
  

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 15329  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJT 18 Re.7 # TOKYO – HAKONE CRUISE –  SNOW TOWN YETI (OCT-DEC  2019) 

 BY   THAI LION AIR (SL)  



  

 

22.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกTerminal1 ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบิน THAI LION AIR (SL) หมายเลข 8  เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง   

(ไกดท์วัรแ์นะน าการเดินทาง) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สายการบนิ THAI LION AIR ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 392 ทีน่ ัง่ 

เครือ่งใหม ่ล าใหญ ่มจีอทวี ีบรกิารทกุทีน่ ัง่ (กรณุาเตรยีมหฟูงัสว่นตวั) 

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

http://bit.ly/2NMk5YE


  

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารวา่งเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 
รวมน า้หนกัสมัภาระถอืข ึน้เครือ่ง 7 กก./ทา่น และสามารถโหลดใตเ้ครือ่ง 20 กก./ทา่น  

(หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ทา่นจะตอ้งท าการซือ้เพิม่) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.50 น.  เหินฟา้สูเ่มืองนารติะ ประเทศญ่ีปุ่ นโดยเที่ยวบินที่ SL300  

09.10 น.    เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถ่ินเพื่อความสะดวกในการนดัหมาย) ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่ นไมอ่นญุาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรบั  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รบักระเป๋าและท าภารกิจสว่นตวัเรยีบรอ้ย

แลว้ น าทา่นขึน้รถโคช้เพื่อเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองที่มีความ

ทนัสมยัมากที่สดุในโลกเมืองหนึง่ แลว้น าทา่นนมสัการเจา้แม่กวนอิมท

องค าท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ณ วัดอาซากุสะ วดัท่ีไดช่ื้อว่ามีความศกัดิ์สิทธ์ิ และ

ไดร้บัความเคารพนบัถือมากที่สดุแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ซึ่งมกัจะมี

ผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับ

ภายในวัดยังเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกดว้ย

ความสงู 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตทูางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สดุ

ของวดั ที่มีช่ือวา่ “ประตฟูา้ค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่วั

วิหารที่ประดิษฐานเจา้แมก่วนอิมทองค า มีช่ือว่า “ถนนนากา

มิเซะ”ถนนชอ้ปป้ิงช่ือดงั ซึ่งเป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ขายของที่

ระลกึพืน้เมืองต่าง ๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น 

รองเทา้ พวงกญุแจที่ระลกึ ฯลฯ ใหท้กุท่านไดเ้ลือกซือ้เป็นของ

ฝากของที่ระลกึตามอธัยาศยั    

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน Set Box (1)  

วันที ่2 :   สนามบนินาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกยีวสกายทรี                (-/L/D) 

             - ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ - โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอาทเ์ลต 



  

บ่าย   น าทกุทา่นถ่ายรูปคูก่บัแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกียว ณ ริม
แม่น า้สมุิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)  หอ
สง่สญัญาณโทรคมนาคมที่สงูที่สดุในโลก เปิดใหบ้ริการเมื่อวนัที่ 
22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนีม้ีความสูง 634 เมตร สามารถ
ท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมี
ความสงู 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของ
แคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียว
สกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้าก
ละแวก วัดอาซากุสะที่เต็มไปดว้ยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของ
เอะโดะ ใหท้กุท่านอิสระในการเก็บภาพประทบัใจกบัคู่กับแลนด์
มารก์ของกรุงโตเกียว  

 
 
   น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เป็นสว่นหนึ่งของอทุยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิส ึตัง้อยู่ในจงัหวดัคะนะงะวะซึ่งอยู่

ห่างจากเมืองโตเกียวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ไม่ถึง 100 
กิโลเมตร ที่นี่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทัง้จากชาว
ญ่ีปุ่ นและตา่งประเทศ เนื่องจากมีทศันียภาพที่งดงาม โดย
ตลอดสองขา้งทางถกูขนาบดว้ยทะเสาบอะชิ สว่นฉากหลงั
คือความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ นอกจากนีย้งัเต็มไปดว้ย
สถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมายภายในอทุยาน ไม่ว่าจะเป็น
วดั พิพิธภณัฑ ์รวมทัง้ยงัเป็นแหลง่ที่มีบอ่น า้พรุอ้นมากมาย
และดีที่สุดในญ่ีปุ่ นอีกด้วย น าท่านล่องเรือโจรสลัด 
(ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ชมทะเลสาบอะชิโนะโกะ
ทะเลสาบอะชิโนะโกะหรอืทะเลสาบฮาโกเนะเป็นทะเลสาบ

