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ก ำหนดกำรเดนิทำง  วนัที ่21 – 26 กุมภำพนัธ์ 2566 

วนัองัคำรที ่21 ก.พ. 2566  กรุงเทพฯ – สนำมบนิ  

20.30 น. พรอ้มกนัที ่สนำมบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบนิไทย เคำน์เตอร์ D 
เพือ่เตรียมตวัเดนิทำง และผำ่นข ัน้ตอนกำรเช็คอนิ 

23.55 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนินำรติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TG 642 

วนัพุธที ่22 ก.พ. 2566 นำรติะ – อบิำรำก ิ– พระใหญอ่ชุคิ ุไดบตุส ึ– ไรส่ตรอเบอร์รี ่– เมอืงทำคำซำ
ก ิ– ชอ้ปป้ิงออิอน 

07.40 น. เดนิทำงถงึสนำมบนินำรติะประเทศญีปุ่่ น จำกนัน้ น ำ
ทำ่นเดนิทำงสู ่จงัหวดัอบิำรำก ิเพือ่สกักำระ พระใหญอุ่
ชคิ ุไดบตุส ึ  แหง่เมอืงอชุคิ ุ เป็นพระพุทธรูปทีม่ขีนำด
ใหญม่ำก มคีวำมสงูถงึ 120 เมตร และยงัไดร้บักำร
บนัทกึจำกกนิเนสบุค๊วำ่เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปำงยนื
ทีห่ลอ่จำกทองสมัฤทธิม์คีวำมสงูทีส่ดุในโลก
พระพุทธรูปปำงยืนน้ี สงูเป็นอนัดบั 3 ของโลกเลย
ทเีดียว อกีท ัง้ยงัสำมำรถเขำ้ไปเยีย่มชมดำ้นในของ
พระพุทธรูปไดด้ว้ยซึง่ภำยในรูปปั้นจะแบง่ออกเป็น 5 ชัน้ แตล่ะช ัน้ของรูปปั้นจะมกีำรจดั
แสดงทีแ่ตกตำ่งกนัออกไปคะ่ สำมำรถขึน้ลฟิท์เพือ่ไปยงัจุดชมววิทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณหน้ำอก
ของพระพุทธรูป มคีวำมสงูประมำณ 85 เมตร   ภำยในบรเิวณวดัยงัยงัสำมำรถเดนิชม
สวนดอกไม ้และสวนสตัว์ขนำดเล็กทีม่ที ัง้กระรอก, กระตำ่ย  เป็นตน้ 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น ำท่ำนเดินทำงสู่สวนผลไม้ เชิญเลือกชมและซื้อสตรอเบอร์รี่ของชำวญี่ปุ่ นที่โตเกียว มี

กำรปลูกอยำ่งพถิีพถินั และไดร้บักำรดูแลเอำใจใส่
ทุกกระบวนกำรทุกข ัน้  ตอน ท ำใหผ้ลสตรอเบอร์รี่
ที่น่ีมีขนำดใหญ่ สีแดงสด รสชำติหวำนกว่ำบ้ำน
เรำหลำยเทำ่ พรอ้มชมวธิีกำรเก็บสตรอเบอร์รี ่และ
ยงัสำมำรถชิมสตรอเบอร์รี่ในไรน้ี่ และซื้อกลบัมำ
เป็นของฝำกได้ ไม่ว่ำจะเป็นผลสตรอเบอร์รีสดๆ 
ขนมตำ่งๆ ทีแ่ปรรูปจำกสตรอเบอรี ่สตอรเบอรีท่ีน่ี่ 
สำมำรถท ำกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต ั้งแต่ปลำย
เดือนมค-มคี ไมใ่สส่ำรเรง่ส ีเรง่โต เรง่ควำมหวำน 
ซึ่งประทบัใจกบัรสชำติอนัแสนอร่อยและหอม
หวำน จำกนั้น น ำท่ำนช้อปป้ิง อิออน มอลล์ 
(AEON Mall) คือห้ำงที่รวมเอำซูเปอร์มำร์เก็ต
และช้อปป้ิงมอลล์ไว้ด้วยกนัมีสำขำอยู่มำกมำยท ั่ว
ประเทศญีปุ่่ นและเน่ืองจำกมีสนิคำ้หลำกหลำยครบครนัต ัง้แตเ่สื้อผ้ำเครื่องนุ่งหม่ สนิคำ้
ซกักะ (zakka) เครือ่งใช้ไฟฟ้ำ หนงัสือ ยำชนิดตำ่งๆ ตลอดจนสนิคำ้ประเภทอำหำร จงึ
เหมำะส ำหรบัผูท้ีต่อ้งกำรซื้อของชิ้นใหญ ่หรือของทีร่ะลกึ ของฝำกครำวละมำกๆ อีกดว้ย
คะ่ จำกนัน้ น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั MINAKAMI KAN HOTEL หรือเทียบเทำ่ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม บริกำรทำ่นดว้ยชุดเมนูไคเซก ิเมนูตอ้นรบั
แขกผูม้ำเยือน  

