
  

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 14904  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

SJT 15 # TOKYO – KAWAGUCHIKO BOAT – FREE DAY    (AUG-SEP 2019) 

 BY   THAI LION AIR (SL)  



  

 

22.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกTerminal1 ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสาร

ระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR (SL) หมายเลข 8  เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (ไกดทั์วรแ์นะน าการเดนิทาง) 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 : กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง                                                                          (-/-/-)
                                                    

http://bit.ly/2NMk5YE


  

สายการบนิ THAI LION AIR ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 392 ทีน่ ัง่ 
เครือ่งใหม ่ล าใหญ ่มจีอทวี ีบรกิารทกุทีน่ ัง่ (กรณุาเตรยีมหฟูงัสว่นตวั) 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารวา่งเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.50 น.  เหนิฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยเทีย่วบนิที ่SL300  บรกิารอาหารวา่ง และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

09.10 น.    เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับ

นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) ส าคัญ!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให ้

น า อาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ  หลังผา่นพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าและท าภารกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านขึน้รถโคช้เพือ่

เดนิทางสู ่มหานครโตเกยีว เมอืงทีม่คีวามทันสมัยมากทีส่ดุในโลกเมอืงหนึง่ แลว้น าท่านนมัสการเจา้

แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ วัด

ทีไ่ดช้ือ่ว่ามคีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพ

นับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ซึง่มักจะมี

ผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

ตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตัง้ของ

โคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 

4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่

ดา้นหนา้สดุของวดั  

 

 

 

 

ที่ มี ชือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้

สูต่ัววหิารที่ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า 

มชีือ่วา่ “ถนนนากามเิซะ”ถนนชอ้ปป้ิงชือ่ดัง 

ซึ่ง เ ป็นที่ตั ้งของร า้นค า้ขายของที่ ระลึก

พืน้เมอืงต่าง ๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ 

ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลกึ ฯลฯ ให ้

ทุกท่านไดเ้ลือกซือ้เป็นของฝากของที่ระลกึ

ตามอัธยาศัย    

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั Set Box 
(1)  

 

วนัที ่2 : สนามบนินารติะ – วดัอาซากสุะ – ถนนนากามเิซะ – หอคอยโตเกยีวสกายทร ี (-/L/D)
 

            – กนัด ัม้โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติ ีโ้ตเกยีว - โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอาทเ์ลต 



  

บา่ย   น าทกุทา่นถา่ยรปูคูก่ับแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมน่ ้าสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกายทร ี
(Tokyo Sky tree)  หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมที่
สงูทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอนีม้คีวามสงู 634 เมตร สามารถท าลาย
สถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่
มคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนคร
โทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร 
ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุ
เทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก
ละแวก วดัอาซากสุะทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืง
เก่าของเอะโดะ ใหทุ้กท่านอิสระในการเก็บภาพ
ประทับใจกับคูก่ับแลนดม์ารก์ของกรงุโตเกยีว  

 
    

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอื
เกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่าง ๆ ในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ี
ชือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ แต่
ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไวด้ ว้ยความอุดม
สมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว  ใหท้่ านชอ้ป ป้ิงที ่
ห้า ง ส ร รพ สิน ค้า ไ ด เ ว อ ร ์ซิต ี้ โ ต เ กีย ว
(DiverCity Tokyo Plaza) หา้งสรรพสนิคา้ที่
เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กของย่านโอไดบะ
(Odaiba)ในเมืองโตเกยีว(Tokyo) สิง่ที่ท าให ้
หา้งนี้ดังสุดๆตอ้งยกใหเ้จา้หุ่นยนต์กันดัม้ขนาด
ใหญ่ยักษ์ที่ตัง้ตระหง่านอยู่ดา้นหนา้นี่เองล่ะค่ะ 
เรียกไดว้่าถา้มาโอไดบะแลว้ไม่แวะมาปักหมุด
หา้งนี้นี่พลาดอย่างแรง บอกเลยว่าขนาดไม่ได ้
เป็นสาวกเจา้หุ่นกันดัม้ยังอดที่จะตืน่ตาตืน่ใจไป
ดว้ยไม่ไดจ้รงิๆ โดยหา้งสรรพสนิคา้ไดเวอร์ซติี้
โตเกยีวไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมือ่ปี 2012 ภายในมี
รา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บันเทงิเพยีบ แตท่ีเ่ดน่สดุก็ตรงมสีว่นนทิรรศการเล็กๆอยูบ่นชัน้ 7 ใหค้นที่

