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โตเกียว ทะเลสาบฮาโกเน่ Snow Town Yeti 
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22.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกTerminal1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 

เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) หมายเลข 8  เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย

ความสะดวกในการข้ึนเคร่ือง   (ไกดท์วัร์แนะน าการเดินทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบิน THAI LION AIR ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 392 ท่ีนัง่ 

เคร่ืองใหม่ ล าใหญ่ มีจอทีวี บริการทุกท่ีนัง่ (กรุณาเตรียมหูฟังส่วนตวั) 

จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารว่างเสิรฟ์ทัง้ขาไปและขากลบั 

รวมน ้าหนกัสมัภาระถือข้ึนเคร่ือง 7 กก./ท่านและสามารถโหลดใตเ้คร่ือง 20 กก./ท่าน 

(หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ท่านจะตอ้งท าการซ้ือเพ่ิม) 

 

 

 

00.50 น.  เหินฟ้าสูเ่มืองนาริตะ ประเทศญี่ ปุ่นโดยเท่ียวบินท่ี SL300  

09.10 น.    เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ ปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของทา่น

เป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก 

เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี

โทษจับและปรับ  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและท าภารกิจสว่นตวั

เรียบร้อยแลว้ น าท่านข้ึนรถโคช้เพ่ือเดินทางสู่ 

มหานครโตเกียว เมืองท่ีมีความทนัสมยัมากท่ีสุด

ในโลกเมืองหน่ึง แลว้น าทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอิ

มทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วดัอาซากุสะ วดัท่ีไดช่ื้อวา่

มีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดร้ับความเคารพนับถือมาก

ท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ซ่ึงมักจะมีผูค้นมา

กราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทัง้ปี 

ประกอบกบัภายในวดัยงั 

 

วนัท่ี 1 :     กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง                                                                         (-/-/-)                                                    

วนัท่ี 2 :   สนามบินนาริตะ – วดัอาซากสุะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี           
(-/L/D)

 

             - ล่องเรือโจรสลดัทะเลสาบฮาโกเน่ - โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอาทเ์ลต 
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เป็นท่ีตัง้ของโคมไฟยกัษ์ท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยู ่

ดา้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีช่ือวา่ “ประตูฟ้าค ารณ” และ

ถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐานเจา้แม่

กวนอิมทองค า มีช่ือวา่ “ถนนนากามิเซะ”ถนนชอ้ป

ป้ิงช่ือดัง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึก

พ้ืนเมืองตา่ง ๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของ

เลน่ รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กทา่นได ้

เลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศยั    

เท่ียง บริการ อาหารกลางวนั Set Box (1)  

บ่าย   น าทุกท่านถ่ายรูปคู ่ก ับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ

กรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียว

สกายท รี  (Tokyo Sky tree)  หอส่ ง สัญญาณ

โทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 

22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร 

สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ใน

มณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซี

เอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความ

สูง 553 เมตร ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายท

รี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นได ้

จากละแวก วดัอาซากุสะท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบ

เมืองเกา่ของเอะโดะ ใหทุ้กทา่นอิสระในการเก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนดม์าร์กของกรุงโตเกียว  

   น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เป็นสว่นหน่ึงของอุทยานแหง่ชาติ ฟจิู-ฮาโกเน่-อิสึ ตัง้อยูใ่นจงัหวดัคะนะ

งะวะซ่ึงอยูห่า่งจากเมืองโตเกียวไปทางตะวนัตกเฉียงใตไ้มถึ่ง 100 กิโลเมตร ท่ีน่ีถือเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยมทัง้

จากชาวญ่ีปุ่นและตา่งประเทศ เน่ืองจากมีทศันียภาพ

ท่ีงดงาม โดยตลอดสองขา้งทางถูกขนาบดว้ยทะ

เสาบอะชิ สว่นฉากหลงัคือความย่ิงใหญข่องภูเขาไฟฟู

จิ นอกจากน้ียังเต็มไปดว้ยสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีก

มากมายภายในอุทยาน ไม่ว่าจะเป็นวดั พิพิธภณัฑ ์

รวมทัง้ยงัเป็นแหลง่ท่ีมีบอ่น ้าพุรอ้นมากมายและดีท่ีสุด

ในญ่ี ปุ่นอีกด ้วย น าท่านล่องเรือโจรสลัดชม

ทะเลสาบอะชิโนะโกะทะเลสาบอะชิโนะโกะหรือ

ทะเลสาบฮาโกเนะเป็นทะเลสาบอนัเงียบสงบอนัมีภูมิ
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ทศัน์สวยงาม เพราะรายลอ้มไปดว้ยภูเขาและป่าไมอ้นัอุดมสมบูรณ์ ตัง้อยูใ่นเมืองฮาโกเนะ มีลกัษณะเป็นทะเลสาบ

ปลอ่งภูเขาไฟท่ีทอดตวัไปในแนวตะวนัตกเฉียงใตข้องแอง่ภูเขาไฟรูปกระจาดฮาโกเนะ ซ่ึงทะเลสาบแหง่น้ีเป็นสถานท่ี

ยอดนิยมของนักทอ่งเท่ียวท่ีมกัจะมาลอ่งเรือท่ีมีลกัษณะคลา้ยเรือโจรสลดัเพ่ือชมทิวทศัน์ของภูเขาไฟฟูจิท่ีงดงามใน

ระยะไกล ซ่ึงจุดท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุดคือจุดท่ีอยูบ่ริเวณใกล ้ๆ  กบัประตูศาลเจา้ฮาโกเนะสีแดงสดท่ีจมน ้าอยู ่ 

   หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ 

แฟคทอร่ี เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสินคา้น าเขา้

และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลก พบกบั

คอลเลคชั่น เ ส้ือผ ้า ใหม่ล่า สุด อา ทิ  MK 

MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 

CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋า

แบรนดเ์นมย่ีหอ้ดงัไดท่ี้รา้น BALLY, PRADA, 

GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI 

ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรู

อ ย่ า ง  TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯ ล ฯ ร อ ง เ ท ้า แ ฟ ชั่ น  HUSH PUPPIES, 

SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

    น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม ROUTE INN KAWAGUCHIKO  หรือเทียบเท่า    

ค า่    บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

หลงัรับประทานอาหารใหท้า่นได ้      แช่น ้ารอ้นออนเซ็น

ธรรมชาติ  เพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยลา้  

จะท าใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิต และใหผิ้วพรรณสวย(แชค่รั้งละ

ประมาณ 20 นาที ไมค่วรเกิน 1 ชัว่โมง)  

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้(3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 โดยรถโคช้  (ข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ)ใหท้า่นไดส้ัมผสั

อากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟจิู ถา่ยภาพท่ีระลึกกบัภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อวา่มีสดัสว่นสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงั

ดบัไมส่นิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นจากดา้นลา่งสูบ่นยอดปลอ่งเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร) ภูเขาไฟฟจิู 

คือ ภูเขาอนัเป็นสญัลกัษณข์องประเทศญี่ ปุ่น และไดก้ลายเป็นสว่นหน่ึงของผลงานศิลปะของชาว 

 

วนัท่ี 3 :  ภูเขาไฟฟจิู ชัน้ 5 – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – เรียนรูพิ้ธีชงชา – สโนว ์ทาวน ์เยติ 

             กนัดัม้โอไดบะ – หา้งไดเวอรซิ์ต้ีโตเกียว - สะพานสายรุง้                                                               

(B/L/-)   
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ญ่ี ปุ่น เน่ืองดว้ยรูปทรงอันสวยงามและดา้นมุมท่ี

