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***6-10 ทา่นเลอืกวนัออกเดนิทางไดท้นัท*ี** 
 ไกดส์ว่นตวัดแูลตลอดทรปิ-เดนิทางพรอ้มคณะจากเมอืงไทย / อยากไปไหนเพิม่เตมิแจง้ได ้
 สะดวกสบายเดนิทางเป็นสว่นตัว รายการทัวรป์รับเปลีย่นยดืหยุน่ได ้

 หลกีเลีย่งความจ าเจ น่ังรถไฟสดุทันสมยัเทีย่วในญีปุ่่ น 
 เทีย่ว..ชอ้ปป้ิงจใุจ สะดวกสบาย ตามใจชอบ 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว ใจกลางกรงุโตเกยีว ยา่นชนิจกู ุ
 Optional Disneyland สามารถเลอืกซือ้ดสินีย่แ์ลนดเ์พืม่ได ้

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - นาริตะ 
21.00น.  ผูร่้วมเดินทางพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินสายการบิน AIR ASIA X  

AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A 330-300 จ  านวน 337ท่ีนัง่จดัท่ีนัง่แบบ3-3-3  
มีบริการอาหารพร้อมเสริฟอาหารร้อนทั้งขาไปและขากลบั                                       

23:45น.  เหินฟ้าสู่นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่นโดยเท่ียวบินท่ี XJ 600 
วนัทีส่อง นาริตะ – วดัอาซากุซะ – หอคอยโตเกยีว SKY TREE – ย่านอูเอโนะ UENO 
8:00น.    เดินทางถึงนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าแลว้ 
09.00น. น าท่านเดินทางสู่โตเกียวโดยรถไฟสายพเิศษ N’EX Narita Express จากสนามบินนาริตะถึงสถานี 

IKEBUKURO TOKYO       
 
 
 
 
 
 
น าท่านสู่  E HOTEL HIGASHI SHINJUKU / SUN MEMBER HOTEL SHINJUKU OR SIMILAR 
เพื่อท าการท าการฝากกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่แหล่งท่องเท่ียวต่างๆในโตเกียว 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ  SUNSADA เปิดมาตั้งแต่ปี 1837    (TEPURA SET) 1 
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ วดัอะซากุสะ นมสัการเจา้แม่กวนอิม เม่ือพดูถึงวดัดงัในประเทศญ่ีปุ่นแลว้ คงจะหนีไม่พน้