*** หลงัรบัประทำนอำหำรค ่ำใหท้ำ่นไดผ้อ่นคลำยกบักำรแช่น ้ำแรธ่รรมชำต ิ“ออนเซ็น”
แบบญีปุ่่ น ซึ่งชำวญีปุ่่ นเชื่อว่ำเมือ่ไดแ้ช่ออนเซ็นแล้วช่วยใหร้ะบบ หมุนเวียนโลหติไดด้ี



                                                   
 

 

ขึ้น และจะท ำใหผ้วิพรรณสวยงำมเปลง่ปล ั่งดูมีสุขภำพดี และยงัช่วยผอ่นคลำยจำกควำม
เหน่ือยลำ้ใหค้วำมรูส้กึสดชื่นสบำยตวั *** 

วนัพฤหสับดีที ่23 ก.พ. 2566 วดัโชรนิซงั ดำรุมะจ ิ– กจิกรรมวำดตุก๊ตำดำรุมะ – คซุทัสอึอนเซ็น – 
ยูบำทำเกะ –  
                              ชมกำรแสดงยูโมม ิ– มนัซะออนเซ็น 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัโชรินซงั ดำรุมะจิ 
(Shorinzan Darumaji) เป็นวดัต้นก ำเนิดของ
ตุก๊ตำดำรุมะ ส ำหรบัชำวเมืองทำคำซำกแิลว้ สว่น
ใหญ่มกัจะขอสิ่งที่ต้องกำรจำกตุ๊กตำดำรุมะน้ีจึง
กล่ำวได้ว่ำตุ๊กตำดำรุมะ เป็นสิ่งที่ ผูกพ ันก ับ
ชำวเมืองทำคำซำกิเป็นอย่ำงมำก และในวนัที่ 6 
และ 7 เดือนมกรำคมของทุกๆ ปี จะมีผู้คนกว่ำ
สองแสนคนเข้ำร่วมนมสักำรขอพร ณ วดัแหง่น้ี 
คนญี่ปุ่ นนิยมซื้อตุ๊กตำ  ดำรุมะเพื่อขอในสิ่งที่
ตอ้งกำรในปีนั้นๆโดยจะใช้หมกึเขียนตำขำ้งหน่ึง
ใหก้บัตุ๊กตำดำรุมะก่อน และใช้ควำมพยำยำมท ำ
ให้สิ่งที่ได้ขอไว้สมหวงัแล้วหำกสมหวงั จึงจะ
เขียนตำอีกขำ้งหน่ึงใหตุ้ก๊ตำดำรุมะในอีกปีถดัไป 
จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ โรงงำนผลิตดำรุมะ 
ตุก๊ตำ Daruma สว่นใหญใ่นญีปุ่่ นผลติจำกทีเ่มอืง
น้ี ท ำให้มีโรงงำนผลิตตุ๊กตำ Daruma อยู่หลำย
สิบแห่งทีเดียว และโรงงำนที่มีชื่อเสียงที่สุดก็ไม่พ้น Daruma no Sato Daimon ya 
น่ีเอง โดยโรงงำนแหง่น้ีมีทำ่นปรมำจำรย์ทำงดำ้นกำรท ำตุก๊ตำ Daruma อยู่น ั่นคือทำ่น
อำจำรย์ Jun-ichi Nakata ทีป่จัจุบนัก็ยงัคงผลติผลงำนอนัสวยงำมออกมำใหช้ม ภำยใน
โรงงำนท่ำนจะได้ชมวิธีกำรผลิต และวำดรูปลงบนตุ๊กตำซึ่งมีควำมปรำณีตสวยงำม 
พเิศษ!!! ใหท้ำ่นไดล้องวำดใบหน้ำตุก๊ตำดว้ยตนเอง ซึง่จะเป็นดำรุมะชิน้เดียวทีไ่มเ่หมอืน
ใครในสไตล์ของทกุทำ่น 



                                                   
 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น ำท่ำนเดินทำงสู่  คุซ ัทสึ ออนเซ็น (Kusatsu 

