
  

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 15326  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJT 19 Re.3# TOKYO – HAKONE CRUISE - FUJISAN SKI  (Dec-Mar 2020) 

BY : THAI LION AIR  &  NOK SCOOT 
 



  

 

 

22.00 น.  คณะพรอ้มกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกTerminal1 ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน 

THAI LION AIR หมายเลข 8 / เคานเ์ตอรส์ายการบิน NOK SCOOT เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง 

(ไกดท์วัรแ์นะน าการเดินทาง) 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://bit.ly/2NMk5YE


  

สายการบนิ THAI LION AIR ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 392 ทีน่ั่ง 
เคร่ืองใหม่ ล าใหญ่ มีจอทวีี บริการทกุทีน่ั่ง(กรุณาเตรียมหฟัูงส่วนตัว) 

จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารว่างเสิรฟ์ทัง้ขาไปและขากลับ 
รวมน า้หนักสัมภาระถอืขึน้เคร่ือง 7 กก./ทา่น และสามารถโหลดใต้เคร่ือง 20 กก./ทา่น  

(หากต้องการซือ้น า้หนักเพิม่ ทา่นจะต้องท าการซือ้เพิม่) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
00.50 น.   เหินฟา้สูเ่มืองนารติะ ประเทศญ่ีปุ่ นโดยเที่ยวบินที่ SL300  THAI LION AIR 

02.45 น.   เหินฟา้สูเ่มืองนารติะ ประเทศญ่ีปุ่ นโดยเที่ยวบินที่ XW102   NOK SCOOT 

09.10 น. (SL)  เดินทางถึง สนามบินนารติะ  

10.25 น. (XW)   เดินทางถึง สนามบินนารติะ 

ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรบันาฬิกาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย) 
ส าคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก 
ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ   
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร รบักระเป๋าและท าภารกิจสว่นตวัเรียบรอ้ย

แลว้     น าทา่นขึน้รถโคช้เพื่อเดินทางสู ่มหานครโตเกียว เมืองที่มีความทนัสมยัมากที่สดุ 

ในโลกเมืองหนึ่ง และระหว่างเดินทางมี แลว้น าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค าที่

ศกัดิ์สิทธ์ิ ณ  วัดอาซากุสะ วดัท่ีไดช่ื้อว่ามีความศกัดิ์สิทธ์ิ และไดร้บัความเคารพนบัถือ 

มากที่สดุแหง่หนึง่ในกรุงโตเกียว ซึง่มกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

ต ล อ ด ทั้ ง ปี 

ป ร ะ ก อ บ กั บ

ภาย ใ นวัด ยั ง

เ ป็ นที่ ตั้ ง ข อ ง

โคมไฟยักษ์ที่มี

ขนาดใหญ่ที่สดุ

ใ น โ ล ก ด้ ว ย

ความสูง   4.5 

วันที2่ :      สนามบนินาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกยีวสกายทรี             (-/L/D)  
                 -   ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ - โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอาทเ์ลต                                 



  

เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ที่อยูด่า้นหนา้สดุของวดั  ที่มีช่ือวา่  “ประตฟูา้ค ารณ”    และถนนจากประตเูขา้สูต่วัวิหารที่ประดิษฐานเจา้แมก่วนอิ

มทองค า มีช่ือว่า “ถนนนากามิเซะ ถนนช็อปป้ิงช่ือดงั ซึ่งเป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ขายของที่ระลึกพืน้เมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น ”

รองเทา้ พวงกญุแจที่ระลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของที่ระลกึตามอธัยาศยั    
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน Set Box (1)  

บ่าย น าทกุทา่นถ่ายรูปคูก่บัแลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น า้สมุิดะ  หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)  หอสง่สญัญาณ

โทรคมนาคมที่สงูที่สดุในโลก เปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนีม้ีความสงู 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุง้ ใน

มณฑลกวา่งโจว ซึง่มีความสงู 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสงู 553 เมตร ทิวทศันข์อง “หอคอยโตเกียวสกายท

ร”ีที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุสะที่เต็มไปดว้ยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ ใหท้กุท่านอิสระในการเก็บ

ภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนดม์ารก์ของกรุงโตเกียว     

น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแหง่ชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิส ึตัง้อยู่ในจงัหวดัคะนะงะวะซึ่งอยู่ห่างจากเมืองโตเกียวไป

