่เฝารอคอยเจานายหนาสถานีชิบูยา	ตราบจนวันตายของมันและใหทานไดเดินเลนชอป
ป้ิงไปกับหางฯเปิดใหม	เมื่อเมษายน	2012	น่ันคือ	SHIBUYA	HIKARIE	เป็นอาคารใหมที่สรางทดแทน	Shibuya
Tokyo	Bunka	Kaikan	Building

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นชนเมืองเล็กๆ	มีประชากรอาศัยอยูราวสองแสนคน	แตสถานที่ทองเทียว
น้ันมีมากมาย	ทั้งวัดพุทธไมตํ่ ากวา	65	แหง	ศาลเจาชินโตอีก	19	แหงเพราะคา
มาคุระเคยเป็นเมืองหลวงเกานานถึง	141	ปี	คามาคุระถูกรุกรานจากโมโกเลีย
ในชวงราชวงศหยวนถึง	2	ครั้งแตก็ตองแพกลับไปทั้งสองครั้งจากภัยธรรมชาติ
ใตฝ ุน	และน้ันก็เป็นที่มาของความศักดิส์ิทธิข์องพระใหญที่ชวยปกปักรักษา
เมืองแหงน้ีจากการรุกรานของมองโกล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ไดบุทสึ	ถาแปลตรงๆตัวก็คือ	“พระพุทธองคใหญ”	เป็นพระพุทธรูปที่สรางขึน้ใน
สมัยคามาคุระ	จึงมีชื่อเรียกอื่นๆวา	“คามาคุระ	ไดบุทสึ”	ประดิษฐานอยูภายใน
วัดโคโตกุ	เมืองคามาคุระ	จังหวัดคานางาวะ	องคปัจจุบันน้ันทําจากสําริด
ความสูงรวมฐานประมาณ	13.35	เมตร	ที่เห็นองคพระเป็นสีเขียวน้ันเกิดจาก
โลหะสําริดทําปฏิกิริยากับอากาศที่มีทั้งฝนและหิมะ



รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

กรุงโตเกียว	เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ป ุน	โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ	ซึ่ง
แปลวาปากแมน้ํา	เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ป ุนในปี	1868	ก็ถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็นโตเกียว	ซึ่งแปลวาเมืองหลวงทางตะวันออก

ศาลเจาเกาแกอันศักดิส์ิทธิ	์และเป็นที่เคารพของคนโตเกียว	สรางขึน้โดยจัก
พรรดิเมจิ	และมเหสีโชโกะ	ในปี	1920	ในชวงวันปีใหมคนโตเกียวนิยมมาขอพร
ที่ศาลเจาแหงน้ี	ซึ่งตั้งอยูใจกลาง	“สวนโยโยกิ”	สวนที่มีตนไมนานาพรรณถึง	1
แสนตน	ทําใหดูเหมือนกับวาศาลเจาแหงน้ีตั้งอยูภายในป า

นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว	ยังเป็นศูนยรวมของเด็กวัยรุนที่แตงหนา
แตงตัว	กันแบบที่เรียกไดวาหลุดโลกมาอวดโฉมกัน	โดยเฉพาะวันอาทิตย	เด็ก
เหลาน้ีจะมารวมตัวกัน	มีทั้งแนว	แฟนตาซี	ปีศาจ	คิขุอาโนเนะ	เป็นสีสันใหกับ
ถนนสายน้ี

ชิบูยาน้ันไดรับฉายาวาเป็น	Shopping	District	แหงโตเกียว	และของญี่ป ุน	ที่
ผูคนทั่วโลกรูจักกันเป็นอยางดี	นอกจากน้ีก็ยังเป็นแหลงรวมของความบันเทิง
หลากหลายชนิด	แฟชั่นใหมๆ	ที่อัพเดทตลอดเวลา	คาเฟที่ชวนแฮงคเอาทอยาง
ยิ่ง	ไปจนถึงรานอาหารอรอยๆ	ที่แทรกตัวอยูมากมาย

	นําทานเขาสูที่พัก	AKASAKA	VIEW	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	บาย	
ใหทานไดเลือก	อิสระชอปป้ิง	หรือซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด	รวมคาเดินทางโดยรถไฟ

