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SJT 17   # TOKYO – HAKONE CRUISE –  DUTY FREE      (SEP - OCT  2019) 

 BY   THAI LION AIR (SL)  



  

 

 

22.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกTerminal1 ชัน้ 3 อาคาร

ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR (SL) หมายเลข 8  

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (ไกดทั์วร์

แนะน าการเดนิทาง) 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://bit.ly/2NMk5YE


  

สายการบิน THAI LION AIR ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 392 ที่น่ัง 
เคร่ืองใหม่ ล าใหญ่ มีจอทีวี บริการทุกที่น่ัง (กรุณาเตรียมหูฟังส่วนตัว) 

จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารว่างเสิร์ฟทัง้ขาไปและขากลับ 
รวมน า้หนักสัมภาระถือขึน้เคร่ือง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใต้เคร่ือง 20 กก./ท่าน  

(หากต้องการซือ้น า้หนักเพิ่ม ท่านจะต้องท าการซือ้เพิ่ม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.50 น.  เหินฟา้สูเ่มืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ นโดยเที่ยวบินที่ SL300  

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

เวลาท้องถ่ินเพื่อความสะดวกในการนดัหมาย) ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนญุาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั 

ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรับ  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร รับกระเป๋าและท าภารกิจ

ส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว น าท่านขึน้รถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ มหานคร

โตเกียว เมืองที่มีความทนัสมยัมากที่สดุในโลกเมืองหนึ่ง แล้วน า

ทา่นนมสัการเจ้าแมก่วนอิมทองค าท่ีศกัดิ์สทิธ์ิ ณ วัดอาซากุสะ วดั

ท่ีได้ช่ือว่ามีความศกัดิ์สิทธ์ิ และได้รับความเคารพนบัถือมากที่สดุ

แหง่หนึง่ในกรุงโตเกียว ซึง่มกัจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความ

เป็นสิริมงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที่ตัง้ของโคม

ไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกด้วยความสงู 4.5 เมตร ซึ่ง

แขวนห้อยอยู ่ณ ประตทูางเข้าที่อยูด้่านหน้าสดุของวดั ที่มีช่ือว่า 

“ประตฟูา้ค ารณ” และถนนจากประตเูข้าสูต่วัวิหารที่ประดิษฐาน

เจ้าแมก่วนอิมทองค า มีช่ือวา่ “ถนนนากามิเซะ”ถนนช้อปปิง้ช่ือ

ดัง ซึ่งเป็นที่ตัง้ของร้านค้าขายของที่ระลึกพืน้เมืองต่าง  ๆ 

มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า               พวง

กุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซือ้เป็นของฝากของที่

ระลกึตามอธัยาศยั    

 

วันที่ 2 :   สนามบนินาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี                (-/L/D) 

             - ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ - โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอาท์เลต 



  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน Set Box (1)  

บ่าย   น าทกุทา่นถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น า้สมุิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)      
หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อ
วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนีม้ีความสงู 634 เมตร สามารถ
ท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่มีความ
สูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของ
แคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียว
สกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสดุสามารถมองเห็นได้จาก
ละแวก วัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของ
เอะโดะ ให้ทุกท่านอิสระในการเก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์
มาร์กของกรุงโตเกียว  

   น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิส ึตัง้อยู่ในจงัหวดัคะนะงะวะซึ่ง
อยูห่า่งจากเมืองโตเกียวไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ไมถ่ึง 100 กิโลเมตร ที่น่ีถือเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวยอดนิยมทัง้จากชาวญ่ีปุ่ นและ

ตา่งประเทศ เนื่องจากมีทศันียภาพที่งดงาม โดยตลอดสอง
ข้างทางถูกขนาบด้วยทะเสาบอะชิ ส่วนฉากหลงัคือความ
ยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ นอกจากนีย้งัเต็มไปด้วยสถานที่ที่
น่าสนใจอีกมากมายภายในอุทยาน ไม่ว่าจะเป็นวัด 
พิพิธภัณฑ์ รวมทัง้ยังเป็นแหล่งที่มีบ่อน า้พุร้อนมากมาย
และดีที่สุดในญ่ีปุ่ นอีกด้วย น าท่านล่องเรือโจรสลัดชม
ทะเลสาบอะชิโนะโกะทะเลสาบอะชิโนะโกะหรือทะเลสาบ
ฮาโกเนะเป็นทะเลสาบอนัเงียบสงบอนัมีภูมิทศัน์สวยงาม 
เพราะรายล้อมไปด้วยภูเขาและป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ 

