
 

  

 



 

 

23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  

เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

ต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบิน NOK SCOOT ใช้เครื่อง BOEING 777-200 จำนวน 415 ที่นั่ง 

จัดที่นั่งแบบ 3-4-3 

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

(หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ท่านจะต้องทำการซื้อเพิ่ม) 

 

 

เที่ยวบินขาไป     DMK - NRT XW 102   เวลา 02.45 น. - 10.25 น.   

เที่ยวบินขากลับ  NRT - DMK  XW 101   เวลา 13.55 น. - 19.10 น. 

วันที่ 1 :     กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง   



 

 

 

02.45 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XW 102  

10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ 
เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับกระเป๋าและทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อย
แล้ว นำท่านขึ้นนรถโค้ชเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง เป็นเมืองที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวยอด
ฮิต แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ขาดสาย  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน SET BOX (1) 
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ (Sensoji) วัดนี้ได้ช่ือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพ
นับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็น
ที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า  
“ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ถนนช็อปปิ้งช่ือดัง ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้
เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
   
 
 

 

 

 

 

 

 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE (ถ่ายภาพด้านนอก) คือหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของ 

Sumida City Ward ไม่ไกลจากวัดอาซากุสะมากนัก ซึ่งเป็นหอที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่และยังเป็นเหมือนแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของ

เมืองโตเกียวเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเพราะความสูงของตึกที่ท้าชนทุกตึกด้วยความสูงมากถึง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โ ดย

ชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา 

โดยได้รับการยอมรับให้โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น  

 

 

 

วันที่ 2 :   สนามบินนารติะ ประเทศญีปุ่่น - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทร ี     (-SB/-)    

 กันดั้มโอไดบะ + ห้างไดเวอร์ซิตี ้- เมืองยามานาชิ - แช่น้ำแรอ่อนเซ็นธรรมชาติ                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (ODAIBA) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงต่างๆในอ่าวโตเกียว นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่

สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกับ เจ้า

หุ่นยนต์กันดั้มขนาดใหญ่ยักษ์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว เปิดบริการในปี 2012 ภายใต้แนวคิด "เมือง

แห่งโลกมายา" ห้างสรรพสินค้าที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กของย่านโอไดบะ ทั้ง 7 ชั้น มีร้านเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงจากอเมริกา , แบรนด์แฟชั่น

หรูหรา, ร้านขายของญี่ปุ่นและแหล่งบันเทิง แต่ที่เด่นสุดคือส่วนนิทรรศการเล็กๆอยู่บนชั้น 7 ให้คนที่ชื่นชอบการ์ตูนกันดั้มได้มาชื่นชม นำ

ท่านเดินทางสู่ เมืองยามานาชิ ดินแดนแห่ง "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค่ำ   เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
     นำท่านเขา้สู่ที่พัก ณ โรงแรม JIRAGONNO FUJI NO YAKATA หรือ เทียบเทา่ 

หลังเดินท่านสู่ที่พักอิสระให้ทา่นได้       แช่น้ำแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมนุเวียนโลหิตและให้

ผิวพรรณสวย (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาท ีไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง) 

 

 

 



 
 

 

เช้า    บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

เดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเทน ตั้งอยู่บนฐานทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ ท่านที่อยากชมวิวดีๆของภูเขาไฟฟูจินี่รับรองว่าไม่ผิดหวังเพราะสกีรี

สอร์ทแห่งนี้มีจุดสูงสุด สูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ต่ำสุดสูง 1,300 เมตร ระยะทางยาวที่สุด 1,500 เมตร มีเส้นทางให้เลือกเล่น

ทั้งหมด 7 เส้นทาง สำหรับคนเล่นไม่เป็นไม่เป็นปัญหาเลยเพราะบริเวณรีสอร์ทมีพื้นที่ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นสกีในระยะ 500 เมตรแรกจะ

