
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAPPY TOGETHER 

SPECIAL TOKYO - OSAKA 6 วนั 4 คืน 

โดยสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอรไ์ลน ์(CX) 
 
 

 

 
 

กําหนดการเดินทาง : วนัท่ี 13 – 18  เมษายน 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – โตเกียว  
 

15:00 น. คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M ประตูทางเข้า 6 

สายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค แอรไ์ลน ์(CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ  อาํนวยความ

สะดวกด้านสมัภาระเชค็อนิทแ์ด่ทุกท่าน….. 
 
 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เชค็อนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาท ีผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อน

เวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี
 

18.50 น.   เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบินสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค เที่ยวบินที่  CX 702  (อาหารบนเครื่อง) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

22.40 น.    ทุกท่านเดินทางถงึสนามบิน CHECK LAP KOK ประเทศ ฮ่องกง สนามบิน แห่งใหม่ของฮ่องกงที่      ทนัสมัย

ด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ รอต่อเคร่ืองสู่ประเทศญีปุ่่นประมาณ 2 ชัว่โมง 
 

 

 

วนัทีส่อง ไร่สตอบอรี่ – วดัอะซากุสะ - โตเกียวสกายทรี –กระเชา้ลอยฟ้าคาจิคาจิยามะ  - โกเทมบะ  แฟคทอรี่ 

เอา้ทเ์ล็ต – ทีพ่กั 
 

01.00 น.   เหิรฟ้าสู่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค เที่ยวบินที่  CX 524  (อาหารบนเครื่อง) 
06:20 น. ถงึสนามบินนานาชาติ สนามบนินาริตะ  จังหวัดชิตะ ประเทศญ่ีปุ่ นดินแดนอาทติย์อทุยั หลังผ่านขั้นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว...  นาํท่านไปเพลิดเพลินกบัการเลือกชมและซ้ือสตรอเบอร์ร่ี 

“ไร่สตรอเบอรรี์่” ของชาวญ่ีปุ่ นที่มีการปลูกอย่างพิถพิีถนั  และได้รับการดูแลเอาใจ

ใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน  ทาํให้ผลของสตรอเบอร์ร่ีน้ันมีขนาดใหญ่  สแีดงสด  

และรสชาติหวานกว่าบ้ านเราหลายเท่า … ท่าน

จะได้ชมถงึวิธกีารเกบ็สตรอเบอร์ร่ีและที่สาํคัญ  

คือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์ร่ีในไร่น้ีได้  โดยสามารถเดด็จากต้นด้วย

ตัวเอง และยังซ้ือกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้ 

จากน้ันนาํท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอมิทองคาํ ณ “วดัอาซะกุซะ” วัดที่ได้

ช่ือว่าเป็นวัดที่มีความศักด์ิสทิธิ์   และได้รับความเคารพนับถอืมากที่สดุ

แห่งหน่ึงในกรุงโตเกยีว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอมิทองคาํที่

ศักด์ิสทิธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพ่ือ

ความเป็นสริิมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวัดยังเป็นที่ ต้ังของ  

โคมไฟยกัษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกด้วยความสงู 4.5 เมตร ซ่ึงแขวน

ห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสดุของวัด ที่มีช่ือว่า “ประตูฟ้าคาํ

รณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารท  ประดิษฐาน  เจ้าแม่กวนอมิทอง

คาํ มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ ” ซ่ึงเป็นที่ต้ังของร้านค้ าขายของที่ระลึก



 

 

พ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย  อาท ิขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือ

เป็นของฝากของที่ระลึก พิเศษ ! ให้ท่านได้มีโอกาสได้ แวะถ่ายรูปคู่กบั โตเกียวสกายทรี  Tokyo Sky Tree 

หรือ New Tokyo Tower เป็นหอกระจายคล่ืนที่สงู ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงมีความสงู 634.00 เมตร มูลค่า

ประมาณ 4 หมื่นล้านเยน  จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่มหานครโตเกยีว   
กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 

  จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ ขึ้น ให้บริการด้วยกระเช้าชมวิวพา

