
 

 

รหัสทัวร SPJ1903219 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา – เกียวโต - โตเกียว 6 วัน 4 คืน (JL) 
ขึ้นกระเชา ณ ลานสกีชมวิวภูเขาไฟฟูจิ -หมูบานโบราณชิราคาวาโกะ (มรดกโลก)  
กระเชาชินโฮตากะ -โตเกียวดิสนียแลนด 
 

 
 



 

 

 
19.30 น.        คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 เคานเตอร 
R ประตูทางเขาเบอร 6 

สายการบินเจแปนแอรไลน (JL) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ 

22.55 น.        นําคณะออกเดินทางสู  ประเทศญี่ปุ �น โดย สายการบินเจแปนแอรไลน (JL) 
เท่ียวบินที่  JL 728  

 
       

 
  
   
  
                     
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 1   วันแรกของการเดินทางแหงความสุขที่จะสรางความทรงจําสุดประทับใจ -สนามบินสุวรรณภูมิ 
            –สนามบินคันไซ (ประเทศญี่ปุ�น) 



 

 

 
06.05 น.       คณะเดินทางถึง สนามบินคันไซ จังหวัดโอซากา 

ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.กรุณา
ปรับนาฬิกาทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัด
หมาย) สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ �นไมอนุญาตใหนํา 
อาหารสด จําพวก เนื ้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ หลังจาก
ผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว  นําทาน
ขึ้นรถโคชเพื่อเดินทางสู ปราสาทโอซากา OSAKA 
CASTLE (Inside)  ปราสาทโอซากา แลนดมารกอันดับหนึ่งของเมืองโอซากาที่ไมวาใคร
ก็ตองมาเยือน นับเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซากาดวยความ
ยิ่งใหญอลังการของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชั้น หอมลอมดวยกําแพงหิน คูน้ํา ไปจนถึง สวนนิชิ
โนมารุ ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ มองแลวดูตัดกับความเปนเมืองทันสมัยที่อยูรายลอม
จากตึกอาคารทันสมัย ทําใหความรูสึกเหมือนเปนปราสาทโบราณท่ีหลุดเขามาในยุคปจจุบัน  
ปราสาทโอซากามีดวยกัน 8 ชั้น  ซึ่งการเลือกชมปราสาทโอซากานั้น จะเริ่มจากการขึ้น
ลิฟตไปชั้น 5 แลวเดินขึ้นไปจนถึงชั้น 8 จากน้ันคอยๆเดินลงมาทีละช้ันก็ได แตตองรอคิวขึ้น
ลิฟตซึ่งเวลาคอนขางจะรอนาน หรือถาไมอยากรอคิวขึ้นลิฟต ก็สามารถเลือกที่จะเดินขึ้น
บันไดไลจากชั้น 1 ไปยันชั้น 8 ก็ได ซึ่งชั้น 8 เปนสถานที่ดูวิวเมืองโอซากาไดแบบ 360 
องศาเลยทีเดียวและถัดลงมาก็จะเปนพิพิธภัณฑ ที่เลาถึงประวัติศาสตรในยุคสงคราม ซึ่งมี
การนําเสนอที่นาสนใจ เปนการผสมผสานระหวางวิดีโอกับฉากประกอบ  สวนชั้น 3 และ 4  
ทางทีมงานและผูดูแลของทางปราสาทโอซากา       ไมอนุญาตใหถายภาพหรือวิดีโอ  

 
  

 
 
 
  
 

 

 DAY 2   สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซากา (ดานในรวมคาเขา) - หางโดทงพลาซา (ตึกซูโม)  
             – เรียนรูพิธีชงชาญี่ปุ�นตนตาํรับแถบคันไซ -ศาลเจานัมบะ ยาซากะ  
             – ชอปปم�งยานชินไซบาชิแหลงชอปปم�งที่ใหญที่สุดในโอซากา  (-/L/-) 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (1)   
บาย จากนั้นนําทานเดินทางสู หางโดทง พลาซา DOTON PLAZA  ตั้งอยูในยานชินไซบาชิ 

แหลงชอปปم�งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา เพิ่งเปดตัว 
อยางเปนทางการไปเมื่อเดือนเมษายน 2017 นี่เอง 
ดวยรูปแบบอาคารที่ทันสมัยบวกกับที่ตั้งซึ่งอยูติดกับ
ถนนใหญ ท ําให ม ีความโดดเด นสะด ุดตา จน
กลายเปนจุดนัดพบแหงใหมของยานนี้ไปแลว และ
เปนแหลงชอปปم�ง
มอลลที่เนนรานคา
ปลอดภาษ ี  และ

