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22.00 น.     คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบิน NOK SCOOT ใช้เครื่อง BOEING 777-200 จำนวน 415 ที่นั่ง 

จัดที่นั่งแบบ 3-4-3 มีบริการอาหารว่างเสริ์ฟทั้งขาไปและขากลับ 

รวมน้ำหนักสมัภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใตเ้ครื่อง 20 กก./ท่าน  

(หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ท่านจะต้องทำการซื้อเพิ่ม) 

วนัท่ี 1 :     กรงุเทพ  สนามบินดอนเมือง                                                                                                 (-/-/)                                                    



  

 

 

 

 

02.45 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นโดยเที่ยวบินที่  XW 102 

10.25 น.    เดินทางถึง สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็น

เวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย)  

สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ   

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว    

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน   Set Box (1) 

นำท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง ไป นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่

ศักดิ์สิทธิ์ ณ  วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผู้คนมา

กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง  

4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด  ที่มีชื่อว่า  “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่

ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ”  ถนนช็อปปิ้งชื่อดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ 

มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นำทุกท่านถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ  หอคอยโตเกียวสกายทรี หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของ

หอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร 

 วนัท่ี2 :  สนามบินนาริตะ – โตเกียว - วดัอาซากสุะ - ถนนนากามิเสะ– โตเกียวสกายทรี                       (-/SB/-) 
               – โกเทมบะ เอ้าทเ์ลต – ทะเลสาบคาวากจิุโกะ – กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ – แช่ออนเซน็ธรรมชาติ 
 



  

 

ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอาย

แบบเมืองเก่าของเอะโดะ ให้ทุกท่านอิสระในการเก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กของกรุงโตเกียว     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอล

เลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่

ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, 

S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เป็นทะเลสาบที่เดินทางไปถึงได้ง่ายที่สุดในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งมีการเชื่อมต่อ

จากโตเกียวด้วยรถไฟ และรถบัส พื้นที่บริเวณชายฝั่งทิศตะวันออกของทะเลสาบเป็นที่พัก และออนเซนที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิที่

สวยงามได้อย่างชัดเจน 

 

มุมมองที่ดีที่สุดของภูเขาไฟฟูจิ คือชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระจำนวนมากเบ่งบาน

ประมาณกลางเดือนเมษายน หนึ่งในจุดชมดอกซากุระคือพิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส และฤดูใบไม้ร่วงประมาณครึ่งเดือนแรกของ

เดือนพฤศจิกายนใบไม้เปลี่ยนเป็นสีแดง ส้ม และเหลืองสลับกัน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อด้วยการนำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้าคาชิคาชิ โรปเวย์ เป็นกระเช้าลอยฟ้ายอดนิยมอีกหนึ่งแห่งที่จะนำนักท่องเที่ยวขึ้นสู่จุดชมวิวของบน

เขาเทนโจ ซึ่งมีความสูง 400 เมตรเหนือทะเลสาบคาวากูจิโกะ เป็นจุดที่ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ เมืองฟูจิโยดะ ทะเลสาบ

คาวากูจิโกะแบบ 360 องศา และอาโอกิกาฮาระ ป่าลึกลับที่อยู่ใกล้กับทะเลสาบไซ นอกจากความสวยงามของวิวที่จะได้ชมบนยอดเขานี้

แล้ว ท่านยังสามารถพบกับรูปปั้นทานูกิและกระต่าย จากนิทานพื้นเมือง จนมากลายเป็นที่มาของชื่อกระเช้า และยังมีของฝากของที่

สามารถหาซื้อได้จากบริเวณ ภูเขาไฟฟูจิ และภูเขาเทนโจ นั้นมีมากมายที่จะให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก เช่น โมจิไส้ถั่วแดงชื่อดังที่ใ ครๆ

มาถึงต้องลองชิม Kitkat รสบลูเบอรี่ชีสเค้กที่บรรจุในกล่องรูปทรงเขาฟูจิ ขนมคุกกี้ไข่ที่ทำเป็นรูปทรงเขาฟูจิ นอกจากของฝากที่เป็นพวก