ชืน่ชอบการต์ูนกันดัม้เป็นพเิศษไดม้าชืน่ชมอกี
ดว้ย  หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่โกเทมบะ 
แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้
และสนิคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นที่ดังไปท่ัวโลก พบกับ
คอล เลคชั่ น เ สื้อ ผ า้ ใหม่ล่ าสุด  อาทิ MK 
MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นม
ยีห่อ้ดังไดท้ี่รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดู
เค รื่อ งประดับ  และนาฬิกาหรูอย่าง  TAG 
HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชั่น HUSH 

PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, 
HOGAN ฯลฯ 

    
    น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ โรงแรม Asia Hotel Kawaguchiko หรอืเทยีบเทา่  

 
 
 
 
 
   



  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พเิศษ อรอ่ยกบัเมนบูฟุเฟต ์ขาปยูกัษ ์(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังรับประทานอาหารใหท้า่นได ้      แชน่ า้รอ้นออนเซ็นธรรมชาต ิ เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้  

จะท าใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติ และใหผ้วิพรรณสวย(แชค่รัง้ละประมาณ 20 นาท ีไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิบรเิวณช ัน้ 5 โดยรถโคช้  (ข ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ)  
ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิถา่ยภาพทีร่ะลกึกับภเูขาไฟทีไ่ดช้ือ่วา่มสีัดสว่นสวยงาม
ทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟทีย่ังดับไม่สนทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ นจากดา้นล่างสู่บนยอด

ปลอ่งเขาดว้ยความสงู 3,776 เมตร) ภเูขาไฟฟจู ิ
คือ ภูเขาอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น 
และไดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ของผลงานศลิปะของ
ชาวญีปุ่่ น เนื่องดว้ยรูปทรงอันสวยงามและดา้น
มุมที่เกอืบจะเท่ากันทุกดา้น ถือเป็นรูปทรงของ
ภเูขาทีห่าพบไดย้ากในทีอ่ืน่ใดบนโลกนี ้ภเูขาไฟ
ฟูจยิังจัดว่าเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ญีปุ่่ น ซึง่เกดิการปะทคุรัง้สดุทา้ยราว 300 ปีกอ่น 
เป็นเหตุใหบ้รเิวณใกลเ้คยีงไดรั้บความเสยีหาย
จากเถา้ถ่านภูเขาไฟ กระนั้นปรากฎการณ์ภูเขา
ไฟเริ่มสงบลงในยุคหลั งมานี้  หลายคนจึง
พยายามไตไ่ปใหถ้งึยอดเขาแหง่นีใ้นชว่งฤดรูอ้น  

 
 
แลว้น าท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว  ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและใหท้่านไดส้ัมผัส
กับความรูส้กึของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น พพิธิภัณฑแ์ผน่ดนิไหว
คันโตถูกสรา้งขึน้เพือ่ไวอ้าลัยใหแ้กผู่เ้สยีชวีติประมาณ 4 หมืน่คนทีต่อ้งอพยพออกจากบา้นและเสยีชวีติ
ลงจากเหตุไฟไหมห้ลังเกดิแผ่นดนิไหวครัง้
ใหญค่ันโตในปี 1923 และมกีารเซน่ไหวด้วง
วญิญาณกว่า 1 แสนคนที่เสยีชวีติจากการ
โจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในโตเกียวหลัง
สงครามโลกครัง้ทีส่องอกีดว้ย 
 จากนั้นน าท่าน เรยีนรูพ้ธิชีงชาตน้ต าหรับ
แบบฉบับคนญีปุ่่ น เพราะถือไดว้่า การชงชา
นัน้คอืเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นเลยก็วา่ได ้
ดว้ยการดืม่และการชงชาผงสเีขยีวหรอืมัทชา 
นับตัง้แตป่ระมาณศตวรรษที ่14 ตน้ฉบับของ
พธิชีงชา และใหท้่านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศ
ของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับการพบปะกัน
ในวงสงัคมการดืม่และชงชาทีไ่ดแ้พร่หลายใน
บรรดาชนชั ้นสูงที่เก ิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่ น 
จากนั้นอสิระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของที่ระลกึ
ตามอัธยาศัย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่3 :  ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – เรยีนรูพ้ธิชีงชา                                  (B/L/-)                                                                 