เกือบจะเทา่กนัทุกดา้น ถือเป็นรูปทรงของภูเขาท่ีหา

พบไดย้ากในท่ีอ่ืนใดบนโลกน้ี ภูเขาไฟฟจิูยงัจดัวา่เป็น

ภูเขาไฟท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเกิดการปะทุ

ครั้ ง สุดทา้ยราว 300 ปีก่อน เ ป็นเหตุให ้บ ริ เวณ

ใกลเ้คียงไดร้ับความเสียหายจากเถา้ถ่านภูเขาไฟ 

กระนั้นปรากฎการณภู์เขาไฟเร่ิมสงบลงในยุคหลงัมาน้ี 

หลายคนจึงพยายามไตไ่ปใหถึ้งยอดเขาแห่งน้ีในชว่ง

ฤดูรอ้น  

แลว้น าท่านเย่ียมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ท่ี

จ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหท้า่นไดส้มัผสั

กับความรู้สึกของการจ าลองเ ร่ืองราวเกี่ ยวกับ

แผ่นดินไหวท่ี เกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น พิพิธภัณฑ์

แผ่นดินไหวคันโตถูกสร้าง ข้ึนเ พ่ือไวอ้าลัยให ้แก่

ผูเ้สียชีวิตประมาณ 4 หม่ืนคนท่ีตอ้งอพยพออกจาก

บ ้านและ เ สี ย ชี วิ ตลงจาก เห ตุ ไฟไ หม ้หลัง เ กิ ด

แผน่ดินไหวครั้งใหญค่นัโตในปี 1923 และมีการเซน่

ไหวด้วงวิญญาณกว่า 1 แสนคนท่ีเสียชีวิตจากการ

โจมตีทางอากาศครั้งใหญใ่นโตเกียวหลงัสงครามโลก

ครั้งท่ีสองอีกดว้ 

จากนั้นน าทา่น เรียนรูพิ้ธีชงชา ตน้ต ารับแบบฉบบั

คนญ่ีปุ่น เพราะถือไดว้า่ การชงชานั้นคือเอกลกัษณ์

ของประเทศญี่ ปุ่นเลยก็วา่ไดด้ว้ยการด่ืมและการชงชา

ผงสีเขียวหรือมทัชา นับตัง้แตป่ระมาณศตวรรษท่ี 14 

ต ้นฉบับของ พิ ธีชงชา และให ้ท่านได ้สัมผัสกับ

บรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเกี่ ยวกบัการพบปะ

กันในวงสังคมการด่ืมและชงชาท่ีไดแ้พร่หลายใน

บรรดาชนชัน้สูงท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น จากนั้น

อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั (4) ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย   น าทา่นเดินทางสู ่Fujiyama Snow Resort Yeti หรือ Snow Town Yeti ซ่ึงเป็นสกีรีสอร์ตท่ีตัง้อยูท่ี่สถานีท่ี 2 ของ

ภูเขาไฟฟูจิทางฝ่ังชิสึโอกะ คุณสามารถเพลิดเพลินกบัการ

เล่นสกี  สโนว์บอร์ดและกิจกรรมหิมะต่างๆระหว่างท่ี

เพลิดเพลินไปกับวิวอันยอดเย่ียมของยอดเขาฟู จิ ท่ีอยู ่

ตรงหน้าคุณ ท่ี Fujiyama Snow Resort Yeti มีกิจกรรม

หิมะมากมายไมว่า่จะเป็นการเลน่สกี เลน่สโนวบ์อร์ด ฯลฯ 

ในบรรดากิจกรรมเหลา่นั้น กิจกรรมหิมะท่ีคุณสามารถไป

เขา้ร่วมไดใ้นพ้ืนท่ีท่ีเรียกวา่ "PICA WILD BASE fujisan" ก็

เป็นส่ิงท่ีคุณไมค่วรพลาด ตวัอยา่งเชน่ คุณสามารถสมัผสั

กบั "การขบัขี่ มินิสโนวโ์มบิล" และ "การลอ่งแพหิมะ" ซ่ึงคุณ

นั่งบนเรือยางท่ีถูกดึงโดยสโนวโ์มบิล สุดทา้ยแตไ่มท่า้ยสุดท่ีน่ียงัอาจมีการน ากิจกรรมและเคร่ืองเลน่ใหม่ๆ เขา้มาเปิดให ้

เลน่ไดต้ลอดเวลา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิง   ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือ

เกาะท่ีสรา้งข้ึนไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บนัเทิงตา่ง 

