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สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการกรมสรรพสามิต จ ากดั 

จดัโครงการเงินก ูพิ้เศษเพ่ือการทศันศึกษาและพฒันาคณุภาพชีวิต 

ครัง้ท่ี 1 ประจ าปี 2558  ประเทศญ่ีปุ่ น วนัท่ี 10-14 พฤศจิกายน 2558 

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

  โครงการเงินกูพิ้เศษเพ่ือการทัศนศึกษาและพัฒนาคณุภาพชีวิต เป็นการสนับสนนุและ

ส่งเสริมใหส้มาชิกและผูร้่วมเดินทางไปกับสมาชิกไดม้ีโอกาสไปทัศนศึกษาต่างประเทศ เป็นการเปิด       

โลกทัศน ์และประสบการณใ์หม่ๆ โดยสหกรณอ์อมทรัพย์ฯ อ านวยความสะดวกใหส้มาชิกผูก้ ูเ้งินสามัญ 

ไปเท่ียวกับครอบครัวได ้หรือผูร้่วมเดินทางท่ีคุน้เคยได ้แบบเท่ียวก่อนผ่อนทีหลัง (ผูร้่วมเดินทางตอ้ง         

ก ูเ้งนินามของสมาชิกผูก้ ูเ้งนิสามญั) 

ตามประกาศสหกรณอ์อมทรัพยฯ์ เร่ือง การใหเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือการทัศนศึกษาและพัฒนา

คณุภาพชีวิต และตามหลกัเกณฑเ์งนิกูส้ามญั อตัราดอกเบ้ียพิเศษรอ้ยละ 5.50 ตอ่ปี ระยะเวลาผ่อนช าระ

ไม่เกิน 24 เดือน โดยสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ร่วมกับ บริษทั โอเอที คลับ น าร่องเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่น          

5 วัน 3 คืน โดยก าหนดการเดินทาง วันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2558 (โบชวัร)์ 

  โปรดส่งใบยืนยันการจองและตอบกลับ ไดต้ั้งแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี 16 กันยายน 2558 

พรอ้มใบสลิปเงนิเดือน และย่ืนหนงัสือกูเ้งนิก ูพิ้เศษตามโครงการฯ ไดต้ัง้แตว่ันที่ 17-25 กนัยายน 2558   

สง่มาท่ี โทรสาร (FAX) หมายเลข  0 2668 2406  หรือ  E-mail : sahakorn@excise.go.th 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศญ่ีปุ่ น  5  วนั  3  คืน 

เดินทางไปกลบั วนัท่ี 10-14 พฤศจิกายน 2558 

เคร่ืองบิน  :  สายการบินไทย อนิเตอร ์(TG) 

 

นาริตะ – วนอทุยานฮาโกเน ่ 

ลอ่งเรือโจรสลดั - ศาลเจา้ฮาโกเน ่ 

โกเทมบะ เอา้ทเ์ลท - แชน่ า้แร่ออนเซ็น 

  ภเูขาไฟฟูจิ – โอชโินะฮคัไค 

โตเกียว – ชนิจกู ุ– วดัอาซากสุะ 

ฮาราจกู ุ– ชบิยู่า – ชอ้ปป้ิงหา้งอิออน 

 

อตัราค่าบรกิาร  (ส าหรบั 25-35 ท่าน) 

ผูใ้หญ่  ท่านละ 45,800    บาท 

เด็กอาย ุ2–12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

  (ไมเ่สริมเตยีง) ท่านละ 39,800   บาท 

พกัเดีย่ว จ่ายเพิม่ ท่านละ     5,500   บาท 

 

***โปรดอ่าน หมายเหตแุละเงือ่นไข*** 

 



 

 

 

   

    สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการกรมสรรพสามิต จ ากดั 

    จดัโครงการเงนิกูพิ้เศษเพ่ือการทศันศึกษาและพฒันาคณุภาพชีวิต  

   ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2558  ประเทศญ่ีปุ่น วันท่ี 10-14 พฤศจิกายน 2558 

 