โนรามารูปแบบใหม่   เป็นกระเช้าล อยฟ้าที่ใช้เวลาเพียง 3 

นาทกีจ็ะถงึยอดเขา จากจุดชมวิวบนความสงู 1,075 เมตร 

ท่านจะสามารถชมภเูขาไฟฟูจิและทวิทศัน์โดยรอบของ

ทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และใน

วันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเหน็ได้ไกลถงึภเูขาแอลป์

ญ่ีปุ่ นทางตอนใต้ (เทอืกเขาอากาอชิิ และเทอืกเ ขาอาราคา

วะ) ขอสงวนสิทธ์ิการข้ึนกระเชา้หากกระเชา้ปิดบริการใน

วันทีอ่ากาศไม่เอ้ืออ านวย   นาํท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ 

แฟคทอรี่ เอา้ทเ์ล็ต” แหล่งรวมสนิค้านาํเข้าและสนิค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอนิเตอร์มากมายกบัคอลเลคช่ันเสื้อผ้า

ล่าสดุ อาท ิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซ้ือ

กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรู

อย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, 

Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสนิค้าสาํหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House 

และสนิค้าอืน่ๆอกีมากมาย......  

คํา่             รบัประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั (เมนูพเิศษ..อิ่มอร่อยกบัขาปูยกัษ ์ไม่อั้น)  (2) 
 

โรงแรมทีพ่กั  MOTOSU VIEW HOTEL  3*  หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 

ให้ท่านได้สมัผสักบัการอาบนํา้แร่ หรือเรียกอกีอย่างว่าออนเซน็ (ONSEN) 

เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า   การอาบนํา้แร่ จะทาํให้ เลือดลมดี , 

ผวิพรรณสดใส , สขุภาพดี , ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบ

การเผาผลาญของร่างกายอกีด้วย 
 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – บ่อนํ้ าศกัด์ิสทิธ ์โอชิโนะ ฮกัไก- ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ – นาโกย่า – ทีพ่กั 
  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (6) 

นาํท่านชมความงามแห่ง “ภูเขาไฟฟูจิ ” ที่มีความสงู

เหนือจากระดับนํา้ทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที่มีช่ือเสยีง

เป็นที่รู้ จักไปทั่วโลกในเร่ืองความสวยงา มที่ธรรมชาติได้

มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสญัลักษณ์ของ

ประเทศญ่ีปุ่ น นาํท่านขึ้นสู่ช้ันที่ 5 ของภเูขาไฟฟูจิ 

(ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ) ที่ทุกท่านจะได้เหน็ถงึความ

สวยงามของตัวภเูขาและวิวโดยรอบของภเูขาไฟฟูจิและ

ความหนาวเยน็ให้ทุกทานได้ถ่ายภาพความประทบัใจเกบ็ไว้เป็นที่ระลึก 



 

 

  

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ โอชิโนะฮคัไค  บ่อนํา้ที่เกดิจากการ

ละลายของหิมะบนภเูขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอนัยาวนาน ในการไหล

ลงมาสู่พ้ืนดินและซึมไปยังบ่อนํา้แต่ละบ่อ ดังน้ันนํา้ที่อ ยู่ในบ่อ

จะเป็นนํา้ที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งน้ี

ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดับ แหล่งนํา้จากธรรมชาติ

ที่ดีที่สดุของญ่ีปุ่ นอกีด้วย… 

 
 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (7) 
                  

นาํท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ ” ซ่ึงเป็นทะเลสาบนํา้จืดขนาดใหญ่ที่สดุของภาคกลางและยัง

เป็นแหล่งเพาะพันธุป์ลาไหลที่ใหญ่ที่สดุ และชาวญ่ีปุ่ นนิยมทานเน้ือปลาไหลย่างเป็นอย่างมาก นอกจากเป็นจุด

แวะพักผ่อนของนักเดินทางไกลแล้วยังเป็นอู่นํา้สาํคัญในการผลิตปลาไหลสู่ตลาดทั่ว  จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่

เมือง “นาโกย่า ” เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกจิ การค้า และการเมืองของบริ เวณภาคกลาง มี

อตุสาหกรรมสาํคัญทางด้านสิ่งทอ รถยนต์ รวมทั้งเป็นที่ต้ังของสถานที่สาํคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และย่าน

การค้าที่ทนัสมัย... 
 

