
 

 

  นาโกย่า ทาคายาม่า โตเกียว 

เช็คอิน ชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งโตเกียว 

5วัน 

4คืน 



 

วนัที ่1    สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์นาโกยา่ – ปราสาท

นาโกยา่ - เมอืงกฟิ ุ– แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ(-/-/D)  

04.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก Terminal1 ช ัน้ 3 อาคาร 

ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR (SL) หมายเลข 8  

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง  

07.45 น.  เหนิฟ้าสู ่เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่SL310  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบนิ THAI LION AIR จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3  
มบีรกิารอาหารวา่งเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

รวมน า้หนกัสมัภาระถอืข ึน้เครือ่ง 7 กก./ทา่น และสามารถโหลดใตเ้ครือ่ง 20 กก./ทา่น  
(หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ทา่นจะตอ้งท าการซือ้เพิม่) 

 

  
เที่ยวบินขาไป     DMK - NGO SL 310   เวลา 07.45 น. - 15.25 น.  

เที่ยวบินขากลับ  NRT - DMK  SL 301   เวลา 10.30 น. - 15.45 น. 



 

15.45 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์นาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศ
ไทย 2 ช.ม.     กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถ ิน่เพือ่ความสะดวกในการนดั
หมาย) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากรและรับกระเป๋าและท าภารกจิส่วนตัวเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านขึน้รถโคช้เดนิทางสู ่
สัญลักษณ์ของเมอืงนาโกย่า ปราสาทนาโกยา่ ถา่ยภาพดา้นนอก สรา้งขึน้ในปี 1612 เพือ่
เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของ Yoshinao Tokugawa บตุรชายของ Ieyasu Tokugawa  ปราสาทนาโก
ยา่โดนไฟไหมใ้นสงครามแต่ไดถู้กบูรณะขึน้ใหมใ่นปี 1959  มลีักษณะเป็นป้อมปราการขนาด
ใหญแ่ละเล็กเชือ่มตอ่กัน 5 ป้อม มหีลังคาสเีขยีวประดับดว้ย shachihoko ซึง่มสีทีอง (สัตวใ์น
ต านาน มตีัวเป็นปลาคารฟ์ มหีัวเป็นสงิห)์ ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงนาโกยา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่เมอืงกฟิุ ตัง้อยูบ่นเกาะฮอนชซู ึง่เป็นเกาะทีใ่หญท่ีส่ดุของญีปุ่่ น มแีหลง่
เพาะปลูกท าการเกษตรมากมาย มสีถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม
และเป็นจดุศนูยก์ลางของภมูภิาค 

ค า่                 บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1)  

    น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ โรงแรม HIDA TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL PLAZA หรอื  
เทยีบเทา่ 

หลังเดนิทา่นสูท่ีพั่กอสิระใหท้า่นได ้ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเพื่อผ่อนคลายความ
เมือ่ยลา้ จะท าใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติและใหผ้วิพรรณสวย (แชค่รัง้ละประมาณ 20 นาท ีไม่
ควรเกนิ 1 ชัว่โมง) 

วนัที ่2 หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ – ลติเต ิล้เกยีวโตซนัมาซูจ ิ– ชม
ซากรุะสะพานแดงนาคะบาช ิ- ศาลาวา่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคา
ยามา่ - เมอืงยามานาช ิ– แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ(B/-/D) 

 
เชา้              บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)   