(ราคาผูใหญจายเพิม่	3,000	บาท	ราคาเด็ก	2,400	บาท)	เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนห
แหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย	ใชทุนในการกอสราง	600	ลานเยน	โดยการถมทะเล	ทานจะได
สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ	เชน	ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ	SPACE	MOUNTAIN,
ระทึกขวัญกับ	HAUNTED	MANSION	บานผีสิง,	ตื่นเตนกับ	SPLASH	MOUNTAIN,	น่ังเรือผจญภัยในป ากับ
JUNGLE	CRUISE,	เยือนบานหมีพูห,	ตะลุยอวกาศไปกับ	BUZZ	LIGHTYEAR’S	ASTRO	BLASTERS,	เขาไป
อยูในโลกแหงจินตนาการกับการตูนที่ทานชื่นชอบ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย	

อิสระเต็มวัน	หรือ	เลือกซื้อทัวรโตเกียวดิสนียแลนด	เชิญทานพบกับความ
อลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย
สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ	อาทิ	ทาทายความมันสเหมือนอยูใน
อวกาศไปกับ	SPACE	MOUTAIN,	ระทึกขวัญกับ	HAUNTED	MANSION	บาน
ผีสิง,เป็นตน	หรือ	อิสระในเมืองโตเกียว	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง	หรือ
ชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงช
อบป้ิงชื่อดัง	ยานฮาราจูกุ	ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับรานคา
หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ	และ	โอโมเตะซันโด	อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบู
ยา”	รานคามากมาย	มากกวา	100	รานคา

	นําทานเขาสูที่พัก	AKASAKA	VIEW	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
นําทานเยี่ยมชม	วัดอาซากุซา	วัดที่เกาแกที่สุดในโตเกียว	ภายในประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคําที่ชาว

ญี่ป ุนนิยมมาสักการะบูชา	และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญของโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตร
นําทานชม	หอคอยโตเกียวสกายทรี	(ชมวิวทีค่วามสูง	450	เมตร)	แลนดมารคแหงใหมของโตเกียว	ได

รับการยกยองใหเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกดวยความสูงถึง	634	เมตร	ดานในเป็นทั้งสถานีสงสัญญาน	จุดชม
วิว	และรานคา
ชวงบาย	
นําทาน	ลองเรือสุมิดะ	TOKYO	CRUISE	ใหบริการโดย	Tokyo	Cruise	Ship	มีเสนหทางวิ่งในบริเวณอาว

โตเกียวโดยมีทาเรือที่เทียบทาบนเกาะที่สรางขึน้ดวยน้ํามือของมนุษยและเป็นที่รูจักกันดีของนักทองเที่ยวอยาง
เกาะ	Odaiba
ชมยานโอไดบะ	ยานที่เกิดจากการถมทะเลในอาวโตเกียว	แลวสรางเป็นแหลงรวมทั้งศูนยการคาโรงแรม

อาคารสํานักงานตางๆไวมากมาย	และยังเป็นจุดชมสะพานสายรุงแหงมหานครโตเกียวดวย
ใหทานอิสระ	ชอปป้ิงหาง	Venus	Fort	หางแบบ	Indoor	ตกแตงที่สวยงาม	คลายกับเมืองเวนิสที่มีที่เปลี่ยนสี

ไดตามชวงเวลาของวัน	มีราน	Outlet	รวมกันอยูที่ชั้น	3	ของหางประมาณ	50	รานคามีแบรนดทั้งจากประเทศ
ญี่ป ุนและตางประเทศ
นําทานเดินทางสู	สนามบินฮาเนดะ	ตอเครื่องไปยังสนามบินชางฮี	สิงคโปร	เพื่อเดินทางกลับ	โดยสายการ

บินสิงคโปร	เเอรไลน	เทีย่วบินที	่SQ	635	(22.55	–	05.00+1)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นหอที่เพิ่งสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว	ตั้งอยู
ใจกลางของ	Sumida	City	Ward	ไมไกลจาก	วัดอาซากุสะ	มีความสูงถึง	634
เมตร	บริเวณรอบๆเป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในน้ัน

