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สายการบินไทย (TG 682 / TG 673) 
สัมผสับรรยากาศสุดโรแมนตกิของญีปุ่่นในฤดูหนาว พร้อมสนุกกบัสก ี

อิม่อร่อยกบัขาปูยกัษ์สไตล์ญี่ปุ่นแบบไม่อั้น และลิม้ลองเมนูบุฟเฟ่มากมาย และอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ 
 

กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ - โอไดบะ – สะพานเรนโบว์ - หุ่นยนต์กันดั้ม (ถ่ายภาพ)  
พระราชวังอิมพีเรียล (ด้านนอก) – สะพานนิจูบาชิ – เมืองโตเกียว - วัดอาซากซุะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายภาพ)  

อิสระช้อปป้ิง หรือ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (จ่ายเพิ่ม 2,200 บาท) - ช้อปป้ิงย่านชินจุก ุ 
 ลานสกฟูีจิ – โอชิโนะ ฮักไก - โกเทมบะ พรีเมีย่ม เอ้าเลท – เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้  

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า - ซานมาจิ ซูจิ  – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า - พิพิธภัณฑ์รถลาก  
เมืองเกยีวโต – วัดคโิยมิสึ – เมืองโอซาก้า –  เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองโอซาก้า  

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปป้ิงชินไซบาชิ - สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ 
 

พร้อมรับปลั๊กสําหรับใช้ในญี่ปุ่ น / กระเป๋าล้อลาก / WIFI ON BUS  
 

กาํหนดการเดนิทาง 2557  ธันวาคม  24-30** 
26 ธันวาคม – 1 มกราคม 2558** / 27 ธันวาคม – 2 มกราคม 2558** 

28 ธันวาคม – 3 มกราคม 2558** / 29 ธันวาคม – 4 มกราคม 2558** 

19.00 น. กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 ประตูที่ 3
เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอิน และสมัภาระในการ
เดินทาง 

22.45 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่ นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682 

06.22 น. ถึง ท่าอากาศยานฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่ น จากน้ันนําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ อาหาร - / - / - 

วันที่สอง สนามบินฮาเนดะ - โอไดบะ – สะพานเรนโบว์ - หุ่นยนต์กันดั้ม (ถ่ายภาพ)  
พระราชวังอิมพีเรียล (ด้านนอก) – สะพานนิจูบาชิ – เมืองโตเกียว  

วัดอาซากซุะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายภาพ)  
อิสระช้อปป้ิง หรือ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (จ่ายเพิ่ม 2,200 บาท) - ช้อปป้ิงย่านชินจุก ุ 

อาหาร - / - / เย็น 
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จากนั้นนาํท่านสู่ โอไดบะ แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งของญี่ปุ่ นซ่ึงตั้งอยูริ่มอ่าวโตเกียวสถานที่ออกเดทของ
หนุ่มสาวญี่ปุ่ นที่ไดรั้บการโหวตวา่ ‚โรแมนติคที่สุด‛ ของโตเกียว    นาํท่านสู่ สะพานเรนโบว์ ญี่ปุ่ น ที่พาด
ผา่นจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวโดยมี หอคอยโตเกียวญีปุ่่ น สญัลกัษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู ่ รวมทั้ง เทพี
สันติภาพ เวอร์ชัน่ญี่ปุ่ นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว ใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั      