คํา่         รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัราคาร  (8) 
 

                  นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่ี ่         นาโกย่า – เกียวโต –วดัคินคาคุจิ – ฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจา้เสาหมืน่ตน้ – ทีพ่กั 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (9) 
 
 

                    จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” นาํท่านเยี่ยม ชม “ปราสาททองคินคาคุจิ ” ร่วมย้อนราํลึกถงึท่า นโช

กุนจากการ์ตูนเร่ืองดัง “เณรน้อยเจ้าปัญญา อคิคิว

ซัง” อสิระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาท

โดยรอบที่ปิดด้วยทองคาํเปลว พร้อมด่ืมดํ่ากบัความ

สะอาดใสของสระนํา้ที่สามารถสะท้อนให้เหน็ภาพตัว

ปราสาทได้อย่างงดงาม อสิระให้ท่านได้เลือกหามุม

ถูกใจเพ่ือบันทกึภาพไว้เป็นที่ ระลึก หรือจะเลือกน่ัง

จิบชาญ่ีปุ่ นทานขนม ในบรรยากาศที่แสนสบาย

บริเวณสวนญ่ีปุ่ น ซ่ึงสถานที่แห่งน้ีเป็นบ้านพักตาก

อากาศของโชกุน "อาชิคางะ โยชิมิสึ " ปราสาทองค์น้ีเป็นทองทั้งหลัง ที่ต้ังอยู่กลางนํา้ ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถงึ

แนวคิดทางพุทธศาสนาระหว่างสวรรค์และโลกมนุษย์ และเหมือนสญัลักษณ์อาํนาจทางการเมืองของตระกูลอา



 

 

ชิคางะ  ปราสาทแห่งน้ีได้รับการยกย่อง จากนักประวัติศาสตร์ชาวองักฤษว่า  สร้างได้อย่างกลมกลืน ประณีต

งดงามได้สดัส่วนพอเหมาะอกีด้วย  
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (10) 
 

                    นาํท่านเดินทางสู่ หรือ ศาลเจา้ฟุชิมิ อินะริ  เป็นศาลเจ้าชินโตของเทพอนิะริ อนัเป็นเทพแห่งกสกิรรม ต้ังอยู่

ในเขตฟุชิมิ นครเคียวโตะ ประเทศญ่ีปุ่ น ศาลเจ้าน้ีเป็น

หน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สดุของประเทศ

ญ่ีปุ่ น ตัวศาลเจ้าต้ังอยู่บนพ้ืนที่เชิงเขาที่ระดับความสงู 

233 เมตรเหนือระดับนํา้ทะเล ซ่ึงภเูขากม็ีนามเดียวกนั

คือภเูขาอนิะริ ซ่ึงรอบๆเชิงเขาน้ียังเป็นที่ต้ังของศาลเจ้า

เลก็ๆอกีมากมายตลอดระยะทาง 4 กโิลเมตร ต้ังแต่ยุค

โบราณ ชาวญ่ีปุ่ นนับถอืเทพอนิะริในด้านการอปุถมัภ์คํา้

ชูและส่งเสริมความเจริญในการงานและกจิการ ซ่ึงความ

ศรัทธานี้ยังคงอยู่จนตราบจนปัจจุบัน บรรดาเสาโทะริอิ

ที่มากมายของศาลเจ้าแห่งน้ีน้ัน ล้วนเป็นศรัทธาจาก

บริษัท, ห้างร้าน , โรงงานในญ่ีปุ่ น ซ่ึงแต่ละต้นจะมีการ

จารึกผู้บริจาคไว้ ศาลเจ้าแห่งน้ีถอืเป็นศาลใหญ่ อนัเป็น

ต้นสงักดัของบรรดาศาลเจ้าลูก ที่บูชาเทพอนิะริ ซ่ึงทั่ว

ประเทศญ่ีปุ่ นมีอยู่กว่า 32,000 แห่ง 
 

คํา่         รบัประทานอาหาร ณ.ภตัราคาร  (8) 
 

                  นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั KYOTO AREA  หรือเทียบเท่า 
 

 

วนัทีห่า้         วดัคิโยมิส ึ– โอซากา้  – ชอ้ปป้ิงถนนชินไซบาชิ – ทีพ่กั 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (9) 
 