วดัอาซากุสะ หรือท่ีคนญ่ีปุ่นเรียกวา่เซนโซจิ (Sensouji ) ท่ีวา่กนัวา่ถา้มาโตเกียวแลว้ไม่ไดม้าวดัน้ีถือวา่มาไม่
ถึงกนัเลยทีเดียวซ่ึงสัญลกัษณ์ของวดัน้ีท่ีคนนิยมมาถ่ายรูปกนัก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ่ท่ีเขียนตวัอกัษร
คนัจิวา่ 雷門 (Kaminari-Mon) แปลวา่ ประตูสายฟ้า วดัอาซากุสะนั้นตั้งอยูบ่ล็อกท่ีสองของยา่นอาซากุสะ
ในเขตไตโตจงัหวดัโตเกียววดัอาซากุสะเป็นวดัในศาสนาพุทธ แต่เดิมนั้นเป็นวดัของนิกายเทนได ต่อมาใน
สมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดถู้กจดัใหเ้ป็นวดัหน่ึงในอารามชั้นเอกของนิกายอวโลกิเตศวร มีพระอวโลกิ
เตศวรหรือเจา้แม่กวนอิมเป็นพระประธาน และถูกจดัใหเ้ป็นวดัอนัดบัท่ี 1 ของการจาริกบูชาเจา้แม่กวนอิม
ในเอโดะ 33 แห่ง  นอกจากน้ียงัเป็นวดัอนัดบัท่ี 13 จาก 33 แห่ง ของการจาริกบูชาเจา้แม่กวนอิมในเมืองบนั
โด คนญ่ีปุ่นจะเรียกเจา้แม่กวนอิมวา่ “คนันน-ซามะ” (Kannon-Sama) 
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ส่ิงแรกท่ีจะสามารถสังเกตไดเ้ม่ือมาท่ีน่ีก็คือโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่ท่ีเขียนวา่ 雷門 ซ่ึงอยูด่า้นหนา้ติดกบั
ถนน โดยดา้นขา้งซา้ยขวานั้นจะมีเทพทวารบาลอยา่งฟูจิน (เทพแห่งลม) และไรจิน (เทพสายฟ้า)ประทบัอยู ่
ส่วนทางดา้นหลงัของเทพทวารบาลทั้งสองจะมีรูปป้ันของมนุษยช์ายหญิงคู่หน่ึง วา่กนัวา่เป็นมงักรจ าแลงมา 
ในหน่ึงปีนั้นจะมีการยกโคมลูกน้ีไปเก็บดว้ย 2 เหตุผลเท่านั้นคือ เน่ืองในเทศกาลซานจะ กบัเม่ือมีพายไุตฝุ้่ น
เขา้เท่านั้น นอกจากน้ี จะน าท่านชมร้านขายของทีร่ะลกึเรียงรายอยู่ตลอดเส้นของถนน นากามิเสะ ท่ีทอด
ยาวไปสู่ประตูอีกดา้น ของวดั ร้านส่วนใหญ่จะขายของท่ีระลึกท่ีเป็นแบบเฉพาะของญ่ีปุ่นท่ีเดียวในโตเกียว 
เช่น ตุก๊ตาแมวกวกั ,พวงกุญแจ, ดาบซามูไร,ร่มญ่ีปุ่น,ชุดกิโมโน , ขนมญ่ีปุ่นและ“ขนมอาเกมนัจู” ขนมข้ึน
ช่ือของวดัอาซากุสะ  
 
 
 

 
............ จากนั้นน าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่ กบั แลนดม์าร์กแห่งใหม่ ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ หอคอยโตเกยีว

สกายทรี(TOKYO SKY TREE) เป็นหอส่งสัญญาณ โทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่ีเปิดใหบ้ริการเม่ือ
วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมี ความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ใน
มณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และ หอซีเอน็ทาวเวอร์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 
553 เมตร ทิวทศัน์ของ หอคอยโตเกียว สกายทรี ท่ีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก
ละแวกวดัอาซะกุซะ ท่ีเตม็ไปดว้ยอาย แบบเมืองเก่าของเอะโดะ  
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เยน็  ถึงเวลาเอาใจเหล่า Shopaholic ดวัยการพาตะลุย ย่านช้อปป้ิงย่านดัง UENO 
ตลาดอะเมโยโกะ(Ameyoko Market) ตลาดท่ีคึกคกัเกือบตลอดเวลาตั้งอยูร่ะหวา่งสถานีอุเอโนะ (Ueno 
Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) แต่ก่อนนั้นบริเวณน้ีเป็นท่ีขายขนมและลูกอมลูกวาด 
ซ่ึงในภาษาญ่ีปุ่นเรียกร้านขนมเหล่าน้ีวา่ “Ameya Yokocho” จึงเป็นท่ีมาของช่ือตลาดอะเมโยโกะ  
ท่ีน่ีมีสินคา้มากมายมีขายทั้งของสดผลไมต้รอดจนไปถึงสินคา้ของใชแ้บรนดงัรองเทา้กระเป๋านาฬิกาแต่
ราคาติดดินท่ีน่ีจึงเป็นสวรรคนกัช๊อปท่ีมีรายไดน้อ้ยแต่ตอ้งการของดี  ลูกคา้ท่านใดท่ีเล่นกอร์ฟไม่ควรพลาด
เพราะท่ีน่ีอุปกรกอร์ถูกมากมีทั้งเก่าและใหม่ น าท่านเท่ียวชมสวนอุเอโนะท่ีสีซ่ือเสียงของญ่ีปุ่นเช่นเทศการ
ชมดอกซากุระซ่ึงจะบานในราวปลายเดือนมีนาคมจนถึงตน้เมษายนสามารทเดินชมความงามไดต้ามอิสระ  
 (ไม่รวมอาหารค ่า) ได้เวลาน าท่านกลบัสู่ทีพ่กั  