Onsen) เ ป็นแหล่งที่มีน ้ ำพุร้อนที่ไหลมำจำก
ธรรมชำตทิีต่ดิอนัดบั 1 ใน 3 ออนเซ็นทีด่ีทีส่ดุของ
ญีปุ่่ น ต ัง้อยู่ในจงัหวดักุมมะ (Gunma) มีบอ่น ้ำพุ
ร้อนขนำดใหญ่ต ั้งอยู่ใจกลำงเมืองที่ล ำเลียงน ้ำ
ธรรมชำติไปยงัเรียวกงัต่ำงๆ และบ่ออำบน ้ำรอ้น
กลำงแจ้งสำธำรณะใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น นั้นดงั 
จุดเด่นของที่น้ีคือ ยุบำทำเกะ (Yubatake “Hot 
Water Field”) มีหมำยควำมว่ำ ทุ่งน ้ำร้อน ควนั
ไอน ้ำทีล่อยขึน้มำ และกลิน่อำยเฉพำะตวัของบอ่น ้ำ
ร้อน จะช่วยท ำให้ท่ำนรู้สึกเพลิดเพลินกบักำร
เดินทำงยิ่งขึ้น และที่ส ำคญัทำงน ้ำออนเซ็นขนำด
ใหญ่ของที่น้ีส่งผลดีให้แร่ธำตุในน ้ำร้อน ต ั้งอยู่ที่
จตัุรสักลำงยำ่นรำ้นคำ้ของคซุทัสึ ออนเซ็น จำกนัน้ 
น ำท่ำนเดินทำงสู่โรงอำบน ้ำเน็ตสึโนะยุ (Netsu-
no-Yu) หน่ึงในสถำนที่ๆ  ควรสมัผสัประสบกำรณ์
ประเพณีของทีน่ี่ คอื เน็ตสโึนะยุ (Netsunoyu) ซึง่เป็นแหลง่ตน้น ้ำของคซุทัส ึออนเซ็นที่
ร้อนมำกๆ โดยมีอุณหภูมิถึง 51 บำงคร ั้งถึง 95 องศำเซลเซียสเลยทีเดียว ท ำให้ร้อน
เกนิไปส ำหรบักำรอำบน ้ำ อยำ่งไรก็ตำม กำรใสน่ ้ำเย็นเพือ่ลดอุณหภูมทิ ำใหล้ดประโยชน์
ทำงธรรมชำตขิองน ้ำพุรอ้น ดงันั้น กำรทีจ่ะท ำใหอุ้ณหภูมลิดลงโดยธรรมชำต ิเรียกวำ่ “ยุ
โมม”ิ ซึง่จะท ำโดยกำรกวนน ้ำดว้ยแผน่ไมข้นำดกวำ้ง 30 ซม. และ ยำว 180 จนอณุหภมูิ
ของน ้ำลดลงถงึจุดหน่ึงตำมจงัหวะของเพลงเน็ตสโึนะยุ ดงันัน้ สถำนทีแ่หง่น้ีสำมำรถเยีย่ม 
ชมกำรแสดงยุโมมิ ได้อย่ำงใกลช้ิด และ ยงัสำมำรถทดลองลงมือเองท ำเองไดอ้ีกด้วยอีก
ชมกำรแสดงยูโมมิ(Yumomi)  นบัได้ว่ำเป็นกำรแสดงพื้นเมืองของคุซำสึ ออนเซน
(Kusatsu Onsen) ซึง่จะมีใหช้มเฉพำะที ่Netsunoyu Bath House ภำยในจงัหวดักุ
นมะ(Gunma) ทีบ่อกไดว้ำ่หำดูทีอ่ืน่ไดย้ำกมำกๆเลยละ่คะ่ กำรแสดงยูโมมนิ ัน้กำรแสดง
ยูโมมิจะจดัขึ้นเป็นประจ ำทุกวนัที่ห้องอำบน ้ำ Netsunoyu ซึ่งที่ Netsunoyu Bath 
House นัน้เคยมกีำรปิดปรบัปรุงลำ่สดุเมือ่ไมน่ำนมำน้ี และก็เพิง่เปิดใหใ้ชบ้รกิำรอกีคร ัง้
ในช่วงฤดูใบไมร้ว่ง ปี 2015 ทีผ่ำ่นมำน่ีเองละ่คะ่ โดยผูเ้ขำ้ชมสำมำรถมีสว่นรว่มในกำร
แสดงรอ้งร ำท ำเพลงไปดว้ย ซึ่งกำรแสดงจรงิๆ แล้วเรียกได้วำ่เป็นเป็นวธิีกำรด ัง้เดมิใน
กำรลดอุณหภูมิของน ้ำที่มำจำกแหล่งพุร้อนโดยตรง โดยใช้ไม้พำยขนำดใหญ่กวนน ้ำ 
พรอ้มกบัรอ้งเพลงพื้นบำ้นไปดว้ยเพือ่ควำมสนุกสนำนเพลดิเพลนิ จนไดเ้วลำพอสมควร 
น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั HOTEL KARUIZAWA 1130  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม บริกำรท่ำนด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์อำหำรนำนำ
ชนิด  

*** หลงัรบัประทำนอำหำรค ่ำใหท้ำ่นไดผ้อ่นคลำยกบักำรแช่น ้ำแรธ่รรมชำต ิ“ออนเซ็น”
แบบญีปุ่่ น ซึ่งชำวญีปุ่่ นเชื่อว่ำเมือ่ไดแ้ช่ออนเซ็นแล้วช่วยใหร้ะบบ หมุนเวียนโลหติไดด้ี
ขึ้น และจะท ำใหผ้วิพรรณสวยงำมเปลง่ปล ั่งดูมีสุขภำพดี และยงัช่วยผอ่นคลำยจำกควำม
เหน่ือยลำ้ใหค้วำมรูส้กึสดชื่นสบำยตวั *** 



                                                   
 

 

วนัศกุร์ที ่24 ก.พ. 2566 ลำนสกี – คำรุอซิำวำ่ ปริน๊ส์ ชอ้ปป้ิง พลำซำ่ – คำวำโกเอะ – ตรอกขนมหวำน 
– โตเกียว  