 นาํท่านชม หุ่นยนต์กันดั้มยักษ์ (GUNDAM FRONT TOKYO)  ที่ซ่ึงเป็นเสมือนหนา้ตาของ ‚DiverCity 
Tokyo Plaza‛ แห่งน้ีเลยก็วา่ได ้‚GUNDAM Front Tokyo‛ ถูกสร้างขึ้นมาเพือ่เป็น Theme Park แห่งใหม่ที่จะ
บอกผา่นความยิง่ใหญ่ของกนัดั้มไปทัว่โลก ส่ิงแรกที่พลาดไม่ไดก้็คอื การถ่ายรูปคู่กบัเจา้หุ่นยนต ์ GUNDAM 
RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาดเท่ากบัของจริงดว้ยอตัราส่วน 1:1 ซ่ึงเคยสร้างความฮือฮามาแลว้
เม่ือปี 2009 มีความสูงถึง 18 เมตร ตั้งตระหง่านอยูท่ี่ลานกวา้งดา้นทิศใตแ้ละในช่วงคํ่าๆก็จะมีการเปิดไฟ
ประดบัใหก้บัเจา้หุ่นยกัษน้ี์ดว้ยสาํหรับGUNDAM FRONT TOKYOนั้นนบัวา่เป็น Theme Park แห่งแรกที่ทาํ
ใหเ้หล่าแฟน ๆ ของ GUNDAM สามารถสมัผสั และเขา้ถึง GUNDAM WORLDไดอ้ยา่งที่ไม่เคยมีมาก่อน 
(หมายเหตุ ไม่รวมค่าเข้าชม GUNDAM FRONT )จากนั้นนาํท่าน ผ่านชม ความงดงามของ พระราชวังอิมพี
เรียล ซ่ึงเป็นพระราชวงัที่สร้างขึ้นเพือ่ระลึกถึงพระจกัรพรรดิในสมยัเมจิ แต่เดิมมีช่ือวา่ พระราชวงัเอโดะ ซ่ึง
ภายในลอ้มรอบดว้ยคูเมือง ประตูทางเขา้ที่งดงาม และป้อมปราการเก่าแก่ตั้งอยูห่่างกนัเป็นช่วงๆ ทางเขา้หลกั
อยูใ่กลก้บันิจูบะชิ สะพานสองชั้น และจะเปิดใหค้นภายนอกเขา้ชมตามวาระพเิศษต่างๆ สวนตะวนัออกฮิกาชิ 
ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นที่ตั้งของหอคอยใหญ่ ภายในสวนงดงามไปดว้ยดอกไมห้ลากหลายพนัธุแ์ละจะผลิบาน
ตามแต่ฤดูกาล นาํท่านชม สะพานนิจูบาชิ สะพานซ่ึงปรากฏในโปสการ์ดอนัล่ือเล่ือง และสง่างามทอดขา้มคู
นํ้ ารอบเขตพระราชฐานชั้นในและเป็นจุดนดัพบที่รู้จกักนัดีสาํหรับชาวญี่ปุ่ นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว 
เมืองหลวงปัจจุบนัที่เตม็ไปดว้ยความทนัสมยัของเทคโนโลย ี และ วฒันธรรมแบบดั้งเดิมที่ผสมผสานกนัได้
อยา่งลงตวั  จากนั้นนาํท่านสู่ วัดอาซากซุะ คนันอน หรือ  วัดเซนโซจิ วดัที่มีช่ีอเสียงของเมืองโตเกียวมี
ลกัษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเขา้ชั้นนอกที่เรียกวา่ Kaminarimon (ประตูเทพเจา้สายฟ้า) กลางประตู มีโคม
ไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู ่ มีรูปแกะสลกัเทพเจา้สายฟ้าและเทพเจา้สายลมทาํหนา้ที่เป็นทวารบาล อยูส่อง
ขา้งประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลกัดา้นในวดั เป็นถนนความยาวประมาณ 200 เมตร เรียกวา่ Nakamise 
สองขา้งทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญี่ปุ่ น อาทิ ชุดยกูะตะ พดั ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวกั เคร่ืองลาง ของ
ที่ระลึกของญี่ปุ่ นทุกชนิด ขนมญี่ปุ่ น ไอศรีม และอีกมากมาย และเม่ือผา่นประตูหลกั Hozomon เขา้มาก็จะถึง
ลานดา้นหนา้ ตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู ่ขา้งกระถางมีที่ลา้งมือคลา้ยกบัวา่ใหช้าํระร่างกายใหบ้ริสุทธ์ิ 
ก่อนไหวพ้ระ และเม่ือจุดธูปแลว้ คนญี่ปุ่ นมกัจะเอามือกวกัควนัธูปเขา้หาตวั ดว้ยเช่ือวา่จะช่วยใหสุ้ขภาพ
แขง็แรง, สติปัญญาดี, เงินทองไหลเขา้กระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหนา้สู่อารามหลกัที่โอ่อ่าและสงบเงียบ ดา้นขา้ง
อารามเป็นเจดีย ์5 ชั้น และศาลเจา้ซ่ึงสร้างขึ้นโดย โชกุนโตกุกาวา่ อิเอมิทซึ ในศตวรรษที่ 17     
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พร้อมใหท้่านไดเ้ก็บภาพ โตเกียว สกายทรี  (ด้านนอก) หรือที่เรียกวา่ The New Tokyo Tower แลนดม์าร์คแห่ง
ใหม่ของกรุงโตเกียว สุดยอดสถาปัตยกรรม ที่มีความสูงถึง 634 เมตร ณ เมืองโตเกียวมหานครที่มีความเจริญ
เป็นอนัดบัตน้ๆของโลก โดยภายใน โตเกียว สกายทรี มีส่ิงอาํนวยความ สะดวกครบครัน เช่น ตึกส่งสญัญาณ
คล่ืนโทรทศัน์แบบดิจิตลั, วทิย,ุ ระบบเครือข่ายไร้สาย, หอ้งส่งสญัญาณโทรทศัน์ในโตเกียว, พื้นที่เพือ่การคา้, 
และจุดชมววิ 2ระดบั อยูท่ี่ความสูง 350 เมตร และ450 เมตร   
จากนั้นนาํท่าน อิสระช้อปป้ิงในเมอืงโตเกียว โดยไกดผ์ูช้าํนาญเสน้ทางจะคอยแนะนาํแหล่งชอ้ปป้ิงใหก้บัท่าน 
หรือ เลือกเข้าสวนสนุกดสินีย์แลนด์ 