อนัเงียบสงบอนัมีภมูิทศันส์วยงาม เพราะรายลอ้มไปดว้ยภเูขาและป่าไมอ้นัอุดมสมบูรณ ์ตัง้อยู่ในเมืองฮาโกเนะ มีลกัษณะเป็น
ทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟที่ทอดตวัไปในแนวตะวนัตกเฉียงใตข้องแอ่งภเูขาไฟรูปกระจาดฮาโกเนะ ซึ่งทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นสถานที่
ยอดนิยมของนกัทอ่งเที่ยวที่มกัจะมาลอ่งเรือที่มีลกัษณะคลา้ยเรือโจรสลดัเพื่อชมทิวทศันข์องภเูขาไฟฟูจิที่งดงามในระยะไกล ซึ่ง
จดุที่สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนที่สดุคือจดุที่อยูบ่รเิวณใกล้ๆ  กบัประตศูาลเจา้ฮาโกเนะสแีดงสดที่จมน า้อยู่ 

   หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู ่โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอ้าทเ์ล็ต แหลง่รวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่ นที่ดงัไปทั่วโลก พบ
กบัคอลเลคชั่นเสือ้ผา้ใหม่ลา่สดุ อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซือ้กระเป๋าแบ
รนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร ้าน BALLY, PRADA, 
GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ 
เลือกดูเครื่องประดบั และนาฬิกาหรูอย่าง TAG 
HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯรอง เท้าแฟชั่ น  HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, 
HOGAN ฯลฯ 

    
 
 



  

    น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ROUTE INN KAWAGUCHIKO  หรือเทียบเท่า    
ค ่า     รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

หลงัรบัประทานอาหารใหท้า่นได ้      แช่น ้าร้อนออนเซ็นธรรมชาติ  เพื่อผอ่นคลายความเมื่อยลา้  

จะท าใหร้ะบบหมนุเวียนโลหิต และใหผิ้วพรรณสวย(แช่ครัง้ละประมาณ 20 นาที ไมค่วรเกิน 1 ชั่วโมง)  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ภเูขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 โดยรถโค้ช  (ขึน้อยูก่ับสภาพภมิูอากาศ)  
ใหท้า่นไดส้มัผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ี
ระลึกกบัภูเขาไฟที่ไดช่ื้อว่ามีสดัส่วนสวยงามที่สดุในโลก ซึ่ง
เป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสงูที่สดุในประเทศ
ญ่ีปุ่ นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 
เมตร) ภูเขาไฟฟูจิ คือ ภูเขาอันเป็นสญัลกัษณข์องประเทศ
ญ่ีปุ่ น และไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งของผลงานศิลปะของชาว
ญ่ีปุ่ น เนื่องด้วยรูปทรงอันสวยงามและด้านมุมที่เกือบจะ
เทา่กนัทกุดา้น ถือเป็นรูปทรงของภเูขาที่หาพบไดย้ากในที่อื่น
ใดบนโลกนี ้ภูเขาไฟฟูจิยังจัดว่าเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเกิดการปะทุครัง้สดุทา้ยราว 300 ปีก่อน 
เป็นเหตุใหบ้ริเวณใกลเ้คียงไดร้บัความเสียหายจากเถา้ถ่าน
ภเูขาไฟ กระนัน้ปรากฎการณภ์เูขาไฟเริม่สงบลงในยคุหลงัมานี ้หลายคนจึงพยายามไตไ่ปใหถ้ึงยอดเขาแหง่นีใ้นช่วงฤดรูอ้น  
แลว้น าทา่นเยี่ยมชม พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว  ทีจ่  าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟจิู และใหท้่านไดส้มัผสักบัความรูส้กึของการจ าลอง

เรื่องราวเ ก่ียวกับแผ่นดินไหวที่ เ กิดขึ ้นในประเทศญ่ีปุ่ น พิพิธภัณฑ์
แผน่ดินไหวคนัโตถกูสรา้งขึน้เพื่อไวอ้าลยัใหแ้ก่ผูเ้สยีชีวติประมาณ 4 หมื่นคน
ที่ตอ้งอพยพออกจากบา้นและเสียชีวิตลงจากเหตไุฟไหมห้ลงัเกิดแผน่ดินไหว
ครัง้ใหญ่คนัโตในปี 1923 และมีการเซ่นไหวด้วงวิญญาณกว่า 1 แสนคนที่
เสยีชีวิตจากการโจมตีทางอากาศครัง้ใหญ่ในโตเกียวหลงัสงครามโลกครัง้ที่
สองอีกดว้ย 