ๆ ในอา่วโตเกียว ไดร้ับการปรับปรุงใหมี้ช่ือเสียงและเป็น

ท่ีนิยมในชว่งหลงัของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรม

ท่ีสวยงามตั้งอยู ่มากมายแลว้ แต่ก็ย ังคงความเป็น

ธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีสีเขียว ให ้

ทา่นชอ้ปป้ิงท่ี หา้งสรรพสินคา้ไดเวอร์ซิต้ีโตเกียว

( DiverCity Tokyo Plaza) ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค ้ า ท่ี

เปรียบเสมือนแลนดม์าร์กของยา่นโอไดบะ(Odaiba)ใน

เมืองโตเกียว(Tokyo) ส่ิงท่ีท าให ้
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  หา้งน้ีดงัสุดๆตอ้งยกใหเ้จา้หุ่นยนตก์นัดัม้ขนาดใหญ่

ยกัษ์ท่ีต ัง้ตระหงา่นอยูด่า้นหนา้น่ีเองละ่คะ่ เรียกไดว้า่

ถา้มาโอไดบะแลว้ไม่แวะมาปักหมุดหา้งน้ีน่ีพลาด

อยา่งแรง บอกเลยว่าขนาดไม่ไดเ้ป็นสาวกเจา้หุ่น

กนัดัม้ยงัอดท่ีจะต่ืนตาต่ืนใจไปดว้ยไมไ่ดจ้ริงๆ โดย

หา้งสรรพสินคา้ไดเวอร์ซิต้ีโตเกียวไดเ้ปิดใหบ้ริการ

เม่ือปี 2012 ภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่

บนัเทิงเพียบ แตท่ี่เดน่สุดก็ตรงมีสว่นนิทรรศการเล็กๆ

อยูบ่นชัน้ 7 ใหค้นท่ีช่ืนชอบการ์ตูนกนัดัม้เป็นพิเศษ

ไดม้าช่ืนชมอีกดว้ย   

ค า่ เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม TOYOKO INN NARITA OR เทียบเท่า  

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้(5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ ศาลเจา้เมจิ ฮาราจูกุ ตัง้อยูใ่กลก้บั

สถานีฮาราจูกุมากท่ีสุด และบริเวณท่ีตัง้อยูติ่ดกบัสวนโย

โยกิในโตเกียว ซ่ึงนั่นก็ท าใหร้อบๆบริเวณของศาลเจา้นั้น

แลดูจะร่ม ร่ืนเต็มไปดว้ยตน้ไมน้านาพันธุ์ท่ีรายลอ้ม 

สามารถเขา้ไดท้ ัง้สองทาง บริเวณทางเขา้จะมีเสาโทริอิ

ขนาดใหญอ่ยูด่า้นหนา้ เม่ือเดินผา่นเสาเขา้มาจะเป็นป่าใจ

กลางเมือง มีตน้ไมอ้ยูม่ากถึง 1 แสนตน้ หรือท่ีเรียกกนัวา่ 

Meiji Jingu’s forest เม่ือเดินเขา้มาถึงดา้นในจะรูสึ้กสงบ

แตกตา่งจากความวุน่วายของเมืองใหญอ่ยา่งส้ินเชิง เป็น

อะไรที่ เหมาะกบัคนท่ีมองหาศาลเจา้ซกัแหง่ท่ีแมจ้ะอยูย่า่น

ใจกลางเมืองแตก็่ใหบ้รรยากาศที่ สงบร่มเย็น 

น าทา่น อิสระชอ้ปป้ิงย่านฮาราจูกุ ทา่นจะไดพ้บกบัการ

แตง่ตวัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุ่นญ่ีปุ่น 

การแตง่กายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนตา่ง ๆโอโม

เตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเลน่หลากหลาย 

วนัท่ี 4 :      ศาลเจา้เมจิ – ชอ้ปป้ิงฮาราจูกุ - ชอ้ปป้ิงชิบุย่า – ชอ้ปป้ิงชินจุก ุ– DUTY FREE                        (B/-/-) 

      หรือ เลือกซ้ือทวัรดิ์สนียแ์ลนดดิ์สนียซี์                
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น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับเป็นของฝาก