 

หากท่านใดต้องการ เข้า สวนสนุกโตเกยีวดิสนีย์แลนด์ จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,200 บาท 
***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการเดินทาง*** 

 

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดว้ยทุนสร้างกวา่ 600 ลา้นเหรียญ ไดเ้สกดินแดนในฝันของเด็กๆ และผูใ้หญ่น้ีขึ้นมา 
ดินแดนแห่งโลกจินตนาการกบัการ์ตูนของวอสดิสนีย ์ที่มาปรากฎโฉม โชวค์วามน่ารักกนัที่น่ีทกุวนั อาทิ มิกก้ี 
มินน่ี เมาส์ โดนลัดกัก ์ พร้อมใหท้่านไดเ้ก็บประสบการณ์อนัแสนประทบัใจกบัการถ่ายรูปคู่กบัตวัการ์ตูนดงั 
และสนุกสุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่นสุดระทึก โดยโตเกียวดิสนียแ์ลนดถู์กแบ่งเป็น 7 โซน คือ 1.โซน World Bazaar 
โซนน้ีส่วนมากเป็นร้านขายของที่ระลึก ขนมของดิสนีย ์ ใหท้่านเลือกซ้ือของฝากกนัแบบไม่อั้น, 2.โซน 
Adventure land โซนตะลุยป่า เคร่ืองเล่นที่แนะนาํ คือ Pirate of the Caribbean,  3.โซน Western land โซน
ดินแดนแห่งโลกตะวนัตก เคร่ืองเล่นที่แนะนาํคือ Big Thunder Mountain, 4.โซน Critter Country เคร่ืองเล่นที่
แนะนาํ คือ Splash Mountain 5.โซน Fantasy land ดินแดนแห่งเทพนิยาย เคร่ืองเล่นที่แนะนาํ คือ Haunted 
Mansion, Pooh ‘s Hunny Hunt, Peter Pan’s Flight, 6.โซน Toontown ดินแดนตวัการ์ตูนดิสนีย,์ 7.โซน 
Tomorrow land ดินแดนแห่งโลกอนาคต Space Mountain, Buzz Light year’s Astro Blasters และ Micro 
Adventure ดูภาพยนตร์ 3 มิต ิเป็นตน้  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย ใหท้่านสนุกสนานทา้ทายความมนัส์ อิสระกบัการชอ้ปป้ิงในสวนสนุกดิสนียแ์ลนดก์นัอยา่งต่อเน่ือง  หรือให้