– ลอ่งเรอืทะเลสาบคาวากจู ิ– หมูบ่า้นอยิาชโิน ซาโตะ  

(หากตอ้งการเชา่ชุดกโิมโนเดนิถา่ยภาพสดุประทบัใจ กรณุาตดิตอ่เจา้ทีก่อ่นเดนิทาง ชุดละ 600 บาท) 



  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (4) 
 
บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจ ิ(Kawaguchiko) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดา

ทะเลสาบทัง้ 5 ทีอ่ยู่รอบภูเขาไฟฟจูแิละเป็นสถานทีส่วยตดิอันดับในการถ่ายภาพววิภเูขาไฟฟจู ิทีน่ี่ยัง

เป็นเหมอืนเมอืงส าหรับการพักผ่อน สะดวกในการเดนิทางมาท่องเทีย่วเนื่องจาก มทัีง้โรงแรม เรยีวคัง 

ร า้นอาหาร พิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้  บริเวณ

โดยรอบทะเลสาบสามารถน่ังรถบัสหรือป่ัน

จักรยานเก็บภาพบรรยายกาศโดยรอบได ้ ถอืได ้

วา่เป็นเสน้ทีใ่กลก้ับภเูขาไฟฟจูมิากทีส่ดุจนเรยีก

ไดว้า่เป็นประตูสูฟ่จู ิเป็นจุดชมควา  มงามของ

ภู เขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว  ซึ่งบ ริเ วณ

ทะเลสาบจะเนน้ชมววิแนวธรรมชาต ิน าทุกท่าน

ลอ่งเรอืภายในทะเลสาบคาวากูจ เิพือ่เปลีย่น

บรรยากาศการชมววิภเูขาไฟฟจูกิันแบบใกลช้ดิ  

 

 

 

 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ(Iyashi no Sato) ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ี่

เคยเป็นหมูบ่า้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึง่ถูกพายไุตฝุ้่ น

พัดถล่มในปี 1966 จนกระทัง้ต่อมาอกี 40 ปี ไดรั้บ

การบูรณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็น

พพิธิภัณฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษา

เ รี ย น รู ้เ กี่ ย ว กั บ วั ฒ น ธ ร ร ม ภ า ย ใ นห มู่ บ ้า น 

ประกอบดว้ยบา้นกวา่ 20 หลังคาเรอืน ทีไ่ดรั้บการ

ดัดแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร พพิธิภัณฑ ์และ

แกลเลอรี่ ซ ึง่แต่ละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญใน

งานฝีมือดัง้เดมิที่ต่างกัน ที่นี่ท่านสามารถเช่าชุด

กิโมโนและเดินเล่น ถ่ายรูปเพื่อเก็บบรรยากาศ

ภายในหมูบ่า้น  
หากตอ้งการ เช่าชุดกิโมโนเดินถ่ายภาพสุด

ประทับใจ กรุณาตดิต่อเจา้ที่ก่อนเดนิทาง (ชุดละ 

600 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ โรงแรม HEDISTAR  HOTEL OR SIMILAR  



  

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

OPTION A : อสิระเพลดิเพลนิในกรงุโตเกยีว เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงใน
ยา่นการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกยีวศูนยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดงั แนะน าสถานที่
ทอ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ย่านฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวที่เป็น
เอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ น การแต่ง
กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่ง ๆโอโมเตะซนัโด 
รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก 
และแปลกๆ เหมาะส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต 
ตุ๊กตาบลายธ์ สนูปป้ี คิตตี้ คาแรคเตอร์ต่าง ๆ หรือ 
เกมส ์ของเด็กเล่นที่หลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกชม
เลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ 

 

 
ย่านชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีก

แห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจ
กับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิ 
และหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กับ "ฮาจโิกะ" รูปป้ัน
สุนัขแสนรู ้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติส าหรับ
หนุ่มสาว อัพเดทแฟชั่นจากรา้นคา้มากมาย 
มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังที่
เป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้ 