เปดทําการตั้งแตเวลา 10.00-21.30 น. โดยบริเวณช้ัน 1 
จะเปนรานนาฬิกา, เครื่องประดับ, แวนตา, รานจําหนาย
สุรา และรานอาหาร บริเวณชั้น 2 ยังจัดเปนโซนพิเศษไว 
ไมวาจะเปนรานเชากิโมโน, เครื ่องสําอาง, โสม, ราน
จําหนายสินคาเกี่ยวกับตัวการตูน และหองเรียนชงชาตนตํารับฉบับคันไซ สวนบริเวณชั้น 3 
จ ะ เ ป  น ร  า น จ ํ า ห น  า ย ย า  แ ล ะ สิ น ค  า เ บ ็ ด เ ต ล ็ ด  จ า ก นั ้ น น ํ า ท  า น ไ ป ยั ง  

ศาลเจานัมบะ ยาซากะ ตั ้งอยูในยานนัมบะของ
เมืองโอซากา สามารถเดินเทาจากจุดถายรูปยอด
ฮิตอยางป�ายโฆษณากูลิโกะประมาณ 15 นาที
เทานั้น มีเอกลักษณที ่โดดเดนอยางหัวสิงโตปم�น
หนาตาดุดันขนาดใหญตั้งอยูดานหนา ดวยความสูง 
17 เมตร ความกวาง 11 เมตรและความลึก 7 
เมตร โดยเชื ่อกันวาปากของสิงโตตัวใหญนั ้นจะ
สามารถกลืนกินสิ่งไมดีตางๆ ปดเป�าความชั่วรายให

หายไป และนําพามาโชคลาภเขามา ซึ่งกลายเปนที่นิยมสําหรับนักทองเที่ยวที่จะมาสักการะ
ขอพระเรื่องการเรียนหรือดานการงานใหเกิดความสําเร็จตามที่มุงหวัง อีกทั้งดวยงานปم�น
สิงโตที่มีเอกลักษณโดดเดนแมจะมีใบหนาทาทางที่จะดูดุไปอยูบางก็กลายเปนจุดถายรูป
ยอดนิยมสําหรับผูคนที่มาเยือนศาลเจาแหงน้ีเลยทีเดียว  



 

 

จากนั้นนําทาน ช็อปปم�งยานมินามิ นัมบะ และยานชินไซบาชิ ตั้งอยูทางตอนใตของเมือง
โอซากา เรียกไดวาเปนยานสุดฮอตของเหลานักทองเที่ยวเลยก็วาได บอกเลยวาถามาโอ
ซากาแลว ไมมาเที่ยวยานนี้ถือวามาไมถึง เนื่องจากเปนยานศูนยกลางการชอปปم�งที่ใหญ
ที่สุดของเมืองโอซากาและภูมิภาคคันไซทีเดียว แถมยังมีแลนดมารกของเมืองอยาง     เจา

ป�ายกลูลิโกะอยูที่ยานนี้อีกดวย โดยจะมีหลายชอปปم�งสตรีทรวมตัวกันอยูระหวางสถานี
รถไฟนัมบะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิ เปนศูนยรวมแหลงบันเทิงตางๆ รานอาหาร และ
หางสรรพสินคามากมายใหไดเลือกชอปกันอยางจุใจ 

คํ่า เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
  นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม FP HOTEL SOUTH NAMBA  หรือ เทียบเทา  

 
  

 
 
 
 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(2) 
 จากนั้นนําทานมุงหนาเดินทางเขา เมืองเกียวโต เพื่อนําทานไปยัง ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ 

หรือที่บางคนเรียกกันวาศาลเจาเสาแดง ศาลเจาสุนัขจิ้งจอก เปนศาลเจาศาสนาชินโต สราง
ขึ้นเพื่ออุทิศใหกับเทพเจา Inari เทพเจาแหงการเพาะปลูก สรางขึ้นในป ค.ศ. 711 ตั้งอยู
ทางทิศใตของเกียวโต บริเวณเขาอินาริ ที่นี่เปนหนึ่งในที่เที ่ยวยอดฮิตของเกียวโต ดวย
เอกลักษณของศาลเจาที่มีเสาโทริอิสีแดงนับพันตน มากที่สุดกวาศาลเจาอื่นๆ ในเกียวโต 

DAY 3      เมืองเกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ (ศาลเจาจิ้งจอก) - วัดคินคะคุจิ (วัดทอง)  
                - วัดคิโยะมิซุ (วัดนํ้าใส) - ถนนคนเดินยานฮิกาชิยามา – เมืองกิฟุ  (B/L/D)       



 

 

และยังเดินทางสะดวกดวยการนั่งรถไฟมาลงที่สถานี Inari ออกจากสถานีก็เจอกับศาลเจา
เลย รูปปم�นสุนัขจิ้งจอก ท่ีหนาศาลเจา มีความเช่ือวาเปนผูสงสารของเทพเจา 

 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (3)   
บาย จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง ที่คนไทยทั่วไปรูกันในชื่อวาวัดทอง 