 น าทา่นเดนิทางสู ่ชริาคาวาโกะหมูบ่า้นมรดกโลก อันงดงามทรงเสน่หด์จุดังหมูบ่า้นในเทพ
นยิาย ณ ทีร่าบท่ามกลางขนุเขาสงูโอบลอ้มแหง่เมอืงชนบทเล็ก ๆ ทางทศิเหนือของจังหวัดกิ
ฟ ุประเทศญีปุ่่ น มหีมู่บา้นเล็ก ๆ ตัง้อยู่อย่างเดน่ทระนง และทรงเสน่หด์ว้ยงานสถาปัตยกรรม
อันงดงามเป็นเอกลักษณ์ ดุจดัง “หมูบ่า้นในนทิาน” หรอื “หมูบ่า้นในเทพนยิาย” หมูบ่า้น
แห่งนี้มีภูมปัิญญาการก่อสรา้งอันทึ่ง ที่มาพรอ้มกับภาพความงามซึง่จะผันเปลี่ยนไปตาม
ฤดกูาล สรา้งความงดงามประทับใจใหก้ับผูม้าเยอืนเป็นยิง่นัก หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ มชีือ่เต็มวา่ 
“กสัโชซคึรุโิอกมิาฉ ิชริาคาวาโกะ” (ในอดตี) เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีส่รา้งทอดตัวขนานไปกับ
แมน่ ้าโชคาวะในทีร่าบทา่มกลางขนุเขาแวดลอ้ม  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองทาคายาม่าไดช้ื่อว่า ลติเต ิล้เกยีวโต บรรยากาศภายในเมืองยังคงอบอวลไปดว้ย

บรรยากาศแบบยุคสมัยก่อนๆ บา้นโบราณทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์มาตัง้แตส่มัยอดตียังคงมใีหเ้ห็น

ตามตรอกซอยบรเิวณวัดต่างๆ เมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิเคยเป็นศูนยก์ลางการคา้ขายทีเ่ฟ่ืองฟู

อยา่งมากในสมัยเอโดะ โดยมถีนนทีเ่ชือ่มระหวา่งสถานทีส่ าคัญทัง้ ปราสาท, วัด และศาลเจา้ 

ปัจจุบันยา่นนี้ไดก้ลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วส าคัญของเมอืงทาคายามะ ไดช้ือ่วา่เป็นถนนสาย

วัฒนธรรมที่เปิดใหนั้กท่องเที่ยวไดม้าเที่ยวชม เอกลักษณ์อีกอย่างของที่นี่คือ อาคาร

บา้นเรอืนตา่งๆจะมเีฉพาะสดี าและสนี า้ตาลเทา่น ัน้ โดยหากมกีารปรับปรุงหรอืสรา้งอาคาร

ใหมก็่ตอ้งทาสดี าหรอืสนี ้าตาลเชน่กันเพือ่รักษาบรรยากาศของยา่นนีไ้วใ้หใ้กลเ้คยีงในอดตี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง           เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนัน้แวะ ชมซากุระสะพานนาคะบาช ิสะพานสามารถเห็นไดอ้ย่างโดดเด่นจากสทีี่แดง
เขม้ ท าใหเ้ป็นจุดทีส่ังเกตไดง้า่ยอกีทัง้สะพานแหง่นี้ยังถอืเป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญจุดหนึง่ของ
เมอืง โดยเฉพาะชว่งกลางถงึปลายเดอืนเมษายนทีจ่ะมซีากรุะบานสะพร่ังอยูร่ายลอ้มตัวสะพาน
จนกลายเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหนึ่งของเมืองทาคายาม่า นอกจากนี้ยังจะมตีน้หลวิ
ขึน้อยูร่อบๆสะพานซึง่จะมกี ิง่ยาวและหอ้ยลงดูเป็นพุ่มสวยงามท าใหดู้เป็นสเีขยีวชะอุ่มแลดรู่ม
รืน่สบายตา 

 

   



 

น าท่านเดนิทางสู ่ศาลาวา่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ไมร่วมคา่เขา้ เดมิเป็นอาคาร
ดา่นหนา้ของรัฐบาล ปัจจุบันถูกใชเ้ป็นพพิธิภัณฑจั์ดแสดงประวัตศิาสตรอ์ันเกรยีงไกรของทา
คายามะ อสิระถา่ยรปูชืน่ชมสถาปัตยกรรมแบบเกา่ เรยีนรูก้ารบรหิารงานรัฐบาลทีเ่คยท าภายใน
หอ้งโถงของทีน่ี ่และเดนิชมนทิรรศการเอกสารราชการตา่งๆ อาคารแตเ่ดมิมอีายนัุบยอ้นไปถงึ
ศตวรรษที ่17 แต่ตัวอาคารปัจจุบันเป็นงานก่อสรา้งใหม่เมือ่ปี 1816 ปัจจุบันทีน่ี่เป็นทีต่ัง้
พพิธิภัณฑซ์ึง่ถา่ยทอดความเป็นมาของทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่ 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงยามานาช ิดินแดนแห่ง "ภูเขาไฟฟูจ"ิ มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาตมิากมายเนื่องจากลอ้มรอบดว้ยภูเขา นอกจากนี้ในบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชือ่เสยีงของยามานาชก็ิมเีมอืงน ้าพรุอ้นออนเซ็น 