ทางตะวนัตกเฉียงใตไ้มถ่ึง 100 กิโลเมตร ที่น่ีถือเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวยอดนิยมทัง้จาก

ชาวญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ เนื่องจากมีทศันียภาพที่งดงาม โดยตลอดสองขา้งทางถูก

ขนาบดว้ยทะเสาบอะชิ ส่วนฉากหลงัคือความยิ่งใหญ่ของภเูขาไฟฟูจิ นอกจากนีย้งั

เต็มไปด้วยสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมายภายอุทยาน ไม่ว่าจะเป็นวัด พิพิธภัณฑ ์

รวมทั้งยังเป็นแหล่งที่มีบ่อน า้พุรอ้นมากมายและดีที่สุดในญ่ีปุ่ นอีกด้วย น าท่าน

ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอะชิโนะโกะทะเลสาบอะชิโนะโกะหรือทะเลสาบฮาโก

เนะเป็นทะเลสาบอนัเงียบสงบอนัมีภมูิทศันส์วยงาม เพราะรายลอ้มไปดว้ยภเูขาและ

ป่าไมอ้นัอดุมสมบรูณ ์ตัง้อยูใ่นเมืองฮาโกเนะ มีลกัษณะเป็นทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟที่

ทอดตวัไปในแนวตะวนัตกเฉียงใตข้องแอ่งภเูขาไฟรูปกระจาดฮาโกเนะ ซึ่งทะเลสาบ

แหง่นีเ้ป็นสถานท่ียอดนิยมของนกัท่องเที่ยวที่มกัจะมาลอ่งเรือที่มีลกัษณะคลา้ยเรือโจรสลดัเพื่อชมทิวทศันข์องภเูขาไฟฟูจิที่งดงามในระยะไกล ซึ่งจุดที่

สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนที่สดุคือจุดที่อยู่บริเวณใกล้ๆ  กบัประตศูาลเจา้ฮาโก

เนะสแีดงสดที่จมน า้อยู่    หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางไปสู ่โกเทมบะ แฟคทอ

ร่ี เอ้าทเ์ล็ต แหลง่รวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่ นที่ดงัไปทั่วโลก พบ

กับคอลเลคชั่นเสือ้ผา้ใหม่ล่าสดุ อาทิ MK MICHEL KLEIN,  MORGAN, 

ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้ดงัไดท้ี่รา้น 

BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI , GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดู

เครื่องประดบั และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, 

TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH 

GRAIN,      SKECHERS, HOGAN ฯลฯ  

 

 

 

 

 



  

 

ค ่า     รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั ณ โรงแรม JUST ONE HOTELFUJI OYAMA หรือเทียบเท่า 

หลงัรบัประทานอาหารใหท้า่นได ้          เพื่อผอ่นคลายความเมื่อยลา้จะท าใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหิตดีขึน้ และช่วยใหผิ้วพรรณแช่น า้รอ้นออนเซ็นธรรมชาติ

สวยงาม **   (แช่ครัง้ละประมาณ 20 นาที ไมค่วรเกิน 1 ชั่วโมง) ** 

 
 



  

 

 
 

เช้า     บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเทน( ตัง้อยู่บนฐานทิศเหนือของภเูขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบฟูจิทัง้หา้และบนฐานทางตอนใต ้เป็นที่ตัง้ของ Fujiten Ski) 

Snow Town Yeti อีกดว้ย เรียกไดว้่าเป็นอีกหนึ่งลานสกีที่ไปเชา้เย็นกลบัโตเกียวไดส้บายๆเลยละ่ค่ะ คนที่อยากชมวิวดีๆของภเูขาไฟฟูจินี่รบัรองว่าไม่
ผิดหวงัคะ่สกีรีสอรท์แห่งนีม้ีจุดสงูสดุ สงู 1,500 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ต ่าสดุสงู 1,300 เมตร ความลาดชนัสงูสดุ 32 องศานบัว่าระดบัที่เหมาะส าหรบั
เลน่สกีมากๆ ระยะทางยาวที่สดุ 1,500 เมตรที่นั่งใหบ้ริการทัง้หมด 4 ที่นั่ง  ที่ส  าคญัเสน้ทางใหเ้ลือกเลน่ทัง้หมด 7 เสน้ทางแบบว่าที่นี่เล็กพริกขีห้นจูริงๆ
ส าหรบัคนเล่นไม่เป็นไม่เป็นปัญหาเลย เพราะบริเวณรีสอรท์มีพืน้ที่ทัง้ส  าหรบัผู้
เริ่มตน้เล่นสกีในระยะ 500 เมตรแรกจะมีความลาดชันต ่า และไต่ระดบัขึน้ไป