ขนมหวานแล้วยังมีตุ๊กตามาสคอตที่เป็นสัญลักษณ์ของภูเขาฟูจิ มีลักษณะคล้ายภูเขาฟูจิสีฟ้าขาว น่ารักๆ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อเป็ นของ

ฝาก 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ค่ำ เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  HOTEL TOYOKO INN FUJI KAWAGUCHIKO  หรือเทียบเท่า 

ให้ท่านได้  แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติ  เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวย 

(แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง) 

 

 
 
 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า(2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเทน หรือ ลานสกีสโนว์ ทาวน์ เยติ  ลานสกีฟูจิเทนต้ังอยู่บนฐานทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบฟู

จิทั้งห้าและบนฐานทางตอนใต้ เป็นที่ตั้งของ Snow Town Yeti อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งลานสกีที่ไปเช้าเย็นกลับโตเกียวได้สบายๆ

เลยล่ะค่ะ คนที่อยากชมวิวดีๆของภูเขาไฟฟูจินี่รับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะสกีรีสอร์ทแห่งนี้มีจุดสูงสุด สูง 1 ,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ต่ำสุด

สูง 1,300 เมตร ความลาดชันสูงสุด 32 องศานับว่าระดับที่เหมาะสำหรับเล่นสกีมากๆ ระยะทางยาวที่สุด 1 ,500 เมตรที่นั่งให้บริการ

ทั้งหมด 4 ที่นั่ง  ที่สำคัญเส้นทางให้เลือกเล่นทั้งหมด 7 เส้นทางแบบว่าที่นี่เล็กพริกขี้หนูจริงๆสำหรับคนเล่นไม่เป็นไม่เป็นปัญหาเลย เพราะ

บริเวณรีสอร์ทมีพื้นที่ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นสกีในระยะ 500 เมตรแรกจะมีความลาดชันต่ำ และไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ รวมถึงพื้นที่ส วน

ขนาดใหญ่สำหรับเด็กเล็ก สามารถเล่นรถเลื่อน หรือเรียนรู้การเล่นสกีขั้นต้น 

(ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์การเลน่สกี อุปกรณ์ต่างๆ และค่าขึ้นกระเช้า หากท่านลูกค้าสนใจ กรุณาติดต่อไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป

กับทัวร์) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

วนัท่ี 3 :    ลานสกีฟจิูเทน็ หรือ สโนว ์ทาวน์ เยติ  – ศนูยจ์ าลองแผน่ดินไหว- หมู่บา้นน ้าใส                   (B/L/-) 

              – เรียนรู้พิธีชงชาญ่ีปุ่ นต้นต ารบั – กนัดัม้โอไดบะ - ห้างไดเวอรซิ์ต้ี - สะพานสายรุ้ง       
                 – ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสดุในโอซาก้า  



  

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (3) 
 

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับความรู้สึกของการจำลอง

เรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก หรือ หมู่บ้านน้ำใส เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

เหมาะมากๆกับสายธรรมชาติ เพราะที่นี่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ กับวิวที่สวยงามมากๆ สาเหตุที่ทำให้ที่นี่โด่งดัง แน่นอน
ว่าต้องมาจาก  ความใส ของน้ำ ที่บอกได้เลยว่าบ่อน้ำของที่นี่น้ัน น้ำใส ไหลเย็น เห็นตัวปลาของจริงค่ะ ว่ากันว่าในอดีตที่นี่คือเป็นทะเลสาบ
ขนาดยักษ์ชื่อว่า ทะเลสาบอุทสึโกะ เมื่อเวลาผ่านไป น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ก็เริ่มลดน้อยลง จนกลายเป็นแอ่งกระทะ เมื่อน้ำแข็งจากภูเขาไฟ
ฟูจิละลายและซึมลงสู่ใต้ดินจนผ่านมาถึง 80 ปี ก็เริ่มมีน้ำผุดขึ้นมาตามรอยแยกของหิน จนกระทั่งกลายเป็นบ่อน้ำผุดทั้ง 8 บ่อในหมู่บ้าน 
ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำในหมู่บ้านแห่งนี้นั้นเป็นน้ำสะอาดและมีความศักดิ์สิทธิ์ หากใครได้ดื่มน้ำก็จะมีอายุที่ยืนยาว ปราศจากโร คภัย 
โดยเฉพาะหากใครพาคุณพ่อ คุณแม่ไป เที่ยวญี่ปุ่นแล้วต้องลองไปด่ืมน้ำสะอาดจากภูเขาไฟฟูจิแถมดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ หรือใครอยากจะ
เอากลับไปฝากเพื่อนๆ หรือญาติพ่ีน้องเป็นที่ระลึก ภายในบริเวณก็มีขวดขายให้เราสามารถตักกลับบ้านได้ตามสบาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่าน เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำหรับแบบฉบับคนญี่ปุ่น เพราะถือได้ว่า การชงชานั้นคือเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ด้วย

การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัตชะ นับต้ังแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการ

จำลองเรื่องราวเกี่ยวกับการพบปะกันในวงสังคมการดื่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระ

ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านโอไดบะ คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่าง ๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มี

ชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วย

ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ให้ท่านช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว ห้างสรรพสินค้าที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กของ

ย่านโอไดบะ สิ่งที่ทำให้ห้างนี้ดังสุดๆต้องยกให้เจ้าหุ่นยนต์กันดั้มขนาดใหญ่ยักษ์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า  เรียกได้ว่าถ้ามาโอไดบะแล้วไม่

แวะมาปักหมุดห้างนี้นี ่พลาดอย่างแรง บอกเลยว่าขนาดไม่ได้เป็นสาวกเจ้าหุ ่นกันดั้มยังอดที่จะตื่นตาตื่นใจไปด้วยไม่ได้จริงๆ โดย

ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้ได้เปิดให้บริการเมื่อปี 2012 ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงเพียบ แต่ที่ เด่นสุดก็ตรงมีส่วน

นิทรรศการเล็กๆอยู่บนช้ัน 7 ให้คนที่ชื่นชอบการ์ตูนกันดั้มเป็นพิเศษได้มาชื่นชมอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อิสระท่านถ่ายภาพ สะพานสายรุ้ง เรียกได้ว่าเป็นสะพานที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของโตเกียวเลยก็ว่าได้  เนื่องจากถือได้ว่าเป็นเส้นทาง

หลักที่จะเชื่อมต่อระหว่างเกาะโอไดบะกับกรุงโตเกียว โดยสะพานแห่งนี้มีทั้งทางด่วน ทางปกติ และทางสำหรับเดินเท้าอยู่ทั้งสองด้านไม่ใช่

แค่มีความสำคัญในการใช้ประโยชน์เท่านั้นนะคะ สะพานสายรุ้งแห่งนี้ยังเปรียบเสมือนแลนด์มาร์กที่สำคัญมากๆของอ่าวโตเกียวที่ไม่ว่าใคร

ถ้าได้มาต้องแวะมาให้ได้ กลางวันที่ว่าดูสวยแล้วบอกเลยว่ากลางคืนยิ่งตระการตา ยิ่งเวลาที่เปิดไฟให้ส่องสว่างไปทั่งแนว นับว่าเป็นภาพที่

สวยงามน่าชมอย่างมาก 

ค่ำ เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย 
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เช้า  บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้ง
ชื่อดัง แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าตั๋วรถไฟ) 
ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูน

ต่างๆโอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบ

ลายด์ สนูปปี้ คิตต้ี คาแรคเตอร่ต่าง ๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ 

 

 

 

 

 

 
ย่านชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบ และหามุม
ถูกใจถ่ายภาพคู่กับ "ฮาจิโกะ" รูปปั้นสุนัขแสนรู้ ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาว อัพเดทแฟชั่นจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 
100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น 
 

 

 

 