ตัง้อยูใ่นเมืองฮาโกเนะ มีลกัษณะเป็นทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟที่ทอดตวัไปในแนวตะวนัตกเฉียงใต้ของแอ่งภเูขาไฟรูปกระจาด
ฮาโกเนะ ซึ่ งทะเลสาบแห่งนี เ้ ป็นสถานที่ยอดนิยมของ
นกัทอ่งเที่ยวที่มกัจะมาลอ่งเรือที่มีลกัษณะคล้ายเรือโจรสลดัเพื่อ
ชมทิวทศัน์ของภเูขาไฟฟจิูที่งดงามในระยะไกล ซึ่งจุดที่สามารถ
มองเห็นได้ชดัเจนที่สดุคือจดุที่อยูบ่ริเวณใกล้ๆ กบัประตศูาลเจ้า
ฮาโกเนะสแีดงสดที่จมน า้อยู่ 

   หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู ่โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต 
แหลง่รวมสนิค้าน าเข้าและสนิค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นท่ีดงัไปทัว่โลก พบ
กับคอลเลคชั่นเสือ้ผ้าใหม่ล่าสดุ อาทิ MK MICHEL KLEIN, 
MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซือ้กระเป๋า
แบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ ร้าน 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 ROUTE INN KAWAGUCHIKO  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)  
ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุท ธ์ิบนยอดเขาฟู จิ 
ถ่ายภาพที่ระลกึกบัภเูขาไฟที่ได้ช่ือว่ามีสดัส่วนสวยงาม
ที่สดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงู
ที่สุดในประเทศญ่ีปุ่ นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขา
ด้วยความสงู 3,776 เมตร) ภเูขาไฟฟูจิ คือ ภเูขาอนัเป็น
สญัลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ น และได้กลายเป็นสว่นหนึ่ง
ของผลงานศิลปะของชาวญ่ีปุ่ น เนื่องด้วยรูปทรงอัน
สวยงามและด้านมุมที่ เกือบจะเท่ากันทุกด้าน ถือเป็น
รูปทรงของภเูขาที่หาพบได้ยากในที่อื่นใดบนโลกนี ้ภเูขา
ไฟฟูจิยงัจัดว่าเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
ซึ่งเกิดการปะทุครัง้สดุท้ายราว 300 ปีก่อน เป็นเหตุให้
บริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายจากเถ้าถ่านภเูขาไฟ กระนัน้ปรากฎการณ์ภเูขาไฟเร่ิมสงบลงในยคุหลงัมานี ้หลายคนจึง
พยายามไตไ่ปให้ถึงยอดเขาแหง่นีใ้นช่วงฤดรู้อน  

แล้วน าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ที่จ าลองเร่ืองราวของ
ภเูขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สมัผสักับความรู้สึกของการจ าลองเร่ืองราว
เก่ียวกบัแผน่ดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหวคนั
โตถูกสร้างขึน้เพื่อไว้อาลยัให้แก่ผู้ เสียชีวิตประมาณ 4 หมื่นคนที่ต้อง
อพยพออกจากบ้านและเสียชีวิตลงจากเหตไุฟไหม้หลงัเกิดแผ่นดินไหว
ครัง้ใหญ่คนัโตในปี 1923 และมีการเซน่ไหว้ดวงวิญญาณกวา่ 1 แสนคน
ที่เสยีชีวิตจากการโจมตีทางอากาศครัง้ใหญ่ในโตเกียวหลงัสงครามโลก
ครัง้ที่สองอีกด้วย 

จากนัน้น าทา่น เรียนรู้พิธีชงชา ต้นต ารับแบบฉบบัคนญ่ีปุ่ น เพราะ
ถือได้ว่า การชงชานัน้คือเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ นเลยก็ว่าได้
ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตัง้แต่ประมาณ
ศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สัมผัสกับ
บรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกบัการพบปะกนัในวงสงัคม
การดื่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชัน้สูงที่เกิดขึน้ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น จากนัน้อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ของที่ระลึกตาม
อธัยาศยั  