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม จำกนัน้  น ำ
ทำ่นเดนิทำงไปสมัผสักบั ลำนสกรีีสอร์ท ต ัง้อยูท่ำ่มกลำง
ขุนเขำที ่ ปกคลุมดว้ยหมิะแสนนุ่ม เชญิทำ่นสนุกสนำนกบั
กจิกรรมกลำงแจง้ ณ ลำนสกีเพลดิเพลนิกบักจิกรรมสกีที่
หลำกหลำย ไมว่ำ่จะเป็น สกี, สโนว์บอร์ด ฯลฯ (**คำ่ทวัร์ไม่
รวมคำ่อปุกรณ์กำรเลน่สกีนะคะ) พเิศษ!!! ใหท้ำ่น
เพลดิเพลนิกบักระดำนเลือ่นหมิะตำมอธัยำศยั 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น ำทำ่นไปชอ้ปป้ิงกนัตอ่ที ่ คำรุอซิำวำ่ ปริน๊ส์ ชอ้ปป้ิง พลำซำ่ เป็นเอำ้ท์เล็ทมอลล์ขนำด

ใหญ ่ ซึง่ทำ่นสำมำรถสนุกสนำนกบักำรจบัจำ่ยสนิคำ้แบ
รนด์ดงัๆ  มำกมำยในรำคำลดพเิศษสดุ เชน่ Dolce & 
Gabbana, Coach, Armani Fa ctory Store, 
Bally, Gap, Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, 
Lacoste, Edwin, Salvatore Ferragamo, Nike, 
G-Shock, Timberland, Diesel, Adidas, Citizen, 
Morgan, Ecco, Tommy Hilfiger, Reebok, 
Quiksilver, Big John และอืน่ๆ อกีมำกมำย จำกนัน้ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงคำวำโกเอะ 
(Kawagoe) เมอืงโบรำณสมยัเอโดะ เป็นเมอืงทีม่เีสน่ห์ มอีำคำรบำ้นเรือนสมยัแบบเกำ่ 
ใหบ้รรยำกำศเหมอืนเดนิอยูใ่นเมอืงเมือ่ห  ลำยรอ้ยปีกอ่น มสีถำนทีน่่ำสนใจหลำยแหง่ 
เชน่ ยำ่นเมอืงเกำ่คำวำโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นยำ่นทีม่ี
บำ้นเรือนสมยัเอโดะตลอดแนวยำวสองขำ้งทำงถนน Kurazukuri ซึง่เป็นเสน้ทีค่นนิยม
เดนิเทีย่วชมตกึรำมบำ้นชอ่งและสถำปตัยกรรมของเมอืงน้ี ในสมยักอ่นเน่ืองจำกเมอืงคำ
วำโกเอะเจรญิรุง่เรือ่งทำงดำ้นกำรคำ้ขำยเป็นอยำ่งมำกเปรยีบไดก้บัโตเกียวในปจัจุบนัเลย
ทเีดียว จำกนัน้ ใหท้ำ่น อสิระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสนิคำ้พ้ืนเมอืง ณ ตรอกลูกกวำด (Candy 
Alley) เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ทีร่ำ้นคำ้สว่นใหญจ่ะขำยขนมพ้ืนเมอืง จำกนัน้ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่
กรุงโตเกียว 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร จำกนัน้ น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั SHINAGAWA PRINCE 
HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

วนัเสำร์ที ่25 ก.พ. 2566 อสิระตำมอธัยำศยัตลอดวนั (บรกิำรต ั๋ว JR RAIL LINE 1 DAY PASS)  

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 เพือ่ไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำของทำ่นอสิระอำหำรกลำงวนั  และ  ค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
 ** หวัหน้ำทวัร์ จะเป็นคนแนะน ำกำรเดนิทำงไปยงัสถำนทีต่ำ่งๆแกท่กุทำ่น** 

หำกทำ่นใดสนใจ จะเดนิทำงไป สวนสนุก โตเกียวดสินีย์แลนด์  หรือ  ดสินีย์ซี  ทำ่นสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอยีด กำรเดนิทำง กบัทำงหวัหน้ำทวัร์  
รำคำทำ่นละ 2,700 บำท  รำคำน้ีไมร่วมคำ่รถไฟไป – กลบัดีสนีย์แลนด์  
สวนสนุกทีต่ ัง้อยูใ่นอำณำเขตของ Tokyo Disney Resort เขต Urayasu จงัหวดั Chiba 
ซึง่มพ้ืีนทีต่ดิกบัโตเกยีว สำมำรถเดนิทำงไดอ้ยำ่งสะดวกโดยรถไฟ มำลงทีส่ถำนี Maihama 
และ Tokyo Disney Station 

 **อสิระใหท้ำ่นพกัผอ่นตำมอธัยำศยั หรือ จะเลอืกเดนิชอ๊ปป้ิง  
** สถำนทีแ่นะน ำ **  

ตลำดอะเมะโยโกะ (Ameyoko Market) อยูฝ่ั่งตรงขำ้มกบัสวนสำธำรณะอเุอะโนะ
(Ueno Park) ป้ำยชือ่ปำกทำงเขำ้ 



                                                   
 

 

ตลำดเป็นภำษำญีปุ่่ นทีโ่ดดเดน่ ตลำดอำเมะโยโกะ เป็นตลำดสดทีค่อ่นขำ้งใหญเ่ต็มไปดว้ย
ผูค้น มรีำ้นคำ้มำกมำยขำย 

