
  

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 15014  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJT 16   # TOKYO – HAKONE CRUISE – FREE DAY    (AUG 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 :     กรุงเทพ-สนามบนิดอนเมือง                                                                           (-/-/-)
                                                    

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.  เหินฟา้สูเ่มืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ นโดยเที่ยวบินที่ SL300  

09.10 น.    เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ท้องถ่ินเพื่อความสะดวกในการนดัหมาย) ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนญุาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้า

ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรับ  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร รับกระเป๋าและท าภารกิจสว่นตวัเรียบร้อย

แล้ว น าท่านขึน้รถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองที่มี

ความทนัสมยัมากที่สดุในโลกเมืองหนึ่ง แล้วน าท่านนมสัการเจ้าแม่

กวนอิมทองค าท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ณ วัดอาซากุสะ วดัที่ได้ช่ือว่ามีความ

ศักดิ์สิท ธ์ิ  และได้ รับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหนึ่งใน

กรุงโตเกียว ซึง่มกัจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

ตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มี

ขนาดใหญ่ที่สดุในโลกด้วยความสงู 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ 

ประตทูางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสดุของวดั ที่มีช่ือว่า “ประตฟู้าค ารณ” 

และถนนจากประตเูข้าสูต่วัวิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทอง

ค า มีช่ือว่า “ถนนนากามิเซะ”ถนนช้อปปิง้ช่ือดงั ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ

ร้านค้าขายของที่ระลึกพืน้เมืองต่าง ๆ มากมาย อาทิ ขนมนานา

ชนิด ของเลน่ รองเท้า พวงกุญแจที่ระลกึ ฯลฯ ให้ทกุท่านได้เลือก

ซือ้เป็นของฝากของที่ระลกึตามอธัยาศยั    

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน Set Box (1)  

วันที่ 2 :   สนามบนินาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี                (-/L/D) 
             - ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ - โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอาท์เลต 



  

 

บ่าย   น าทกุท่านถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น า้สมุิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)  หอสง่
สัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2555 โดยหอนีม้ีความสงู 634 เมตร สามารถท าลายสถิติ
ความสงูของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสงู 600 เมตร 
และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสงู 553 
เมตร ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจเุทคโนโลยีแนวหน้า
สดุสามารถมองเห็นได้จากละแวก วดัอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอาย
แบบเมืองเก่าของเอะโดะ ให้ทกุทา่นอิสระในการเก็บภาพประทบัใจกบั
คูก่บัแลนด์มาร์กของกรุงโตเกียว  

 
    
 
 
 

   น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่เป็นสว่นหนึ่งของอทุยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิส ึตัง้อยู่ในจงัหวดัคะนะงะวะซึ่งอยู่ห่าง
จากเมืองโตเกียวไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ไม่ถึง 100 กิโลเมตร ที่นี่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทัง้จากชาวญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ 

เนื่องจากมีทัศนียภาพที่งดงาม โดยตลอดสองข้างทางถูก
ขนาบด้วยทะเสาบอะชิ ส่วนฉากหลงัคือความยิ่งใหญ่ของ
ภูเขาไฟฟูจิ นอกจากนีย้ังเต็มไปด้วยสถานที่ที่น่าสนใจอีก
มากมายภายอุทยาน ไม่ว่าจะเป็นวดั พิพิธภณัฑ์ รวมทัง้ยงั
เป็นแหลง่ที่มีบอ่น า้พรุ้อนมากมายและดีที่สดุในญ่ีปุ่ นอีกด้วย 
น าท่านล่องเ รือโจรสลัดชมทะเลสาบอะชิโนะโกะ
ทะเลสาบอะชิโนะโกะหรือทะเลสาบฮาโกเนะเป็นทะเลสาบ
อันเงียบสงบอันมีภูมิทัศน์สวยงาม เพราะรายล้อมไปด้วย
ภูเขาแลป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ตัง้อยู่ ในเมืองฮาโกเนะ มี
ลักษณะเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่ทอดตัวไปในแนว