สาเหตุที ่คนสวนมากเรียกวัดนี ้วาวัดทองนั่นก็
เพราะวาอาคารหลักของวัดนี ้มีส ีทองเหลือง
อรามตั้งโดเดนเปนสงาอยูทามกลางนํ้า เรียกได
วาดังขนาดกลายเปนอีกหนึ่งสัญลักษณหนึ่งของ
สถานที่ทองเที่ยวในเมืองเกียวโตเลย และดวย
สถาปตยกรรมที่งดงามลํ้าคานี่เองจึงทําใหไดรับ
การขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกใหเปนมรกดโลกในป 
ค.ศ. 1994 เดิมทีนั้นวัดแหงนี้ถูกสรางมาเพื่อ
เปนที่พํานักของทานโชกุนอาชิกากา โยชิมิสุ และยังมีไวเพื่อรับรองแขกระดับสําคัญๆ 
ภายหลังที่ทานเสียชีวิตก็มีการยกที่พักแหงนี้ใหกลายมาเปนวัดในนิกายเซน ซึ่งก็กลายมา

เปนวัดวัดคินคะคุจิอยางปจจุบัน และดวย
ความงดงามตระการตาจ ึงกลายมาเปน
ตนแบบของวัดกินคะคุจิหรือวัดเงินที่ถูกสราง
โดยหลานชายของโชก ุนในเวลาต อมา 
หลังจากน้ันนําทานไป วัดคิโยะมิซุ หรือที่รูจัก
กันในชื่อ วัดน้ําใส นับเปนวัดที่ไมไดมีช่ือเสียง
โดงดังในระดับจังหวัด เนื่องจากการที่วัดมี
สถาปตยกรรมโบราณที่งดงามชวนตะลึงจน
ยูเนสโกไดบันทึกใหวัดแหงนี้ขึ้นเปนมรดกโลก 

ซึ่งที่มาของชื่อวัดนํ้าใสก็มาจากการที่วัดแหงนี้นั้นไดถูกสรางขึ้นป ค.ศ. 780 แลวไดมีนํ้าที่



 

 

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากนํ้าตกโอโตวะ ไหลผานตัววัดนั่นเอง จุดที่ถือวาเปนไฮไลทการ
ทองเที่ยวของที่นี่ก็คงไมพน อาคารไมขนาดใหญที่แคการสรางก็นาทึ่งแลว เพราะการสราง
ทั้งหมดน้ีไมมีการใชตะปูใดๆท้ังสิ้น ถือเปนภูมิปญญาของคนโบราณท่ีสุดยอดจริงๆ เสาของ
อาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสรางใหยื่นออกไปภายนอกทําให
บริเวณน้ีเปนจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูตางๆ และเปนจุดชมซากุระและ
ใบไมแดงที่ขึ้นชื่อของเกียวโตอีกดวย จากนั้นนําทาน ช็อปปم�งยานฮิกาชิยามา ถือไดวาเปน
ยานการคาที่ฮอตฮิตมากแหงหนึ่งของเมืองเกียวโต โดยยานนี้จะตั้งอยูบริเวณที่เปนเนินเขา
ทางตะวันออกของเกียวโต เต็มไปดวยรานคาจํานวนมาก ไมวาจะเปนรานอาหาร รานของ
กินเลน รานขายสินคาตางๆและรานขนมพื้นเมือง พูดไดเลยวามีใหเลือกเยอะแยะเต็มไป
หมด สิ่งที่ทําใหยานนี้มีเสนหมากที่สุดก็นาจะเปนรูปแบบอาคารบานเรือนรานคาที่ยังคง
ความเกาแกเปนสไตลโบราณ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณระหวางวัดนํ้าใสหรือคิโยะมิสุ ไป
จนถึงศาลเจายาซากะ ที่จะแมจะเปนถนนแคบๆแตบอกเยวาเด็ดตรงที่ตัวบานเรือนที่เรียง
รายตลอดเสนทางจะเปนรูปแบบสถาปยกรรมโบราณด้ังเดิมของญี่ปุ�นที่ทําจากไมลวนๆแลดู
มีมนตรขลังดึงดูดใจแบบบอกไมถูก จนทําใหกลายเปนยานที่สมกับเปนสวนหนึ่งของเมือง
มรกกโลกอยางเกียวโตจริงๆ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หรือ โรงแรมที่พัก(4) 
  นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม HIDA TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL 
PLAZA  หรือ เทียบเทา  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(5) 