ต ัง้แตอ่ำหำร เสือ้ผำ้ เครือ่งประดบั เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ ฯลฯ  

สวนสำธำรณะอเุอโนะ (Ueno Park) สวนสำธำรณะแหง่น้ีเป็นแหลง่พกัผอ่นหยอ่นใจที่
ชำวญีปุ่่ น และ ชำวตำ่งชำตนิิยมมำ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ชว่งดอกซำกรุะบำนจะสวนแหง่น้ีจะ
แน่นขนดัเต็มไปดว้ยผูค้นทีม่ำนั่งชมควำมงำมของซำกุระ ( ซำกุระ จะบำนประมำณเดือน
ม.ีค. – ตน้เม.ย. ของทกุปี ) 

ยำ่นฮำรำจกุุ ( Harajuku ) เป็นแหลง่ศุนย์รวมของวยัรุน่  Takeshita Street เป็นถนนที่
ถือวำ่เป็นศนูย์รวมกำรชอ้ปป้ิงอกีแหง่หน่ึงในยำ่นฮำรำจุกุทีไ่ดร้บัควำมนิยมจำกเหลำ่วยัรุน่
เป็นอยำ่งมำก โดยเฉพำะวนัหยุดสดุสปัดำห์ วนัหยุดยำว วนัหยดุฤดรูอ้น ก็จะมผีูค้นเดนิเทีย่ว
ทีถ่นนสำยน้ีมำกเป็นพเิศษ ยิง่ท ำใหถ้นนสำยน้ีดูคกึคกัมำกขึน้ เมือ่กอ่นถนนสำยน้ีเป็นทีต่ ัง้
ของบำ้นเรือน และไดม้รีำ้น Crape Café มำเปิด พอถนนสำยน้ีกลำยมำเป็น Takeshita 
Street จงึท ำใหม้รีำ้นเครปมำกมำยเปิดอยูบ่นถนนสำยน้ี และในปี 1978 ม ีFashion Shop 
ชือ่รำ้น Boutique Takenoko  มำเปิดเป็นรำ้นแรก ท ำใหห้ลงัจำกนัน้ก็ม ีFashion Shop 
มำเปิดตำมมำอยำ่งมำกขึน้เรือ่ยๆ จนกลำยเป็นถนนแหง่กำรชอ้ปป้ิง 

ยำ่นชบิยูำ่ (Shibuya) ฮำจโิกะ(Hachiko) สนุขัผูซื้อ่สตัย์ อกีหน่ึงสญัลกัษณ์ประจ ำยำ่นชบิุ
ยำ่ สิง่ทีจ่ะท ำใหท้กุทำ่นนึกถงึชบิยูำ่ คอื  "หำ้แยกชบิยุำ่"(Shibuya Crossing)  ยำ่นน้ีเป็น
แหลง่รวมของสนิคำ้มำกมำยหลำยชนิด ไมว่ำ่จะเป็นหำ้งสรรพสนิคำ้ หรือ รำ้ยอำหำร อกี
มำกมำย 

 อเิคะบคุโุระ (Ikebukuro)  ใครทีอ่ยำกชอ้ป เทีย่ว ชมิอำหำรอรอ่ย ๆ ตน้ต ำรบัญีปุ่่ น มำ
ยำ่นอเิคะบคุโุระทีเ่ดยีวก็ไดค้รบทกุควำมตอ้งกำรเลยละ่คะ่ เพรำะแคใ่นสถำนีรถไฟก็มี
รำ้นคำ้มำกมำยจนเดนิเทีย่ววนัเดยีวก็ไมค่รบ พว่งดว้ยรำ้นเครือ่งส ำอำงแบรนด์ญีปุ่่ นช ัน้น ำ 
รำ้นขำยของฝำกแปลกตำน่ำซ้ือ สว่นเรือ่งอำหำรกำรกนิ ในยำ่นน้ีมรีำ้นอำหำรจนีชือ่ดงัให้
เลือกอยูไ่มน้่อยเหมอืนกนั หรือถำ้อยำกนั่งรบัประทำนอำหำรสไตล์ญีปุ่่ น ก็มรีำ้นรำเมงแบบที่
ตอ้งกดตูส้ ั่ง คำเฟ่ขนมหวำนตกแตง่ไดน่้ำรกัน่ำเอ็นดู และรำ้นอำหำรทีน่่ำเขำ้ไปลองชมิอกี
เพียบ 
น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

