
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIFI ON BUS  มนี ำ้ด ืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

     โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ สนำมบนิดอนเมอืง     

2 สนำมบนินำรติะ-พระใหญ่แห่งคำมำคุระ-พธิชีง

ชำแบบญีปุ่่น (DMK-NRT: SL300 01.00-09.00) 

   ALEXANDER HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่  
(ออนเซ็น) 

3 ภูเขำไฟฟูจชิ ัน้ 5-โอชโินะฮคัไค-โตเกยีว 
สวนอุเอโนะ-ชอ้ปป้ิงชนิจุก ุ

   KEISEI HOTEL 
หรอืเทยีบเทำ่ 

พกัหรู 4 ดำว ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง 
4 วดัอำซำกุสะ-พระรำชวงัโตเกยีวอมิพเีรยีล (ชม

ภำยนอก)-ยำ่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ- Duty free 
ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลำซ่ำ 

   KEISEI HOTEL 
หรอืเทยีบเทำ่ 

พกัหรู 4 ดำว ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง 
5 สนำมบนินำรติะ-สนำมบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

(NRT-DMK: SL301 10.30-15.45) 
 

    



หำกทำ่นมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจำกกรุงเทพฯ กรุณำสอบถำม

เทีย่วบนิเพือ่ยืนยนักบัทำงเจำ้หน้ำทีก่่อนท ำกำรจองและขอควำมกรุณำใหท้่ำนซื้อต ัว๋เครื่องบนิประเภทที่

สำมำรถเลือ่นวนัและเวลำเดนิทำงได ้อนัเนือ่งมำจำกหำกเกดิควำมผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ ไม่ว่ำจะเป็น

กำรยกเลกิเทีย่วบนิ กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ กำรยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตำรำงกำรเดนิทำงมกีำรเปลีย่นแปลง ซึง่

สำยกำรบนิพจิำรณำสถำนกำรณ์แลว้พบว่ำอยู่เหนอืกำรควำมคุมของทำงสำยกำรบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิ

พำณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดำ้นควำมปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่ำนี ้อยูเ่หนอืกำรควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมำณ 7-10 วนั

กอ่นเดนิทำง ขออภยัในควำมไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1 กรุงเทพ-สนำมบนิดอนเมอืง 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อำคำร 1 ช ัน้ 3 อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ เคำนเ์ตอรส์ำย

กำรบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) สนำมบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีม

ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 
 

วนัที ่2  สนำมบนินำรติะ-พระใหญแ่หง่คำมำครุะ-พธิชีงชำแบบญีปุ่่ น  
   ***อำบน ำ้แรเ่ชอ่อนเซ็น+บุฟเฟ่ตข์ำปู*** 
01.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำต ินำรติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ THAI LION 

AIR เทีย่วบนิที ่SL 300 

** ไมม่บีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ แตม่จี ำหนำ่ย ใชเ้วลำบนิโดยประมำณ 6 ช ัว่โมง ** 
 

*** ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ กำรจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ำมำรถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้และทำง

สำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนด ซึง่ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้*** 
 

09.00 น.   ถงึ เมอืงนำรติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพั่ก (เวลา
ทีญ่ี่ปุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย

เวลา) ***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั***  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เซ็ตเมนูญีปุ่่ น   
น าท่านเดนิทางสู่ คำมำคุระ เป็นเมืองที่อยู่ตดิ

กั บ ท ะ เ ล ซึ่ ง อ ยู่ ไ ม่ ไ ก ล จ า ก โ ต เ กี ย ว  

ในสมัยกอ่นนัน้คามาครุะเคยเป็นเมอืงทีม่บีทบาท

ส าคัญทางการทหาร เนื่องจากท่านมนิาโมโต ้โย

รโิตโม ้ไดเ้ลอืกเมอืงนี้ใหเ้ป็นหลักของฝ่ายทหาร

ในปี 1192 แต่หลังจากศตวรรษที่ 14 เมืองนี้ก็

ค่อยๆหมดอ านาจทางการปกครองลง และได ้

กลายเป็นเมืองท่องเที่ยว ถูกขนานนามว่าเป็น

เมอืงเกยีวโตตะวันออก เนื่องจากมวีัด ศาลเจา้ 



และสถานทีท่างประวัตศิาสตรอ์ยู่หลายแห่ง นอกจากนี้ยังมชีายหาดทีส่วยงามท าใหเ้ป็นทีน่ยิม

อย่างมากในช่วงซัมเมอร์ พระใหญ่หรือที่ไดร้ับการขนานนามว่า “Great Buddha of 

Kamakura” น าท่านชม พระใหญ่แห่งคำมำคุระ

ประดษิฐานอยู่ที่วัดโคโตคุอนิ นับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่