นําทานเดินทางสู กระเชาชินโฮตากะ อีกหนึ่งแหลงทองเที่ยวแลนดมารกยอดฮิตของโอคุฮิ
ดะ ที่บอกเลยวามาโอคุฮิดะแตไมมาขึ้นกระเชาน่ี
ถือวาพลาด เพราะที่นี ่นั ้นเรียกไดวาเปนหนึ ่งใน
กระเชาที่เปนเอกลักษณที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ
ญี่ปุ�น โดยจะขึ้นไปยังบนยอดเขาโอคุโฮตาเกะดา
เกะ วิวที่จะไดเห็นเวลาขึ้นกระเชานี่ดีงามมากๆ 
แบบวาทั ้งสวยทั ้งสูงแบบไมตองเหนื ่อยปนให
ลําบาก เนื่องจากความสูงของยอดเขาแหงนี้ทําให
การปนเขานั้นจะตองเปนผูมีประสบการณและมี
ความเชี่ยวชาญเทานั้น แตคนทั่วๆไปก็สามารถเห็นวิวสวยๆไดเพียงแคขึ้นกระเชา การขึ้น

กระเชานั ้นรวมๆแลวจะมีระยะทาง 1,000 
เมตร ไตระดับดานขางของเทือกเขาโฮทาเกะ 
ซึ่งจะมองเห็นทิวทัศนที่งดงามของภูมิภาคโอ
คุฮิดะ และยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ ภูเขาที่
ส ูงเป นอันดับสามของญี ่ป ุ �น  จ ุดเด นของ
กระเชาคือมีขนาดใหญสีสันสดใสดูวิวไปได
เพลินๆ โดยหลักๆแลวกระเชาจะแบงออกเปน 
2 ชวง คือชวงแรกระยะทาง 200 เมตร ไป
หยุดที ่สถานี Nabedaira Kogen Station 

บนสถานีนี้ประกอบดวยศูนยนักทองเที่ยว หองอาบนํ้าสาธารณะ รานอาหาร รานขายของท่ี
ระลึก อารตแกลเลอรี่เล็กๆ เสนทางเดินป�าและจุดขึ้นกระเชาชวงที่ 2 ซึ่งเปนกระเชาขนาด
ใหญ ระยะทาง 800 เมตรขึ้นไปยังสถานีดานบนที่ระดับความสูงประมาณ 2,150 เมตร 
สถานีบนสุดใหบริการรานอาหาร รานขายของที่ระลึก และดาดฟ�าชมวิวอันงดงามของภูเขา
และหุบเขา หากไมใชชวงหิมะตก ที่น่ีก็ยังเปนจุดเร่ิมตนเสนทางเดินเขาไปยังป�าอีกดวย 
 
 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร(6)   

 DAY 4    กระเชาชินโฮตากะ - เมืองเกาซันมาชิซูจิ – หมูบานชิราคาวาโกะ  
               – พิเศษ บุฟเฟ�ตขาปูยักษ+แชนํ้ารอนออนเซ็นธรรมชาติ     (B/L/D) 



 

 

บาย จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเกาซันมาชิซูจิ SANMACHI - SUJI  ในอดีตยานซังมาจิ 
เคยเปนศูนยกลางการคาขายที่เฟم�องฟูอยางมาก
ในสมัยเอโดะ โดยมีถนนที่เชื่อมระหวางสถานที่
สําคัญทั้ง ปราสาท, วัด และศาลเจา ปจจุบันยาน
นี้ไดกลายเปนสถานที่ทองเที่ยว สําคัญของเมือง
ทาคายามะ    ไดชื่อวาเปนถนนสายวัฒนธรรมที่
เป ดให  นักท องเท ี ่ยวได มาเท ี ่ยวชม สัมผัส
บรรยากาศยอนยุคที ่มีอาคารบานเรือนญี ่ปุ�น
โบราณสมัยเอโดะ เอกลักษณอีกอยางของที่นี่คือ 