วนัอำทติย์ที ่26 ก.พ. 2566 วดัอำซะกุซำ่ – ตลำดสกึจิ ิ– สนำมบนินำรติะ – กรุงเทพฯ  

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม จำกนัน้ น ำทำ่นไปกรำบนมสักำรเจำ้แม่
กวนอมิ ณ วดัอำซะกุซะ ทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุของกรุงโตเกียว ซึง่เจำ้แมก่วนอมิ มขีนำดเล็กเพียง 
5.5 เซนตเิมตร ณ ประตูคำมนิำรโิมง ิ ของวดัยงัมคีวำมประทบัใจดว้ย โคมไฟกระดำษสี
แดง ขนำดใหญท่ีส่ดุในโลกมคีวำมสงูถงึ 4.5 เมตร น ้ำหนกั 130 กโิลกรมั สองขำ้งโคมเป็น
รูป เทพเจำ้แหง่ลม และ ฟ้ำผำ่ เชือ่วำ่เป็นเทพเจำ้ผูค้อยปกปกัรกัษำสนัตภิำพแหง่โลกน ำ
ควำมอดุม สมบรูณ์สูผ่ลผลติขำ้วของญีปุ่่ น ถำ้มเีวลำเชญิเลือกชม – เชำ่วตัถุมงคล เครือ่งรำง
ของขลงัศกัดิส์ทิธิข์องวดัน้ีเพือ่เป็นมงคล จำกนัน้ น ำทำนเดนิทำงสู ่ ถนนนำคำมเิซะ ทีท่ำ่น
จะได ้ ชม-ชอ้ป สนิคำ้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสนิคำ้พ้ืนเมอืงญีปุ่่ นมำกมำย รวมท ัง้ขำ้วของ
เครือ่งใช ้คณุภำพด ีอำท ิรม่ หมวก รองเทำ้ กระเป๋ำ เสือ้ผำ้ ของทีร่ะลกึ หรือทำ่นเลือกทีจ่ะ
ชมิ ขนมอรอ่ยสไตล์ญีปุ่่ นแท้ๆ  จำกนัน้ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ตลำดสกึจิ ิ เป็นแหลง่รวมรำ้นซชู ิ
และอำหำรญีปุ่่ นอรอ่ยๆ มำกมำย ใหท้ำ่นไดเ้ลือกชมิและเลือกซ้ืออำหำรญีปุ่่ นมำกมำย 
จำกนัน้ ไดเ้วลำพอสมควร น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนินำรติะ เพือ่เดนิทำงกลบัสูก่รงุเทพฯ  

    เพือ่ไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำของทำ่นอสิระอำหำรกลำงวนั  และ  ค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
17.30 น.           ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย แอร์เวย์  เทีย่วบนิที ่TG 677 
22.30 น.           เดนิทำงถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิำพ  พรอ้มควำมประทบัใจมริูล้ืม 
 



                                                   
 

 

 
 

อตัรำคำ่บรกิำร 
ผูเ้ดนิทำง 25 ทำ่นขึน้ไป  

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำรวมต ั๋วเครือ่งบนิ 
ผูใ้หญ ่และ เด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 12 ปีพกัเสรมิเตียง 62,900.- บำท 

เด็กอำยุต ่ำกวำ่ 12 ปีพกัไมเ่สรมิเตียง 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น 

58,900.- บำท 

หอ้งพกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ  9,900.- บำท 
 

*** ในกำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้ จะตอ้งมจี ำนวนผูเ้ดนิทำง 25 ทำ่นขึน้ไป *** 
*** กรณีผูเ้ดนิทำงในคณะมไีมถ่งึ 25 ทำ่น อำจมกีำรปรบัเปลีย่นรำคำ *** 

*** โปรแกรมน้ีไมม่แีถมกระเป๋ำเดนิทำงใหค้ะ่ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำคำ่บรกิำรน้ีรวม 
 คำ่ต ั๋วเครือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั ตำมสำยกำรบนิทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ี  
 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมระบใุนรำยกำร หรือเทยีบเทำ่ในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทำ่น)  
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
 คำ่อำหำร และเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบใุนรำยกำร 
 คำ่รถรบัสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
 คำ่มคัคเุทศก์ของบรษิทัฯ จำกกรงุเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงใน

ตำ่งประเทศ 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท. 
 คำ่ภำษีน ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรียกเก็บ  

 
อตัรำคำ่บรกิำรน้ีไมร่วม 

 กรุณำเตรียมทปิทำ่นละ 1,000 บำท 
 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
 คำ่ท ำหนงัสอืเดนิทำง Passport  
 คำ่น ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (20 กโิลกรมัตอ่ทำ่น) 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ ั่งเพิม่เอง คำ่

โทรศพัท์ คำ่ซกัรีด ฯลฯ 
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรือ คนตำ่งดำ้ว 



                                                   
 

 

 คำ่วีซำ่เขำ้ประเทศ ญีปุ่่ น ** เน่ืองจำกต ัง้แต ่วนัที ่1 กรกฎำคม 2556 ทำงสถำนทตูญีปุ่่ นไดท้ ำกำร
ยกเวน้วีซำ่ทอ่งเทีย่วส ำหรบันกัทอ่งเทีย่วชำวไทยที ่เขำ้ไปทอ่งเทีย่วไมเ่กนิ 15 วนั 
 
 
**  ส ำหรบับคุลทีถ่ือพำสปอร์ตตำ่งประเทศแตม่ถีิน่พ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย ** 

 กรณีผูเ้ดนิทำงถือหนงัสอืเดนิทำงพำสปอร์ตจนี (เลม่แดง) ตอ้งใชเ้วลำพจิำรณำผลวีซำ่อยำ่งน้อย 1 
เดือน ดงันัน้ตอ้งเปลีย่นเป็นหนงัสอืเดนิทำงพำสปอร์ต (เลม่เหลือง) กอ่น  