ท่านอิสระชอ้ปป้ิงในเมืองโตเกียวกนัอยา่งเพลิดเพลินกนัต่อ  
จากนั้นนาํท่าน อสิระช้อปป้ิงย่านดังชินจูก ุ แหล่งรวมหา้งร้านดงั อาทิ BIG CAMERA, YODOBASHI, 
MATSUMOTO KIYOSHI, ISETAN, MARUI, LUMINE และอีกมากมาย และเป็นแหล่งรวมสินคา้ทุกชนิด ที่
ท่านสามารถหาซ้ือไดท้ี่น่ี ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองสาํอางค ์ นาฬิกา นํ้ าหอม 
สินคา้มียีห่อ้ (แบรนดช์ั้นนาํต่างๆ) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง สินคา้มือสอง และยงัรวมไปถึงแหล่งบนัเทิงกลางคืน
และร้านอาหารต่างๆ มากมายดว้ย พร้อมนาํท่านชอ้ปป้ิงร้าน 100 เยน ที่รวบรวมสินคา้ตั้งแต่ขนม อาหาร



 
 

GG_GOAL JAPAN SKI TAKAYAMA  COOL REROUTE (B) 7D 4N BY_TG   4 

สาํเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองเขียน เคร่ืองครัว อุปกรณ์เสริมความงาม ของกระจุกกระจิกน่ารักสไตลญ์ี่ปุ่ น 
และอีกมากมายที่ราคาเพยีง 100 เยน..ใหท้่านอิสระซ้ือของฝากกนัตามอธัยาศยั 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรมชินจูก ุ วอชิงตัน หรือระดับเทียบเท่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ ลานสกฟูีจิเทน (พิเศษสําหรับทุกท่าน...ให้ท่านสนุกกับน่ังเลื่อนกระดาน...ฟรี) ** หมายเหตุ  

อุปกรณ์เคร่ืองเล่นทุกชนิดอื่นๆไม่รวมอยู่ในรายการค่าทัวร์หากท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ค่ะ***) ลาน
สกีที่มีช่ือเสียงแห่งน้ีอยูบ่ริเวณใกลก้บั ภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึงเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และเป็นภูเขาที่สูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่ นโดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร ให้ทุกท่านไดร่้วมเก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึกกบัภูเขาไฟ ที่ถือไดว้า่มี
ความสวยงามและเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น นาํท่านสมัผสักบัความหนาวเยน็ท่ามกลางหิมะที่ท่านจะได้
สนุกสุดมนักบัหิมะอนัขาวโพลน สมัผสัธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ ใหท้่านสนุกกบักิจกรรมต่างๆ หลากหลาย
รูปแบบ อาทิเช่น สกี นัง่เล่ือนกระดาน โรยตวัจากสลิง ถ่ายรูปกบัตุก๊ตาหิมะ ที่น่ีท่านสามารถเก็บภาพความ
งดงามของภูเขาไฟฟูจิจากดา้นล่างไดด้ว้ย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย                จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่    โอชิโนะ  ฮักไก   บ่อนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัเป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามที่สุดอีก

จุดหน่ึง ซ่ึงเป็นที่ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นเป็นอยา่งมากและที่น่ียงัมีบ่อนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิอนัแสน
บริสุทธ์ิซ่ึงเกิดจากนํ้ าฝน ไหลผา่นดา้นบนภูเขาไฟฟูจิและผา่นเขา้มาภายใน และสุดทา้ยไหลลงสู่ดา้นล่างซ่ึงใช้
เวลายาวนานถึง 3 - 4 ปี ซ่ึงนํ้ าในบ่อน้ีชาวบา้นเช่ือกนัวา่ถา้นาํมาด่ืมนอกจาก จะไดค้วามสดช่ืนจากการล้ิมรส
นํ้ าอนัสะอาดบริสุทธ์ิแลว้ ยงัจะทาํใหสุ้ขภาพแขง็แรงและจะมีโชคดีอีกดว้ยที่น่ีท่านสามารถซ้ือของที่ระลึก 
จากร้านคา้ที่ตั้งอยูภ่ายในบริเวณน้ีอยา่งเพลิดเพลินสุขสาํราญ นาํท่านสู่   โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท   อิสระช้
อปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย แหล่งรวมสินคา้นาํเขา้และสินคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นที่ดงัไปทัว่โลกกบัเอา้ทเ์ลทที่มี
ช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของญี่ปุ่ น เพลิดเพลินกบัสินคา้ราคาไม่แพง ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ นาฬิกา กระเป๋า 
นํ้ าหอม และอีกมากมาย หลายหลายแบรนดด์งั และพบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ สินคา้มากมายใหม่ล่าสุด อาท ิ
MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋า   แบรนดเ์นมยีห่อ้ดงัไดท้ี่ร้าน Bally, 
Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete, 
S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ 
นาํท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรมไก อิซาว่า รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ขาปูยกัษ์ 