เ รื่ อ ย ๆ 
รวมถึ ง
พื ้ น ที่
ส ว น
ข น า ด
ใ ห ญ่
ส าหรับ
เด็กเล็ก 
สามารถเลน่รถเลือ่น หรอืเรยีนรูก้ารเลน่สกีขัน้ตน้ (ราคานีไ้ม่รวมอุปกรณ์การ
เล่นสกี อุปกรณ์ต่างๆ และค่าขึน้กระเช้า หากท่านลูกค้าสนใน กรุณา
ติดต่อไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ทีเ่ดินทางไปกับทัวร์) 

น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่เหมาะมากๆกบัสายธรรมชาติ เพราะที่นี่ลอ้มรอบไปดว้ยธรรมชาติอนั 

อุดมสมบูรณ์ กับวิวที่สวยงามมากๆ สาเหตุที่ท  าให้ที่นี่ โด่งดัง แน่นอนว่าต้องมา
จาก  ความใส ของน า้ ท่ีบอกไดเ้ลยวา่บอ่น า้ของที่นี่นัน้ น า้ใส ไหลเย็น เห็นตวัปลาของจรงิ
คะ่ วา่กนัวา่ในอดีตที่นีคือเป็นทะเลสาบขนาดยกัษ์ช่ือวา่ ทะเลสาบอทุสโึกะ เมื่อเวลาผ่าน
ไป น า้ในทะเลสาบแหง่นีก็้เริม่ลดนอ้ยลง จนกลายเป็นแอง่กระทะ เมื่อน า้แข็งจากภเูขาไฟ
ฟูจิละลายและซึมลงสูใ่ตด้ินจนผ่านมาถึง 80 ปี ก็เริ่มมีน า้ผดุขึน้มาตามรอยแยกของหิน 
จนกระทั่งกลายเป็นบ่อน า้ผดุทัง้ 8 บ่อในหมู่บา้น ซึ่งชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่าน า้ในหมู่บา้นแห่งนี ้
นัน้เป็นน า้สะอาดและมีความศกัดิ์สิทธ์ิ หากใครไดด้ื่มน า้ก็จะมีอายท่ีุยืนยาว ปราศจาก

โรคภัย โดยเฉพาะ
หากใครพาคุณพ่อ 
คุณแม่ ไ ป  เ ที่ ย ว
ญ่ีปุ่ นแลว้ตอ้งไปลองเลยค่ะ ไปดื่มน า้สะอาดจากภเูขาไฟฟูจิแถมดีต่อสขุภาพดว้ย
นะคะ หรือใครอยากจะเอากลบัไปฝากเพื่อนๆ หรือญาติพี่นอ้งเป็นที่ระลกึ ภายใน
บริเวณก็มีขวดขายใหเ้ราสามารถตกักลบับา้นไดต้ามสบาย จากนัน้น าท่านเยี่ยม  
ชม  ที่จ าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟูจิ และใหท้่านไดส้มัผสัพิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว

กบัความรูส้กึของการจ าลองเรือ่งราวเก่ียวกบัแผน่ดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (4) 

 
 

วันที ่3 :  ลานสกฟูีจเิทน็ - โอชิโนะฮักไก(หมู่บ้านน า้ใส) -  พพิธิภัณฑแ์ผ่นดนิไหว                     (B/L/-) 
 -  เรียนรู้พธีิชงชา -  กันดัม้โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติีโ้ตเกยีว - สะพานสายรุ้ง   



  