 
 
 
 
 

วันที่ 3 :  ภูเขาไฟฟูจ ิชัน้ 5 – พพิธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว – เรียนรู้พธีิชงชา - หมู่บ้านน า้ใส  – กันดัม้โอไดบะ  

             – ห้างไดเวอร์ซติีโ้ตเกียว - สะพานสายรุ้ง                                                       (B/L/-)   



  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน (4) 
บ่าย   น าท่านเดินทางสู ่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) ในช่วงฤดใูบไม้เปลี่ยนสีเป็นจุดท่องเที่ยวส าคญัอีกสถานที่หนึ่ง 

โดยมีวิวภเูขาไฟฟูจิสีขาวตดักบัพืน้หลงัสีฟ้า และใบไม้เปลี่ยนสี สี
เหลอืง แดง ส้ม เป็นภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮกัไกเป็นหมู่บ้าน
เลก็ ๆ ประกอบด้วยบอ่น า้ 8 บอ่ในโอชิโนะ ตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบ
คาวากจิูโกะ กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่น า้ทัง้ 8 นีเ้ป็นน า้จาก
หิมะที่ละลายในช่วงฤดรู้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภเูขาไฟฟูจิ
ผา่นหินลาวาที่มีรูพรุนอายกุว่า 80 ปี ท าให้น า้ใสสะอาดเป็นพิเศษ 
นอกจากนีย้งัมีร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลกึ และซุ้มรอบ ๆ 

บอ่ ที่ขายทัง้ผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และผลติภณัฑ์ท้องถ่ินอื่น 
ๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซือ้ของที่ระลึกตาม
อธัยาศยั จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่
สร้างขึน้ไว้เป็นแหล่งช้อปปิง้ และแหล่งบนัเทิงต่าง ๆ ในอ่าวโตเกียว 
ได้รับการปรับปรุงให้มีช่ือเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลงัของปี 1990 
นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคง
ความเป็นธรรมชาตไิว้ด้วยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ท่ีสเีขียว ให้ทา่นช้
อปปิง้ที่ ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตีโ้ตเกียว(DiverCity Tokyo 

Plaza) ห้างสรรพสนิค้าที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กของย่านโอไดบะ(Odaiba)ในเมืองโตเกียว(Tokyo) สิ่งที่ท าให้ห้างนีด้งัสดุๆ
ต้องยกให้เจ้าหุน่ยนต์กนัดัม้ขนาดใหญ่ยกัษ์ที่ตัง้ตระหง่านอยู่ 

ด้านหน้านี่เองละ่ค่ะ เรียกได้ว่าถ้ามาโอไดบะแล้วไม่แวะมาปักหมดุ
ห้างนีน้ี่พลาดอย่างแรง บอกเลยว่าขนาดไม่ได้เป็นสาวกเจ้าหุ่น
กนัดัม้ยงัอดที่จะตื่นตาตื่นใจไปด้วยไม่ได้จริงๆ โดยห้างสรรพสินค้า
ไดเวอร์ซิตีโ้ตเกียวได้เปิดให้บริการเมื่อปี 2012 ภายในมีร้านค้า 
ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงเพียบ แต่ที่ เด่นสุดก็ตรงมีส่วน
นิทรรศการเลก็ๆอยูบ่นชัน้ 7 ให้คนที่ช่ืนชอบการ์ตนูกนัดัม้เป็นพิเศษ
ได้มาช่ืนชมอีกด้วย   

 
 
ค ่า เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม TOYOKO INN NARITA OR เทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ ฮาราจูกุ ตัง้อยู่ใกล้กับสถานีฮาราจูกุ

มากที่สดุ และบริเวณที่ตัง้อยู่ติดกบัสวนโยโยกิในโตเกียว ซึ่งนัน่ก็ท าให้

รอบๆบริเวณของศาลเจ้านัน้แลดจูะร่มร่ืนเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพนัธุ์ที่