วันที่สาม ลานสกีฟูจิ – โอชิโนะ ฮักไก - โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าเลท อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น 
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นําท่านอาบนํ้าแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่ นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่ด ี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้  นาํท่านชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ซ่ึง

นบัไดว้า่เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากน้ีก็ยงัเป็นปราสาทติดอนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความ
สวยงามที่สุดของญี่ปุ่ น ที่สามารถรอดพน้จากการถูกทาํลายจากเพลิงของสงครามมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวั
ปราสาทมีผนงั ที่ทาดว้ยสีดาํสนิท ทาํใหมี้ฉายาว่า ปราสาทอีกาดาํ     

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนาํท่านสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บา้นสไตลก์ชัโชแบบญี่ปุ่ นดั้งเดิม และยงัไดรั้บเลือกเป็นมรดก

โลกในปี 1995 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นสไตลก์ชัโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง    10 เมตร 
ซ่ึงมีโครงสร้างของบา้นสร้างขึ้นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว อีกทั้งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ ลว้นแต่
มาจากวสัดุจากธรรมชาติทั้งส้ิน อยา่งตน้หญา้ที่ปลูกไวเ้พือ่นาํมาใชมุ้งเป็นหลงัคาขนาดหนาแต่ยงัคงความ
แขง็แรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดเ้ป็นอยา่งดี และช่ือที่ไดม้าจากคาํวา่ “กสัโช” 
ซ่ึงแปลวา่ “พนมมือ” ตามรูปแบบของบา้นที่หลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือทีพ่นมเขา้หากนั
นัน่เอง พร้อมกนัน้ีท่านจะเพลิดเพลินกบัฝงูปลาคราฟนบัร้อยที่แหวกวา่ยอยูต่ามลาํธารหนา้บา้น ซ่ึงจะเห็นไดก้็
แต่เมืองในแถบน้ีเท่านั้นจากนั้นนาํทา่นเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองเล็กๆ ที่น่ารักซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่
เป็น “ลิตเติล้เกียวโต (Little Kyoto)” แหล่งรวมช่างไมฝี้มือเล่ืองช่ือของญีปุ่่ น ซ่ึงอบอวลไปดว้ยกล่ินอายของ
วฒันธรรมอนัเก่าแก่ที่ผสมผสานกบัจิตวญิญาณแห่งประวติัศาสตร์ของยคุสมยัเอโดะ รวมถึงมีการอนุรักษ์
ความเก่าแก่ของสถานที่ต่างๆใหค้งอยูอ่ยา่งสมบูรณ์ ไม่วา่จะเป็นวดั ศาลเจา้ สะพานและบา้นเรือนที่จดัตกแต่ง
ไดอ้ยา่งงดงามและลงตวักบับรรยากาศอนัร่มร่ืน แบบเมืองเกียวโตในอดีต นอกจากน้ี ในสมยันารา ช่างไมข้อง
เมืองทาคายาม่า ยงัไดถู้กจารึกวา่เป็นช่างไมฝี้มือดีมีช่ือเสียงที่สุดอีกดว้ยจากนั้นนาํท่านเดินชม เขตเมืองเก่า
ซานมาจิซูจิ ถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน และซ่ึงเตม็ 
ไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆที่ยงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปีก่อน ใหท้่าน
สมัผสับรรยากาศของที่น่ี ที่ที่ซ่ึงเหมือนใหท้่านไดถู้กยอ้นอดีตกลบัไปเม่ือ 300 ปีก่อน และใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ
ของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บภาพบรรยากาศอนัน่าประทบัใจตามอธัยาศยั   