หนว่ยงานท่ีสงักดั ชื่อ - สกลุ  

สมาชิกผูก้ ู ้

ชื่อ - สกลุ 

** ผูร้่วมเดินทาง 

โทรศัพทม์ือถือ 

สมาชิกผูก้ ู ้

 1 1  

 2 2  

 3 3  

 4 4  

 5 5  

 6 6  

 7 7  

 8 8  

 9 9  

 10 10  

 11 11  

 12 12  

 13 13  

 14 14  

 15 15  

 16 16  

 17 17  

 18 18  

 19 19  

 20 20  

 21 21  

 22 22  

 23 23  

 24 24  

 25 25  

 26 26  

 27 27  

 28 28  

 29 29  

 30 30  

ใบยืนยนัการจองและตอบกลบั 



** ผูร้่วมเดินทาง หมายถึง ผูท่ี้มิไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณฯ์ แตร่่วมเดินทางไปกบัสมาชิกผูก้ ู ้ 

 

***โปรดอ่าน  หมายเหตแุละเงือ่นไขตามประกาศสหกรณ*์** 

หมายเหต ุ

1. ก่อนด าเนินการส่งใบยืนยันการจองและตอบกลับ การเดินทาง  รบกวนศึกษา หรือสอบถาม

รายละเอียดใหช้ัดเจนก่อนการส่งใบยืนยันการจองและตอบกลบั โดยสามารถสอบถามไดจ้าก

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ ์ 

2. น าส่งใบยืนยันการจองและตอบกลับ พรอ้มสลิปเงินเดือนล่าสดุ ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการให้

เงินกูพิ้เศษเพ่ือการทัศนศึกษาฯ ส่งมาท่ี  โทรสาร (FAX) หมายเลข 0 2668 2406 หรือ 

ทาง E-mail : sahakorn@excise.go.th  

3. ราคาดงักลา่วไมร่วม คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% กรณีออกใบก ากบัภาษี 

คา่ใชจ้่ายสว่นตวั และคา่ระวางสมัภาระน า้หนกัเกินตามที่สายการบินก าหนด  

4. หากจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง โดยทาง

บริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้กอ่นเดินทาง 

  

เง่ือนไขตามประกาศสหกรณ ์

1. การจ่ายเงินกูพิ้เศษเพ่ือการทัศนศึกษา สหกรณ์จะด าเนินการจ่ายเงินกูไ้ปยังบริษัทผูน้  า        

ทศันศึกษาในนามของผูก้ ู ้

2. กรณีผูก้ ูไ้มส่ามารถไปทศันศึกษาตามที่ก าหนดได ้ ผูก้ ูต้อ้งคืนตน้เงนิกูท้ัง้จ านวนพรอ้มดอกเบ้ีย

ในอัตราดอกเบ้ียพิเศษรอ้ยละ 5.50 ต่อปี ใหแ้ก่สหกรณ์ภายในก าหนด 7 วัน  นับแต่วันพน้

ก าหนดเดินทาง  

        หากผูก้ ูไ้ม่คืนเงินใหแ้ก่สหกรณ์ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหคื้นเงินตน้ทั้ง

จ านวนพรอ้มดอกเบ้ียเท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงินกูส้ามัญนับถัดจากวันรับเงินกูจ้นกว่าจะช าระ

เสร็จสิ้น รวมทั้งค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี) ให้แก่สหกรณ์  ทั้งนี้  ตอ้งช าระให้เสร็จสิ้นภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกูพิ้เศษ 

3. กรณีการขอกู้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่อาจปฏิบัติตามท่ีก าหนดในประกาศนี้ได ้           

ใหค้ณะกรรมการเงนิกูน้  าเสนอคณะกรรมการด าเนนิการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

4. รายละเอียดการทัศนศึกษาแต่ละโครงการ สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ จะเผยแพร่ประชาสัมพันธใ์ห้

ทราบเป็นครัง้ๆ ไป 

---------------- 

mailto:sahakorn@excise.go.th
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นาริตะ–วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือโจรสลดั-ศาลเจา้ฮาโกเน่   

แช่น ้าแร่ออนเซ็น-ภเูขาไฟฟูจ–ิโอชิโนะฮคัไค-โตเกียว–ชินจูกุ-วดัอาซากุสะ 

ฮาราจูกุ-ชิบูยา่- ชอ้ปป้ิงหา้งอิออน 
 
 
 
 

วนัองัคารที่ 10 พฤศจกิายน 2558             กรุงเทพฯ – นาริตะ 

20.00 น. คณะเดินทำงพร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ  
23.45 น.  ออกเดินทำง ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินไทยแอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี TG 642   (ใช้เวลาในการเดนิทาง 5.30 ชม.) 
 