ส าคัญมากๆของเมอืงคามาครุะทเีดยีวละ่คะ่ โดยถอืเป็น

รูปปั้นพระทีสู่งเป็นอันดับสองของญี่ปุ่ น จากนัน้น าท่าน

สัมผัสประสบการณ์ “พธิชีงชำแบบญีปุ่่ น” ใหท้่านได ้

ทดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองและอสิระใหท้่านเลอืกซือ้

สนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บริเวณดา้นหลังของรา้น 

ท่านสามารถชมววิทวิทัศน์ของทะเลสาบคาวากูจิโกะ

และมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยู่เบือ้งหลัง 

        รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษบุฟเฟ่ตข์ำปูยกัษ ์

ทีพ่กั  ALEXANDER HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

ใหท้ำ่นไดผ้อ่นคลำยกบักำร แชน่ ำ้แรธ่รรมชำต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณ

สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

วนัที ่3 ภูเขำไฟฟูจชิ ัน้ 5-โอชโินะฮคัไค-โตเกยีว-สวนอุเอโนะ-ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจ ิที่มีความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มี

ชือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอื

ว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิี่มา

เยอืนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น ำทำ่นขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟจู ิทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความ

สวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น 



ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รปู

ภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย(ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ในกรณีทีอ่ำกำศไม่

เอือ้อ ำนวย หรอื ทำงขึน้ปิด) และในกรณีทีไ่ม่สามารถขึน้ภูเขาไฟฟูจไิดท้างบรษัิทขอสงวน

สทิธิน์ าท่านเดนิทางสู ่โออชิปิารค์ ซึง่เป็นจุดชมววิภเูขาไฟฟจู ิ(Mt.Fuji) ทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลสาบ

คาวากุจโิกะฝ่ังเหนือ (Lake Kawaguchiko) ในวันทีอ่ากาศแจ่มใสสวนแห่งนี้จะเป็นจุดชมววิที่

สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดเ้กอืบทัง้ลูกซึง่สวยงามมาก น าท่านเดนิทางสู่  “หมู่บำ้นโอชิ

โนะฮคัไค”  (Oshino Hakkai) 

เป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาตติัง้อยู่ใน

หมู่บา้นโอชโินะ ใหท้่านสัมผัสไดถ้งึ

อากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจาก

แหล่งน ้าธรรมชาต ิโดยในบ่อน ้าใส

แจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวก

ว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมิในน ้ า

เฉลีย่อยู่ที ่10-12 องศาฯ นอกจาก

ชมแลว้ก็ยังมนี ้าผุดจากธรรมชาตใิห ้

ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่ส าคัญ 

หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ป

ป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยทีห่มู่บา้นนี้มขีองขึน้ชือ่อย่าง โมจชิำเขยีวไสถ้ ัว่แดงยำ่ง ขนม

ฮติทีห่มู่บา้นน ้าศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไก 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูอำหำรเซ็ตสไตลญ์ีปุ่่ น 

น ำทำ่นเดนิทำงสู่สวนอุเอโนะ (Ueno Park) ซึง่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว 

จุดชมซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทัง้สองขา้งยาวไปตาม

ทางเดนิภายในสวน มีจ านวนมากกว่า 1,000 ตน้ ท าใหด้งึดูดผูค้นจ านวนมากมาเยี่ยมชมใน

เทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันว่า งานฮานามิ (โดยปกตแิลว้ซำกุระจะบำนช่วง

ประมำณกลำงมนีำคมถงึกลำงเดอืนเมษำยน ท ัง้นีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยู่กบั

สภำพอำกำศ กรณีทีซ่ำกุระร่วงโรยหมดแลว้ ขอสงวนสทิธิน์ ำทำ่นเดนิทำงสู่ตลำดอะเม

โยโกะ (Ameyoko Market) ตลำดทีค่กึคกัเกอืบตลอดเวลำต ัง้อยู่ระหวำ่งสถำนอีุเอโนะ 

(Ueno Station) และสถำนโีอคำชมิำช ิ(Okachimachi Station) มสีนิคำ้หลำกหลำย

ชนดิท ัง้ของสด ของใช ้เครือ่งส ำอำง กระเป๋ำ รองเทำ้ เสือ้ผำ้ท ัง้ของญีปุ่่ น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านสู ่ยำ่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย

และ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณ

ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นสส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยีห่อ้