 
จากนัน้น าทา่น เพราะถือไดว้า่ การชงชาเรียนรู้พิธีชงชาต้นต าหรับแบบฉบับคนญ่ีปุ่น 

นัน้คือเอกลกัษณข์องประเทศญ่ีปุ่ นเลยก็ว่าไดด้ว้ยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัต
ชะ นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สัมผัสกับ
บรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเก่ียวกบัการพบปะกนัในวงสงัคมการดื่มและชงชาที่ได้
แพรห่ลายในบรรดาชนชัน้สงูที่เกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น จากนัน้อิสระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของ
ที่ระลกึตามอธัยาศยั   
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง   ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง 
และแหล่งบันเทิงต่าง ๆ ในอ่าวโตเกียว ไดร้บัการปรบัปรุงใหม้ีช่ือเสียงและเป็นที่นิยม
ในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยงัคง
ความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณข์องพืน้ที่สีเขียว ใหท้่านชอ้ปป้ิงที่ ห้างสรรพสินค้าไดเวอรซิ์ตี้โตเกียว(DiverCity Tokyo Plaza) 
หา้งสรรพสนิคา้ที่เปรยีบเสมือนแลนดม์ารก์ของย่านโอไดบะ(Odaiba)ในเมืองโตเกียว(Tokyo) สิ่งที่ท  าใหห้า้งนีด้งัสดุๆตอ้งยกใหเ้จา้หุ่นยนตก์นัดัม้ขนาด
ใหญ่ยกัษ์ที่ตัง้ตระหง่านอยูด่า้นหนา้นี่เองละ่คะ่ เรยีกไดว้า่ถา้มาโอไดบะแลว้ไมแ่วะมาปักหมดุหา้งนีน้ี่พลาดอยา่งแรง บอกเลยวา่ขนาดไมไ่ดเ้ป็นสาวกเจา้
หุ่นกนัดัม้ยงัอดที่จะตื่นตาตื่นใจไปดว้ยไม่ไดจ้ริงๆ โดยหา้งสรรพสินคา้ไดเวอรซ์ิตีโ้ตเกียวไดเ้ปิดใหบ้ริการเมื่อปี 2012 ภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และ
แหลง่บนัเทิงเพียบ แตท่ี่เดน่สดุก็ตรงมีสว่นนิทรรศการเลก็ๆอยูบ่นชัน้ 7 ใหค้นที่ช่ืนชอบการต์นูกนัดัม้เป็นพิเศษไดม้าช่ืนชมอีกดว้ย   

ค ่า เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 
 

เช้า     บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปป้ิงในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียว
ศูนยร์วมวัยรุ่นแหล่งช้อบป้ิงชื่อดัง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าตั๋วรถไฟ) 

วนัท่ี 4 : อิสระเตม็วนัให้ท่านช้อปป้ิง หรือ เลือกซ้ือทวัรดิ์สนียแ์ลนด-์ดิสนียซี์                                                 (B/-/-)                       

หากต้องการใช้ รถบัส+ไกด ์เที่ยวตามโปรแกรม OPTION A  จะต้องจ่ายเพิ่ม ท่านละ 8,000 เยน 
หากต้องการใช้ รถบัส ไปรับ-ส่ง ตามโปรแกรม OPTION B   จะต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 5,000 เยน   
เงือ่นไขเป็นไปตามทีบ่ริษัทฯ ก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิน ารถออกได้ตอ่เม่ือมีผู้ตอ้งการใช้รถตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป  
หากมีผู้ตอ้งการใช้รถ ไม่ถงึจ านวนดังกล่าวแล้วน้ัน จะไม่สามารถน ารถออกได้ในวันฟรีเดย ์
***ทัง้นีข้อความร่วมมือในการใช้รถตามเวลาการทีก่ าหนด 08.00น.-20.00น.*** 
หากเกนิเวลาทีก่ าหนดตอ้งเดนิทางกลับที่พกัด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อคา่ใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้ 
               



  

 
 

ย่านฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกบัการแต่งตวัที่เป็นเอกลกัษณ ์แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุ่นญ่ีปุ่ น การ
แต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอรก์ารต์ูนต่างๆโอโมเตะซันโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่น
หลากหลาย น่ารกั และแปลกๆ เหมาะส าหรบัเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี 
คิตตี ้คาแรคเตอรต่่าง ๆ หรือ เกมส ์ของเด็กเลน่ที่หลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซือ้หาอย่างจุ
ใจ 

 
 
ย่านชิบูย่า ย่านวยัรุ่นชื่อดงัอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกบั
แฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิ และหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั "ฮาจโิกะ" 
รูปปั้นสุนัขแสนรู้ ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติส าหรบัหนุ่มสาว อพัเดทแฟชัน่จาก
รา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชื่อดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของ
ย่านนัน้ 
 
 