วนัพุธท่ี 11  พฤศจกิายน 2558     นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ –ศาลเจ้าฮาโกเน่ - โกเทมบะ เอ้าท์เลท 

07.35 น. ถึงท่ำอำกำศยำนเมืองนำริตะ น ำท่ำนผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกรเรียบร้อยแลว้   
น ำท่ำนเดินทำงสู่ วนอุทยานฮาโกเน่ ท่ำนสำมำรถเห็นควำมงดงำมของภูเขำไฟฟูจิได ้หำกทอ้งฟ้ำสดใส จำกนั้น
น ำทุกท่ำนล่องเรือ ทะเลสาบอาชิ ให้ทุกท่ำนได้
ต่ืนตำต่ืนใจกบักำรล่องเรือ โจรสลดั ชมควำม
งำมของทะเลสำบท่ีก่อตวัจำกลำวำท่ีเกิดจำกกำร
ระเบิดของภูเขำไฟ เม่ือสำมพันกว่ำปีมำแล้ว 
และให้ทุกท่ำนไดถ่้ำยรูปเก็บภำพประทบัใจกบั
โจรสลดัไดด้ว้ย   น ำท่ำนกรำบนมสักำรขอพร
เทพเจำ้เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล ณ “ศาลเจ้าฮาโก
เน่” ศำลเจำ้ท่ีโด่งดงัในภูมิภำคคนัโต ซ่ึงตั้งอยู่ริมชำยฝ่ังของทะเลสำบอำชิ ... อิสระให้ท่ำนขอพรกบั “เทพเจ้า” 
ซ่ึงเป็นท่ีเคำรพบูชำอย่ำงยิ่งของคนในพ้ืนท่ีและเขตใกลเ้คียง ... พร้อมหำมุมบนัทึกภำพควำมงำมตำมอธัยำศยั 
ซ่ึงไม่พลำดท่ีจะบนัทึกภำพคู่กบั “เสาโทริอิ” สีแดงตั้งอยู่ริมฝ่ังทะเลสำบอำชิซ่ึงเป็นภำพวิวท่ีสวยงำมโดยมีภูเขำ
ไฟฟูจิเป็นฉำกหลงั 

 เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่ำย น ำท่ำนสู่กำรชอ้ปป้ิงอย่ำงจุใจกบัสินคำ้แบรนด์เนมท่ี “โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินคำ้น ำเขำ้

และสินคำ้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอร์มำกมำยกบัคอลเลคชัน่เส้ือผำ้ล่ำสุด อำทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, 
Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋ำไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, 
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Armany ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั และนำฬิกำหรูอย่ำง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ 
รองเทำ้แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคำ้ส ำหรับคุณหนู  Aigle, 
Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคำ้อ่ืนๆ อีกมำกมำย    

ค ่า               รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พเิศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ไม่อ้ัน 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  FUJI PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

**ให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าแช่กนัแล้วจะท าให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบ
หมุนเวียนโลหิตได้ดีข้ึน*** 

 

วนัพฤหัสบดทีี่ 12 พฤศจิกายน 2558      ภูเขาไฟฟูจ ิ– โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกยีว – ช้อปป้ิง ชินจุก ุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิช้ัน 5 (ข้ึนอยูก่บัสภำพภูมิอำกำศ) 
 ซ่ึงเป็นภูเขำไฟท่ียงัดบัไม่สนิท และมีควำมสูงท่ีสุดใน ประเทศญ่ีปุ่น 
 จำกดำ้นล่ำงสู่บนยอดปล่องเขำดว้ยควำมสูง 3,776 เมตร  
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวนั  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “โอชิโนะฮักไค” สระน ้ำท่ีเกิดจำกฝีมือธรรมชำติ มี 