ค า่                 บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2)  
      น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ โรงแรม JIRAGONNO FUJI NO YAKATA หรอื เทยีบเทา่ 

หลังเดนิท่านสูท่ีพั่กอสิระใหท้่านได ้      แช่น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเพือ่ผ่อนคลายความ
เมือ่ยลา้ จะท าใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติและใหผ้วิพรรณสวย (แชค่รัง้ละประมาณ 20 นาท ีไม่
ควรเกนิ 1 ชัว่โมง) 

วนัที ่3 ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - วดัอาซากุสะ – 
ถนนนากามเิซะ – หอคอยโตเกยีวสกายทรกีนัด ัม้โอไดบะ - หา้ง
ไดเวอรซ์ติ ี ้  (B/L/-)                              

เชา้              บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   
น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ที ่5 เป็นทัง้จุดชมววิยอดนิยมส าหรับนักท่องเที่ยว และ
จุดเริม่ตน้ในการเดนิเทา้ขึน้ไปสูย่อดภเูขาไฟฟจูสิ าหรับบรรดานักปีนเขา ตัง้อยูท่ีจั่งหวัดยามา
นาช ิประเทศญีปุ่่ น ภเูขาไฟฟจูถิูกแบง่ออกเป็น 10 สถานี หรอื10 ระดับตามเสน้ทางในการปีน
ขึน้ไปสู่ยอดเขา เนื่องจากระบบการคมนาคมที่ถูกพัฒนาขึน้เรือ่ยๆ จงึท าใหใ้นปัจจุบันรถบัส
สามารถวิง่ข ึน้มาไดถ้งึบรเิวณชัน้ที ่5 สง่ผลใหไ้ดรั้บความนยิมอยา่งมากในหมูนั่กท่องเทีย่วที่
ตอ้งการขึน้มาชมภเูขาไฟฟจูอิยา่งใกลช้ดิเต็มตา รวมถงึสามารถมองเห็นววิของทะเลสาบทัง้ 5 
แหง่ทีร่ายลอ้มอยูไ่ดอ้กีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนัน้เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว เป็นตัวแทนของการสง่ขอ้ความไปถงึทุกคนใหรั้บรู ้

ถงึผลกระทบจากภัยพบิัตแิผ่นดนิไหวและการระเบดิของภเูขาไฟภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูล

การประทุของภเูขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผน่ดนิไหวหอ้งแสดงเหตุการหลงั