เด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายธ์ สนูปป้ี คิตต้ี 

คาแรคเตอร์ตา่ง ๆ หรือ เกมส ์ของเด็กเลน่ท่ี

หลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือหา

อยา่งจุใจ 

อิสระชอ้ปป้ิงย่านชิบูย่า      ยา่นวยัรุ่นช่ือ

ดงัอีกแหง่ของมหานครโตเกียวทา่นจะไดต่ื้นตา

ต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดน

ปลาดิบ และหามุมถูกใจถา่ยภาพคูก่บั "ฮาจิ

โกะ" รูปปั้นสุนัขแสนรู ้ท่ีกลายเป็นจุดนัดพบ

ยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาว อพัเดทแฟชั่นจาก

ร้านคา้มากมาย มากกว่า 100 ร้านคา้ และ 

“ตึก 109” ตึกช่ือดงัท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของยา่น

นั้นอิสระช้อปป้ิงย่านชินจูกุ คือ ย่านรวม

เสน่หท์ุกอยา่งโดยเป็นทัง้แหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้น าใน

โตเกียว  แหลง่รวมรา้นกินด่ืมและรา้นอาหาร

ทุกระดับ และแหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือในแห่ง

เดียวกนั ทุกทา่นจะเพลิดเพลินกบัการจบัจา่ย

ซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไมว่า่จะเป็น 

รา้นซานริโอะ รา้นขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ 

กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง 

ตา่ง ๆ กนัท่ีร้าน MATSUMOTO แหลง่รวม

เหลา่บรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์ค

เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ท่ีราคาถูก

กวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอน

เนสซา่ท่ีคนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งดี  และสินคา้อ่ืน 

ๆ  หรือใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ 

แ บ ร น ด์ดั ง อ า ทิ เ ช่น  LOUIS VULTTON, 

UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO 

ISSEY MIYAKE, เ ส้ื อ  COMME DES 

GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, 

REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้รา้น ABC MAR จากนั้นอิสระทา่น ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี  DUTY FREE    
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หากท่านใดไม่ตอ้งการชอ้ปป้ิงตามโปรแกรม สามารถซ้ือตัว๋โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือ ดิสนียซี์ พรอ้มรถรบัส่งตามเวลาในโปรแกรม 

หากเกินเวลาในโปรแกรมท่านตอ้งเดินทางกลบัท่ีพกัดว้ยตนเอง 

 

OPTION B : ซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือ ดิสนียซี์ เพ่ิมผูใ้หญ่ท่านละ 3,000 บาท / เด็กต า่กว่า 

12 ปี 2,000 บาท พรอ้มรถรบัส่ง  [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง] 

เชิญทา่นพบกบัความอลงัการซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการกอ่สรา้ง 

600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผสักบัเคร่ืองเลน่ในหลายรูปแบบ เชน่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ทา้ทายความมนัสเ์หมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN  

• ระทึกขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผีสิง  

• นัง่เรือผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE 

• ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จินตนาการกบัการ์ตูนท่ีทา่นช่ืนชอบของ WALT DISDEY เชน่ มิกกี้ เมา้ส,์ มินน่ีเมา้ส,์โดนัลดัก๊ 

ฯลฯ หรือ ชอ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยา่งจุใจและอีกมากมายท่ีรอทา่นพิสูจน์ความมนัสก์นัอยา่งเต็มท่ี ให ้

ทา่นไดส้นุกสนานตอ่กบัเคร่ืองเลน่นานาชนิดอยา่งจุใจ 
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เท่ียง     เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   

ค า่  เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม TOYOKO INN NARITA OR เทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้(6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าทา่นเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ระหวา่งนั้นทุกทา่นยงัสามารถช็อปป้ิง เลือกซ้ือของ

ฝาก ของท่ีระลึกได ้ภายในสนามบิน 

10.40 น.  เหินฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL301  

15.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ  

 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

** หากทา่นท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ที่  

กอ่นท าการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน ** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่หอ้งละ 

     2-3 ท่าน 

พกัเด่ียวเพ่ิม ราคาไม่รวมตัว๋ 

เดือนตุลาคม  2019    

21-25  ตุลาคม  2019 24,990.-  FULL 6,000.- 14,900.- 

29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2019 20,990.- 6,000.- 14,900.- 