 
สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของกรุงโตเกยีว จุดชมซากุระ
ยอดนิยมของกรุงโตเกยีว 
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคกัเกอืบตลอดเวลาตัง้อยู่ระหว่างสถานี
อุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลาย
ชนิดทัง้ ของสด ของใช ้เครื่องส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญี่ปุ่ น และของน าเขา้
ทีส่่วนใหญ่จะมรีาคาถูกกว่าในห้างบางร้านอาจจะต่อราคาเพิม่ได้อกี อาหารทะเล ผลไม ้
ผกัสด รา้นขนมและของกนิเล่น  
ย่านชินจกุ ุคอื ย่านรวมเสน่หท์ุกอย่างโดยเป็นทัง้แหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าในโตเกยีว  แหล่งรวมรา้นกนิดื่มและรา้นอาหารทุกระดบั และแหล่งท่องเทีย่วขึน้
ชื่อในแห่งเดยีวกนั ทุกท่านจะเพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนิด ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้ง
ถ่ายรปูดจิติอล นาฬกิา เครื่องส าอาง ต่าง ๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาท ิมารค์เต้าหู้,       โฟมลา้ง
หน้า WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอย่างด ี และสนิคา้อื่น ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุกกบั
การเลอืกซื้อสนิคา้ แบรนดด์งัอาทเิช่น LOUIS VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES 
GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิNIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MAR 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



  

 

OPTION B : ซือ้ทัวรเ์สริมโตเกียวดสินียแ์ลนด ์หรือ ดิสนียซี์ เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท / เด็กต ่ากว่า 12 ปี 2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟใน
การเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 
เชิญทา่นพบกบัความอลงัการซึง่เต็มไปดว้ยเสนห่แ์หง่ต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชท้นุในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่ าน
จะไดพ้บสมัผสักบัเครือ่งเลน่ในหลายรูปแบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ทา้ทายความมนัสเ์หมือนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN  

 ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผีสงิ  

 นั่งเรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE 

 ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จินตนาการกบัการต์นูท่ีทา่นช่ืนชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกีเ้มา้ส,์ มินนี่เมา้ส,์โดนลัดั๊ก ฯลฯ หรอื ชอ้ปป้ิงซือ้ของที่ระลกึภายใน
สวนสนกุอยา่งจใุจและอีกมากมายที่รอทา่นพิสจูนค์วามมนัสก์นัอยา่งเต็มที่ ใหท้า่นไดส้นกุสนานตอ่กบัเครือ่งเลน่นานาชนิดอยา่งจใุจ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เที่ยง   เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
ค ่า      เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม HEDISTAR HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 
 
 



  

 
 

 
 
เช้า         บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางสูส่นามบินนารติะ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ระหวา่งนัน้ทกุท่านยงัสามารถช็อปป้ิง เลือกซือ้ของฝากของที่ระลกึได ้ภายใน

สนามบิน 

10.40 น.    เหินฟา้สู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL301  

13.55 น.    เหินฟา้สู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT  เที่ยวบินที่ XW101 

15.15 น.    ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ  

19.10 น.    ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ  

       -------- 
 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที ่

กอ่นท าการ  เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 

     2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

เดอืนธนัวาคม   2562 

20-24 ธนัวาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

21-25 ธนัวาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

25-29 ธนัวาคม 2562 25,990.- 6,000.- 14,900.- 

26-30 ธนัวาคม 2562 28,990.- 6,000.- 14,900.- 

27-31 ธนัวาคม 2562 28,990.- 6,000.- 14,900.- 

 
 

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*** 

 

 

วนัท่ี 5 :   สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง                                                                                      (B/-/-)                                      
(B/-/-) 



  

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 

     2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋ 

เดอืนมกราคม   2563 

01-05 มกราคม 2563 26,990.- 6,000.- 14,900.- 

02-06 มกราคม 2563 26,990.- FULL 6,000.- 14,900.- 

08-12 มกราคม 2563 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

09-13 มกราคม 2563 22,990.- FULL 6,000.- 14,900.- 

15-19 มกราคม 2563 22,990.- FULL 6,000.- 14,900.- 

16-20 มกราคม 2563 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

22-26 มกราคม 2563 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

23-27 มกราคม 2563 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

29 มกราคม – 02 กมุภาพนัธ ์2563 22,990.- FULL 6,000.- 14,900.- 

30 มกราคม – 03 กมุภาพนัธ ์2563 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

เดอืนกมุภาพนัธ ์  2563 
05-09 กมุภาพนัธ ์2563 23,990.- FULL 6,000.- 14,900.- 

06-10 กมุภาพนัธ ์2563 24,990.- FULL 6,000.- 14,900.- 

XW 102-XW 101     12-16 กมุภาพนัธ ์2563 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