วนัท่ี 4 :  อิสระเตม็วนัให้ท่านช้อปป้ิง OPTION A  เลือกซ้ือทวัรดิ์สนียแ์ลนด-์ดิสนียซี์  OPTION B   (B/-/-)  
หากต้องการใช้ รถบสั+ไกด์ เที่ยวตามโปรแกรม OPTION A  จะต้องจ่ายเพิ่ม ท่านละ 8,000 เยน 
หากต้องการใช้ รถบสั ไปรับ-ส่ง ตามโปรแกรม OPTION B   จะต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 5,000 เยน   
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ ก าหนด ขอสงวนสทิธิ์น ารถออกได้ต่อเม่ือมีผู้ต้องการใช้รถตัง้แต่ 15 ท่านขึน้ไป  
หากมีผู้ต้องการใช้รถ ไม่ถงึจ านวนดังกล่าวแล้วนัน้ จะไม่สามารถน ารถออกได้ในวันฟรีเดย์ 
***ทัง้นีข้อความร่วมมือในการใช้รถตามเวลาการที่ก าหนด 08.00น.-20.00น.***หากเกินเวลาที่ก าหนดต้องเดินทางกลับ
ที่พักด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ 

 

 



  

 

สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของกรุงโตเกียว จุดชมซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว 

ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ 
(Okachimachi Station) สินค้าหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช้ เครื่องสำอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของญี่ปุ่น และของนำเข้าที่
ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในห้างบางร้านอาจจะต่อราคาเพิ่มได้อีก อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด ร้านขนมและของกินเล่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ย่านชินจุกุ คือ ย่านรวมเสน่ห์ทุกอย่างโดยเป็นทั้งแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำในโตเกียว  แหล่งรวมร้านกินดื่มและร้านอาหารทุกระดับ และแหล่ง

ท่องเที่ยวขึ้นชื่อในแห่งเดียวกัน ทุกท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้ านขาย

เครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่าง ๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอาง

มากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู,้ โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่าง

ดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิเช่น LOUIS VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO 

BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE,NEW 

BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MAR 

 

 

 

 

 

 



  

 

แผนที่โตเกียว 

OPTION B : ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,000 
บาท และเด็ก อายุ ไม่เกิน 2 ขวบ ไม่เสียค่าตั๋ว  ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 
เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการ
ถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN  

• ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง  

• นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE 

• ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้าส์, มินนี่เม้าส์,โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือ ช้อปปิ้งซื้อของ
ที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนุ กสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิด
อย่างจุใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
เที่ยง    เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
ค่ำ เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
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เช้า  บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

10.00 น.  นำท่านเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  

13.55 น.   เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 101 

19.10 น.   ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  

       ☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺ 
 
 
      

 

** หากท่านทีต่้องออกต๋ัวภายใน (เครื่องบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที ่

ก่อนทำการ  เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน ** 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดนิทาง ผู้ใหญห่้องละ2-3 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม 
อุณหภูมเิฉลี่ย สูงสุด - 

ต่ำสุด 

เดือน พฤศจิกายน 2562 - เดือน กุมภาพันธ์ 2563 

15-19 พฤศจกิายน 2562 17,999.- 6,000.-   17℃ - 10℃ 

09-13   มกราคม 2563 18,777.- 6,000.- 10℃ - 2℃ 

16-20   มกราคม 2563 18,777.- 6,000.- 10℃ - 2℃ 

17-21   มกราคม 2563 18,777.- 6,000.- 10℃ - 2℃ 

23-27   มกราคม 2563 18,777.- 6,000.- 10℃ - 2℃ 

24-28   มกราคม 2563 18,777.- 6,000.- 10℃ - 2℃ 

30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563 18,777.- 6,000.- 10℃ - 2℃ 

วนัท่ี 5  :   กรงุเทพ  -  สนามบินดอนเมือง                                                                                             (B/-/-)                   

**หมายเหตุ : โปรแกรมอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ, 
การจราจร ,การเมือง,สายการบนิ และฤดกูาล 

 



  

 