จากน้ันนาํท่านสู่ “วดัคิโยะมิสึ  หรือวัดนํา้ใส ” สร้างด้วยท่อน

ซงุขนาดมหึมา ต้ังอยู่บนเนินเขาสงูฮิงาชิยามะ เชิญท่านด่ืมนํา้

ศักด์ิสทิธิ์ “นํา้ 3 สาย” ที่มีความเช่ือกนัว่าถ้าได้ด่ืมแล้วจะเกดิ

ความเป็นสริิมงคลในด้าน “ความรํ่ารวย , ความมีชื่อเสยีง 

และมีสขุภาพที่ดีและแขง็แรง ”อสิระให้ ท่านได้บันทกึภาพ

ความงามของทวิทศัน์ โดยรอบ เพ่ือกราบไหว้องค์เ จ้าแม่

กวนอมิที่ชาวญ่ีปุ่ นนับถอื ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารไม้ที่สร้าง

ด้วยฝีมือมนุษย์โบราณที่ปราศจากเค ร่ืองทุ่นแรงได้อย่างน่า

อศัจรรย์ที่น่ี เป็นสถานที่ที่ชาวญ่ี ปุ่ นมักจะมาชมดอกซากุระในต้นเดือ นเมษายน และ ชมไม้เมเปิลเปล่ียนสใีน

เดือนตุลาคม  

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (10) 
 



 

 

                    จากน้ันนาํท่านสู่เมืองโอซาก้า ชอ้ปป้ิง ชินไซบาชิ ย่านชอ็ปป้ิงชื่อดัง

ของนครโอซาก้า ภายในย่านน้ีมีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกบัร้านค้าอนั

ทนัสมัย และสนิค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสาํหรับเดก็ และผู้ใหญ่ ซ่ึง

ย่านน้ีถอืว่าเป็น ย่านแสงส ีและบันเทงิชั้นนาํแห่งหน่ึงของนครโอ

ซาก้า อกีทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้ นชื่อมากมาย ซ่ึงเสน่ห์ อย่างหน่ึง

คือทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซ่ึงดัด ทาํ

ให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะ

ถ่ายรูปกนัเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้าง

จุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สดุ เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้

บริการสญัลักษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการค้าของ กู

ลิโกะ ผลิตภัณฑข์นมช่ือดังจากญ่ีปุ่ นน่ันเอง... 
 

คํา่         รบัประทานอาหาร ณ.ภตัราคาร  (8) 
 

                  นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั CENDEO HOTEL OSAKA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีห่ก         ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - ชอ้ปป้ิงหา้งอิออน  - สนามบนิ 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (9) 
 
 

                    จากน้ัน นาํท่านเยี่ยมชม “ปราสาทโอซากา้” ชมดา้นนอก ปราสาทโอซาก้า เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์คสาํคัญของ

เมืองโอซาก้า เป็นหน่ึงในจุดท่องเที่ยวหลักที่ใครมา

เที่ยวโอซาก้ากต้็องเดินทางมาที่น่ีด้วย หอคอย

ปราสาทจะมีอยู่ด้วยกนัทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูก

ล้อมรอบด้วยกาํแพงหินคอนกรีต , คูนํา้ และสวนนิชิ

โนมารุ อยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 

ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่ง

ดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งน้ีจะมองเหน็ภาพ

ปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง  ปราสาทโอ

ซาก้าถูกสร้างขึ้นในปี 1583 แทนที่วัดอิชิยาม่า ฮอน

กนัจิซ่ึงได้ถูกทาํลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปีก่อนที่จะสร้างปราสาทโอซาก้า ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ 

ผู้สร้างปราสาทต้ังใจที่จะให้ปราสาทแห่งน้ีเป็ นศูนย์กลางใหม่ของญ่ีปุ่ นภายใต้การปกครองของท่าน ภายหลัง

การสร้างเสรจ็กไ็ด้กลายเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สดุของญ่ีปุ่ นในขณะน้ัน แต่หลังจากที่ท่านฮิเดโยชิเสยีชีวิตลงไม่กี่

ปี ปราสาทได้ถูกโจมตีและทาํลายโดยทหารของโทคุกาว่า และได้มีการสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่อกีคร้ังในปี 