30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2019 20,990.- 6,000.- 14,900.- 

31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2019 20,990.- 6,000.- 14,900.- 

เดือนพฤศจิกายน   2019 

06-10  พฤศจิกายน 2019 19,990.-  FULL 6,000.- 14,900.- 

07-11  พฤศจิกายน 2019 21,990.-  FULL 6,000.- 14,900.- 

13-17  พฤศจิกายน 2019 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

14-18  พฤศจิกายน 2019 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

20-24  พฤศจิกายน 2019 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

วนัท่ี 5 :   สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง                                                                             (B/-/-) 
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การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

* ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  10,000 บาท * 

**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิ้ดเป็นผูใ้หญ่ (นับวนัเกิดจากวนัท่ีกลบัจากญ่ีปุ่ น)** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้ 

ไม่เช่นนัน้ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณีใด ๆ ทัง้ส้ิน 

เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ 

โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครัง้ เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

หมายเหตุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

 

 

 

 

21-25  พฤศจิกายน 2019 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

27  พฤศจิกายน – 01 ธนัวาคม 2019 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

28  พฤศจิกายน – 02 ธนัวาคม 2019 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

เดือนธนัวาคม  2019 

04-08 ธนัวาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

05-09 ธนัวาคม 2562 24,990.-   FULL 6,000.- 14,900.- 

10-14 ธนัวาคม 2562 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

11-15 ธนัวาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

12-16 ธนัวาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

13-17 ธนัวาคม 2562 23,990.-  FULL 6,000.- 14,900.- 

18-22 ธนัวาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

19-23 ธนัวาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการ

ทอ่งเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทวัร์จดัเตรียมให ้

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่น ทางทวัร์จดัเตรียมให ้
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั  เสน้ทางตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุป๊)  

 คา่น ้าหนัก กระเป๋าสมัภาระเดินทางโหลดใตท้อ้งเคร่ือง ตามท่ีสายการบินก าหนดแตล่ะเสน้ทาง  (ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรมั

เท่านัน้) ถือข้ึนเคร่ืองได ้(ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรมั)  

 คา่ธรรมเนียม น ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง่    

 คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 คา่โรงแรมที่ พกั ตามท่ีระบุในรายการ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)      

 คา่เขา้ชมสถานที่ ตา่ง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่พาหนะเดินทางระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ    

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม ตามที่ ระบุในรายการ  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: คา่ประกนัอุบิติเหตุส าหรับ

เด็กท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญอ่ายุมากกวา่ 70 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้า่สินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ)  

(กรณีส่งจอยหนา้รา้น) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญี่ ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญี่ ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านัก  ระยะสัน้

ในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชวี้ซา่ ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการท าวีซา่เพ่ิม 

ทา่นละ 1,700 บาท** 

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล , คา่อินเตอร์เน็ต , คา่ซกั

รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์กอ่นการใชบ้ริการ) 

  ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

  คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญี่ ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญี่ ปุ่นใหก้บัคนไทย  

ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ ปุ่นไมเ่กิน 15 วนั) 

 

ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมทิป พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถ่ิน  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

ค่าทิป จ านวน 1,500 บาท  *กรุณาย่ืนค่าทิปใหก้บัหวัหนา้ทวัรท่ี์สนามบิน (วนัแรก) *  

 

วิธีการช าระเงิน  

1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและสง่หลกัฐานการโอนเงินใหเ้จา้หนา้ที่ ท่ี

ดูแลเสน้ทาง ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้ับ เงินมดัจ าแลว้เทา่นั้น 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง (ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน)  

3. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

การช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน  

มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
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การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง  

 กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซี่ ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูมี้ช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่ บริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ า

เงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

1. ชว่งเทศกาลหรือวนัหยุดตอ่เน่ืองตอ้งแจง้ยกเลิกกอ่นเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนัท าการ หรือกอ่นหนา้นั้น  

2. ยกเลิกการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ท าการ คืนเงินคา่บริการ 100% ของคา่บริการท่ีช าระแลว้  