 ทำ่นตอ้งท ำกำรแจง้เขำ้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น จงึจะสำมำรถยืน่วีซำ่ได ้ 
(ระยะเวลำในกำรพจิำรณำผลวีซำ่ขึน้อยูก่บัทำงสถำนทตู) 

 พำสปอร์ต มอีำยุเหลือนบัจำกวนัเดนิทำงสำมำรถใช้งำนไดไ้มต่ ่ำกวำ่ 6 เดือน  (กรณีทำ่นทีม่พีำสปอร์ต
เลม่เกำ่ ใหแ้นบมำดว้ย)  

 รูปถำ่ยส ี 2” จ ำนวน 2 รปู (ไมส่วมแวน่ตำด ำ, แตง่กำยสภุำพ, ไมเ่อำรูปรบัปรญิญำ, ใสชุ่ดครุย, หรือ
ใสชุ่ดรำชกำร, ไมย่ิม้, พื้นหลงัเป็นสขีำว ตอ้งไมเ่ป็นลวดลำย และหำ้ม เป็นภำพถำ่ยทีส่แกนจำก
คอมพวิเตอร์)   

 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น, บตัรประชำชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มลูเบอร์โทรศพัท์ มอืถือ / เบอร์บำ้น / เบอร์ทีท่ ำงำน / ทีอ่ยู ่เพือ่ใชใ้นกำรยืน่ขอวี

ซำ่ 
 กรณีทีผู่เ้ดนิทำงสมรสแลว้ เอกสำรเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหยำ่, (ในกรณีทีคู่ส่มรสเสยีชีวติ)

ใบมรณะบตัร  
 ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่, นำมสกุล (ถำ้ม)ี  
 หลกัฐำนกำรเงนิ ส ำเนำบญัชีเงนิฝำก (ออมทรพัย์ หรือ ฝำกประจ ำ) ถำ่ยทกุหน้ำต ัง้แตห่น้ำแรก – หน้ำ
ปจัจุบนั กรณีใชเ้อกสำรเป็น BANK STATEMENT ทีท่ำงธนำคำรออกให ้ไมส่ำมำรถน ำมำใชย้ืน่
วีซำ่ได ้ 

 หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำน (ฉบบัจรงิ) จำกบรษิทัทีท่ำ่นท ำงำนอยู ่(ภำษำองักฤษเทำ่นัน้) 
 1.  กรณีทีเ่ป็นพนกังำนบรษิทัท ั่วไป ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนฉบบัจรงิ (ภำษำองักฤษ) 

2. กรณีประกอบธรุกจิสว่นตวั ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ (กรณีเป็นเจำ้ของและคดัไมเ่กนิ 3 เดือน) 
หรือ ส ำเนำใบทะเบยีนพำณิชย์ และหน้ำหนงัสอืรบัรองตอ้งมชืีอ่กจิกำร และชือ่ผูเ้ดนิทำงเป็น
หุน้สว่น หรือเป็นเจำ้ของกจิกำรดว้ย     

3.  กรณีท ำธรุกจิสว่นตวั (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนกำรคำ้) ใหท้ ำหนงัสอืช้ีแจงตอ่สถำนทตู 
(ภำษำองักฤษ)                               

4. กรณีขำ้รำชกำร ตอ้งใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจำกหน่วยงำนนั้นๆ (ภำษำองักฤษ หรือ 
ภำษำไทย) ไมส่ำมำรถใชส้ ำเนำบตัรขำ้รำชกำรเพียงหลกัฐำนเดียวยืน่ตอ่สถำนทตูได้   
*** กรุณำจดัเตรยีมเอกสำรตำมทีร่ะบเุพือ่ผลประโยชน์ในกำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น *** 

เงือ่นไขกำรจองทวัร์และกำรช ำระเงนิ  
 กรุณำจองทวัร์ กอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งน้อย 30 วนั พรอ้มมดัจ ำเป็นจ ำนวน 10,000.- บำท ตอ่ 1 ทำ่น  
 กรุณำจองทวัร์ กอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งน้อย 45 วนั พรอ้มมดัจ ำเป็นจ ำนวน 15,000.- บำท ตอ่ 1 ทำ่น   

 ( ส ำหรบัชว่งเทศกำล ปีใหม ่, สงกรำนต์ , และวนัหยุดยำว ) 
 กรณีทีลู่กคำ้ พกัอำศยัอยูต่ำ่งจงัหวดัใหแ้จง้กบัทำงบรษิทัใหท้รำบต ัง้แตท่ ำกำรจอง หำกลูกคำ้มคีวำม
จ ำเป็นตอ้งออกต ั๋วเครือ่งบนิภำยในประเทศ กรุณำแจง้ใหท้ำงบรษิทัทรำบกอ่นออกต ั๋ว มฉิะนัน้ทำง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆท ัง้สิน้ 

 คำ่ทวัร์สว่นทีเ่หลือ บรษิทัฯ จะขอเก็บคำ่ทวัร์ท ัง้หมดกอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งน้อย 14 วนัท ำกำร หรือ
กอ่นออกต ั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำง และไมค่นืมดัจ ำ 