แผน่ดนิไหว หอ้งจ าลองแผน่ดนิไหว หอ้งอุทกภยั หอ้งเขาวงกตกระจกโซนถา่ยภาพ

กบัภเูขาไฟฟจูฯิ 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์วดัอาซากสุะ หรอื วัดนี้ได ้วดัเซ็นโซจ ิ(Sensoji) 
ชือ่วา่มคีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ซึง่มักจะมี
ผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของ
โคมไฟยักษ์ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตู
ทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวดั ทีม่ชี ือ่วา่  “ประตฟู้าค ารณ”    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่วา่ “ถนนนากามเิซะ” 
ถนนช็อปป้ิงชือ่ดัง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนม
นานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของที่
ระลกึตามอัธยาศัย 
น าท่านเดนิทางสู ่โตเกยีวสกายทร ีTOKYO SKY TREE (ถา่ยภาพดา้นนอก) คอืหอ
โทรทัศนโ์ตเกยีวสกายทร ีซึง่ตัง้อยูใ่จกลางของ Sumida City Ward ไมไ่กลจากวัดอาซากสุะ
มากนักแบบเดนิมาก็ยังไหว ซึง่เป็นหอที่เพิง่สรา้งขึน้มาใหม่และยังเป็นเหมอืนแลนด์มาร์ค
ส าคัญอกีแห่งหนึง่ของเมอืงโตเกยีวเลยก็วา่ได ้ไม่วา่จะเพราะความสงูของตกึทีท่า้ชนทุกตกึ
ดว้ยความสงูมากถงึ 634 เมตร เป็นจดุชมววิเมอืงโตเกยีวทีส่วยทีส่ดุอกีจุดนงึเนื่องจากสามารถ
ชมววิไดร้อบทศิ 360 องศา โดยไดรั้บการยอมรับใหโ้ตเกยีวสกายทรเีป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่านขึน้รถโคช้เพือ่เดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (ODAIBA) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ช ้

อปป้ิงและแหลง่บันเทงิต่างๆในอา่วโตเกยีว นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมาย

แลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว อสิระใหท้่านได ้

เก็บภาพประทับใจกับ เจา้หุ่นยนต์กันดั ้มขนาดใหญ่ยักษ์ ที่ตั ้งตระหง่านอยู่ด า้นหนา้ 

หา้งสรรพสนิคา้ไดเวอรซ์ติ ีโ้ตเกยีว เปิดบรกิารในปี 2012 ภายใตแ้นวคดิ "เมอืงแหง่โลก

มายา" หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ปรยีบเสมอืนแลนดม์ารก์ของยา่นโอไดบะ ทัง้ 7 ชัน้ มรีา้นเสือ้ผา้ทีม่ี

ชือ่เสยีงจากอเมรกิา, แบรนดแ์ฟชั่นหรูหรา, รา้นขายของญีปุ่่ นและแหลง่บันเทงิ แตท่ีเ่ดน่สดุ

คอืสว่นนทิรรศการเล็กๆอยูบ่นชัน้ 7 ใหค้นทีช่ ืน่ชอบการต์นูกันดัม้เป็นพเิศษไดม้าชืน่ชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ชมซากรุะสวนอุเอะโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ - ศาลเจา้เมจ ิ+ ช้

อปป้ิงฮาราจกุ ุ- ชบิยูา่ + คา่เฟ่หุน่ยนต ์- ชนิจกูหุรอื OPTION B 

อสิระซือ้บตัรดสินยีแ์ลนด ์– ดสินยีซ์ ี(B/-/-) 

เชา้               บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)   
น าท่านชมความสวยงามของดอกซากุระที่ สวนอุเอโนะ (Ueno Park) หรอืชือ่เต็ม อุเอ

โนะอนช ิ(Ueno Onshi Koen) คอืสวนสาธารณะทีต่ัง้อยู่ในเขตไทโต โดยไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นสวนสาธารณะแหง่แรกของญีปุ่่ นโดยรัฐบาลในปี 1873 ภายในพืน้ทีก่วา้งประมาณ 

530,000 ตารางเมตรเป็นทีต่ัง้ของสวนสัตวอ์เุอโนะ สระน ้าชโินบาซ ุพพิธิภัณฑศ์ลิปะตะวันตก

แหง่ชาต ิและพพิธิภัณฑช์ติะมาจใิหเ้พลดิเพลนิกันอยา่งจใุจ สวนอเุอโนะก็ยังเป็นจุดชมซากรุะ

ขึน้ชื่ออีกดว้ย เมื่อเขา้สู่ฤดูใบไมผ้ลจิงึคกึคักไปดว้ยผูค้นที่เดนิทางมาชมซากุระกันอย่าง

มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตลาดอะเมโยโกะ(Ameyoko Market) ตัง้อยูร่ะหวา่งสถานีอเุอโนะและสถานีโอคาชมิาช ิ

นับเป็นอกีหนึง่ตลาดฮอตฮติของเมอืงโตเกยีวเลยทเีดยีว ดไูดจ้ากบรรยากาศการคา้ขายภายใน