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรมทาคายาม่า กรีน  หรือระดับเทียบเท่า 
นําท่านอาบนํ้าแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่ นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่ด ี

วันที่ส่ี เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้  
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า - ซานมาจิ ซูจิ 

อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนาํท่านสมัผสั  ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า  ริมฝ่ังแม่นํ้ ามิยากาวา่ สมัผสัวถีิชีวติยามเชา้ในบรรยากาศแบบ  
สมยัโบราณของชาวเกษตรกร นาํท่านยอ้นอดีตไปในสมยัเอโดะ       ซ่ึงเกษตรกร และชาวบา้นจะแต่งกาย 
แบบพื้นเมืองดั้งเดิม  นาํผลิตผล พชืไร่  ไมด้อก  ผกั ผลไม ้ อาหารพื้นเมืองปรุงสดๆ รสเยีย่ม รวมถึงของที่
ระลึกเมืองทาคายาม่า มาจาํหน่ายโดยตรงในราคาถูกและเป็นกนัเอง (เร่ิมตั้งแต่ 07.00 - 12.00 น.) ใหท้่าน
สมัผสัวถีิชีวติของคนญี่ปุ่ นโดยแทว้า่เป็นอยา่งไร ผูค้นมากมายมาจบัจ่ายซ้ือของสด ของแหง้ ผลไม ้ ขนมเพือ่
บริโภค เป็นวถีิชีวติที่ยงัคงสภาพเก่าแก่เอาไวไ้ดอ้ยา่งน่าชม 
นาํท่านสู่ที่เที่ยวอีกแห่งหน่ึงที่จะทาํใหท้่านประทบัใจ พิพิธภัณฑ์รถลากโบราณ หรือ ทาคายาม่า ยาไต ไคคงั
เป็นศูนยก์ลางจดัเก็บรถลากโบราณ อนัวจิิตรงดงาม ซ่ึงทุกปีในช่วงเดือนเมษายน และตุลาคมจะมีการนาํรถ
ลากออกมาแห่เดินขบวนในบริเวณรอบๆเมืองทาคายาม่า ซ่ึงนบัเป็นหน่ึงในสามเทศกาลที่จดัอยา่งยิง่ใหญ่ และ
สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น จากนั้นนาํทา่นเดินทางสู่ เมืองเกียวโต 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกยีวโต  เมืองเก่าที่ถูกพฒันาขึ้นหลงัก่อตั้งเฮยอ์นัเคียวในปี 794 และเป็นที่พกัอาศยัของ

พระจกัรพรรดิมากวา่ 1,000 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองเก่าที่มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน จนไดรั้บการประกาศให้
สถานที่ท่องเที่ยวมากมายในเมืองเกียวโต เป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าใหเ้ป็นมรดกโลก  และที่น่ีก็มีสถานที่
ท่องเที่ยวทางประวติัศาสตร์และทิวทศัน์ทางธรรมชาติอนังดงามมากมาย เป็นเมืองที่ผูค้นมากมายใหค้วาม
สนใจมาถ่ายทาํภาพยนต ์อาทิ เร่ือง MEMORIAL OF A GEISHA 
นาํท่านเดินทางสู่  วัดคโิยมิสึ หรือ วดันํ้ าใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยูบ่นเนินเขาฮิงายามา  สาเหตุที่เรียกวา่     
"วัดนํ้าใส" ก็เน่ืองมาจากมีนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิจากแม่นํ้ า 3 สาย ซ่ึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา โดยมี
ความเช่ือกนัวา่หากไดด่ื้มนํ้ า 3 สายน้ี มีความเช่ือวา่หากเลือกด่ืมนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสายแรกหมายถึงสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด  สายที่สองรํ่ารวย มัง่คัง่ และสายที่สามแขง็แรง โดยใหท้่านเลือกด่ืมนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือน้ีไดต้าม
อธัยาศยั วดัคิโยมิสึแห่งน้ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788 (สมยันาระ ประมาณปี พ.ศ.1321)  เพือ่ถวายแด่พระโพธิสตัว์
กวนอิม 11 พกัต ์ หรือสร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่ น    วดัคิโยมิสึจึงไดรั้บการประกาศ
ใหเ้ป็นมรดกโลก    อนัเก่าแก่กวา่ 1,500 ปี และทางเดินขึ้นสู่วดัเรียกกนัวา่ “ถนนสายกานํา้ชา”    เน่ืองจากใน
อดีตเคยมีร้านขายถว้ยชาเคร่ืองป้ันดินเผาเรียงรายตลอดสองขา้งทาง   ปัจจุบนัมีร้านขายของที่ระลึกสไตลญ์ี่ปุ่ น 
อาท ิ ชุดกิโมโน ตุก๊ตาในชุดกิโมโน พดัสารพดัแบบ ร่ม เขม็กลดั  ที่ติดตูเ้ยน็ เป็นตน้ ขนมที่มีตวัอยา่งให้ชิม