ดังของญีปุ่่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย  

ค ำ่ อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 
 



วนัที ่4 วดัอำซำกุสะ-พระรำชวงัโตเกยีวอมิพเีรยีล(ชมภำยนอก)- ไดเวอรซ์ติ ี ้โอ
ไดบะ - มติซุยเอำ้ทเ์ลต  

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ “มหำนครโตเกยีว” เพื่อนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ “วดัอำซำกุสะ”    

วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และไดร้ับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซ็นตเิมตร ซึง่

มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็น

ที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ 

ประตทูางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง อสิระรบัประทำนอำหำรเทีย่งตำมอธัยำศยั 

  จากนัน้น าท่านชม พระรำชวงัโตเกยีวอมิพเีรยีล(ชมภำยนอก) นับวา่เป็นเป็นอกีหนึง่สถานที่

ท่องเที่ยวทางประวัตศิาสตรแ์ห่งหนึ่งในโตเกยีวมีทัง้สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทีบ่่งบอกถงึ

ความเป็นมาที่ยาวนานของชนชาติญี่ปุ่ น โดย

ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ประทับของราชวงศญ์ี่ปุ่ นดว้ย

นะคะ บริเวณรอบๆของพระราชวังเป็นพื้นทีข่อง

สวนขนาดใหญ่ลอ้มรอบดว้ยคูเมืองและก าแพง

หนิ จากทางเขา้ชมดา้นหนา้ของพระราชวังอมิพี

เรียล สามารถชมสะพานไดซ้ึง่จะมอียู่ 2 สะพาน 

คอืสะพาน Nijubashi และสะพาน Meganebashi 

(สะพานแว่นตา) จากนั้นน าเดินทางสู่ ย่ำนโอ

ไดบะ  คือเกาะที่สรา้งขึ้นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง 

และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดร้ับการ

ปรับปรุงใหม้ีชือ่เสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลัง

ของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

ตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติ

ไวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอร์

ซติี ้โตเกยีว พลำซ่ำ เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึ่ง ที่

อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี้ก็คือ 

หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่

มาก ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสินคา้ และรับประทาน

อาหารเย็นตามอัธยาศัย ไดเ้วลาน าท่านเขา้สูท่ีพั่ก 



ค ำ่ อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 
 

วนัที ่5 สนำมบนินำรติะ-สนำมบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 
เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู่ สนำมบนินำรติะ  

10.30 น. ออกเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายบนิTHAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL 301  
(ใชร้ะยะเวลำในกำรเดนิทำงประมำณ 6.50 ช ัว่โมง)   

                     ไมม่บีรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ (แตม่จี ำหนำ่ยบนเครือ่ง) 
15.45 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

☺☺☺☺ ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ☺☺☺☺ 

 

 
โปรแกรมสำมำรถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้ 

** ปล. ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ **  
 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถำ้ม)ี

ทำ่นละ 1,500 บำท/ทรปิ (ช ำระทีส่นำมบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำคำ่บรกิำรทวัร ์
วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

พกัเดีย่วเพิม่ รำคำทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

14-18 ม.ีค. 63 22,999 7,900 16,999 

18-22 ม.ีค. 63 23,999 7,900 17,999 

19-23 ม.ีค. 63 23,999 7,900 17,999 

 

ส ำคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รำยกำรทวัรส์ำมำรถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบำง 
รำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 

ทำงผูเ้ดนิทำงจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมำจำกไดร้บัทรำบเงือ่นไขกอ่นกำรเดนิทำงแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบกำรใหบ้รกิำร ที ่สนำมบนิตน้ทำงขำไป เทำ่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



20-24 ม.ีค. 63 25,999 7,900 19,999 

21-25 ม.ีค. 63 24,999 7,900 18,999 

24-28 ม.ีค. 63 24,999 7,900 18,999 

25-29 ม.ีค. 63 25,999 7,900 19,999 

26-30 ม.ีค. 63 25,999 7,900 19,999 

27-31 ม.ีค. 63 25,999 7,900 19,999 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 63 24,999 7,900 18,999 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 63 24,999 7,900 18,999 