อาคารบานเรือนตางๆ จะมีเฉพาะสีดําและสีนํ้าตาลเทานั้น โดยหากมีการปรับปรุงหรือ
สรางอาคารใหมก็ตองทาสีดําหรือสีนํ้าตาลเชนกันเพื่อรักษาบรรยากาศของยานนี้ไวให
ใกลเคียงในอดีต  จากนั้นนําทานไปยัง หมู บานโบราณชิราคาวาโกะ (มรดกโลก) 
SHIRAKAWAKO หมูบานชิราคาวาโกะ มีชื่อ
เต็มวา“กัสโชซึคุริ โอกิมาฉิ ชิราคาวาโกะ” (ใน
อดีต)เปนหมูบานชาวนาที่สรางทอดตัวขนานไป
กับแมนํ ้าโชคาวะ ในที ่ราบทามกลางขุนเขา
แวดลอมของจังหวัดกิฟุ แหงภูมิภาคชูบุ ดินแดน
รุมรวยวัฒนธรรมใจกลางญี่ปุ �น ชิราคาวาโกะ 
เปนหมูบานมรดกโลกอายุเกาแกกวา 250 ป มี
ความโดดเดนในเรื่องของการอนุรักษสิ่งกอสราง
ที่สําคัญของดินแดนอาทิตยอุทัย นั่นก็คือ สถาปตยกรรมแบบ    “กัสโซซึคุริ” อันโดดเดน
เปนเอกลักษณ กัสโซซึคุริ เปนการสรางบานดวยภูมิปญญาดั้งเดิมของคนโบราณที่น่ี 
เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันไดดีกับสภาพแวดลอมของธรรมชาติ โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาวที่
มีหิมะตกหนักสุมหนาทับถมกัน หลังคาที่ทําจากฟางขาว-หญาท่ีมัดสุมหนากันหลายช้ัน จะ
ชวยป�องกันความหนาวยะเยือกเขาสูภายในบาน ถือเปนอีกหน่ึงภาพวิถีชีวิตอันโดดเดนของ
ชาวชิราคาวาโกะ ซ่ึงเปนที่ตองตาโดนใจของนักเดินทางจากทั่วโลก 
  นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม JUST ONE HOTEL  หรือ เทียบเทา   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก พิเศษ บุฟเฟ�ตขาปูยักษ (7) 
หลังรับประทานอาหารใหทานได      แชนํ้ารอนออนเซ็นธรรมชาติ  เพ่ือผอนคลายความ
เมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต และใหผิวพรรณสวย(แชครั้งละประมาณ 20 นาที 
ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง) 
 



 

 

  
 
 
 
 
 

   
 เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(8) 

นําทานเดินทางสู ลานสกีฟูจิเทน ตั้งอยูบนฐานทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบฟู
จิทั้งหาและบนฐานทางตอนใต เรียกไดวาเปนอีกหน่ึง
ลานสกีที ่ไปเชาเย็นกลับโตเกียวไดสบายๆ คนที่
อยากชมวิวดีๆของภูเขาไฟฟูจินี่รับรองวาไมผิดหวัง
สก ีร ีสอร ทแห งน ี ้ม ีจ ุดส ูงส ุด 1,500 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล ตํ่าสุดสูง 1,300 เมตร ความลาดชัน
สูงสุด 32 องศานับวาระดับที่เหมาะสําหรับเลนสกี
มากๆ ระยะทางยาวที่สุด 1,500 เมตรที่น่ังใหบริการ
ทั้งหมด 4 ที่น่ัง  ที่สําคัญเสนทางใหเลือกเลนทั้งหมด 
7 เสนทางแบบวาที่นี ่เล็กพริกขี้หนูจริงๆสําหรับคนเลนไมเปนไมเปนปญหาเลย เพราะ
บริเวณรีสอรทมีพื้นที่ทั้งสําหรับผูเริ่มตนเลนสกีในระยะ 500 เมตรแรกจะมีความลาดชันตํ่า 
และไตระดับขึ้นไปเรื่อยๆ รวมถึงพื้นที่สวนขนาดใหญสําหรับเด็กเล็ก สามารถเลนรถเลื่อน 
หรือเรียนรูการเลนสกีขั้นตน นําทานขึ้นกระเชาไปชมวิวเก็บภาพหิมะขาวโพลนราวกับ
ปุยนุนที่ปกคลมุทั่วทั้งลานสกีพรอมวิวภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยุกับสภาพภูมิอากาศ) 

 DAY 5   สกีฟูจิเทน - ขึ้นกระเชา ณ ลานสกีชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยุกับสภาพภูมิอากาศ)  
              – ลองเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน - ศูนยจําลองแผนดินไหว - โอไดบะ - สะพานสายรุง  
              – หางไดเวอรซิตี้  (B/L/-) 



 

 

(ราคานี้ไมรวมอุปกรณการเลนสกี อุปกรณตางๆ หากทานลูกคาสนใน กรุณาติดตอไกด 
หรือ หัวหนาทัวรที่เดินทางไปกับทัวร) 
จากนั้นนําทาน ลองเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอะชิ
โนะโกะ HAKONE CRUISE ทะเลสาบอะชิโนะโกะ
หรือทะเลสาบฮาโกเนะเปนทะเลสาบอันเงียบสงบอันมี
ภูมิทัศนสวยงาม เพราะรายลอมไปดวยภูเขาและป�าไม
อันอุดมสมบูรณ ตั้งอยูในเมืองฮาโกเนะ มีลักษณะเปน
ทะเลสาบปลองภูเขาไฟที่ทอดตัวไปในแนวตะวันตก
เฉียงใตของแองภูเขาไฟรูปกระจาดฮาโกเนะ ซึ่ง
ทะเลสาบแหงนี้เปนสถานที่ยอดนิยมของนักทองเที่ยว
ที่มักจะมาลองเรือที่มีลักษณะคลายเรือโจรสลัดเพื่อชมทิวทัศนของภูเขาไฟฟูจิที่งดงามใน
ระยะไกล ซึ่งจุดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนที่สุดคือจุดที่อยูบริเวณใกลๆ กับประตูศาลเจา
ฮาโกเนะสีแดงสดที่จมน้ําอยู 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (9)   
บาย นําทานเดินทางสู  ศูนยจําลองแผนดินไหว  FUJINO EKI  เปนตัวแทนของการสง