มีความลาดชันต่ำ และไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ สามารถขึ้นกระเช้าชมวิวรวมถึงพ้ืนที่สวนขนาดใหญ่สำหรับเด็กเล็กสามารถเล่นรถเลื่อน หรือ

เรียนรู้การเล่นสกีขั้นต้น (ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์การเล่นสกี อุปกรณ์ต่างๆและค่าขึ้นกระเช้า ประมาณ 3 ,000 เยน หากท่านลูกค้า

สนใจกรุณาติดต่อไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปกับทัวร์) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แวะชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เป็นตัวแทนของการส่งข้อความไปถึงทุกคนให้รับรู้ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและการระเบิดของ
ภูเขาไฟภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหวห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว 
ห้องจำลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆและโซนช๊อปปิ้งสินค้างานฝีมือ
ญี่ปุ่นต่างๆเช่นมีดแบบด้ังเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและของฝากอีกมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเงน็ เมืองฟู
จิโยชิดะ ศาลเจ้าประวัติศาสตร์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 705 เป็นศูนย์รวมรวมศรัทธาของผู้คนที่ภาวนาต่อเทพเจ้าแห่งการป้องกันภัยพิบัติและ
ความสุขในบ้านเรือน ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิและ เจดีย์ชูเรโตะ หรือ เจดีย์ห้าชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 :   ลานสกีฟูจิเทน + ชมวิวภูเขาไฟฟูจ ิ– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ศาลเจ้าอาราครุะเซ็นเง็น       (B/L/-) 

เจดีย์ชูเรโตะ – เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น - ชมเทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน 



เจดีย์ชูเรย์โตะที่มีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะจุดชมวิวที่โดดเด่นของภูเขาฟูจิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็นสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 
1963 ในฐานะอนุสรณ์สถานแห่งสันติภาพ โดยตัวศาลเจ้านั้นตั้งอยู่ที่ทางขึ้นเนินเขาขนาดย่อม ส่วนตัวเจดีย์ 5 ชั้นนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องเดิน
ขึ้นบันไดไปอีก 400 ขั้น จึงจะถึงจุดถ่ายรูปยอดนิยมบริเวณโดยรอบคือสวนอาราคุระยามะเซนเงน ความสวยงามของบรรยากาศรอบๆเจดีย์ก็
จะเปลี่ยนไปตามฤดูทั้งสี่ของญี่ปุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำรับชาวญี่ปุ่น เพราะถือได้ว่าการชงชานั้นคือเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขยีว

หรือมัตชะ นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับการ

พบปะกันในวงสังคมการดื่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม เทศกาลประดับไฟ

หมู่บ้านเยอรมัน Tokyo German Village หรือ โตเกียวโดอิสึมูระ (Tokyo Doitsu Mura) เป็นธีมปาร์คในสไตล์หมู่บ้านเยอรมันบน

พื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ที่จำลองบรรยายแบบคันทรีฟาร์มในชนบทของประเทศเยอรมันมาไว้ได้อย่างงดงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จะมีการประดับหลอดไฟทั้งสิ้น 3 ล้านดวงจนพร่างพราวไปด้วยแสงสว่างทั่วทั้งบริเวณ ทั้งอุโมงค์สายรุ้งสูง 70 เมตรที่ระยิบระยับไปด้วย
แสงไฟ 7 ส ีไฟประดับ 3 มิติขนาดมหึมาและเวทีหลักของงานอย่าง “มาร์คพลัทซ์ (Marktplatz)” ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์เยอรมันที่
ประดับประดาด้วยแสงไฟสวยงาม 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)   

 
OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่ง 
ช้อบปิ้งชื่อดัง แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว 
ตลาดปลาซึกิจิ ( Tsukiji Fish Market ) ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวเปิดให้บริการมายาวนานมากกว่า 80 ปี  เป็นรากฐานของวงการ

อาหารญี่ปุ่น อุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจน สิ่งที่ขึ้นชื่อของย่านนี้ก็คงหนี้ไม่พ้นร้านอาหารประเภท ซูชิหรือ