วนัทีส่าม คามาคุระ KAMAKURA – นมัสการพระใหญ่ไดบุสึ – ช้อปป้ิงย่านดัง SHINJUKU - ODAIBA 
07.30น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม/ร้านอาหาร 2               
08:30น.   ออกเดินทางโดยรถไฟ สู่เมืองคามะคุระ นมัสการพระใหญ่ไดบุทสึ 

เมืองคามะคุระ เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีเงียบสงบ เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องโตเกียว ถึงแมเ้ป็นเมือง
เล็กๆ แต่กลบัเป็นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียวมากมายจากทัว่โลก เหตุผลหน่ึงท่ีท าใหเ้มืองน้ีมีความ
น่าสนใจอยา่งมากคือท่ีน่ีมี วดั ศาลเจา้ และอนุเสาวรียท์างประวติัศาสตร์มากมาย เน่ืองจากคามาคุระเป็น
เมืองเก่าแก่ พระใหญ่ไดบุทสึแห่งเมืองคามาคุระ KANAKURA DAIBUTSU OF KOTOKU-TEMPLE   
พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระองคน้ี์หรือท่ีคนส่วนใหญ่มกัจะรู้จกักนัในช่ือวา่ไดบุทสึ แต่จริงๆ แลว้พระองคน้ี์
มีช่ือจริงๆ วา่ พระอมิตพุทธ นิโอยุราอิ ตั้งอยูภ่ายในวดัโคโตกุอิน โดยสร้างจากส าริดแลว้เสร็จเม่ือปี พ.ศ.
1795 และมีความสูงรวมฐานอยูท่ี่ 13.35 เมตร ส่วนน ้าหนกัราว 122 ตนั ส าหรับสีเขียวขององคพ์ระท่ีเห็นนั้น
ไม่ใช่เพราะวา่ทาสีเขียว แต่เกิดจากการท่ีส าริดท าปฏิกิริยาออกซิเดชัน่กบัฝนและหิมะมาอยา่งยาวนานหลาย
พนัปีจนท าใหก้ลายเป็นสีเขียว 
 
 
 
 

 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (เซ็ตโซบะเยน็+เทมปูระ/เซ็ตข้าวหน้าหมูทอด/หน้าไก่ไข่) 3 
บ่าย น าท่านสู่ TOKYO SHINJUKU น าท่านชอ้ปป้ิงยา่นดงั ยา่นชินจุกุ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือ

สินคา้นานาชนิด ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์กลอ้งถ่ายรปู ดิจิตอล นาฬิกาเคร่ืองส าอาง 
ต่างๆ กนัท่ีร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิมาร์คเตา้หู้, โฟมลา้งหนา้ 
WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโดแ้อนเนสซ่าท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี และ
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สินคา้อ่ืน ๆ หรือใหท้่านไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนด์ดงัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระ
เป๋ าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMMEDES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ื อรองเทา้
หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NESBALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้ร้าน ABC MAR 

……….. จากนั้นน าท่านสู่ เมืองโอไดบะ เป็นเมืองท่ีเกิดจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณ
อ่าวโตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัประเทศแต่ปัจจุบนัโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจอีกแห่ง
ของประเทศ เน่ืองจากเตม็ไปดว้ยร้านคา้กวา่ 150 ร้านโซนอาหาร หา้งสรรพสินคา้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย
นอกจากนั้นยงัเตม็ไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย ์ชมววิสะพานสายรุ้ง  
เทพเีสรีภาพ จ าลอง เป็นตน้ นอกจากนั้นท่านยงัจะไดพ้บกบัหุ่นยนต์ GUNDUM ตวัเป็นๆเท่าของจริง 
(อิสระอาหารค ่า ในฟู๊ ตคอต หา้งAQUA CITY)  ได้เวลาน าท่านกลบัสู่ทีพ่กั  