XW 102-XW 101     13-17 กมุภาพนัธ ์2563 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

19-23 กมุภาพนัธ ์2563 22,990.- FULL 6,000.- 14,900.- 

26 กมุภาพนัธ ์- 01 มนีาคม 2563 22,990.- FULL 6,000.- 14,900.- 

27 กมุภาพนัธ ์- 02 มนีาคม 2563 22,990.- FULL 6,000.- 14,900.- 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 

     2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

เดอืนมนีาคม   2563 
04-08 มนีาคม 2563 23,990.- FULL 6,000.- 14,900.- 

XW 102-XW 101     05-09 มนีาคม 2563 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

11-15 มนีาคม 2563 23,990.- FULL 6,000.- 14,900.- 

XW 102-XW 101     12-16 มนีาคม 2563 23,990.- 6,000.- 14,900.- 

18-22 มนีาคม 2563 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

19-23 มนีาคม 2563 22,990.- FULL 6,000.- 14,900.- 

25-29 มนีาคม 2563 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

26-30 มนีาคม 2563 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย

กรณีใด ๆท ัง้ส ิน้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 

ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

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

บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ ๆ) ทางทัวร์

จัดเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น ทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม  (ต ัว๋กรุป๊)  

 คา่น ้าหนัก กระเป๋าสมัภาระเดนิทางโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ตามทีส่ายการบนิก าหนดแตล่ะเสน้ทาง  (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  

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหต:ุ คา่ประกันอุ

บติเิหตสุ าหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 70 ปี ทางบรษัิทประกันฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทน

เพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

 

 



  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะ

พ านัก  ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้ง

เสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

  คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล , ค่า

อนิเตอรเ์น็ต , ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย  

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถ ิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

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

วธิกีารช าระเงนิ  

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการโอนเงนิ

ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง (ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน)  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัทา่นควรจดัเตรยีม

คา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิ 

มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  

 กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี

ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้

ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใด ๆ 

 กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิ

คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่ง 

ๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

1. ชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตอ่เนือ่งตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนัท าการ  

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

3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15-30 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวรใ์นทกุกรณี 

4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1-15 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมดในทุกกรณี ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหัก

คา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพั่ก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมา

จา่ยในเทีย่วบนินัน้ 

 

 



  

เง ือ่นไขอืน่ ๆ 

- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ แตท่างบรษัิท

จะยังคงรักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคัญ 

- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

นัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจและความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่า

ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวร์ท่านอื่น  ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ 

สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตัวแทนบรษัิทฯจะท าหนา้ที่ประสานงานและ

เจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ ๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใด ๆ ทัง้ส ิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัยต่าง ๆ เชน่ การยกเลกิ

หรอืการลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขัด หรอืสิง่ของสญูหายตาม

สถานที่ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้เหนืออ านาจการควบคุมของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่้น ๆ ที่จะส่งผลท าใหเ้สยีเวลาในการ

ท่องเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไมว่า่ในกรณีใด ๆทัง้ส ิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยี

โอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษัิทจา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรือบางส่วนใหก้ับท่าน 

เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดแลว้  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่่านจองทัวรไ์ว ้ไมส่ามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้หรอืสาย

การบนิแจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิค่าทัวรใ์หท้่าน แต่ทางบรษัิทจะขอหักเงนิค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ  เช่น 

คา่ธรรมเนยีมในการยนืขอวซีา่ของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อัตราค่าบรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตั๋ว เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง ค่าประกันภัย คา่ธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมี

การประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิชดุนีเ้ป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวนัทีท่ีร่ะบไุวบ้นหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไมส่ามารถ

ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงใด ๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไม่สามารถยกเลกิ

หรอืเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ท่าน

ตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ ทัง้นี้จะ

ขึน้อยูก่ับสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหาย

ของสัมภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่การสญูหายดังกล่าวในระหวา่งการ ท่องเทีย่วนี้ หากท่านไม่

ใชบ้รกิารใด ๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสทิธิไ์ม่สามารถเรียกรอ้งขอคนืค่าบรกิารไดห้ากท่านไม ่

เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ท่านช าระ

กับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาด

เช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการ ที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน

คา่บรกิารไมไ่ดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่าง ๆ ทัง้นี้

ทางบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึ ความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 

 

 
 

 

โปรดอา่นขอ้มลูท ัง้หมดในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 



  

 