น่ังเรือซุยโจบัสสูโอไดบะ	โดยเรือที่ใหบริการบนเสนทาง	Asakusa-Odaiba
Direct	Line	จะเป็นเรือในแบบ	Himiko	ที่ออกแบบโดยนักวาดการตูนชื่อดัง
อยาง	Leiji	Matsumoto	จากผลงานการตูนเรื่องดังอยาง	เรือรบอวกาศยามา
โตะ	ที่โดงดังอยางมากในอดีต	ทําใหเรือน้ันมีรูปรางหนาตาลํ้าสมัยและเหมือน
ในการตูนอยางมาก	ซึ่งหากใครที่เคยชมการตูนเรื่องน้ีรับรองไดเลยวาจะตอง
ชื่นชอบอยางมาก	โดยภายในเรือน้ันจะมีที่น่ังเป็นแบบโตะอาหารขนาดเล็กที่
ตั้งหันหนาออกไปทางหนาตาง	สวนกลางน้ันเป็นกระจกดานไวสําหรับเปิดแสง
ไฟสีมวงสวยงามในชวงคํ่ าๆ	โดยมีเคานเตอรบารและที่น่ังแบบโซฟาครึ่ง
วงกลมอีกดวย	สวนเพดานดานบนน้ันเป็นกระจกใสทั้งหมด	ซึ่งคุณสามารถ
มองเห็นทองฟาใสๆ	ไดอยางชัดเจน	นอกจากน้ีแลวบริเวณดานหลังก็จะมี
ดาดฟาใหออกไปชมวิวทิวทัศนสองขางทางของแมน้ําสุมิดะ	แมน้ําสายสําคัญ
และเกาแกอยางมากของโตเกียวที่ตลอดสองขางแมน้ําจะพบทั้งตึกรามบาน
ชองที่สวยงามและบรรยากาศที่แสนจะชิล	จนเวลาในการเดินทาง	50	นาทีน้ัน
ดูสั้นลงทันตาเห็นเลยทีเดียว	โดยเรือจะมาจอดใหที่	Odaiba	Sea	Side	Park
ซึ่งอยูใกลกับสะพายสายรุง	หรือ	Rainbow	Bridge	เป็นอยางมาก

เป็นเกาะถมที่สรางขึน้มาจากการถมทะเล	ซึ่งเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการ
คาโดยเฉพาะของสินคา	Electronic	และ	Modern	Culture

เป็นหางสรรพสินคาในโอไดบะ	ที่ออกแบบมาใหแตกตางจากหางอื่นๆในระ
แวกเนนไปทางอิตาลีซึ่งใหประสบการณการชอปป้ิงที่แปลกใหม



รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย	

เป็นทาอากาศยานนานาชาติของประเทศญี่ป ุน	ตั้งอยูที่เมืองโตเกียว	ในอดีต
เคยเป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของญี่ป ุน	กอนที่จะยายไปที่สนามบินนา
ริตะ	สนามบินฮาเนดะ	เปิดใหบริการสําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ	ซึ่งมุงสู
จุดหมายปลายทางกวา	25	แหงใน	17	ประเทศ

ชวงเชา	
07.10	น.	ออกเดินทางเพื่อกลับสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	สิงคโปร	เเอรไลน	เทีย่วบินที	่SQ	970
08.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

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

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานเงื่อนไขใหละเอียดกอนทําการจองทัวรและชําระมัดจํา
การเดินทางในแตละครั้งตองมีจํานวนผูรวมเดินทาง	10	ทานขึน้ไป
ทางบริษทัฯ	ไมมีน้ําดื่มบริการ
โรงแรม	อาหาร	ยานพาหนะ	การบริการ	ทุก	พีเรียดมาตราฐานเดียวกัน	แตราคาทัวรแตกตางกันเน่ืองจาก	ตรงวัน

หยุดยาวเทศกาลสําคัญทั้งของไทยและญี่ป ุน	ราคาโรงแรมและตัว๋เครื่องบินจะสูงกวาปกติ
เน่ืองจากโรงแรมที่พักของญี่ป ุนสวนใหญเป็นเตียงแฝด	(	TWIN	)	ลูกคาที่ตองการพักเป็นเตียงเดียวพักคู	(

DOUBLE	)	บางโรงแรมอาจมีคาใชจายเพิ่มและแปลนโรงแรมสวนใหญหองพักที่ประเภทหองตางกันจะไมอยูใกลกัน
ทางสายการบินไมรับจองที่น่ัง	Long	leg	ลูกคาจะตองชี้แจงเหตุผลหนาเคารเตอรเช็คอินดวยตัวทานเอง
ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได	ทางสายการบินไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อผูเดินทางทุก

กรณีและทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาบริการเน่ืองจากทางบริษทัฯ	ชําระคาตัว๋เครื่องบิน	โรงแรม	ยาม
พาหนะ	และ	อาหารไปลวงหนาแลว

การชําระเงิน
สงใบจองทัวรและชําระเงินมัดจําภายใน	3	วันนับจากวันที่จอง	เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของทาน
ยุโรป	ทานละ	20,000	บาท
ญี่ป ุน	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด	จีน	เกาหลี	เวียดนาม	สิงคโปร	พมา	ทานละ	10,000	บาท
ชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมดลวงหนา	14	วันกอนเดินทาง
ชวงเทศกาล	หรือ	High	Season	(เทศกาลปีใหม	ตรุษจีน	ตลอดเดือนเมษายน	วันแรงงาน	และตลอดเดือนตุลาคม

ตองชําระลวงหนา	21	วันกอนการเดินทาง
หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามกําหนดวันดังกลาว	ทางบริษทัฯ	ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข

และขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

คาตัว๋เครื่องบินไป	–	กลับ	ชั้นประหยัด	(ทานตองเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน)	สายการบิน	และเสนทางตาม
ระบุใน	รายการเทาน้ัน
คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันตามรายการทัวร	ทางบริษทัฯ	คิดอัตรา	ณ	วันที่	28	ตุลาคม	2558
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกลาว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตาม

ความเป็นจริง
คาพาหนะรับสง	และคาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการที่ระบุเทาน้ัน
คาโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา	หองพักหองละ	2-3	ทาน
คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเทาน้ัน
สายการบินไทย	กําหนดให	น้ําหนักกระเปาเดินทางทานละ	1	ใบ	น้ําหนักไมเกิน	30	กก.	สวนกระเปาใบเล็กอยูใน

ความดูแลของทานเอง	น้ําหนักไมเกิน	7	กก.
หากทานเดินทางดวยสายการบินอื่น	ตองตรวจสอบน้ําหนักของสัมภาระอีกครั้งกับพนักงานขาย
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	และคารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ

วงเงินทานละ	500,000	บาท	ของ	บริษทัประกันภัยไทยวิวัฒน	จํากัด
หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทางจํานวน	1	ทาน
สมนาคุณทุกทานดวยกระเปา	ทานละ	1	ใบ

คาทําหนังสือเดินทางหรือพาสปอรต
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการเชนคาโทรศัพท,	คาซักรีด,
คาเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษทัฯจัดใหเป็นตน
คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวาสายการบินกําหนดคือ	30	กิโลกรัมตอทาน



คาธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสําหรับคนตางดาวที่กลับเขาประเทศ
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
คาภาษีทองเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

ตัว๋เครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป	-	กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับทานจะ

ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ	และการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบินเป็น	ผูกําหนด	ซึ่ง
ทางบริษทัฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	ถาทางบริษทัฯ	ได	ดําเนินการออกตัว๋
เครื่องบินไปแลว	ผูเดินทางตองรอREFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน	และหาก	ทานไมแนใจในวันเดินทาง
ดังกลาว	กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ	เพื่อยืนยันในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินสามารถ	ทํา	REFUND	ไดหรือไมกอนที่ทาน
จะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน
การเดินทางเป็นหมูคณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุป	สามารถสะสมไมลกับเครือ	Star	Alliance	ได	50%	,

ออสเตรียนแอรไลน	100	%,สวนสายการบิน	ฟินแอร	,	ลุฟฮันซา	,	สแกนดิเนเวียนแอรไลน	,	สิงคโปรแอร	ไลน	ขึน้อยู
กับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินน้ัน	ๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมด	เป็นสิทธิข์องสายการ
บินเทาน้ันการเดินทางของสายการบินอื่นๆ	สามารถสะสมไมลไดตามเงื่อนไขของสายการบินน้ันๆ
คาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันวินาศภัยทางอากาศ
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม	ณ	วันที่ลาสุดที่มีการปรับคาธรรมเนียมหากสายการบินมีการ