วันที่ห้า ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า - พิพิธภัณฑ์รถลาก  
เมืองเกยีวโต – วัดคโิยมิสึ – เมืองโอซาก้า  

อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น 
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ก่อนตดัสินใจซ้ือ เช่น ขนมไสต่้างๆ ที่มีส่วนผสมของ   ชาเขียว  ของที่เก่ียวกบัศาสนา  ความเช่ือ จาํพวก
เคร่ืองราง และอ่ืนๆ อีกมากมาย    จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า  

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเขา้สู่ที่พกั โรงแรมโอซาก้า ไดอิชิ หรือเทยีบเท่า 

วันที่หก เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองโอซาก้า  
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปป้ิงชินไซบาชิ - สนามบินคนัไซ 

อาหาร เช้า / เที่ยง / - 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่ น 

 จากนั้นนาํท่านสู่ วัดโทไดจิ เดินทางสู่สวนกวางวดัโทไดจิหน่ึงในมรดกโลกของเมืองนาราสร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 
743 หนา้วดัมีซุม้ประตูขนาดใหญ่ที่เรียกวา่นนัไดมงสร้างขึ้นใน ปี 1199 มีเสาไม1้8ตน้รองรับโครงสร้าง
หลงัคาไมข้นาดใหญ่เป็นพเิศษ ซ่ึงจะมีลวดลายแกะสลกัจากงานไมท้ี่วจิิตรตระการตาเน่ืองจากรับอิทธิพลจาก
สถาปัตยกรรมในยคุคามาคุระ ตวัอาคารของวดัเป็นวหิารไมท้ี่ถูกบนัทกึวา่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นวหิารที่
ประดิษฐานของหลวงพอ่โตหรือพระไวโรจนพทุธซ่ึงเป็น 1 ใน 5 พระธยานิพทุธเจา้ทั้งหา้ซ่ึงเป็นพระพทุธรูป
สาํริดขนาดใหญ่สูงถึง 16 เมตร และมีนํ้ าหนกัรวมมากกวา่ 500 ตนั     ตวัวหิารไมแ้ห่งน้ีเคยถูกเพลิงไหมม้าแลว้
คร้ังหน่ึง และไดมี้การบูรณะสร้างขึ้นใหม่อีกคร้ังแต่มีขนาดเล็กลงกวา่เดิมถึง 2 ใน 3 ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการ
ใหอ้าหารเหล่าฝงูกวาง ที่หาดูไดย้ากนบัร้อยที่อาศยัอยูภ่ายในวดัตามธรรมชาติซ่ึงชาวญี่ปุ่ นเช่ือวา่เป็นบริวาร
ของเทพเจา้จากนั้นนาํท่านสู่ เมืองโอซาก้า 