ขอความไปถึงทุกคน ใหรับรูถึงผลกระทบจากภัย
พิบัติแผนดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายใน
มีหองจัดแสดงขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุก
มุมโลก หองแสดงภาพแผนดินไหวหองแสดง
เหตุการหลังแผนดินไหว หองจําลองแผนดินไหว     
หองอุทกภัย หองเขาวงกตกระจกโซนถายภาพกับ
ภูเขาไฟฟูจิ โซนความรูตางๆ และโซนชอปปم�งสินคา
งานฝมือญี่ปุ�นตางๆเชนมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑเครื่องปم�นดินเผา เครื่องสําอาง และของ
ฝากอีกมากมาย  



 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ยานโอไดบะ ODAIBA  คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง
และแหลงบันเทิงตางๆในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเปนที่นิยมในชวง
หลังของป 1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมที่สวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความ
เปนธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่สีเขียว  สถานที่ตางๆใน ยานโอไดบะ 
ไดแก  สะพานสายรุ ง, หาง Aqua City Odaiba, หาง Palette Town,หาง Venus 
Fort, หาง Diver City Tokyo Plaza  

 
 
 
 
 
 
 

 
คํ่า เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 

  นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือ เทียบเทา  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(10) 
 นําทานเดินทางสู วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ (วัดโคมแดง)  ASAKUSA TEMPLE 

เปนวัดพุทธที่นับถือเจาแมกวนอิม    วัดน้ี
เปนวัดที ่เกาแกที ่สุดในโตเกียว มีประวัติ
ความเปนมาวาเมื่อ ค.ศ. 628 มี 2 พี่นอง
ชาวประมง พบองคเจาแมกวนอิม ขนาดเล็ก
ที่แมนํ้าซูมิดะ (Sumida) แมนํ้าในยานอาซา
คุซะ และไดนํากลับเขาหมูบานในอาซาคุสะ 
ตอมาที่หมูบานนี้ก็ไดสรางวัดจากบานหลัง
หนึ่งเพื่อเปนที่เก็บรักษาองคเจาแมกวนอิม 

และหลังจากน้ันก็ไดสรางวัดเซ็นโซจิขึ้นใน ค.ศ. 
645 วั ด เซ ็ น โซจิ ถ ู กท ํ าลายลงในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 และหลังจากนั้นก็มีการ
สรางใหมขึ้นมาอีกเพื่อเปนสัญลักษณของการ
เกิดใหมและความสงบสุข เพื ่อเป นที ่ยึด
เหนี่ยวของชาวญี่ปุ�น จากนั้นใหทานเดินช็อป
ปم�งที่ ถนนนากามิเสะ หากเดินทางมาที ่วัด
เซนโซจิ หรือวัดอาซากุสะตองไดผานมาแวะ
กันชัวร เพราะเปนทางเดินทอดยาวจากถนน

หลักที่รถวิ่งเขาสูพื้นที่ภายในของวัดเน่ืองจากวัดอาซากุสะเปนวัดยอดนิยมของโตเกียวจึงทํา
ใหถนนเสนนี ้เปนถนนเสนที ่คึกคักเกือบตลอดเวลา ตัวถนนจะมีความยาวตลอดสาย
ประมาณ 200 เมตร แมวาจะดูไมไดยาวอะไรมากแตบอกเลยวารานเพียบตลอดทั้งสองฝم�ง 
ที ่เนนๆเลยก็ตรงของกินกับของที ่ระลึก ไมวาจะเปนชุดยูกาตะ, รมพับ, ขนมขบเคี ้ยว
หลากหลายชนิด เชน ขนมมันจุหรือขนมที่มีแป�งคลายกับโมจิ แลวมีไสขางใน ใหเลือกกัน
หลากหลายแบบ โดยรานคาตางๆมักจะใหเราชิมกอนที่จะซื้อได   จากนั้นนําทานเดินทางสู   

 DAY 6    วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี – Duty Free - ชินจุกุ  
               - ฮาราจุกุ - ชิบุยา – สนามบินฮาเนดะ  (B/-/-) 

หากทานใดไมตองการเที่ยวตามโปรแกรม สามารถซื้อตั๋วโตเกียวดิสนียแลนด หรือ 
ดิสนียซี  
(OPTION B) ได (ไมรวมคารถไฟแตมีไกดแนะนําการเดินทางขาไปให สวนขากลับทาง
เราจะไปรับทานเพ่ือเดินทางไปยังสนามบิน) 