รายล้อม สามารถเข้าได้ทัง้สองทาง บริเวณทางเข้าจะมีเสาโทริอิขนาด

ใหญ่อยูด้่านหน้า เมื่อเดินผา่นเสาเข้ามาจะเป็นป่าใจกลางเมือง มีต้นไม้

อยูม่ากถึง 1 แสนต้น หรือที่เรียกกนัวา่ Meiji Jingu’s forest เมื่อเดินเข้า

มาถึงด้านในจะรู้สึกสงบแตกต่างจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่อย่าง

สิน้เชิง เป็นอะไรท่ีเหมาะกบัคนที่มองหาศาลเจ้าซกัแห่งที่แม้จะอยู่ย่านใจ

กลางเมืองแตก็่ให้บรรยากาศที่สงบร่มเย็น 

น าท่าน อิสระช้อปป้ิงย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตวัที่เป็น
เอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญ่ีปุ่ น การแต่งกายเลียนแบบ
คาแรคเตอร์การ์ตูนต่าง ๆโอโมเตะซนัโด ร้าน Kiddyland ศนูย์รวมของ
เล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก 
เด็กโต ตุ๊กตาบลายธ์ สนปูปี ้คิตตี ้คาแรคเตอร์ต่าง ๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเลน่ที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซือ้หา
อยา่งจใุจ 

อิสระช้อปป้ิงย่านชิบูย่า      ย่านวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียว
ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบ และ
หามมุถกูใจถ่ายภาพคู่กบั "ฮาจิโกะ" รูปปัน้สนุขัแสนรู้ ที่กลายเป็นจุดนดัพบ
ยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาว อพัเดทแฟชั่นจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 
ร้านค้า และ “ตกึ 109” ตึกช่ือดงัที่เป็นสญัลกัษณ์ของย่านนัน้อิสระช้อปป้ิง
ย่านชินจูกุ คือ ย่านรวมเสน่ห์ทุกอย่างโดยเป็นทัง้แหล่งช้อปปิง้ชัน้น าใน

โตเกียว  แหลง่รวมร้านกินดื่มและร้านอาหารทกุระดบั และแหลง่ท่องเที่ยวขึน้
ช่ือในแห่งเดียวกัน ทุกท่านจะเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซือ้สินค้านานาชนิด 
ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้อง
ถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ต่าง ๆ กนัที่ร้าน MATSUMOTO แหลง่

ร ว ม เ ห ล่ า บ ร ร ด า
เคร่ืองส าอางมากมาย 
อาทิ มาร์คเต้าหู้ , โฟ
มล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถกูกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซ
โด้ แอนเนสซา่ที่คนไทยรู้จกัเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้
สนุกกับการเลือกซือ้สินค้า แบรนด์ดังอาทิ เช่น LOUIS VULTTON, 

วันที่ 4 :      ศาลเจ้าเมจ ิ– ช้อปป้ิงฮาราจูกุ - ช้อปป้ิงชิบุย่า – ช้อปป้ิงชินจุกุ – DUTY FREE               (B/-/-) 

                 หรือ เลือกซือ้ทวัร์ดสินีย์แลนด์-ดสินีย์ซี                                                                                             



  

UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซือ้รองเท้า
หลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MAR จากนัน้อิสระท่าน ช้
อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่  DUTY FREE    
 

 
หากท่านใดไม่ต้องการช้อปป้ิงตามโปรแกรม สามารถซือ้ตั๋วโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี พร้อมรถรับส่งตามเวลาในโปรแกรม 

หากเกนิเวลาในโปรแกรมท่านต้องเดนิทางกลับที่พักด้วยตนเอง 
 

OPTION B : ซือ้ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท / เด็กต ่ากว่า 12 ปี 
2,000 บาท พร้อมรถรับส่ง  [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 
เชิญทา่นพบกบัความอลงัการซึง่เต็มไปด้วยเสนห์่แหง่ต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใช้ทนุในการก่อสร้าง 600 ล้าน
เยน โดยการถมทะเล ทา่นจะได้พบสมัผสักบัเคร่ืองเลน่ในหลายรูปแบบ เช่น  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตนูที่ท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกีเ้ม้าส์, มินนี่เม้าส์,โดนลัดัก๊ ฯลฯ หรือ    
ช้อปปิง้ซือ้ของที่ระลกึภายในสวนสนกุอยา่งจใุจและอีกมากมายที่รอทา่นพิสจูน์ความมนัส์กนัอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนกุสนาน
ตอ่กบัเคร่ืองเลน่นานาชนิดอยา่งจใุจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง      เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
ค ่า  เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม TOYOKO INN NARITA OR เทียบเท่า  
 