ตลาดทีค่กึคักคนเยอะอยูต่ลอดเวลา ซึง่ทีน่ี่จะเป็นตลาดกลางวันทีร่า้นสว่นใหญ่จะเริม่เปิดท า

การตัง้แตเ่วลา 10 โมงเชา้ไปจนถงึชว่งเย็นๆและมักจะปิดทกุวนัพธุ สิง่ทีน่่าจะเป็นจดุเดน่ของที่

ตลาดแห่งนี้ก็นาจะเป็นสนิคา้ทีห่ลากหลายมากๆมทัีง้ของสดไปจนถงึขา้วของเครือ่งใชต้่างๆ

อย่าง เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น ของน าเขา้จากต่างประเทศ อาหาร

ทะเลและอกีมากมาย 

เทีย่ง            เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้เมจ ิตัง้อยูใ่กลก้ับสถานฮีาราจกูมุากทีส่ดุ และบรเิวณทีต่ัง้อยู่

ตดิกับสวนโยโยกใินโตเกยีว ซึง่น่ันก็ท าใหร้อบๆบรเิวณของศาลเจา้นัน้แลดจูะร่มรืน่เต็มไปดว้ย

ตน้ไมน้านาพันธุท์ีร่ายลอ้ม สามารถเขา้ไดทั้ง้สองทาง บรเิวณทางเขา้จะมเีสาโทรอิขินาดใหญ่

อยูด่า้นหนา้ เมือ่เดนิผา่นเสาเขา้มาจะเป็นป่าใจกลางเมอืง มตีน้ไมอ้ยูม่ากถงึ 1 แสนตน้ หรอืที่

เรยีกกันวา่ Meiji Jingu’s forest เมือ่เดนิเขา้มาถงึดา้นในจะรูส้กึสงบแตกต่างจากความ

วุน่วายของเมอืงใหญ่อยา่งสิน้เชงิ เป็นอะไรทีเ่หมาะกับคนทีม่องหาศาลเจา้ซักแห่งทีแ่มจ้ะอยู่

ยา่นใจกลางเมอืงแตก็่ใหบ้รรยากาศทีส่งบรม่เย็น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ น 
การแต่งกายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์ูนตา่งๆโอโมเตะซันโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของ
เล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์
สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอร่ตา่ง ๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืก
ซือ้หาอยา่งจใุจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ย่านชบิูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกับแฟชั่น
ทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิ และหามมุถกูใจถา่ยภาพคูก่ับ "ฮาจโิกะ" รูปป้ันสนัุขแสน
รู ้ทีก่ลายเป็นจดุนัดพบยอดฮติส าหรับหนุ่มสาว อัพเดทแฟชัน่จากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 
รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

PEPPER PARLOR คาเฟ่หุน่ยนต ์แลนดม์ารค์แหง่ใหมแ่หง่ยา่นชบิยุา่ ทีค่าเฟ่ Pepper 

PARLOR เหลา่หุน่ยนตจ์ะท างานในฐานะพนักงานคนหนึง่ร่วมกันกับมนุษย ์เสริฟ์ความบันเทงิ

ในรูปแบบใหม่ ทางรา้นตอ้งการใหทุ้กคนไดส้ัมผัสกับ “การใชช้วีติรว่มกนัของมนุษยแ์ละ

หุ่นยนต”์ แบบสบาย ๆ และหวังใหเ้ป็นพื้นที่ที่ทุกคนไดเ้พลดิเพลนิไปกับววิัฒนาการของ

หุน่ยนตแ์ละโลกอนาคตทีม่นุษยใ์ชช้วีติร่วมกับหุน่ยนต ์โดยคาเฟ่ Pepper PARLOR นอกจาก

จะตกแต่งดว้ยงานศลิปะไฟสเีขยีวทีใ่หค้วามสบายแก่คาเฟ่แลว้ ยังมเีกา้อีแ้ละโซฟาทีท่ าจาก