 
 

สวนอเุอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ของกรุงโตเกียว จุดชมซากุระยอดนิยมของ
กรงุโตเกยีว 
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่
คกึคักเกือบตลอดเวลาตัง้อยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ 
(Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาช ิ
(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิทัง้ 
ของสด ของใช ้เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้
ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ทีส่่วนใหญ่จะมรีาคาถูก
กว่าในหา้งบางรา้นอาจจะต่อราคาเพิม่ไดอ้กี อาหาร

วนัที ่4 : อสิระเต็มวนัใหท้า่นชอ้ปป้ิง หรอื เลอืกซือ้ทวัรด์สินยีแ์ลนด-์ดสินยีซ์ ี                    (B/-/-) 



  

ทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิเลน่  
 
 
ยา่นชนิจุก ุคอื ย่านรวมเสน่หท์ุกอยา่งโดยเป็นทัง้แหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้น าในโตเกยีว  แหลง่รวมรา้นกนิดืม่
และรา้นอาหารทุกระดับ และแหลง่ท่องเทีย่วขึน้ชือ่ในแหง่เดยีวกัน ทุกท่านจะเพลดิเพลนิกับการจับจ่าย
ซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูป
ดจิิตอล นาฬกิา เครื่องส าอาง ต่าง ๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอาง
มากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถกูกวา่บา้นเรา 3 เท่า, ครมีกันแดดชเิซโด ้
แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุกกับการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนด์
ดังอาทเิชน่ LOUIS VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ 
COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทา้หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, 
CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สถานโีตเกยีว สถานทีีม่สีถาปัตยกรรมคลาสสคิอันโดดเดน่ทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานนับตัง้แต ่ค.ศ.1914 
เมือ่มาเยอืนสถานีโตเกยีว ตอ้งมาเยีย่มชมและถ่ายภาพสถานีโตเกยีวในฝ่ัง Marunouchi ซึง่เป็นรูปแบบ
อาคารเดมิจากการออกแบบของ สถาปนกิชาวญีปุ่่ น Kingo Tatsuno เป็นแบบสไตลย์โุรปทีค่ลา้ยคลงึกับ 
สถานีรถไฟ Amsterdam Central แหง่เนเธอแลนด ์เนื่องจากทีน่ี่เคยโดนทิง้ระเบดิจนเสยีหายสถานีจงึ
ถกูสรา้งใหมอ่งิแบบเดมิ ทีค่งความคลาสสคิของสถาปัตยกรรม ภายในสถานีและบรเิวณรอบ ๆ มสีถานที่
น่าสนใจ อาทเิชน่  

1. Tokyo Station Marunouchi Building: แชะภาพสถานสีดุคลาสสคิ 
2. Tokyo Station Gallery: ชมศลิปะภายในสถาน ี
3. Tokyo Character Street: สาวกการต์นูสดุฟิน 
4. Tokyo Ramen Street: อิม่อรอ่ยรา้นราเมนชือ่ดัง  
5.  Kitte: หา้งสดุเกข๋วญัใจขาชอ้ป 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         แผนทีโ่ตเกยีว 

OPTION B : ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ีเพิม่ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / 
เด็กต า่กวา่ 12 ปี 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] 
เชญิท่านพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชทุ้นใน
การกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกับเครือ่งเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN  

 ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ  
 น ัง่เรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE 
 ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูทีท่่านชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนินี่เมา้ส์

,โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอื ชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอยา่งจใุจและอกีมากมายทีร่อทา่นพสิจูนค์วาม
มันสก์ันอยา่งเต็มที ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง     เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   
ค า่  เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม HEDISTAR  HOTEL OR SIMILAR 

 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ระหวา่งนัน้ทุกท่านยังสามารถช็อปป้ิง 

เลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึได ้ภายในสนามบนิ 

10.40 น.  เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL301  บรกิารอาหารวา่ง 

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

15.15 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  

 

-------- 
 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที ่

กอ่นท าการ  เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ ** 

 

 

 

 

 

 

 

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



  