 

 

โตเกียวสกายทรี   TOKYO SKY TREE  คือหอโทรทัศนโตเกียวสกายทรี ซึ่งตั้งอยูใจ
กลางของ Sumida City Ward ไมไกลจาก
วัดอาซากุสะมากนักแบบเดินมาก็ยังไหว ซึ่ง
เปนหอที ่เพิ ่งสรางขึ ้นมาใหมและยังเปน
เหมือนแลนดมารคสําคัญอีกแหงหนึ่งของ
เมืองโตเกียวเลยก็วาได ไมวาจะเพราะความ
สูงของตึกที่ทาชนทุกตึกดวยความสูงมากถึง 
634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบงเปนสอง
ขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 
450 เมตร เปนจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวย

ที่สุดอีกจุดนึงเน่ืองจากสามารถชมวิวไดรอบทิศ 360 องศา โดยไดรับการยอมรับใหโตเกยีว
สกายทรีเปนตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ�น ที่กินเที่ยวช็อปปم�งอยูในตึกแหงนี้ครบครันรวมทั้งยังมีอค
วอเรียมอยูในน้ันอีกดวย  จากน้ันอิสระทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่  DUTY FREE 

เที่ยง เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
บาย จากนั้นนําทานอิสระ ช็อปปم�งยานชินจูกุ แหลงบันเทิงและแหลงชอปปم�งขนาดใหญใจกลาง

เมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวมแฟชั ่นเกๆ 
เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานี
รถไฟชินจูกุที่เปนเหมือนศูนยกลางของยานน้ี 
ซึ่งเปนหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ�น ในแต
ละวันมีผู คนจํานวนมากถึง 2.5 ลานคนที่ใช
บริการสถานีแหงนี้ ทางดานตะวันตกยานนี้ที่
เต็มไปดวยตึกระฟ�าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรม
ชั้นนํา ตึกแฝดที่เปนสํานักงานรัฐบาลซ่ึงดานบน

ของตึกน้ีเปดใหประชาชมเขาชมฟรี สวนทางดานตะวันออกน้ันคือคาบูกิโชะ เปนยานที่เต็ม
ไปดวยหางสรรพสินคา,รานเครื่องใชไฟฟ�าขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิง
ยามราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ปุ�น   



 

 

 จากน้ันช็อปปم�งตอท่ี ยานฮาราจูก ุทานจะ
ไดพบกับการแตงตัวที่เปนเอกลักษณ แหวก
แนว ตามสไตลวัยรุ นญี ่ป ุ �น การแตงกาย
เลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆโอโม
เตะซันโด ราน Kiddyland ศูนยรวมของ
เลนหลากหลาย นารัก และแปลกๆ เหมาะ
สําหรับเปนของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุกตาบ
ลายด สนูปปم� คิตตี้ คาแรคเตอรตาง ๆ หรือ 
เกมส ของเด็กเลนที่หลากหลายใหทานได

เลือกชมเลือกซื้อหาอยางจุใจ ตอดวย ยานชิบูยา ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานคร

โตเกียวทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุมสาวชาวแดนปลาดิบ และหามุม
ถูกใจถายภาพคูกับ "ฮาจิโกะ" รูปปم�นสุนัขแสนรู ที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุม
สาว อัพเดทแฟชั่นจากรานคามากมาย มากกวา 100 รานคา และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่
เปนสัญลักษณของยานน้ัน 

คํ่า เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
หากทานใดไมตองการเที่ยวตามโปรแกรม สามารถซื้อตั๋วโตเกียวดิสนียแลนด หรือ ดิสนียซี 

(OPTION B) ได 
(ไมรวมคารถไฟแตมีไกดแนะนาํการเดินทางขาไปให สวนขากลบัทางเราจะไปรับทานเพื่อ

เดินทางไปยังสนามบิน) 
 

OPTION B : ซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด หรือ ดิสนียซี เพิ่มผูใหญทานละ 3,000 
บาท / เด็กตํ่ากวา 12 ป 2,000 บาท [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 



 

 

เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญ
ภัย ใชทุนในการกอสราง 600 ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลน
ในหลายรูปแบบ เชน 
 
 
 
 
 
 

 
• ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN  
• ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง  
• น่ังเรือผจญภัยในป�ากับ JUNGLE CRUISE 
• ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 
เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการกับการตูนที่ทานชื่นชอบของ WALT DISDEY เชน มิกกี้
เมาส, มินนี่เมาส,โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือ ชอปปم�งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและ
อีกมากมายที่รอทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มที่ ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลน
นานาชนิดอยางจุใจ 
 
 
 
 

 
 
 

นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติฮาเนดะ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางน้ันทุก
ทานยังสามารถชอปปم�ง เลือกซื้อของฝาก ของท่ีระลึกได ภายในสนามบิน 