30 ม.ีค. – 03 เม.ย. 63 24,999 7,900 18,999 

01-05 เม.ย. 63 27,999 7,900 21,999 

02-06 เม.ย. 63 31,999 7,900 25,999 

03-07 เม.ย. 63 31,999 7,900 25,999 

04-08 เม.ย. 63 30,999 7,900 24,999 

06-10 เม.ย. 63 27,999 7,900 21,999 

07-11 เม.ย. 63 27,999 7,900 21,999 

08-12 เม.ย. 63 27,999 7,900 21,999 

09-13 เม.ย. 63 31,999 9,900 25,999 

10-14 เม.ย. 63 34,999 9,900 28,999 

11-15 เม.ย. 63 34,999 9,900 28,999 

12-16 เม.ย. 63 31,999 9,900 25,999 

13-17 เม.ย. 63 30,999 9,900 24,999 

14-18 เม.ย. 63 30,999 9,900 24,999 

15-19 เม.ย. 63 27,999 7,900 21,999 

16-20 เม.ย. 63 25,999 7,900 19,999 

17-21 เม.ย. 63 23,999 7,900 17,999 

18-22 เม.ย. 63 22,999 7,900 16,999 

19-23 เม.ย. 63 21,999 7,900 15,999 

20-24 เม.ย. 63 20,999 7,900 14,999 



21-25 เม.ย. 63 22,999 7,900 16,999 

22-26 เม.ย. 63 23,999 7,900 17,999 

23-27 เม.ย. 63 23,999 7,900 17,999 

24-28 เม.ย. 63 23,999 7,900 17,999 

 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 
▪ คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

▪ คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ท่าน) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
▪ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

▪ หอ้งพกัทีโ่รงแรมจะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เนือ่งจำกเป็น

โรงแรมทีอ่ยูใ่นเมอืงและใกลส้ถำนรีถไฟใตด้นิ **ในกรณีทีท่ำ่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  

▪ [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทำงโรงแรมไมส่ำมำรถจดัหำหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ 

▪ ทำงบรษิทัอำจมกีำรจดัห้องพกัใหต้ำมควำมเหมำะสมต่อไป หรอือำจมคี่ำใชจ้่ำยบำงส่วน

เพิม่เตมิ  

▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรดี    

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

ญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 

ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บำท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ (ค่า
ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน) 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 
 
เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียม
ค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าที่พักและตั ว
เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 
➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก

ในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 



➢ ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 

 

หมำยเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ยำ่งนอ้ย 

30 ทำ่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหำคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้ำ้ตอ้งกำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่

จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรือไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

อบุัตเิหตสุดุวสัิยบางประการ เชน่ การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดนิทำงไป-กลบัพรอ้มกนั หำกตอ้งกำรเลือ่นวนัเดนิทำง

กลบั ทำ่นจะตอ้งช ำระคำ่ใชจ้่ำยส่วนตำ่งทีส่ำยกำรบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเก็บ และกำรจดัทีน่ ัง่ของ

กรุป๊ เป็นไปโดยสำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนด ซึง่ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้

ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 
วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรือธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำ) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมำยเหต ุ: กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและ

ควำมเขำ้ใจตรงกนัระหวำ่งทำ่นลูกคำ้และบรษิทั 
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  

❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

❖ เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  



❖ การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บู
บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  
❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
❖ มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 
❖ ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน

กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืง

หรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ่้ายเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัย
รถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่ว

ตามโปรแกรม 
❖ เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ 

ทางบริษัทจึงขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่

ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็

ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทาง

บรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ 
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญี่ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนัน้ๆ ซึง่หากวัน

เดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายตา่งๆ 
❖ กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่จะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มหีนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่

กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่าน

เดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา 

ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับ

ใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลง

ขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่าน

สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ่้าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึน้อยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 

 

 *เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัรใ์หก้บัทำงบรษิทัฯแลว้ทำงบรษิทัฯ  

จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 



Line ID :  @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour2 / 
0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / suksiritr ip

หรือทาง E-Mail :  rakyimtour@gmail .com

ชําระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีกรรมการบริษัท รักยิ�มทัวร์

ชื�อบัญชี
ประเภทบัญชี

:    อรินทร์ชยา  บรรเจิดศิริ
:    ออมทรัพย์

   ธนาคาร                     เลขที�บัญชี                      สาขา

 กสิกรไทย
 ไทยพาณิชย์
 กรุงเทพ

 กรุงไทย

 ทหารไทย

760-2-60427–0 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

405-0-14046-4 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง
919-0-20407–4 สุขุมวิท 77 (ประเวศ)

845-0-11221-4 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

262-2-02142-2 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

หลังจากทําการโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรม วันเดินทางมาที�ไลน์ออฟฟ�ศ  

-  ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ทุ ก ท่ า น ที� ใ ช้ บ ริ ก า ร  -

ติดต่อฝ�ายขาย :

คุณรักษ์ 061-2589758 / คุณเกด 093-6952758 / คุณมิน 061-3934433
คุณเบล 081-8171514 / คุณนาว 094-8866168 / คุณเหมียว 087-5894554 