 
           
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
วนัทีส่ี่  FREE DAY – หรือเลอืกซ้ือทวัร์ดิสน่ีย์แลนด์เพิม่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม/ร้านอาหาร 4                  
  -------------------------------------อิสระตามอธัยาศยั----------------------------  

หรือเลือกซ้ือทวัร์เท่ียว โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์ผูใ้หญ่ท่านละ 2,800 บาท 
เด็กต ่ากวา่ 12 ปี ท่านละ 2,000 บาท 
น าท่านเดินทาง โดยรถไฟ มุ่งหนา้สู่ โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ ใหท้่านสัมผสั
ความสนุกสนานในดินแดนแห่งความหฤหรรษอ์นัยิง่ใหญ่ทุ่มทุนสร้าง
กวา่ 600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ดว้ยเน้ือท่ีไดจ้ากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว
พบกบัสัญลกัษณ์ดิสนียแ์ลนด ์มิกก้ีเมา้ส์ ท่ีพดูไดค้ล่องทั้งภาษาญ่ีปุ่น และภาษาองักฤษพร้อมเพื่อนการ์ตูน
มากมาย เชิญท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกบัความอลงัการของจินตนาการต่ืนตากบั WESTERNLAND 
ต่ืนเตน้กบัการล่องเรือผจญภยัผา่นเหล่าโจรสลดัใน PIRATES OF THE–CARIBBEAN  
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สนุกกบัการนัง่เรือบุกป่า JUNGLE CRUISE 
ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าสัตวป่์านานาชนิด ผอ่น
คลายอิริยาบทกบัการ นัง่รถไฟชมความ
หลากหลายในดิสนียแ์ลนด ์กระชากใจใส่ความ
สนุกเพิ่มกบั BIG THUNDER  MOUNTAIN เร้า
ใจกบัรถไฟขนถ่านตะลุยความมนัส์ในเหมืองแร่
โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S  ASTRO 
BLASTER ท่ีจะน าเขา้ไปยงัโลกอวกาศ พร้อม บตัต ์ไลทเ์ยยีร์ ตวัละครเร่ือง TOY STORY เพื่อต่อสู้กบั 
เชิร์ค พร้อมกบัเหล่าสมุนท่ีน่ากลวัปนความน่ารัก เขยา่ขวญั กบั HAUNTED MANSION ปราสาทผสิีง ท่ีมา
ของภาพยนตร์แนวสยองขวญัเร่ืองดงัแห่งปี  สนุกต่อกบั SPLASH MOUNTAIN ท่ีทา้ทายความกลา้ เพลิน
ใจกบัเหล่าตุก๊ตาน่ารักทั้งหลายใน สมอลล์ เวล์ิด และเคร่ืองเล่นนานาชนิดอนัต่ืนเตน้มากมายใหท้่านได้
สนุกสนานอยา่งเตม็ท่ี พร้อมเลือกซ้ือหาสินคา้ท่ีระลึกสไตลดิ์สนีย ์ณ MAIN STREET ประทบัใจกบัความ
งามของ ขบวนอิเล็กทริคพาเหรดอนัตระการตา บนัทึกภาพความประทบัใจกบัการ์ตูนดงัของวอลท์ดิสนียท่ี์
ท่านช่ืนชอบ   (ไม่รวมอาหารกลางวนั-ค ่า) 
หมายเหตุ: กรณีลูกค้าต้องการเดินทางไปโตเกียวดิสนีย์ซี ต้องช าระค่ารถ MONORAIL DISNEY LINE เพ่ิม
เองท่านละ 500 เยน ไปกลับ           

วนัที่ห้า  ศาลเจ้าเมจิ – บุฟเฟ่ต์ ขาปู – ช้อปปป้ิงย่านดัง SHIBUYA – HARAJUKU -  สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม/ร้านอาหาร  5                
08:30น. น าท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Jingu / Meiji Shrine) นั้นสร้าง