1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทกไ็ด้ถูกฟ้าผ่าและไฟไหม้ในปี 1665 ภายหลังกไ็ด้มีการซ่อมแซมทั้ง



 

 

ภายในและภายนอก จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการสร้างลิฟทเ์พ่ือให้สามารถขึ้นไปชมปราสาทและพิพิธภัณฑ์

ด้านบนได้ง่ายขึ้น 

 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนั  เพือ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงแบบจุใจ  
 

                    จากน้ันนาํท่านสู่ย่าน ชอ้ปป้ิงหา้งอิออน  แหล่งชอ็ปป้ิงขนาดใหญ่สาํหรับคนหนุ่มสาว สนิค้าแบรนด์แฟชั่นของ

ญ่ีปุ่ น ของกระจุกกระจิก เคร่ืองประดับ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองสาํอาง ร้าน CD ร้าน

หนังสอืเฉพาะทาง  และอืน่ๆ เอาไว้อย่างครบครัน

ให้คุณ รับรองเลย ว่าคุณจะไม่มีวันเบื่อเลยทั้งวัน  

นอกจากน้ี เรากย็ังมีร้านอาหาร และโรงภาพยนตร์

ไว้คอยให้บริการด้วย  ท่านท่านสามารถช้อปป้ิง 

เลือกซ้ือของฝากเพ่ือกลับเมืองไทยเพ่ิมเติมได้จาก

ที่น่ีนะคะ  
 

14.30 น. นําทุกท่านเดินทางสู่สนามบนิ เพือ่ทําการเช็คอินทต์ัว๋เครื่องบนิและสมัภาระกลบักรุงเทพฯ.... 
 

17.55 น.   เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบินสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค เที่ยวบินที่  CX 507  (อาหารบนเครื่อง) 
 

 

20.55 น.    ทุกท่านเดินทางถงึสนามบิน CHECK LAP KOK ประเทศ ฮ่องกง สนามบิน แห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทนัสมัยด้วย

เทคโนโลยีและสิ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ รอต่อเคร่ืองสู่ประเทศญีปุ่่นประมาณ 2 ชัว่โมง 
 

22.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย โดยสายการบินสายการบินคาเธ่ยแ์ปซิฟิค เที่ยวบินที่  CX 709 

(อาหารบนเครื่อง) 
 

00.15+1 น. คณะเดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน….. 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  
 

อตัราค่าบริการ 

   

อตัราค่าบริการ ราคา/ท่าน (บาท) 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านราคาท่านละ 56,900 

เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน   56,900 

เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (มีเตียงเสริม) 54,900 

เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (ไม่มีเตียงเสริม) 53,900 

พักห้องเด่ียว   9,900 

ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบินหักออก   12,000 

 



 

 

หมายเหตุ 

1.ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2.ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 
 

สาํหรบักรณยีืน่วีซ่ากรุป๊ หรือมีตัว๋โดยสารเครื่องบนิเอง 

 ผู้ยื่นวีซ่ากรุ๊ป(หมู่คณะ)กบัทางบริษัทฯ ต้องเดินทางไป- กลับพร้อมกนัตามกาํหนดเท่าน้ัน รวมถงึผู้ติดตามซ่ึงยื่นวีซ่า

เด่ียวแต่อ้างองิถงึญาติหรือผู้เกี่ยวข้อง ซ่ึงทาํการยื่นวีซ่ากรุ๊ป(หมู่คณะ) 

 กรณีผู้โดยสารที่ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบินของบริษัท รวมถงึเดินทางไปหรือกลับไม่พร้อมคณะต้องยื่นวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน  
 

อตัรานี้ รวม  

 ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบินชัน้ประหยดั และค่าพาหนะในการนําเทีย่วตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง 

( ณ วนัที ่13/01/2561 ) หากภาษีนํา้มนั และ ภาษีสนามบินเพ่ิมขึ้น ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิลูกคา้ชาํระส่วนต่างที่

เพ่ิมขึ้นตามความเป็นจริง 

 ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2-3 ท่าน 

 ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุในรายการทวัร์ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 

 ค่าขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ นํา้หนักไม่เกนิ 20กโิลกรัม  