พวกปลาดิบ ตลาดปลาซึกิจิมีสินค้ามากมายหลายระดับ ตั้งแต่สาหร่ายทะเลถูกๆ ไปจนถึงไข่ปลา Cavier ราคาแพง หรือปลาทูน่าที่ถูก

ประมูลไปในราคาสถิติโลก 

 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 :   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซ ี       (B/-/-) 

OPTION A  ใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์นำเที่ยว ตลาดปลาซึกิจิ - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิง้ชิบูย่า  

   คาเฟ่หุ่นยนต์ -  ช้อปปิ้งชนิจูกุ  

  ** เง่ือนไขการใช้รถบัสในวันฟรีเดย์ ** (หมายเหต:ุ ราคารถอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเทศกาล) 

  10-15 ท่าน  12,000 เยน /ท่าน 

  16-25 ท่าน  8,000 เยน /ท่าน 

  26 ท่าน ขึ้นไป 6,000 เยน /ท่าน 

 OPTION B อิสระซื้อบัตรดิสนียแ์ลนด์ - ดิสนีย์ซ ี 



ศาลเจ้าเมจิ ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฮาราจูกุมากที่สุด และบริเวณที่ตั้งอยู่ติดกับสวนโยโยกิในโตเกียว ซึ่งนั่นก็ทำให้รอบๆบริเวณของศาลเจ้านั้น
แลดูจะร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ที่รายล้อม สามารถเข้าได้ทั้งสองทาง บริเวณทางเข้าจะมีเสาโทริอิขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า เมื่ อเดิน
ผ่านเสาเข้ามาจะเป็นป่าใจกลางเมือง มีต้นไม้อยู่มากถึง 1 แสนต้น หรือที่เรียกกันว่า Meiji Jingu’s forest เมื่อเดินเข้ามาถึงด้านในจะรู้สึก
สงบแตกต่างจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่อย่างสิ้นเชิง เป็นอะไรที่เหมาะกับคนที่มองหาศาลเจ้าซักแห่งที่แม้จะอยู่ย่านใจกลางเมืองแต่ก็ ให้
บรรยากาศที่สงบร่มเย็น  
 

 

 

 

 

  

 
 
 
ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ
โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ 
สนูปปี้ คิตต้ี คาแรคเตอร่ต่าง ๆ  
ย่านชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบ และหามุมถูกใจ
ถ่ายภาพคู่กับ "ฮาจิโกะ" รูปปั้นสุนัขแสนรู้ ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาว อัพเดทแฟชั่นจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 
ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกช่ือดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PEPPER PARLOR คาเฟ่หุ่นยนต์ แลนด์มาร์คแห่งใหม่แห่งย่านชิบุย่า  ที่คาเฟ่ Pepper PARLOR เหล่าหุ่นยนต์จะทำงานในฐานะพนักงาน

คนหนึ่งร่วมกันกับมนุษย์ เสิร์ฟความบันเทิงในรูปแบบใหม่ ทางร้านต้องการให้ทุกคนได้สัมผัสกับ “การใช้ชีวิตร่วมกันของมนุษย์และ

หุ่นยนต์” นอกจากจะตกแต่งด้วยงานศิลปะไฟสีเขียวที่ให้ความสบายแก่คาเฟ่แล้ว ยังมีเก้าอี้และโซฟาที่ทำจากผ้าสีสันสดใส ทั้งนี้คาเฟ่แห่งนี้

มีผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เนอร์ เชฟ ช่างฝีมือที่มีชื่อเสียงที่ทำงานอยู่ทั้งในและนอกประเทศมาร่วมโปรเจคเป็นจำนวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ย่านชินจุกุ คือ ย่านรวมเสน่ห์ทุกอย่างโดยเป็นทั้งแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำในโตเกียว  แหล่งรวมร้านกินดื่มและร้านอาหารทุกระดับ และแหล่ง
ท่องเที่ยวขึ้นชื่อในแห่งเดียวกัน ทุกท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้ านขาย
เครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่าง ๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอาง
มากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  
และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า 
 