อำยุเก่ำแก่กว่ำ 1,200 ปี เกิดจำกกำรละลำยของน ้ำบนภูเขำฟูจิ และ
ไดส้ะสมอยู่ใตน้ ้ ำเป็นเวลำนำนกว่ำ 1,000 ปี และน ้ำเหล่ำน้ีเองก็ได้
ผุดข้ึนมำเป็นบริเวณเดียวกนัถึง 8 บ่อ เม่ือมองท่ีผิวน ้ ำจะเห็นน ้ำท่ี
ใสสวยงำม ชวนคน้หำส่ิงมหัศจรรยท่ี์อยู่เบ้ืองล่ำงย่ิงนกั สถำนท่ี
แห่งน้ีไดรั้บคดัเลือกเป็น1 ใน 100 อนัดบัแหล่งน ้ำจำกธรรมชำติท่ีดี
ท่ีสุดของญ่ีปุ่น  

 จำกนั้นน ำท่ำน อิสระ ช้อปป้ิงย่านชินจูก ุ ยำ่นชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียง 
 มำก ท่ำนจะไดพ้บกนัสินคำ้ยี่หอ้แบรนดเ์นม ต่ำงๆ มำกมำย อำทิ 
 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ , นำฬิกำ  เคร่ืองเล่นเกมส์ ,เส้ือผำ้สุภำพบุรุษ,  สุภำพสตรี เส้ือผำ้แฟชัน่ส ำหรับวยัรุ่น รองเทำ้  
 เคร่ืองส ำอำงค ์ฯลฯ  และใหท่้ำนไดจ้บัจ่ำยเลือกซ้ือของท่ีระลึกอย่ำงจุใจ และเลือกซ้ือสินคำ้หลำกหลำยได ้
 ที่ร้าน ร้อยเยน  
ค ่า                รับประทานอาหารค ่า  
   เข้าสู่ที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัศุกร์ท่ี 13 พฤศจกิายน 2558      วดัอาซะกซุ่า –ศาลเจ้าเมจ ิ–ฮาราจุก ุ- ชิบูย่า– นาริตะ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น ำท่ำนไปกรำบนมสักำรเจำ้แม่กวนอิม ณ วัดอาซะกซุะ ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของกรุงโตเกียว  
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 ซ่ึงเจำ้แมก่วนอิม มีขนำดเลก็เพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตคูามนิาริโมงิ ของวดัยงัมี 
 ควำมประทบัใจดว้ย โคมไฟกระดำษสีแดง ขนำดใหญท่ี่สุดในโลกมีควำมสูงถึง 
 4.5 เมตร น ้ำหนกั 130 กิโลกรัม สองขำ้งโคมเป็นรูป เทพเจำ้แห่งลม และ ฟ้ำผำ่  
 เช่ือว่ำเป็นเทพเจำ้ผูค้อยปกปักรักษำสันติภำพแห่งโลกน ำควำมอุดม สมบูรณ์สู่ผลผลิต 
 ขำ้วของญ่ีปุ่น ถำ้มีเวลำเชิญเลือกชม – เช่ำวตัถุมงคล เคร่ืองรำงของขลงัศกัด์ิสิทธ์ิของ 
 วดัน้ีเพ่ือเป็นมงคล  จำกนั้นน ำทำนเดินทำงสู่ ถนนนาคามเิซะ ท่ีท่ำนจะได ้ชม-ชอ้ป สินคำ้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็น 
 สินคำ้พ้ืนเมืองญ่ีปุ่นมำกมำย รวมทั้งขำ้วของเคร่ืองใช ้คุณภำพดี อำทิ ร่ม หมวก รองเทำ้ กระเป๋ำ เส้ือผำ้ ของท่ี 
 ระลึก หรือท่ำนเลือกท่ีจะชิม ขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่นแท้ ๆ จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้ชม “ศาลเจ้าเมจิ” ศำลเจำ้เก่ำแก่อนั 
 ศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเคำรพของคนโตเกียว สร้ำงข้ึนโดยจกัรพรรดิ เมจิ และมเหสีโชโกะ ในปี 1920  ในช่วงวนัปี 
 ใหม่คนโตเกียวนิยมมำขอพรท่ีศำลเจำ้แห่งน้ี ตั้งอยูใ่จกลำง “สวนโยโยกิ” สวนท่ีมีตน้ไมน้ำนำพรรณถึง 1 แสน 
 ตน้ ท ำใหดู้เหมือนกบัวำ่ศำลเจำ้แห่งน้ีตั้งอยูภ่ำยในป่ำ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั  