 
จ า ก นั้ น น า ท่ า น 

เรียนรู้พิธีชงชา ตน้ต ารบัแบบฉบบัคนญ่ีปุ่ น เพราะถือไดว้า่ การชงชานัน้
คือเอกลกัษณข์องประเทศญ่ีปุ่ นเลยก็ว่าไดด้ว้ยการดื่มและการชงชาผงสี
เขียวหรือมทัชา นบัตัง้แต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ตน้ฉบบัของพิธีชงชา 
และใหท้่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเก่ียวกับการ
พบปะกนัในวงสงัคมการดื่มและชงชาที่ไดแ้พรห่ลายในบรรดาชนชัน้สงูที่
เกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น จากนัน้อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของที่ระลกึตาม
อธัยาศยั  

 
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน (4) 
 
 
 
 
 

วันที ่3 :  ภูเขาไฟฟูจ ิช้ัน 5 – พพิธิภัณฑแ์ผ่นดนิไหว – เรียนรู้พธีิชงชา – สโนว ์ทาวน ์เยต ิ
             – กันดัม้โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติีโ้ตเกยีว - สะพานสายรุ้ง                                                               
(B/L/-)   



  

บ่าย   น าทา่นเดินทางสู ่Fujiyama Snow Resort Yeti หรือ Snow Town Yeti ซึง่เป็นสกีรสีอรต์ที่ตัง้อยูท่ี่สถานีท่ี 2 ของภเูขาไฟฟูจิทาง
ฝ่ังชิสึโอกะ คุณสามารถเพลิดเพลินกบัการเล่นสกี สโนวบ์อรด์และ
กิจกรรมหิมะต่างๆระหว่างที่เพลิดเพลินไปกับวิวอนัยอดเยี่ยมของ
ยอดเขาฟูจิที่อยู่ตรงหนา้คณุ ที่ Fujiyama Snow Resort Yeti มี
กิจกรรมหิมะมากมายไม่ว่าจะเป็นการเล่นสกี เลน่สโนวบ์อรด์ ฯลฯ 
ในบรรดากิจกรรมเหลา่นัน้ กิจกรรมหิมะที่คณุสามารถไปเขา้รว่มได้
ในพืน้ท่ีที่เรียกว่า "PICA WILD BASE fujisan" ก็เป็นสิ่งที่คณุไม่ควร
พลาด ตวัอย่างเช่น คณุสามารถสมัผสักบั "การขบัขี่มินิสโนวโ์มบิล" 
และ "การล่องแพหิมะ" ซึ่งคุณนั่งบนเรือยางที่ถูกดึงโดยสโนวโ์มบิล 
สดุทา้ยแตไ่มท่า้ยสดุที่นี่ยงัอาจมีการน ากิจกรรมและเครือ่งเลน่ใหม่ๆ
เขา้มาเปิดใหเ้ลน่ไดต้ลอดเวลา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง   ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บนัเทิงต่าง ๆ ในอ่าวโตเกียว 

ได้รับการปรับปรุงให้มี ช่ือเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 
นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยงัคงความเป็น
ธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื ้นที่สีเขียว ให้ท่านช้อปป้ิงที่ 
ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว(DiverCity Tokyo Plaza) 

ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า ที่
เ ป รี ยบ เสมื อนแลนด์
มาร์กของย่านโอไดบะ
( Odaiba)ใ น เ มื อ ง
โตเกียว(Tokyo) สิ่งที่ท  าใหห้า้งนีด้งัสดุๆตอ้งยกใหเ้จา้หุ่นยนตก์ันดัม้ขนาด
ใหญ่ยกัษ์ที่ตัง้ตระหง่านอยู่ดา้นหนา้นี่เองละ่ค่ะ เรียกไดว้่าถา้มาโอไดบะแลว้
ไมแ่วะมาปักหมดุหา้งนีน้ี่พลาดอยา่งแรง บอกเลยว่าขนาดไม่ไดเ้ป็นสาวกเจา้
หุน่กนัดัม้ยงัอดที่จะตื่นตาตื่นใจไปดว้ยไม่ไดจ้ริงๆ โดยหา้งสรรพสินคา้ไดเวอร์