 ทำงบรษิทัฯตอ้งออกต ั๋วกบัทำงสำยกำรบนิทำงลกูคำ้จะตอ้งจำ่ยเงนิคำ่ทวัร์ท ัง้หมดกอ่นกำรออกต ั่ว
เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรใหบ้รกิำร  
 



                                                   
 

 

กำรยกเลกิและกำรคนืเงนิ 
 กรณียกเลกิ ชว่งเทศกำล เชน่ ปีใหม ่สงกรำนต์ ชว่งเดือนตลุำคม ตอ้งยกเลกิลว่งหน้ำกอ่น 45 วนั 
จะไมเ่ก็บคำ่มดัจ ำ 

 กรุณำแจง้ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ ทำงบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืมดัจ ำ 
 กรณียกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 21 วนัท ำกำร ทำงบรษิทั ฯ มคีวำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัรำ
คำ่บรกิำรท ัง้หมด 

 กรณียกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 14 วนัท ำกำร ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิท ัง้หมด 
  หำกท ำกำรออกต ั๋วกบัทำงสำยกำรบนิไปแลว้ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัร์ท ัง้หมด 

หมำยเหตุ   
 ต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎำคม 2556 ทำงรฐับำลญีปุ่่ นไดป้ระกำศยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคน
ไทยทีม่วีตัถุประสงค์เพือ่กำรพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นนัน้ และสำมำรถพ ำนกัในประเทศญีปุ่่ น
ได ้15 วนั (หำกผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ ำนกัในประเทศญีปุ่่ นเกนิ15 วนั หรือไปท ำงำน หรือมวีตัถุประสงค์
อืน่ๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซำ่ตำมปรกต)ิ 
 กำรยกเวน้วีซำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยน้ี เพือ่เป็นกำรสง่เสรมิควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ
ญีปุ่่ นกบัประเทศไทย 
 ผูท้ีจ่ะเขำ้ประเทศไดน้ัน้ จะตอ้งผำ่นกำรพจิำรณำจำกเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืงกอ่นจงึจะสำมำรถ
เขำ้ประเทศได ้(เชน่เดยีวกบัผูท้ีย่ืน่ขอวีซำ่กบัทำงสถำนเอกอคัรรำชทตู) ทำงเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืง
จะสอบถำมถงึวตัถุประสงค์ในกำรเขำ้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสำรทีจ่ ำเป็น เชน่ ต ั๋วเครือ่งบนิขำกลบั 
หรืออืน่ๆ 
 จำกมำตรกำรยกเวน้วีซำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถุประสงค์เพือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรือธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำร
ในข ัน้ตอนกำรตรวจเขำ้เมอืง เพือ่ยืนยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ต ั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น 
2. สิง่ทีย่นืยนัวำ่ทำ่นสำมำรถรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศญีปุ่่ น

ได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และ

อืน่ๆ) 
4. ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมำตรกำรยกเวน้วีซำ่) 

1. หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุกำรใชง้ำนเหลืออยู ่
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเข้ำขำ่ย

คณุสมบตักิำรพ ำนกัระยะส ัน้ 
3. ในข ัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนกัไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิำรถูกสง่ตวักลบัจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธ

ไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และไมเ่ขำ้ขำ่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 

 ในกรณีทีท่ำ่นจะใชห้นงัสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) เดนิทำงกบัคณะ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิ์ทีจ่ะ
ไมร่บัผดิชอบ หำกทำ่นถูกปฎเิสธกำรเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพรำะปกตกิำร
เดนิทำงทอ่งเทีย่วกบัคณะจะใชห้นงัสอืเดนิทำงบคุคลธรรมดำ (เลม่สเีลือดหม)ู 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เน่ืองจำกมสีิง่ผดิกฎหมำย 
หรือสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรือควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี
หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไดพ้จิำรณำแลว้ 

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2013/1321-2.htm


                                                   
 

 

 บรษิทัฯ ไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่ำ่จ ำนวนท ัง้หมด หรือบำงสว่น และบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใน
กรณีทีท่ำงสถำนฑตู    งดออกวีซำ่ใหก้บัทำ่น อนัสบืเน่ืองมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออก เอกสำรเขำ้เมอืง 
ใหก้บัชำวตำ่งชำต ิหรือ คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมที่
พกัในตำ่งประเทศเหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิ ฯลฯ โดยบรษิทัจะค ำนึงถงึควำมสะดวก
ของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั เน่ืองจำกกำรทอ่งเทีย่วน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจำ่ยกบับริษทัตวัแทนใน
ตำ่งประเทศ ทำ่นไมส่ำมำรถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่ำ่นปฏเิสธหรือสละสทิธิใ์นกำรใชบ้รกิำร
นัน้ทีท่ำงทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ่ำกวำ่ 15 ทำ่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้้
เดนิทำงทรำบลว่งหน้ำกอ่น 10 วนั  

 
************************************** 

 
 

 
 

 

                                                                  หากสนใจจองกรุณาติดตอ่ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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