00.05 น.       เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเจแปนแอรไลน เท่ียวบินที่  JL 033   
05.05 น.       เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความทรงจํา

สุดประทับใจ 
**หมายเหตุ : โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ

,การจราจร 
                         การเมือง,สายการบิน และฤดูกาล 



 

 

อัตราการคาบริการ 

GROUP SIZE  25  PAX 
 
**อัตราคาบริการสําหรับจํานวนผูเดินทาง 25 ทาน หากมีผูเดินทางไมครบตามที่กําหนด 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเพ่ิมอัตราคาบริการ โดยจะแจงใหทราบลวงหนา** 
-ราคาไมรวมต๋ัว 26,500 บาท 
-ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป 10,000 บาท (กรณีเด็กอายุเกิน 2 ป ใหคิดปนผูใหญ นับวันเกิดจาก
วันที่กลับจากญีปุ่�น) 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบิน ไป-กลับ (ตั๋วกรุป) ตามเสนทางท่ีไดระบุไวในโปรแกรม คาภาษีสนามบินทุก
แหง 
2. คาโรงแรม ที่พัก ตามที่ไดระบุไวในโปรแกรม หรือเทียบเทา (พักหองละ 2-3 ทาน) 
3. คาอาหาร คาเขาชมสถานที่ และคายานพาหนะ ตามที่ไดระบุไวในโปรแกรม 
4. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาใชจายสวนตัวที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม เชน อาหาร - เครื่องด่ืม, คาซักรีด, คาโทรศพัท 
และคาทําหนังสือเดินทาง เปนตน 
2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
3. คาภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิม 
 

คาทิปหัวหนาทัวร ,พนักงานคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น จํานวน 2,000 บาท 
**กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทัวรที่สนามบิน (วันแรก)** 

 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญหองละ 

2-3 ทาน 
(ราคาตอทาน) 

พักเด่ียวเพ่ิม 
(ราคาตอทาน) อุณหภูมิเฉลี่ย 

19-24   กุมภาพันธ   2020 39,990 20,000.- 
 

สูงสุด 10℃ / ตํ่าสุด 2℃ 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระเงิน 
1. มัดจําการจอง ทานละ 20,000 บาท โดยบัตรเครดิต, เงินสด, โอนผานธนาคาร พรอมสง
หลักฐานการชําระเงินใหเจาหนาที่  
   **ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน** 
2. การจายสวนที่เหลือ กรุณาชําระยอดเงินทัง้หมดกอนออกเดินทางอยางนอย 15 วันกอน
เดินทาง  
   มิฉะน้ันจะถือวาทาน “ยกเลิก” การเดินทางโดยอัตโนมัติ 
3. สงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของผูท่ีออกเดินทาง (ตองมีอายุใชงานไมนอยกวา 6 เดือน) 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
1. กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
มัดจํา 
2. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 15-30 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองหัก 50% 
ของอัตราคาบรกิาร 
3. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
ในทุกกรณี 
 
**หมายเหตุ  ::  สําหรับทานผู เดินทางที่ประสงคจะซื ้อตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศ 

(นอกเหนือจากรายการตามทัวร)              หรือดําเนินการใดๆที่กอใหเกิด
คาใชจาย กรุณาแจงที่บริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันการออกเดินทาง
ของทัวรนั้นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจาย
ที่เกิดขึ้น 

 
เงื่อนไขการรับบริการ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเปนเหตุผลซึ่งอยู
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที ่จะไมคืนเงิน
บางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไม
สามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอื่นๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได 
จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงาน
และเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะๆ 



 

 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆท้ังสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ 
เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, 
การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออํานาจการควบคุมของ
บริษัทฯ และเจาหนาท่ีน้ันๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผูเดินทาง
ไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย,ไมวาในกรณีใดๆทั้งสิ้นม,ทั้งคาเสียเวลา,คาเสียโอกาส,คาเสีย
ความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลวเปนตน  
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดแลว 
- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 
- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัท
จะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะ
เดินทาง  (ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา) 
- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คา
ประกันภัย คาธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับ
ขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 
- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบนหนา
ตั๋วเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออก
ตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบางสาย
การบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื ่อทานตองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู
เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับ
สายการบินเทาน้ัน) 
- บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสง
เม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาว
ในระหวางการ ทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละ
สิทธิ ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋ว
เครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกับทางบริษัท
ฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ



 

 

เหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ 
ที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตาม
ความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย 
รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

โปรดอ่านข้อมูลทั�งหมดก่อน ทาํการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที� เมื�อท่านจองทัวรแ์ละ 
ชาํระเงนิมัดจาํแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงื�อนไขที� ทางบริษัทฯ แจ้งไว้ข้างต้น 