12-16    กุมภาพันธ์ 2563 19,777.- 6,000.- 10℃ - 8℃ 

14-18    กุมภาพันธ์ 2563 19,777.- 6,000.- 10℃ - 8℃ 

20-24    กุมภาพันธ์ 2563 19,777.- 6,000.- 10℃ - 8℃ 

21-25    กุมภาพันธ์ 2563 19,777.- 6,000.- 10℃ - 8℃ 

 
- ราคาไม่รวมตั๋ว ลด ท่านละ 7,000 บาท 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว    บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ

เลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
* ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  10,000 บาท * 

**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหค้ิดเป็นผู้ใหญ่ (นบัวันเกิดจากวันที่กลับจากญีปุ่่น)** 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิน่ 
ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆทั้งสิ้น 

เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง 

เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  (ตั๋วกรุ๊ป)  

ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ ยกเว้นการซื้อที่นั่งเพิ่ม 

◼ ซ้ือท่ีนัง่เพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่นั่ง พร้อมชำระค่าที่นั่งได้ดังนี้ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไม่

วา่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ ๆ) ทางทัวร์

จัดเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้



  

 

- ที่นั่งชั้น ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10วัน 

- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง10วัน มคี่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ดังนี้ 

โซน แถวที ่ ประเภทที่นั่ง Seat Pitch ราคาต่อท่านต่อเที่ยว 

โซนเงียบ 21 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิว้ 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกว่า 35 นิว้ 1,500 บาท 

โซนหน้า 31 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหน้า 32-34 Super มากกว่า 35 นิว้ 1,200 บาท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหลัง 62-63 71-74 Super มากกว่า 35 นิว้ 1,200 บาท 

 

*Stretch Seat 

-ไม่อนุญาตให้เด็ก ทารก ผู้สูงอายุเกิน 65 ปแีละผู้พิการนั่ง 

-โซนเงียบไม่อนุญาตให้เด็กนั่ง  

 
 ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง  (ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัมเท่านั้น) 
ถือขึ้นเครื่องได ้(ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม)  
(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไม่
สามารถรับผิดชอบได้) 
 
◼ ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจ้งอย่างช้าก่อนเดินทาง10วัน) มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(ราคาต่อท่าน ต่อเที่ยว) 
เพิ่ม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพิ่ม 20กก.1,300 บาท/เพิ่ม 30กก.2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการโหลด แต่กฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบนน.สูงสุดได้ 32กก./ช้ิน 
 ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง    

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)      

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ    

 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ  



  

 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับ

เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70  ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  

(กรณีส่งจอยหน้าร้าน) 

 

อัตราคา่บริการนี้ไม่รวม 

 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนัก  
ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า    ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวี
ซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , 
ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
  ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 
 

ราคาทัวรน์ี้ไม่รวมทิป พนักงานขบัรถ,  ไกด์ท้องถ่ิน  และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

ค่าทิป จำนวน 1,500 บาท  *กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก) *  

 

วิธีการชำระเงิน  

1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินใหเ้จ้าหน้าทีท่ีดู่แล
เส้นทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจำแล้วเท่านั้น 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง (ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน)  
3. หากท่านทีต่้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หาก
ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
การชำระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบรษิัทฯจะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด
เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบนิ มิฉะนั้นจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  



  

 

 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 กรณีนักทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซีต่้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผู้มชีือ่ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ 
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อม
หลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่าง ๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน 
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องต้องแจ้งยกเลกิก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ  
ยกเลิกการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการ คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว  
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจาก
ค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 

จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ัน 

เงื่อนไขอื่น ๆ 

- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษา

ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ 

- บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธ

การเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์

ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำ

หน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะ ๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้า

ของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจ

การควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่นั้น ๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้อง

ค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น  

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลง

ชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว  

- เมื่อทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่

อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 



  

 

- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้ง

ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่ าของ

ประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า) 

- อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

ค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ

อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 

- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิ กหรือ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 

(ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบิน

ไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่าน้ัน) 

- บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ

ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริก ารใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้

ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ 

ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอ

คืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือ

และคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นขอ้มลูท ัง้หมดในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 



  

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