ข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์อุทิศถวายแด่สมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ (Emperor 
Meiji) และพระจกัรพรรดินีโซเค (Empress Shoken) ภายหลงัจากท่ี
ทั้งสองพระองคน์ั้นสวรรคต ศาลเจา้แห่งน้ีสร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ.1920 
โดยการร่วมมือของประชาชนทัว่ญ่ีปุ่นท่ีช่วยกนับริจาคตน้ไมก้วา่ 
100,000 ตน้ เพื่อสร้างป่าแห่งน้ีข้ึน ศาลเจา้เมจินั้นเป็นศาสนสถานใน
ศาสนาชินโตอนัเป็นศาสนาเก่าแก่และดั้งเดิมของญ่ีปุ่น ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 นั้นศาลเจา้แห่งน้ีถูก
ท าลายอยา่งหนกั ศาลเจา้ปัจจุบนันั้นไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่ราวปี ค.ศ.1958 ดว้ยงบประมาณท่ีเกิดจากการ
ระดมทุนสาธารณะอีกคร้ังนัน่เอง นอกจากน้ีกิจกรรมท่ีเป็นท่ีนิยมทั้งคนญ่ีปุ่นและนกัท่องเท่ียวก็คือการขอ
พรบนแผน่ไมท่ี้เรียกวา่ อิมะ (Ema) ซ่ึงจะเป็นแผน่ไมเ้ล็กๆ (แผน่ละ 500 เยน) ใหเ้ราเขียนขอพรต่างๆ ลงไป
ในนั้น อธิษฐานเสร็จแลว้ก็ใหน้ าไปแขวนไวโ้ดยรอบตน้ไมใ้หญ่ท่ีจดัไวใ้ห้นัน่เอง ซ่ึงเราจะเห็นไดต้ั้งแต่
ภาษาญ่ีปุ่น, ภาษาองักฤษ, ภาษาเกาหลี, หรือวา่แมแ้ต่ภาษาไทย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั (บุฟฟต์นานาชาติ + ขาปู) 6 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงยา่นดงั ย่านชิบุย่า SHIBUYA ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจ
ถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ีระลึกกบั “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรู้ ท่ีกลายเป็นจุดนดัพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาว
โตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋ารองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่
ชั้นน าของญ่ีปุ่ นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย  

……… ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านสู่ ฮาราจูกุ HARAJUKU เป็นยา่นท่ีมีสีสันไม่แพย้า่นอ่ืนในโตเกียว ยา่นน้ีเป็นยา่น
ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น มีการแต่งชุดคอสเพลยต์ามตวั
การ์ตูนท่ีช่ืนชอบ มีการแสดงดนตรี โชว์
ความสามารถพิเศษใหค้นท่ีผา่นไปผา่นมาไดช้ม 
ร้านคา้ แหล่งชอปป้ิงในยา่นน้ีจะเนน้ไปท่ีเส้ือผา้
แฟชัน่แบบวยัรุ่น และร้านก๊ิฟช๊อปน่ารักๆ หลาย
ร้านท่ีสามารถเดินดูกนัไดท้ั้งวนัแบบไม่มีเบ่ือ       

15:00น.   น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั เก็บส าภาระเพื่อเดินทางสูสนามบิน นาริตะ  
17:00น.   เดินทางสู่สนามบินนาริตะโดยรถไฟ สายพิเศษ N’EX Narita Express 
20:15น.   เหินฟ้าสู่กรุงเทพดว้ยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ 601 
00:55น.   ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัด์ิภาพ พร้อมความประทปัใจ 
 

               
 
อตัราคา่บรกิาร 6-10 ทา่นเลอืกวนัเดนิทางไดเ้อง 
ผูใ้หญ ่  38,900 บาท (พกัหอ้งละ 2ทา่น/หอ้งละ 3ทา่น-เสรมิเตยีง) 
พกัเดีย่ว  +7,500    บาท พกัใจกลางเมอืง 