3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วนั คิดคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 

4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ท ัง้หมดในทุกกรณี ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีได ้

จา่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนั่งต ัว๋เคร่ืองบิน การ

จองท่ีพกั ฯลฯ 

 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจ าที่ พกัโดยตรงหรือโดย

การผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER 

FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินนั้น 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 

- รายการทวัร์สามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ แตท่างบริษัทจะยงัคงรักษา

ผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญั 

- บริษัทฯรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเทา่นั้น หากทา่นถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการ

เขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ท่ีจะไมคื่นเงินบางสว่นหรือทัง้หมดหากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้า่นไมส่ามารถเดินทางตอ่ไปได ้

คณะทวัร์ทา่นอ่ืนๆ รวมถึงไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แตท่างตวัแทน

บริษัทฯจะท าหนา้ที่ ประสานงานและเจา้หนา้ที่ จะท าการติดตอ่และชว่ยเหลือทา่นเป็นระยะๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส้ิน  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัตา่งๆ เชน่ การยกเลิกหรือการลา่ชา้ของสาย

การบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีตา่งๆ ท่ีเกิดข้ึนเหนืออ านาจ

การควบคุมของบริษัทฯ และเจา้หนา้ท่ีนั้นๆ ท่ีจะสง่ผลท าใหเ้สียเวลาในการทอ่งเท่ียวตามรายการทวัร์ ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเรียกรอ้ง

คา่เสียหาย ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้ส้ิน ท ัง้คา่เสียเวลา คา่เสียโอกาส คา่เสียความรูสึ้ก และคา่ใชจ้า่ยที่ บริษัทจา่ยไปแลว้ เป็นตน้  
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- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่นใหก้บัทา่น เม่ือทา่นตกลงช าระ

เงินไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ ัง้หมดแลว้  

- เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไม่

อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- ถา้กรุ๊ปท่ีทา่นจองทวัร์ไว ้ไมส่ามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดินทางไมค่รบจ านวนตามท่ีก าหนดไว ้หรือสายการบินแจง้

ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคา่ทวัร์ใหท้า่น แตท่างบริษัทจะขอหกัเงินคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง  เชน่ คา่ธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่า

ของประเทศที่ ทา่นจะเดินทาง  (ถา้โปรแกรมที่ ทา่นเดินทางจะตอ้งย่ืนขอวีซา่) 

- อตัราคา่บริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนคา่บริการ

ในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาคา่ตัว๋ เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัรา

แลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในชว่งใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

- เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินชุดน้ีเป็นตัว๋ราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุไวบ้นหนา้ตัว๋เทา่นั้น จึงไมส่ามารถยกเลิกห รือ

เปล่ียนแปลงใดๆ ทัง้ส้ิน และถา้ทางบริษัทไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้นั้น ไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายช่ือผู ้

เดินทางได ้(ยกเวน้บางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้เม่ือทา่นตอ้งการเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางหลงัจาก

ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ จะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ ทัง้น้ีจะข้ึนอยูก่บัสายการบินเทา่นั้น) 

- บริษัทฯท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของสมัภาระ

ระหวา่งการเดินทาง แตจ่ะไมร่ับผิดชอบตอ่การสูญหายดงักลา่วในระหวา่งการ ทอ่งเท่ียวน้ี หากทา่นไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่า่ท ัง้หมดหรือ

บางสว่น ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิไมส่ามารถเรียกรอ้งขอคืนคา่บริการไดห้ากทา่นไม ่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร์ ต ัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึง

ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินไดค้า่บริการท่ี ทา่นช าระกบัทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้  าระ

ใหก้บับริษัทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันั้นหากทา่นมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเท่ียวพรอ้มคณะตามรายการ ท่ี

ระบุไว ้ทา่นจะขอคืนคา่บริการไมไ่ดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ 

ท ัง้น้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและค านึงถึง ความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

 

โปรดอ่านขอ้มูลทัง้หมดในรายการทวัรโ์ดยละเอียด  

หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามกอ่นท าการจองทุกครัง้ 