ตะวนัตกเฉียงใต้ของแอ่งภเูขาไฟรูปกระจาดฮาโกเนะ ซึ่งทะเสาบแห่งนีเ้ป็นสถานที่ยอดนิยมของนกัท่องเที่ยวที่มกัจะมาลอ่งเรือที่มี
ลกัษณะคล้ายเรือโจรสลดัเพื่อชมทิวทศัน์ของภเูขาไฟฟจิูที่งดงามในระยะไกล ซึง่จดุที่สามารถมองเห็นได้ชดัเจนที่สดุคือจดุที่อยูบ่ริเวณ
ใกล้ๆ กบัประตศูาลเจ้าฮาโกเนะสแีดงสดที่จมน า้อยู่ 
หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู ่โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต แหลง่รวมสินค้าน าเข้าและสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นที่ดงัไปทัว่โลก พบกับ
คอลเลคชัน่เสือ้ผ้าใหม่ลา่สดุ อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซือ้กระเป๋าแบรนด์เนม
ยี่ห้อดงัได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดเูคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอย่าง TAG 
HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, 
HOGAN ฯลฯ 
 
 
 
 

    



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม JUST ONE FUJI HOTEL OYAMA หรือเทียบเท่า    
ค ่า     รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

หลงัรับประทานอาหารให้ทา่นได้       แช่น า้ร้อนออนเซ็นธรรมชาติ  เพื่อผอ่นคลายความเมื่อยล้า  

จะท าให้ระบบหมนุเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวย(แช่ครัง้ละประมาณ 20 นาที ไมค่วรเกิน 1 ชัว่โมง)  

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ภเูขาไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 โดยรถโค้ช  (ขึน้อยู่กับสภาพภมิูอากาศ)  
ให้ท่านได้สมัผัสอากาศอันบริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ี
ระลกึกบัภเูขาไฟที่ได้ช่ือว่ามีสดัสว่นสวยงามที่สดุในโลก ซึ่งเป็น
ภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ นจาก
ด้านลา่งสูบ่นยอดปลอ่งเขาด้วยความสงู 3,776 เมตร) ภเูขาไฟฟู
จิ  คือ ภูเขาอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ น และได้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของผลงานศิลปะของชาวญ่ีปุ่ น เนื่องด้วย
รูปทรงอนัสวยงามและด้านมมุที่เกือบจะเท่ากนัทกุด้าน ถือเป็น
รูปทรงของภเูขาที่หาพบได้ยากในที่อื่นใดบนโลกนี ้ภเูขาไฟฟจิูยงั
จัดว่าเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเกิดการปะทุ
ครัง้สดุท้ายราว 300 ปีก่อน เป็นเหตุให้บริเวณใกล้เคียงได้รับ
ความเสยีหายจากเถ้าถ่านภเูขาไฟ กระนัน้ปรากฎการณ์ภเูขาไฟ
เร่ิมสงบลงในยคุหลงัมานี ้หลายคนจึงพยายามไตไ่ปให้ถึงยอดเขาแหง่นีใ้นช่วงฤดรู้อน  

แล้วน าทา่นเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว  ที่จ าลองเร่ืองราวของภเูขาไฟฟูจิ 
และให้ทา่นได้สมัผสักบัความรู้สกึของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผ่นดินไหวที่
เกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวคันโตถูกสร้างขึน้เพื่อไว้อาลยั
ให้แก่ผู้ เสียชีวิตประมาณ 4 หมื่นคนที่ต้องอพยพออกจากบ้านและเสียชีวิตลง
จากเหตไุฟไหม้หลงัเกิดแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่คนัโตในปี 1923 และมีการเซ่นไหว้
ดวงวิญญาณกว่า 1 แสนคนที่เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศครัง้ใหญ่ใน
โตเกียวหลงัสงครามโลกครัง้ที่สองอีกด้วย 