 
มผีูร้ว่มเดนิทาง 6-10 ทา่น / สามารถเลอืกวนัเดนิทางไดเ้อง 

***ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงราคา ในกรณีAIRSIAมกีารปรบัขึน้***  
 

อตัรานีร้วม     
-           ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัชั้นสายการบิน AIRASIA X / VIETNAM AIRLINES และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
-     ค่ากระเป๋าสัมภาระโหลดเขา้ใตท้อ้งเคร่ืองท่านละ 20 กิโลกรัม 
-           รายการท่องเท่ียวตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
-           ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 3 คืน  
- อาหาร 6 ม้ือ 
-           ค่ารถไฟท่องเท่ียวตลอดทริป (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) 
-          ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 1,000,000 บาท /ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
- ไกดผ์ูช้  านาญเดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย  
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อตัรานีไ้ม่รวม  
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์/ มินิบาร์ ค่าอาหาร / เคร่ืองด่ืม 
-  ทิปไกด ์2000 เยน/ท่าน/5วนั 
- ทิปพนกังานยกกระเป๋า 
- ดิสน่ียแ์ลนด์ 
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จถูกตอ้ง เพื่อออกใบก ากบัภาษี) 
 
เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท เพื่อยนืยนัการเดินทาง 

ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั  
การยกเลกิ หากมีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทุกกรณี           
เพื่อหลีกเล่ียงค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนหากท่านเปล่ียนใจไม่ตอ้งการท่ีจะเดินทาง..กรุณาเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางภายในทนัที 
หลงัจากแจง้มีความประสงคท่ี์จะยกเลิกและตอ้งแจง้ช่ือท่านท่ีตอ้งการเดินทางท่านใหม่ภายใน72ชม.ก่อนเดินทางเท่านั้น 
มีค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือ ซ่ึงเป็นค่าธรรมเนียมของสายการบิน 
หมายเหตุ 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงราคาหากผูร่้วมเดินทางในแต่ละคร้ัง/หรือในแต่ละกรุ๊ปมีไม่ถึง 6 ท่าน 
• หากท่านมีผูร่้วมเดินทาง 6 ท่านข้ึนไปสามารถจองเป็นกรุ๊ปส่วนตวัไดท้นัที  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการข้ึนของอตัรา

แลกเปล่ียนเงิน, การปรับข้ึนของราคาน ้ามนั หรือการปรับข้ึนของภาษีสนามบิน 
• บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร และอ่ืนๆไม่อาจจะรับผดิชอบต่อปัญหา นดัหยดุงาน  

ความล่าชา้ของสายการบิน,การจราจร,การปฏิวติั,ภยัธรรมชาติ,การสูญหาย หรือเหตุสุดวสิัยท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ และจากเหตุดงักล่าวรายการท่องเท่ียวจึงสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม หากไม่
สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมไดจ้ะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหาสถานท่ี
เท่ียวอ่ืนท่ีใกลเ้คียงมาแทนตามความเหมาะสมและข้ึนอยูก่บัเวลา โดยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้
แต่ยงัคงมุ่งรักษามาตรฐานการบริการท่ีดีเพื่อใหท้่านเกิดประโยชน์มากท่ีสุดในสถานการณ์นั้นๆ   

• บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เขา้-ออกประเทศดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกอง
ตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  

• บริษทัฯไม่อาจคืนเงินหากท่านไม่รับประทานอาหารบางม้ือ หรือไม่เท่ียวบางรายการเพราะเป็นการเหมาจ่าย  
• ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท  กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง 
• พนกังาน,มคัคุเทศก ์และตวัแทน ไม่มีสิทธ์ิใหค้  าสัญญาใดๆทั้งส้ิน นอกจากมีเอกสารท่ีลงนามโดยผูมี้อ  านาจใน

บริษทัฯก ากบัเท่านั้น 
• บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบต่อการช ารุดหรือสูญหายของทรัพยสิ์นส่วนตวั อาทิ เช่น หนงัสือเดินทาง,โทรศพัทมื์อถือ 

กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค,์ กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 