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า นาํทา่นชม ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศญี่ปุ่ น สร้างโดยโชกุนโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นสญัลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองโอซากา้โอบลอ้มดว้ย
กาํแพงหินแกรนิต ปราสาทโอซากา้ปัจจุบนัสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น เคร่ืองประดบัหลงัคา และภาพเสือบน
กาํแพงตวัปราสาท และหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสาํคญัของ
ประเทศ) บนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมืองโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 
นาํท่านเดินทางสู่ ชินไซบาชิ ยา่นการคา้ของเมืองโอซากา้  พบกบัร้านคา้ทีมี่ช่ือเสียงและร้านบูติคหรูหราดว้ย 
และต่ืนตากบัแฟชัน่อนัทนัสมยั เชิญท่านสนุกสนานกบัการ  เลือกชมและซ้ือ สินคา้มากมายในหา้งสรรพสินคา้
ช่ือดงั ‚ไดมารู‛ นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารทีมี่มากมายหลายร้าน อาทิ  ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งบนตึก           
บิ๊กคาเมล่า, เคร่ืองคอมพวิเตอร์, ร้านเคร่ืองสาํอาง, ร้านขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั          
ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากน้ีใหท้่านเก็บภาพประทบัใจกบัสะพานกุลิโกะสญัลกัษณ์ของชินไซบาชิ        

คํา่ รับประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศัย   
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ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ  
วันที่เจ็ด สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ อาหาร - / - / - 

00.30 น.         เหิรฟ้าเพือ่กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673 
04.20 น.         เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
กาํหนดการเดนิทาง 2557  ธันวาคม 24-30** 

26 ธันวาคม – 1 มกราคม 2558** / 27 ธันวาคม – 2 มกราคม 2558** 

28 ธันวาคม – 3 มกราคม 2558** / 29 ธันวาคม – 4 มกราคม 2558** 

 

 
 
อตัราค่าบริการ 

 
24-30 ธันวาคม 2557 

26 ธันวาคม – 1 มกราคม 2558 
27 ธันวาคม – 2 มกราคม 2558 
28 ธันวาคม – 3 มกราคม 2558 
29 ธันวาคม – 4 มกราคม 2558 

รวมตั๋ว ไม่รวมตั๋ว รวมตั๋ว ไม่รวมตั๋ว 

ผู้ใหญ่ 61,500 41,500 69,500 43,500 

เดก็มเีตียง 58,500 39,500 66,500 41,500 

เดก็ไม่มเีตียง 52,500 34,500 60,500 36,500 

พกัห้องเดีย่วเพิม่อกีท่านละ 7,900 8,900 

***หมายเหตุ     การเดนิทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดนิทางจาํนวน 30 ท่านขึน้ไป*** 
หากมผู้ีเดนิทางไม่ถงึ 30 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 

 

 

               
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ราคานี้รวมภาษีนํ้ามัน ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2557  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีนํ้ามนัขึน้ หากทาง

สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
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 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนาํเที่ยวที่ระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบนํ้ าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 
 

 
  ค่าทาํหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต 
  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น    
        ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหา ที่สัง่เพิม่เติมจากรายการ

ที่ทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํ้ าหนกัเกินกวา่สายการบินกาํหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตสาํหรับคนต่างดา้วที่กลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีนํ้ ามนัที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่เติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%ซ่ึงต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทวัร์ 
 

 

 

 

 

1. กรุณาสาํรองที่นัง่ พร้อมมดัจาํค่าทวัร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือตอ้งชาํระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั
ทาํการ   หากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ และเดือนเมษายน มดัจาํค่าทวัร์ท่านละ 15,000 บาท  ส่วนที่เหลือตอ้งชาํระก่อน
เดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัทาํการ 

 
 
      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  16-30 วนั   หกัค่ามดัจาํ  10,000 บาท และ 15,000 บาท ในช่วงปีใหม่ และเมษายน 
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  10-15 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    4-9  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-3  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่  หกัค่าใชจ่้าย 100% 


 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด 

***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทาํการจองทัวร์*** 

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และ การจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึง
ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน กรณยีกเลิกการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
(กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และ
หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั
    กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 


ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า(Porter)
   สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้ าหนกัเพิม่เป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
(ท่านตอ้งชาํระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 
   สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ้นเคร่ืองได ้ ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายที่สมัภาระนํ้ าหนกัเกิน 
(ท่านตอ้งชาํระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 
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 ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารทีเ่ดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่
วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึง
ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั  ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็น
ปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนื
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเดินทาง   เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา้
เมืองหา้มเดินทาง  
 กรณีที่สถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที่
พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว) 
 
 

 