 น ำท่ำนเท่ียวชมและเลือกซ้ือสินคำ้ท่ียำ่น ฮาราจูก ุซ่ึงเป็นแหล่งท่ีเดก็วยัรุ่นท่ีน่ีท่ำนจะไดเ้ห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตวั 
 ประชนักนัอยำ่งหลุดโลก ท่ีเรียกวำ่ Cos Play  ยอ่มำจำกค ำวำ่ Costume Play คนญ่ีปุ่นออกมำแต่งตวัเลียนแบบ 
 กำร์ตูนญ่ีปุ่น (ซ่ึงท่ำนจะไดเ้ห็นในวนัเสำร์-อำทิตยเ์ท่ำนั้น) พร้อมใหท่้ำนชอ้ปป้ิง ทำนเครปญ่ีปุ่นของแทร้ำดดว้ย 
 ไอศรีมหลำกสีสัน โปะหนำ้เพ่ิมควำมอร่อยดว้ยสตรอเบอร่ีลูกโต หรือผลไมม้ำกมำยตกแต่งเพ่ิมควำมอร่อย 
 ใหก้บัเครป  และถ่ำยรูปเกบ็ภำพบรรยำกำศของวยัรุ่นญ่ีปุ่นในยำ่นน้ี โดยฝ่ังตรงขำ้มเป็นถนนเลก็ๆคือ ทาเกชิตะ  
 สองขำ้งถนนเป็นร้ำนขำยของส ำหรับวยัรุ่นโดยเฉพำะ มีของใหเ้ลือกซ้ือมำกมำย ทั้งเส้ือผำ้มือหน่ึง มือสอง  
 กระเป๋ำ รองเทำ้ คุณภำพปำนกลำง แต่รำคำถูกและทนัสมยัสมใจวยัรุ่น และถนน โอโมเตะ ซังโดะ จะเหมือน 
 หลุดมำอีกโลกหน่ึง ไม่วำ่จะเป็นหลุยส์ วิตตอง ปรำดำ กชุชี ฮำนำเอะ โมริ ยำมำโมโตะ ท่ีคุณภำพดีเยี่ยม ใหท่้ำน 
 เลือกซ้ือกนัอยำ่งเพลิดเพลิน แลว้ท่ำนเดินทำงสู่ “ชิบูย่า” ยำ่นวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหำนครโตเกียว … ท่ำนจะ 
 ไดต่ื้นตำต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสำวชำวแดนปลำคิบจำกร้ำนคำ้มำกมำยมำกกวำ่ 100 ร้ำนคำ้ และ “ตึก  
 109” ตึกช่ือดงัท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของยำ่นนั้น… พร้อมทั้ง “เลือกชมและซ้ือ” สินคำ้มำกมำย อำทิ เส้ือผำ้  
 เคร่ืองส ำอำง, รองเทำ้, กระเป๋ำ และท่ีควรพลำดชม “ของเล่นส าหรับผู้ใหญ่” … ส ำหรับท่ำนท่ีช่ืนชอบของ 
 คุณภำพดีรำคำประหยดั ตอ้งไม่พลำดท่ี “ร้าน 100 เยนลำยหลำยแบบใหท่้ำนไดเ้ลือกสรรกนัตำมอธัยำศยั   
ค ่า                รับประทานอาหารค ่า  
 เข้าสู่ที่พกั NARITA EXCEL HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัเสาร์ที่ 14  พฤศจกิายน 2558       นาริตะ – วดันาริตะ - ช๊อปป้ิงห้างออิอน - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดนาริตะ เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงและผูค้นให้ควำมเคำรพนับถือ มำ
สกักำระมำกกว่ำ 10 ลำ้นคนต่อปี วดัแห่งน้ีสร้ำงเสร็จเม่ือเดือนกุมภำพนัธ์ ปี ค.ศ. 940 
จุดเด่นของวัดน้ี คือ เทวรูปฟุโดเมียวโอ ซ่ึงเป็นเทพระดับสูงของลัทธิชินกอน 
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แกะสลกัถวำยโดย โคโบไดชิ ตำมค ำสั่งของจกัรพรรดิซำกะจำกนั้นใหท่้ำน อิสระกับย่านช้อปป้ิง ของเมืองนำริ
ตะ กบัห้ำงสรรพสินค้ำช่ือดงัห้ำงอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินคำ้หลำกหลำยชนิดรอให้ท่ำนเลือกซ้ือ อำทิ 
เส้ือผำ้แฟชัน่น ำสมยั กระเป๋ำ รองเทำ้ เคร่ืองส ำอำงของท่ีระลึก เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั  
ไดเ้วลำพอสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