 มัคคุเทศน์บรรยายไทย 

 ค่าประกนัอบุัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอบุัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไข

ของกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกนัภัย  

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถงึค่าอาหาร  

 และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 กรณีต้องการใบเสรจ็เตม็รูปแบบ ยังไม่รามค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ แจกของแถม เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

 ค่าทิปไกด ์และ คนขบัรถ (วนัล่ะ 200 บาท X 6 วนั  =  1,200  บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน/ทริปการเดินทาง) 

 ค่าวีซ่าเดีย่ว กรณปีระเทศญีปุ่่ นยกเลิกการยกเวน้วีซ่าใหแ้ก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850.- บาท 

 
การชําระเงิน 

1. ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจาํ 20000.- บาท สาํหรับการจองเม่ือที่น่ังยืนยัน 

2. ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาํระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชาํระเงินค่ ามัดจาํ หรือชาํระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคาร

ถูกระงับ  การจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสทิธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  

 

เงือ่นไขการยกเลิก  

1. สาํหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถอืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทาํการขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 



 

 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 44 วันทาํการขึ้นไป  เกบ็ค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 -19 วัน เกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 8 - 18 วัน เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด  75% ของราคาทวัร์ 

6. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

7. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง ,ถูกปฏเิสธการเข้า- ออกเมืองทั้ งจากประเทศไทยและประเทศ ญ่ีปุ่ น  ไม่มี 

การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

8. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกบัสายการบินหรือค่ามัดจาํที่พักโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

9. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจํา หรือ เต็มจํานวน กรณมีีการขาย มีปิดกรุป๊การเดินทางเรียบรอ้ย

แลว้.. 

10. กรณีที่ต้องยื่น วีซ่า แต่ไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่ างถูกต้องและตรงตามกาํหนดเวลา ) 

ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าทวัร์ให้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่านเน่ืองจากมีการวางมัดจาํค่าตัว๋และที่พัก 

11. กรณีที่ต้องยื่นวีซ่า และ ตามที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาํเนินการออก

ตัว๋เคร่ือง บินแล้ว  ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 20,000 บาท แต่จะ

ขึ้นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป) 

12. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน 

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

13. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถอืว่า 

ท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในคณะน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 30 ท่านผู้ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิงหรือใด ๆ เพ่ิมเติม รา คาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศ

สายการบิน...  

 รายการ ท่องเที่ยวและรายการ อาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า... 

 หนังสอืเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู้จัดได้ชาํระให้กบัสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ 

แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือ

ได้รับการปฏเิสธก ารเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ ญ่ีปุ่ น)  ทางผู้จัด ขอสงวน

สทิธกิารคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวใน ประเทศญ่ีปุ่ นหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะนาํกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ หากท่านมีความจาํเป็นต้องรับฝากของจากผู้อืน่เพ่ือที่จะนาํไปยังประเทศ              

น้ัน ๆ  หรือนาํกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผดิกฎหมาย ซ่ึงของผดิกฎหมายบางประเภท อาจ

มีโทษถงึขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธคืินเงินมัดจาํทุกกรณี  

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชาํระล่วงหน้าไปแล้วจาํนวนมาก ขอสงวนสทิธิ์ใน

การหักเงินในส่วนที่เกดิขึ้นจริง  



 

 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลาํ Charter Flight 

หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์

ทั้งหมด  ขอสงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตามส ถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียก

เกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถอืว่าผู้ท่องเที่ยวส ละ

สทิธิ์และจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการ

ชาํระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชาํระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่ง

แบบชาํระเตม็มีเงื่อนไข  

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดาํเนินโดยสดุความสามารถที่จะประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่

ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้คาํสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอาํนาจของผู้จัดกาํกบัเท่าน้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทาง

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ

ในรายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอืน่ๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ

นาํติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกนัทุกชิ้นไม่เกนิ 1 ลิตร และต้องนาํออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถอืได้ท่านละ 1 

ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่กาํหนด รวมถงึสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัด

เลบ็ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมาย

ห้ามนาํเข้าผลิตภัณฑท์ี่ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เน้ือสตัว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการ

ป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก  

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ําพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 

 

 