  

 

 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ระหวา่งนัน้ทกุทา่นยงัสามารถช็อปปิง้ เลอืกซือ้ของฝาก ของที่

ระลกึได้ 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 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

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

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 

     2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

เดอืนกนัยายน – ตลุาคม 

11-15  กนัยายน 2019 16,990.- 6,000.- 14,900.- 

19-23  กนัยายน 2019 17,990.- 6,000.- 14,900.- 

25-29  กนัยายน 2019 18,990.- 6,000.- 14,900.- 

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

10-14  ตลุาคม  2019 25,990.- 6,000.- 14,900.- 

12-16  ตลุาคม 2019 25,990.- 6,000.- 14,900.- 

13-17  ตลุาคม 2019 25,990.- 6,000.- 14,900.- 

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



  

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นื
มดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายค่าต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิ

เรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 

 

 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ 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)  
 ค่าน ้าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดนิทางโหลดใตท้อ้งเครื่อง ตามทีส่ายการบนิก าหนดแต่ละเสน้ทาง      
(ไมเ่กนิทา่นละ 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  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท        

(หมายเหตุ: คา่ประกันอุบติเิหตสุ าหรับเด็กทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 70 ปี ทาง
บรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย 

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านัก  ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศให ้

กลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 



  

  คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์

ทางไกล , ค่าอนิเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม

นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  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 24ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่
หลักฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง (ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน)  
3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่
เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัทา่น
ควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่น
ของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  

 กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่

บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บ

ยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใด

อย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

1. ชว่งเทศกาลหรอืวันหยุดต่อเนื่องตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วันท าการ หรอืก่อน

หนา้นัน้  

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

3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15-30 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี 

4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทัวรท์ัง้หมดในทุกกรณี ทัง้นี ้

ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน า

เทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตี

ค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่

ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ 



  

 

เง ือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
แตท่างบรษัิทจะยังคงรักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคญั 

- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง
ของประเทศนัน้ๆปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจ
และความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหาก 

- ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้า่นไม่สามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวร์
ทา่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่าง
ไว ้แต่ทางตัวแทนบรษัิทฯจะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิต่อและชว่ยเหลอืท่าน
เป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัยตา่งๆ เชน่ 
การยกเลกิหรอืการลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขัด 
หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนืออ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ 
ทีจ่ะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย 
ไม่วา่ในกรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้่ายทีบ่รษัิทจ่ายไป
แลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่น
ใหก้ับทา่น เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดแลว้  

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว ้ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนตามที่
ก าหนดไว ้หรอืสายการบนิแจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้่าน แต่ทางบรษัิทจะขอหัก
เงนิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ ค่าธรรมเนียมในการยนืขอวซีา่ของประเทศทีท่่านจะเดนิทาง  (ถา้
โปรแกรมทีท่า่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึน้ราคาค่าตั๋ว  เครื่องบิน ภาษีเดนิทาง ค่าประกันภัย 
คา่ธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันที่
คณะจะเดนิทาง 

- เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิชดุนีเ้ป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบไุวบ้นหนา้ตั๋วเทา่นัน้ 
จงึไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้นัน้ ไม่สามารถยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถ
เปลี่ยนแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมื่อท่านตอ้งการเปลี่ยนแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั๋ว
เครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิ
การสญูหายของสัมภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่วในระหวา่งการ 
ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสทิธิไ์ม่สามารถ
เรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้
ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ทา่นช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และ
ทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุันใด
ทีท่ าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการ ทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ดบ้รษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะ
ยดึถอืและค านงึถงึ ความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

 

 
โปรดอา่นขอ้มลูท ัง้หมดในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 



  

 