ผา้สสีนัสดใส 

อสิระชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูกุ คอื ยา่นรวมเสน่หท์ุกอยา่งโดยเป็นทัง้แหลง่ชอ้ปป้ิง แหล่งรวมรา้น
กินดื่มและรา้นอาหารทุกระดับ และแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อในแห่งเดียวกัน ทุกท่านจะ
เพลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่วา่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขาย
เครื่องอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่าง ๆ กันที่ร า้น 
MATSUMOTO แหล่งรวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู ้,กันแดดชเิซโด ้
แอนเนสซา่และสนิคา้อืน่หรอืใหท้า่นไดส้นุกกับการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์ังอาทเิชน่ LOUIS 
VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส ือ้ 
COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิ
NIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MAR   

 
 

 

 

 

 

 

 

OPTION B : ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ีผูใ้หญท่า่นละ 3,000 
บาท เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี ราคา 2,500 บาท / เด็กไมถ่งึ 2 ปี ไมเ่สยีคา่ต ัว๋ (ไมร่วมคา่
รถไฟในการเดนิทาง)  
เชญิท่านพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญภัย 
ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกับเครือ่งเลน่ในหลาย
รปูแบบ  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN  

- ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ  

- น ัง่เรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE 

- ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องเล่นภายในดสินีย์แลนดจ์ะถูกตกแต่งใหเ้ป็นธมีตัวละครต่างๆจากค่ายดสินีย์ ราวกับยก

ฉากของการต์ูนมาไวเ้ลยทีเดยีว ซึง่แน่นอนวา่มาถงึดสินียแ์ลนดทั์ง้ทีจะตอ้งหา้มพลาดชม

ขบวนพาเหรดของเหลา่ตวัละครจากดสินยี  ์ที่ขนกันมาอย่างคับคั่งเพื่อมามอบความสุข

ใหก้ับสาวก WALT DISDEY กันอยา่งเต็มที ่เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูทีท่่าน

ชืน่ชอบ เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนินี่เมา้ส,์โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุก

อยา่งจใุจ  

                   เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5  สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง  (B/-/-)     
        

เชา้               บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ  เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ระหวา่งรอขึน้เครือ่งใหท้่าน
อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีดวิตีฟ้รภีายในสนามบนิ 

10.30 น.        เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI LION AIR (SL) เทีย่วบนิที ่SL301 
15.45 น.      คณะเดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  
 
 

 

 



 

 

 

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที ่

 กอ่นท าการ  เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ **  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

(ราคาตอ่ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(ราคาตอ่ทา่น) 

อณุหภมูเิฉลีย่ สงูสดุ - 
ต า่สดุ 

เดอืน เมษายน 2563  

02 - 06 เมษายน 2563 25,777 7,900 17℃ - 5℃ 

03 - 07 เมษายน 2563 27,777 7,900 17℃ - 5℃ 

09 - 13 เมษายน 2563 27,777 7,900 19℃ - 8℃ 

10 - 14 เมษายน 2563 30,777 7,900 19℃ - 8℃ 

12 - 16 เมษายน 2563 30,777 7,900 19℃ - 8℃ 

13 - 17 เมษายน 2563 28,777 7,900 19℃ - 8℃ 

17 - 21 เมษายน 2563 27,777 7,900 19℃ - 8℃ 

23 - 27 เมษายน 2563 22,777 7,900 19℃ - 8℃ 

24 - 28 เมษายน 2563 27,777 7,900 19℃ - 8℃ 

 
*** จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋ 11,990 *** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน
ดงักลา่วบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

* ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี  7,990 บาท * 
**กรณีเด็กอายเุกนิ 2 ใหค้ดิเป็นผูใ้หญ ่(นบัวนัเกดิจากวนัทีก่ลบัจากญีปุ่่ น)** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ 

ทา่นละ 1,600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 
 
 

 

 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

2. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น  

โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง 

 

**หมายเหตุ : โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการปรับเปล่ียนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ

สภาพอากาศการจราจร, การเมือง, สายการบินและฤดูกาล 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถปุระสงค์เพื่อการ

ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบตัิการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังตอ่ไปน้ี 

1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให ้

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่น ๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรยีมให ้



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม  (ต ัว๋กรุป๊)  

 คา่น ้าหนัก กระเป๋าสมัภาระเดนิทางโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ตามทีส่ายการบนิก าหนดแตล่ะเสน้ทาง (ไม่
เกนิทา่นละ 20 กโิลกรมัเทา่น ัน้) ถอืข ึน้เครือ่งได ้(ไมเ่กนิทา่นละ 7 กโิลกรมั)  
 คา่ธรรมเนยีม น ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษีสนามบนิทกุแหง่    

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 
 คา่โรงแรมทีพั่ก ตามทีร่ะบใุนรายการ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)      
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่พาหนะเดนิทางระหวา่งน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: 

คา่ประกันอบุติเิหตุส าหรับเด็กทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 70 ปี ทางบรษัิทประกันฯจะ
ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผู ้
ทีป่ระสงคจ์ะพ านัก  ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใช้

วซีา่    ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 
  ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ 
(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ทา่นละ 1,600 บาท/ทา่น/ทรปิ 
  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย  
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
 
 
 

 

วธิกีารช าระเงนิ  

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการ
โอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง (ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน)  
3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควร
จดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่
พกัและต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  

 กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใด
อยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทาง
โทรศัพทไ์มว่า่กรณีใด ๆ 

 กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท า
เรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการ
ช าระเงนิคา่บรกิารตา่ง ๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนื
เงนิคา่บรกิารดังนี ้

ราคาทัวร์นี้ไม่รวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

ค่าทิป จ านวน 1,600 บาท  *กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ท่ีสนามบิน (วันแรก) * 

 



 

ชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตอ่เนือ่งตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนัท าการ  
ยกเลกิการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ท าการ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  
ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15-30 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวรใ์นทกุกรณี 
ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมดในทุกกรณี ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะ
หักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
 ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุป๊ทีม่กีาร

การนัตคีา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคนื

เงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดั

จ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดเนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ 

- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

แตท่างบรษัิทจะยังคงรักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคัญ 

- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง

ของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและ

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากท่านถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้่านไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์่านอืน่ ๆ รวมถงึไกด์

จะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แตท่างตัวแทนบรษัิทฯจะ

ท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ ๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทัง้ส ิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัยตา่ง ๆ เชน่ 

การยกเลกิหรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขัด หรอื

สิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกดิขึน้เหนืออ านาจการควบคุมของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ที่นั้น ๆ ที่จะ

สง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่า่ในกรณี

ใด ๆทัง้ส ิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษัิทจา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่น

ใหก้ับท่าน เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืวา่ท่านไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดแลว้  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว ้ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนตามที่

ก าหนดไว ้หรือสายการบนิแจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคืนเงนิค่าทัวร์ใหท้่าน แต่ทางบรษัิทจะขอหักเงนิ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ ค่าธรรมเนียมในการยนืขอวซีา่ของประเทศที่ท่านจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมที่

ทา่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อัตราค่าบรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย 

คา่ธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะ

เดนิทาง 

- เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิชดุนีเ้ป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวนัทีท่ีร่ะบไุวบ้นหนา้ตั๋วเทา่นัน้ 

จงึไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงใด ๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้นัน้ 

ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง 

- รายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ท่าน

ตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการ 

ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่ับสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิ

การสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ 

ท่องเทีย่วนี้ หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใด ๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งขอ

คนืคา่บรกิารไดห้ากท่านไม ่เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามา

ขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ทา่นช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้ับ



 

บรษัิทฯ ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุันใดทีท่ าใหท้่านไมไ่ดท้่องเทีย่วพรอ้ม

คณะตามรายการ ทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไมไ่ดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวร์

ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่าง ๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะยดึถือและค านึงถงึ ความปลอดภัย รวมถงึ

ประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 

 โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในรายการทัวร์โดยละเอียด  

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนท าการจองทุกครั้ง 