OPTION B : ซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี ไกด์ให้คำแนะนำเสน้ทาง ผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
ราคา 2,500 บาท / เด็กไมถ่ึง 2 ปี ไม่เสียค่าตั๋ว (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดนิทาง)  
เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถม
ทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ได้รับ "รางวัล Travelers' Choice" ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรง
เกียรติสูงสุดของ TripAdvisor ที่มอบใหแ้ก่สถานที่ท่องเที่ยวและสถานประกอบการท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีบริการ คุณภาพและความพึงพอใจ
ของลูกค้า "ที่ดีที่สุด" 

 
 
 
 
 
 
 
 



• ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN  

• ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง  

• นั่งเรือผจญภยัในป่ากับ JUNGLE CRUISE 

• ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องเล่นภายในดิสนีย์แลนด์จะถูกตกแต่งให้เป็นธีมตัวละครต่างๆจากค่ายดิสนีย์  ราวกับยกฉากของการ์ตูนมาไว้เลยทีเดียว ซึ่งแน่นอนว่า

มาถึงดิสนีย์แลนด์ทั้งทีจะต้องห้ามพลาดชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวละครจากดิสนีย์ ที่ขนกันมาอย่างคับคั่งเพื่อมามอบความสุขให้กับ

สาวก WALT DISDEY กันอย่างเต็มที่ เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ เช่น มิกกี้เม้าส์ , มินนี่เม้าส์,โดนัลดั๊ก ฯลฯ 

หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจ  

เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

เดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) นับว่ามีความเก่าแก่และมีชื ่อเสียงอย่างมากแห่งเมืองนาริตะ มี

ประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 1,000 ปี และได้รับการกล่าวถึงอย่างล้นหลามว่าเป็น “นาริตะโนะโอฟุโดซะมะ” สำหรับบูชาพระโพธิสัตว์ฟุ

โดเมียวโอในวัดแห่งนี้ นอกเหนือจากการเยี่ยมชมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ยังจะได้สัมผัสกับการสวดมนต์โกมะ บทสวดมนต์พิเศษบูชาพระ

โพธิสัตว์ฟุโดเมียวในพิธีกรรมแห่งไฟโกมะ เช่นเดียวกับชะเคียว การฝึกสมาธิโดยการคัดลอกพระคัมภีร์ วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายใน

นามศูนย์รวมพลังแห่งความโชคดีที่รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมและมีป้อมปราการทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ รวมไปถึงสถาปัตยกรรมทั้งห้าที่

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญโดยรัฐบาล 

 

 

 

 

วันที่ 5 :   วัดนาริตะซัง ชินโชจ ิ- ช้อปปิ้งอิออนมอล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมอืง           (B/-/-)                                                                                                                                                              



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
จากนั้นให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้ง อิออนมอลล์ คือห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สินค้าซักกะ (zakka) เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆตลอดจนสินค้าประเภทอาหารและมีบริการกล่องสำหรับแพ็ค
ให้ฟรีด้วย เรียกว่ามีบริการอำนวยความสะดวกให้กับนักช้อปจากต่างประเทศอย่างครบครันเลยทีเดียว 
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างรอขึ้นเครื่องให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวต้ีฟรีภายในสนามบิน 

13.55 น.    เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT  เที่ยวบินที่ XW 101 

19.10 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 

 
 
 

 

 

 

** หากทา่นทีต่้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที ่

ก่อนทำการ  เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ * 

 

 

 

 

 

  

**หมายเหตุ : โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ

สภาพอากาศการจราจร, การเมือง, สายการบินและฤดูกาล 

 



อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดนิทาง ผู้ใหญห่้องละ 
2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

(ราคาต่อท่าน) 

อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด - ต่ำสุด 

   เดือน มีนาคม 2563  

04 – 08 มีนาคม 2563 19,777 6,990 15℃ - 2℃ 
05 – 09 มีนาคม 2563 19,777 6,990 15℃ - 2℃ 

06 – 10 มีนาคม 2563  BUS1 
06 – 10 มีนาคม 2563  BUS2 

19,777 
19,777 

6,990 
6,990 

15℃ - 2℃ 

15℃ - 2℃ 
11 – 15 มีนาคม 2563 20,777 6,990 15℃ - 2℃ 
12 – 16 มีนาคม 2563 20,777 6,990 15℃ - 2℃ 

13 – 17 มีนาคม 2563  BUS1 
13 – 17 มีนาคม 2563  BUS2 

20,777 
20,777 

6,990 
6,990 

14℃ - 2℃ 

14℃ - 2℃ 
17 – 21 มีนาคม 2563 20,777 6,990 14℃ - 2℃ 
18 – 22 มีนาคม 2563 20,777 6,990 16℃ - 3℃ 
19 – 23 มีนาคม 2563 21,777 6,990 16℃ - 4℃ 
20 – 24 มีนาคม 2563 21,777 6,990 17℃ - 4℃ 
22 – 26 มีนาคม 2563 21,777 6,990 18℃ - 4℃ 
23 – 27 มีนาคม 2563 21,777 6,990 18℃ - 7℃ 
24 – 28 มีนาคม 2563 21,777 6,990 18℃ - 7℃ 
25 – 29 มีนาคม 2563 21,777 6,990 18℃ - 7℃ 
26 – 30 มีนาคม 2563 21,777 6,990 18℃ - 6℃ 

 
*** จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว 11,990 *** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน
การเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 

* ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  7,990 บาท * 
**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหค้ิดเป็นผู้ใหญ่ (นบัวันเกิดจากวันที่กลับจากญีปุ่่น)** 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคเุทศก์ท้องถ่ิน 

ท่านละ 1,600 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
 
 
 

 

 

ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไมค่ืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น 

โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

 

 



หมายเหตุ: ตั๋วเมื่อออกแล้วไม่สามารถรฟีันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบนิ 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  (ตั๋วกรุ๊ป)  

ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ ยกเว้นการซื้อที่นั่งเพิ่ม 

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

- 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 
-ไม่อนุญาตใหเ้ด็ก ทารก ผูสู้งอายุเกิน 65 ปีและผู้พิการนั่ง 
-โซนเงียบไม่อนุญาตให้เด็กนั่ง  
 
 ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง  (ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัมเท่านั้น) ถือ
ขึ้นเครื่องได้ (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    

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไมว่่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการ

ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่น ๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให ้



 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)      
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ    
 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็ก

ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  (กรณีส่ง
จอยหน้าร้าน) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนัก  ระยะสั้น
ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า    ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม 
ท่านละ 1,700 บาท** 
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซัก
รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
  ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,600 บาท/ท่าน/ทริป 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 
 
 

 

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(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์
อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ราคาทัวร์นี้ไมร่วมทิป พนกังานขับรถ,  ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

ค่าทิป จำนวน 1,600 บาท  *กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก) * 

 

 

 

 

 

 

 

 



 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ 
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อม
หลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่าง ๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดย
มีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 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 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 

FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น 

เงื่อนไขอื่น ๆ 

- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษา

ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ 

- บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น  หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธ

การเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่

จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์

ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่

ประสานงานและเจ้าหนา้ที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะ ๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของ

สายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจการ

ควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่นั้น ๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย 

ไม่ว่าในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น  

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลง

ชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่

อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้ง

ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่ าของ

ประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า) 



- อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการ

ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา

แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 

- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิ กหรือ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

- รายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้

เดินทางหลังจากออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น) 

- บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ

ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ 

ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ 

ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน

ค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและ

คำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในรายการทัวร์โดยละเอียด  

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง 



 
 

 



 