 
จากนัน้น าทา่น เรียนรู้พิธีชงชาต้นต ารับแบบฉบบัคนญ่ีปุ่ น เพราะถือได้
ว่า การชงชานัน้คือเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ นเลยก็ว่าได้ด้วยการดื่ม
และการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที่ 14 
ต้นฉบบัของพิธีชงชา และให้ท่านได้สมัผสักบับรรยากาศของการจ าลอง
เร่ืองราวเก่ียวกบัการพบปะกนัในวงสงัคมการดื่มและชงชาที่ได้แพร่หลาย
ในบรรดาชนชัน้สงูที่เกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น จากนัน้อิสระให้ท่านได้เลือก
ซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศยั  

 
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน (4) 

วันที่ 3 :  ภูเขาไฟฟูจ ิชัน้ 5 – พพิธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว – เรียนรู้พธีิชงชา - หมู่บ้านน า้ใส  – กันดัม้โอไดบะ  
             – ห้างไดเวอร์ซติีโ้ตเกียว - ช้อปป้ิงชินจุกุ                                                                                                     (B/L/-)   



  

บ่าย   น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) ในช่วงฤดใูบไม้เปลี่ยนสีเป็นจุดท่องเที่ยวส าคญัอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวิว
ภูเขาไฟฟูจิสีขาวตดักับพืน้หลงัสีฟ้า และใบไม้เปลี่ยนสี สีเหลือง 
แดง ส้ม เป็นภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ 
ประกอบด้วยบอ่น า้ 8 บอ่ในโอชิโนะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวา
กจิูโกะ กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน า้ทัง้ 8 นีเ้ป็นน า้จากหิมะ
ที่ละลายในช่วงฤดรู้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภเูขาไฟฟูจิผ่าน
หินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าให้น า้ใสสะอาดเป็นพิเศษ 
นอกจากนีย้งัมีร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลกึ และซุ้มรอบ ๆ 
บ่อ ที่ขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ินอื่น ๆ อิสระให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและซือ้ของ

ที่ระลกึตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือ
เกาะที่สร้างขึน้ไว้เป็นแหลง่ช้อปปิง้ และแหลง่บนัเทิงตา่ง ๆ ในอา่วโตเกียว 
ได้รับการปรับปรุงให้มีช่ือเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 
นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยงัคงความ
เป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ที่สีเขียว ให้ท่านช้อปปิง้ที่ 
ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตีโ้ตเกียว(DiverCity Tokyo Plaza) 
ห้างสรรพสินค้าที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กของย่านโอไดบะ(Odaiba)ใน
เมืองโตเกียว(Tokyo) สิง่ที่ท าให้ห้างนีด้งัสดุๆต้องยกให้เจ้าหุ่นยนต์กนัดัม้

ขนาดใหญ่
ยกัษ์ที่ตัง้ตระหง่านอยูด้่านหน้านี่เองละ่คะ่ เรียกได้วา่ถ้ามาโอไดบะแล้ว
ไม่แวะมาปักหมุดห้างนีน้ี่พลาดอย่างแรง บอกเลยว่าขนาดไม่ได้เป็น
สาวกเจ้าหุ่นกันดัม้ยังอดที่จะตื่นตาตื่นใจไปด้วยไม่ได้จริงๆ โดย
ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตีโ้ตเกียวได้เปิดให้บริการเมื่อปี 2012 ภายใน
มีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิงเพียบ แต่ที่เด่นสดุก็ตรงมีส่วน
นิทรรศการเล็กๆอยู่บนชัน้ 7 ให้คนที่ช่ืนชอบการ์ตูนกันดัม้เป็นพิเศษ
ได้มาช่ืนชมอีกด้วย  จากนัน้น าท่าน อิสระช้อปป้ิงย่านชินจุกุ คือ 
ยา่นรวมเสนห์่ทกุอยา่งโดยเป็นทัง้แหลง่ช้อปปิง้ชัน้น าในโตเกียว   แหลง่