อตัราคา่บรกิาร 

 
การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

* ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี  10,000 บาท * 
**กรณีเด็กอายเุกนิ 2 ใหค้ดิเป็นผูใ้หญ ่(นบัวนัเกดิจากวนัทีก่ลบัจากญีปุ่่ น)** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่
วา่ดว้ยกรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรด
อา่นขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 

     2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

เดอืนสงิหาคม 

01-05  สงิหาคม 2019 
19,990.- 

16,666.- 
6,000.- 14,900.- 

05-09  สงิหาคม 2019 
18,990.- 

16,666.- 
6,000.- 14,900.- 

เดอืนกนัยายน 

03-07  กนัยายน  2019 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

09-13  กนัยายน  2019 17,990.- 6,000.- 14,900.- 

19-23  กนัยายน  2019 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

21-25  กนัยายน  2019 16,990.- 6,000.- 14,900.- 

25-29  กนัยายน  2019 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

          27-01  ตลุาคม  2019 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทัวร์

จัดเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น ทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม  (ต ัว๋กรุป๊)  

 คา่น ้าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดนิทางโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ตามทีส่ายการบนิก าหนดแตล่ะเสน้ทาง  (ไมเ่กนิ
ทา่นละ 20 กโิลกรมัเทา่น ัน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้(ไมเ่กนิทา่นละ 7 กโิลกรมั)  

 คา่ธรรมเนยีม น ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษีสนามบนิทกุแหง่    
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 
 คา่โรงแรมทีพั่ก ตามทีร่ะบใุนรายการ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)      
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่พาหนะเดนิทางระหวา่งน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหต:ุ คา่
ประกันอบุติเิหตสุ าหรับเด็กทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 70 ปี ทางบรษัิทประกันฯจะชดใช ้
คา่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านัก  ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ี

ซา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 



  

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล 

, ค่าอนิเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ 

(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย  

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 

ราคาทวัรน์ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 1,500 บาท  *กรณุายืน่คา่ทปิใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ีส่นามบนิ (วนัแรก) *  

วธิกีารช าระเงนิ  
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลักฐาน
การโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง (ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน)  
3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น
ออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัทา่นควร
จดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กั
และต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  

 กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่ง

ใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่น

ทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท า

เรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการ

ช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนื

เงนิคา่บรกิารดงันี ้

1. ชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตอ่เนื่องตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนัท าการ หรอืกอ่นหนา้นัน้  

2. ยกเลกิการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ท าการ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  

3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15-30 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี 

4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทัวรท์ัง้หมดในทุกกรณี ทัง้นี้ ทาง

บรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัด

จ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถึง

เทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด

เนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ 

เง ือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทวัรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ แตท่าง
บรษัิทจะยังคงรักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคญั 



  

- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของ
ประเทศนัน้ๆปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากทา่นถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้า่นไม่สามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์า่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะ
ไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แตท่างตัวแทนบรษัิทฯจะ
ท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิัยต่างๆ เชน่ การ
ยกเลกิหรอืการลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขัด หรอืสิง่ของ
สญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนืออ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท าให ้
เสยีเวลาในการทอ่งเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษัิทจา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับ

ทา่น เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืว่าท่านไดย้อมรับใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดแลว้  

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่า่นจองทัวรไ์ว ้ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้
หรอืสายการบนิแจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิค่าทัวรใ์หท้่าน แต่ทางบรษัิทจะขอหักเงนิค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้จรงิ  เชน่ คา่ธรรมเนียมในการยนืขอวซีา่ของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทาง
จะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อัตราค่าบรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับเปลีย่นค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตั๋ว เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกันภัย ค่าธรรมเนียม
น ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิชดุนี้เป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบไุวบ้นหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึ
ไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้นัน้ 
ไม่สามารถยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลี่ยนแปลง
รายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้ง
เสยีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการ
สูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ 
ทอ่งเทีย่วนี้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งขอ
คนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามา
ขอคนืเงนิไดค้่าบรกิารที ่ท่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระ

ใหก้ับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าใหท้่านไม่ได ้
ท่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการ ที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ไดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึ 
ความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

 

 
โปรดอา่นขอ้มลูท ัง้หมดในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