ซิตีโ้ตเกียวไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมื่อปี 2012 ภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทิงเพียบ แตท่ี่เดน่สดุก็ตรงมีสว่นนิทรรศการเลก็ๆ
อยูบ่นชัน้ 7 ใหค้นที่ช่ืนชอบการต์นูกนัดัม้เป็นพิเศษไดม้าช่ืนชมอีกดว้ย   

ค ่า เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั ณ โรงแรม TOYOKO INN NARITA OR เทียบเท่า  
 
 
 



  

 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่ศาลเจ้าเมจิ ฮาราจกู ุตัง้อยูใ่กลก้บัสถานีฮาราจูกุมาก
ที่สดุ และบรเิวณที่ตัง้อยูต่ิดกบัสวนโยโยกิในโตเกียว ซึ่งนั่นก็ท าใหร้อบๆ
บริเวณของศาลเจ้านัน้แลดูจะร่มรื่นเต็มไปดว้ยตน้ไมน้านาพนัธุ์ที่ราย
ลอ้ม สามารถเขา้ไดท้ัง้สองทาง บริเวณทางเขา้จะมีเสาโทริอิขนาดใหญ่
อยู่ดา้นหนา้ เมื่อเดินผ่านเสาเขา้มาจะเป็นป่าใจกลางเมือง มีตน้ไมอ้ยู่
มากถึง 1 แสนตน้ หรือที่เรียกกันว่า Meiji Jingu’s forest เมื่อเดินเขา้
มาถึงดา้นในจะรูส้กึสงบแตกต่างจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่อย่าง
สิน้เชิง เป็นอะไรที่เหมาะกบัคนที่มองหาศาลเจา้ซกัแห่งที่แมจ้ะอยู่ย่านใจกลาง
เมืองแตก็่ใหบ้รรยากาศที่สงบรม่เย็น 
น าท่าน อิสระช้อปป้ิงย่านฮาราจูกุ  ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่ เป็น
เอกลกัษณ ์แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุน่ญ่ีปุ่ น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์
การต์นูตา่ง ๆโอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย นา่รกั 
และแปลกๆ เหมาะส าหรบัเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายธ์ สนูปป้ี 
คิตตี ้คาแรคเตอรต์า่ง ๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่ที่หลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกชม
เลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ 

อิสระช้อปป้ิงย่านชิบูย่า      ย่านวยัรุน่ช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่าน
จะไดต้ื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบ  และหามุม
ถูกใจถ่ายภาพคู่กับ "ฮาจิโกะ" รูปป้ันสุนขัแสนรู ้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิต
ส าหรบัหนุ่มสาว อพัเดทแฟชั่นจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ 
“ตึก 109” ตึกช่ือดงัที่เป็นสญัลกัษณข์องย่านนัน้อิสระช้อปป้ิงย่านชินจูกุ คือ 
ย่านรวมเสน่หท์กุอย่างโดยเป็นทัง้แหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้น าในโตเกียว   แหลง่รวมรา้น

กินดื่มและรา้นอาหารทุกระดบั และแหล่งท่องเที่ยวขึน้ช่ือในแห่งเดียวกัน ทุก
ท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือ้สินคา้นานาชนิด ไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น 
รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่องส าอาง  ต่าง  ๆ  กันที่ ร ้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา
เครือ่งส าอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู้, โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่ราคาถกู
กวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซา่ที่คนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งดี  และ

สินคา้อื่น ๆ  หรือใหท้่านไดส้นุกกับการเลือกซือ้สินคา้ แบรนดด์งัอาทิ เช่น 
LOUIS VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY 
MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซือ้รองเทา้
หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ  NIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, 
REEBOK ฯลฯ ไดท้ี่รา้น ABC MAR จากนัน้อิสระท่าน ช้อปป้ิงสินค้า
ปลอดภาษีที่  DUTY FREE    

 
 

วันที ่4 :      ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปป้ิงฮาราจูกุ - ช้อปป้ิงชิบุย่า – ช้อปป้ิงชินจุกุ – DUTY FREE                           (B/-/-) 

      - หรือ เลือกซือ้ทัวรด์ิสนียแ์ลนดด์สินียซ์ี                



  

 
หากท่านใดไม่ต้องการช้อปป้ิงตามโปรแกรม สามารถซือ้ตั๋วโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือ ดิสนียซี์ พร้อมรถรับส่งตามเวลาในโปรแกรม 