รวมร้านกินดื่มและร้านอาหารทกุระดบั และแหลง่ทอ่งเที่ยวขึน้ช่ือในแห่งเดียวกนั ทกุท่านจะเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซือ้สินค้านานา
ชนิด ได้จากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กนัท่ีร้าน 
MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้ , โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถกูกว่าบ้านเรา 3 
เทา่, ครีมกนัแดดชิเซโด้ แอนเนสซา่ที่คนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี  และสนิค้าอื่น ๆ  หรือให้ทา่นได้สนกุกบัการเลอืกซือ้สนิค้า แบรนด์ดงัอาทิ
เช่น LOUIS VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรือ
เลอืกซือ้รองเท้าหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MAR 

 
ค ่า เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม HEDISTAR  HOTEL OR SIMILAR  
 

 

 

 

 



  

 

เช้า   บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปป้ิงในย่านการค้าอันทันสมัยของ
มหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบป้ิงชื่อดัง แนะน าสถานที่ ท่องเที่ยวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าตั๋ ว
รถไฟ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลกัษณ์ แหวก
แนว ตามสไตล์วัยรุ่นญ่ีปุ่ น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์
การ์ตูนต่าง ๆโอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่น
หลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก 
เด็กโต ตุ๊ กตาบลายธ์ สนูปปี ้คิตตี ้คาแรคเตอร์ต่าง ๆ หรือ เกมส์ 
ของเด็กเลน่ท่ีหลากหลายให้ทา่นได้เลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ 

 
 

ย่านชิบูย่า ยา่นวยัรุ่นช่ือดงัอีกแหง่ของมหา
นครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทนัสมยัของหนุ่ม
สาวชาวแดนปลาดิบ และหามมุถกูใจถ่ายภาพคู่กบั "ฮาจิโกะ" 
รูปปัน้สนุขัแสนรู้ ท่ีกลายเป็นจดุนดัพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาว 
อพัเดทแฟชั่นจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ 
“ตกึ 109” ตกึช่ือดงัที่เป็นสญัลกัษณ์ของยา่นนัน้ 

 
สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของ
กรุงโตเกียว จดุชมซากรุะยอดนิยมของกรุงโตเกียว 
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบ
ตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหวา่งสถานีอเุอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอ
คาชิมาชิ (Okachimachi Station) สินค้าหลากหลายชนิดทัง้ ของสด 
ของใช้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้าทัง้ของญ่ีปุ่ น และของ
น าเข้าที่สว่นใหญ่จะมีราคาถกูกวา่ในห้างบางร้านอาจจะตอ่ราคาเพิม่
ได้อีก อาหารทะเล ผลไม้ ผกัสด ร้านขนมและของกินเลน่  
ย่านชินจุกุ คือ ยา่นรวมเสนห์่ทกุอยา่งโดยเป็นทัง้แหลง่ช้อปปิง้ชัน้น า
ในโตเกียว  แหลง่รวมร้านกินดื่มและร้านอาหารทกุระดบั และแหล่งท่องเที่ยวขึน้ช่ือในแห่งเดียวกัน ทุกท่านจะเพลิดเพลินกบัการ

วันที่ 4 :      อิสระเตม็วันให้ท่านช้อปป้ิง หรือ เลือกซือ้ทวัร์ดสินีย์แลนด์-ดสินีย์ซี                             (B/-/-) 



  