ปรับขึน้ราคาในภายหลัง	ถือเป็นคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง	ณวัน
ที่ออกตัว๋
กระเป าและสัมภาระเดินทาง
–	น้ําหนักกระเปาและสัมภาระเดินทาง	สายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบินคือ	30	กิโลกรัม	(สําหรับ	ผู

โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class	Passenger)	หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน	สายการบินมีสิทธิเ์รียกเก็บคาระวาง
น้ําหนักเพิ่มได
–	กระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และ	มีความกวาง

+ยาว+สูง	ไมเกิน	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร	(18	น้ิว)
–	ในบางรายการทัวร	ที่ตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ	หรือสายการบินอื่น	น้ําหนักของกระเปาอาจจะ

ถูกกําหนดใหตํ่ า	หรือสูงกวามาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	ซึ่งผูเดินทางสามารถตรวจ
สอบไดจากพนักงานขายดวย	ตัวเอง

1.	การเลื่อนการเดินทาง	หรือ	การยกเลิกการเดือนทางน้ัน	ตองแจงบริษทัฯเป็นลายลักษณอักษร	(แฟกซ/อีเมล)	ใน
วันทําการคือ	จันทร-เสาร	ตั้งแตเวลา	09.00-17.30	น.
2.	หากทานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง	แตทานสามารถหาพูดเดินทานมาแทนได	โดยสามารถยื่น

ขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา	ทางบริษทัฯ	ขอคิดคาใชจายเพิ่มคือวีซา	และคาเปลี่ยนชื่อตัว๋เครื่องบินเทาน้ัน	ทั้งน้ีตอง
ไมอยูในเงื่อนไขตัว๋ที่ไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ	และไมอนุญาตใหคืนบัตรโดยสาร
3.	(ในกรณีตองขอวีซา)	หากทานยกเลิกการเดินทาง	อันเน่ืองมากจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับ

การพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตาม	อันเป็นการพิจารณาจาดสถานทูต	ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการ
ยกเลิกพรอมกันทั้งหมด	ใหถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตนในกรณีที่ทานไมแนใจ
วาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา	ทางบริษทัฯขอแนะนําใหทานยื่นวีซาแบบเดี่ยว	ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นวีซาเป็น
คณะ																																																																																																																																																																																																							
	
เก็บเงิน	กรณีเลื่อน	หรือ	ยกเลิกการเดินทาง	(ชวงไมใชเทศกาล)	
ยกเลิกกอนวันเดินทาง		นอยกวา	10	วัน	ยึดคาทัวรทั้งหมด	100%
ยกเลิกกอนวันเดินทาง	11	-	15	วัน	ยึดคาทัวร	50%
ยกเลิกกอนวันเดินทาง	16	-30	วัน	ยึดคามัดจําทั้งหมด	100%
ยกเลิกกอนวันเดินทาง	31-	45	วัน	ยึดคามัดจํา	50%
ยกเลิกกอนวันเดินทาง	45		-	60	วัน	คืนทั้งหมด
ยกเลิกกอนวันเดินทาง	มากกวา	60	วัน	คืนทั้งหมด
การเดินทางชวงเทศกาล	เชน	ปีใหม	สงกรานต	และอื่นๆ	โรงแรม	หรือสายการบิน	อาจเรียกเก็บคาใชจายเร็วขึน้



ทําใหมีคาใชจายเกิดขึน้ไมตรงตามตาราง	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายตามจริง	หรือไมคืนเงินทั้งหมดทุก
กรณี	***
เก็บเงิน	กรณีเลื่อน	หรือ	ยกเลิกการเดินทาง	(ชวงเทศกาล)	
ยกเลิกกอนวันเดินทาง		นอยกวา	10	วัน	ยึดคาทัวรทั้งหมด	100%
ยกเลิกกอนวันเดินทาง	11	-	15	วัน	ยึดคาทัวร	100%
ยกเลิกกอนวันเดินทาง	16	-30	วัน	ยึดคามัดจําทั้งหมด	75%
ยกเลิกกอนวันเดินทาง	31-	45	วัน	ยึดคามัดจํา	100%
ยกเลิกกอนวันเดินทาง	45		-	60	วัน	ยึดคามัดจํา	50	%	

ยกเลิกกอนวันเดินทาง	มากกวา	60	วัน	คืนทั้งหมด