หากเกนิเวลาในโปรแกรมท่านตอ้งเดนิทางกลับที่พักด้วยตนเอง 
 

OPTION B : ซือ้ทัวรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือ ดิสนียซ์ี เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท / เด็กต ่ากว่า 12 ปี 2,000 
บาท พร้อมรถรับส่ง  [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 
เชิญทา่นพบกบัความอลงัการซึง่เต็มไปดว้ยเสนห่แ์หง่ต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชท้นุในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน 
โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผสักบัเครือ่งเลน่ในหลายรูปแบบ เช่น  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จินตนาการกบัการต์นูที่ท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกีเ้มา้ส,์ มินนี่เมา้ส,์โดนลัดั๊ก ฯลฯ หรือ ชอ้ป
ป้ิงซือ้ของที่ระลกึภายในสวนสนกุอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสจูนค์วามมนัสก์นัอย่างเต็มที่ ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกับ
เครือ่งเลน่นานาชนิดอยา่งจใุจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง      เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
ค ่า  เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค า่ตามอัธยาศัย 

 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั ณ โรงแรม TOYOKO INN NARITA OR เทียบเท่า  
 
 
 
 



  

 

 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ระหว่างนัน้ทุกท่านยงัสามารถช็อปป้ิง เลือกซือ้ของฝาก ของที่

ระลกึได ้ภายในสนามบิน 

10.40 น.  เหินฟา้สู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL301  

15.15 น.  ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ  

-------- 

 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ี 

ก่อนท าการ  เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน ** 

อตัราคา่บรกิาร 

 
 
การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

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

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ า
ไมว่า่ดว้ยกรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 

     2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

27  พฤศจกิายน – 01 ธนัวาคม 2019 23,990.- 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

28  พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 2019 23,990.- 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

เดอืนธนัวาคม  2019 

04-08 ธนัวาคม 2562 24,990.- 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

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

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

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

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

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

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

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

วันที ่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 กระเป๋าสมัภาระเดนิทางโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 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  

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหต:ุ 
คา่ประกันอบุติเิหตสุ าหรับเด็กทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายมุากกวา่ 70 ปี ทางบรษัิทประกันฯจะ
ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

 

 



  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านัก  ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ี

ซา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์

ทางไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือ

รายการ (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 ่
กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัทา่นควร
จดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่
พกัและต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  

 กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิท

อยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการ

จองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่

ท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

1. ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตอ่เนื่องตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วันท าการ หรอืกอ่นหนา้

นัน้  

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

3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15-30 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี 

4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี ทัง้นี้ ทาง

บรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 



  

 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่

มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวร์

ทัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ 

เง ือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ แต่
ทางบรษัิทจะยังคงรักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคญั 

- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง
ของประเทศนัน้ๆปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจ
และความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากทา่น
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์า่นอืน่ๆ 
รวมถงึไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แตท่าง
ตวัแทนบรษัิทฯจะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัยตา่งๆ เชน่ การ
ยกเลกิหรอืการลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขัด หรอื
สิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนืออ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะ
สง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่า่ใน
กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษัิทจา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่น
ใหก้ับท่าน เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืว่าท่านได ้
ยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดแลว้  

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่า่นจองทัวรไ์ว ้ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนตามทีก่ าหนด
ไว ้หรอืสายการบนิแจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้า่น แตท่างบรษัิทจะขอหักเงนิคา่ใชจ้า่ย
ทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ ค่าธรรมเนียมในการยนืขอวซีา่ของประเทศทีท่่านจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่่าน
เดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับเปลีย่นคา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตั๋ว เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกันภัย คา่ธรรมเนียม
น ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิชดุนี้เป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบุไวบ้นหนา้ตั๋วเท่านัน้ 
จงึไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้
นั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู เ้ดินทางได ้(ยกเวน้บางสายการบิน ที่สามารถ
เปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั๋วเครือ่งบนิ
ไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิ
การสญูหายของสัมภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ 
ทอ่งเทีย่วนี้ หากทา่นไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้ง
ขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่เดนิทางกลับพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถ
น ามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ทา่นช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯได ้
ช าระใหก้ับบรษัิทฯ ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุันใดทีท่ าใหท้า่นไมไ่ด ้
ท่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการ ที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบรกิารไม่ไดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะ
เปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึ 
ความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

 

 
โปรดอา่นขอ้มลูท ัง้หมดในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 



  
 



  

 