17.15 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยแอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี TG 677 
22.15 น.       เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูม.ิ....โดยสวัสดภิาพ 

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

 อตัราค่าบริการ  (ส าหรับ  25 - 35  ท่าน)   
 ผูใ้หญ่            ท่ำนละ    45,800   บำท    
 เด็กอำย ุ 2 – 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่  2 ท่ำน (ไม่เสริมเตียง)            ท่ำนละ    39,800  บำท 
 พกัเด่ียว  จ่ำยเพ่ิม             ท่ำนละ     5,500  บำท 
 
 อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
 1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นหมู่คณะทศันำจร ไป – กลบั โดยสำยกำรบินไทย  ตำมเสน้ทำงท่ีระบุ 
 2. ภำษีสนำมบินท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิและปลำยทำงต่ำงประเทศ 
 3. ค่ำภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินเรียกเกบ็เพ่ิม 
 4. ค่ำโรงแรมท่ีพกัตลอดกำรเดินทำง (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน)ตำมท่ีระบุ                      
 5. ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมตำมรำยกำรท่ีระบุ 
 6. ค่ำยำนพำหนะในระหวำ่งน ำเท่ียวทั้งหมดตำมท่ีระบุ        
 7. ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
 8. ค่ำบริกำรหวัหนำ้ทวัร์ผูช้  ำนำญเสน้ทำงคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
 9. ประกนัภยัอุบติัเหตุ 1,000,000 บำท (ในกรณีเสียชีวิต) และ 500,000 บำท (บำดเจบ็แลว้เขำ้รับกำรรักษำ) 
 10.  ค่ำทิปคนขบัรถญ่ีปุ่น 
 
 อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
 1. ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % และภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % กรณีออกใบก ำกบัภำษี 
 2. ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง 
 3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำส ำหรับผูไ้ม่ถือสญัชำติไทย 
 4. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั เช่น อำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่ำซกัรีด / ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 5. ค่ำระวำงสัมภำระน ้ำหนกัเกินตำมท่ีสำยกำรบินก ำหนด 
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 หมำยเหตุ 
  ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเขำ้ประเทศ
ญ่ีปุ่น บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
  หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีอำยุใชง้ำนเหลือไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดือน  
  ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไมค่รบ อำทิ ไม่เท่ียวบำง
รำยกำร, ไม่ทำน อำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำด
ก่อนออกเดินทำงแลว้ 
  ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี
เกิดจำกควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้
เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯทำงบริษทัฯจะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตำรำงกำรบินต่ำงๆตำมท่ีสำยกำรบินอนุมติัโดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนวนัเดือนทำงของท่ำน ในกรณีไม่สำมำรถออกเดินทำงได ้
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