จับจ่ายซือ้สินค้านานาชนิด ได้จากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เคร่ืองส าอาง ต่าง ๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหลง่รวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้ , โฟมล้างหน้า WHIP 
FOAM ที่ราคาถกูกวา่บ้านเรา 3 เทา่, ครีมกนัแดดชิเซโด้ แอนเนสซา่ที่คนไทยรู้จกัเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนกุกบั
การเลอืกซือ้สนิค้า แบรนด์ดงัอาทิเช่น LOUIS VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME 
DES GARCONS, H&M หรือเลอืกซือ้รองเท้าหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่
ร้าน ABC MAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
สถานีโตเกียว สถานีท่ีมีสถาปัตยกรรมคลาสสคิอนัโดดเดน่ท่ีมีประวตัิศาสตร์ยาวนานนบัตัง้แต่ ค.ศ.1914 เมื่อมาเยือนสถานีโตเกียว 
ต้องมาเยี่ยมชมและถ่ายภาพสถานีโตเกียวในฝ่ัง Marunouchi ซึ่งเป็นรูปแบบอาคารเดิมจากการออกแบบของ สถาปนิกชาวญ่ีปุ่ น 
Kingo Tatsuno เป็นแบบสไตล์ยโุรปที่คล้ายคลงึกบั สถานีรถไฟ Amsterdam Central แหง่เนเธอแลนด์ เนื่องจากที่นี่เคยโดนทิง้ระเบิด
จนเสยีหายสถานีจึงถกูสร้างใหมอ่ิงแบบเดิม ที่คงความคลาสสคิของสถาปัตยกรรม ภายในสถานีและบริเวณรอบ ๆ มีสถานที่น่าสนใจ 
อาทิเช่น  

1. Tokyo Station Marunouchi Building: แชะภาพสถานีสดุคลาสสคิ 
2. Tokyo Station Gallery: ชมศิลปะภายในสถานี 
3. Tokyo Character Street: สาวกการ์ตนูสดุฟิน 
4. Tokyo Ramen Street: อิม่อร่อยร้านราเมนช่ือดงั  
5.  Kitte: ห้างสดุเก๋ขวญัใจขาช้อป 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

         แผนที่โตเกียว 

OPTION B : ซือ้ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็กต ่ากว่า 12 ปี 2,000 บาท 
ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 
เชิญทา่นพบกบัความอลงัการซึง่เต็มไปด้วยเสนห์่แหง่ต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใช้ทนุในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดย
การถมทะเล ทา่นจะได้พบสมัผสักบัเคร่ืองเลน่ในหลายรูปแบบ เช่น  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN  
 ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง  
 น่ังเรือผจญภยัในป่ากับ JUNGLE CRUISE 
 ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

เข้าไปอยูใ่นโลกแหง่จินตนาการกบัการ์ตนูท่ีทา่นช่ืนชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกีเ้ม้าส์, มินนีเ่ม้าส์,โดนลัดัก๊ ฯลฯ หรือ ช้อปปิง้ซือ้
ของที่ระลกึภายในสวนสนกุอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสจูน์ความมนัส์กนัอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนกุสนานต่อกบัเคร่ืองเลน่
นานาชนิดอยา่งจใุจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

เที่ยง      เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
ค ่า  เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั ณ โรงแรม HEDISTAR  HOTEL OR SIMILAR 

 

 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าทา่นเดินทางสูส่นามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ระหวา่งนัน้ทกุทา่นยงัสามารถช็อปปิง้ เลอืกซือ้ของฝาก ของที่ระลกึได้ 

ภายในสนามบิน 

10.40 น.  เหินฟา้สู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL301  

15.15 น.  ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ  

 

-------- 

 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ี 

ก่อนท าการ  เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน ** 

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  

 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 

     2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

เดอืนสงิหาคม 

07-11  สงิหาคม 2019 15,555.- 6,000.- 14,900.- 

15-19  สงิหาคม 2019 16,666.- 6,000.- 14,900.- 

21-25  สงิหาคม 2019 16,666.- 6,000.- 14,900.- 

23-27  สงิหาคม 2019 16,666.- 6,000.- 14,900.- 

29-02  กนัยายน  2019 16,666.- 6,000.- 14,900.- 

วันที่ 5 :   สนามบนินาริตะ – สนามบนิดอนเมือง                                                                             (B/-/-) 



  

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

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 30วนัทา่นควร
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 ้คณะทัวรท์า่นอื่นๆ 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 รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

โปรดอา่นขอ้มลูท ัง้หมดในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 



  

 


