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 ฟร ี!! น ้ำหนกักระเป๋ำ 30 กโิลกรมั       ฟร ี!! WI-FI บนบสั ตลอดกำรเดนิทำง  
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 อิม่อรอ่ยไมอ่ัน้ กบัเมนูขำปยูกัษ์      ผอ่นคลำยไปกบักำรไดแ้ชอ่อนเซน็  
 

   Japan (ญ่ีปุ่ น) แดนอาทิตยอ์ทุยั... ท ำไมประเทศญีปุ่่ นถกูเรยีกว่ำ "แดนอำทติยอ์ทุยั" เคำ้ให้

เหตุผลว่ำ "ประเทศญีปุ่่ นตัง้อยูล่ะตจิดูที ่ 20 ซึง่เป็นประเทศทีต่ัง้อยูท่ำงตะวนัออกสดุของโลก (ละตจิดูที ่ 1-19 เป็นทะเล) ฉะนัน้
แต่ละวนัใหม ่พระอำทติยจ์ะสอ่งแสงในดนิแดนของชำวญีปุ่่ นเป็นแหง่แรกของโลก ฝรัง่จงึเรยีกว่ำเป็น ‘Land of the Rising Sun’ 
(แดนอำทติยอ์ทุยั) 

 
▪ แนะน ำสถำนที ่เคำทด์ำวน์ใน “โตเกยีว” สดุฮอต ทีส่กัครัง้ในชวีติตอ้งไปใหไ้ด ้!!! ▪ 

▪  “โตเกยีว ทำวเวอร”์ สถำนทีส่ดุฮติของโตเกยีว ทีโ่ดง่ดงัไปทัว่โลก 
▪  “ยำ่นชบิูยำ่” ส ำหรบัสำยฮปิ ยำ่นทีม่วียัรุน่ มปีำรต์ีม้ำกมำย คบัคัง่ไปดว้ยวยัรุน่ชำวญีปุ่่ น 

▪  “วดัอำซำกุสะ” วดัทีเ่นืองแน่นไปดว้ยผูค้น เพือ่รอโยนเหรยีญอธษิฐำนขอพรในตอนเทีย่งคนื 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
   

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – นาริตะ                                                                           ( - / - / - ) 
20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศชัน้ 4 ประตทูำงเขำ้ที ่2 ROW-C เคำน์เตอร์

สำยกำรบนิไทย (TG) โดยมเีจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั และอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นสมัภำระเชค็อนิ 
23.50 น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุโตเกยีว (นำรติะ) ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TG 642 

(น ้ำหนกักระเป๋ำไมเ่กนิใบละ 30 กโิลกรมั ไมจ่ ำกดัจ ำนวนชิน้)  /  บรกิำรเสริฟ์อำหำรบนเครือ่งบนิระหว่ำงเดนิทำง 

วนัท่ี 2 โตเกียว (นาริตะ) – ล่องเรือโจรสลดั – โอวาคดุานิ – แช่ออนเซน็ + บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์  
                                                                                                                             ( - / L / D ) 

07.35 น. ถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตนิำรติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลำทอ้งถิน่เรว็กว่ำไทย 2 ชม. กรณุำปรบันำฬกิำของทำ่นเป็น
เวลำทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในกำรนดัหมำย) ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงแลว้ 
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จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ อทุยำนแหง่ชำตฮิำโกเน่ ตัง้อยูใ่นจงัหวดัคะนะ
งะวะ ซึง่เป็นแหล่งรวมบ่อน ้ำพรุอ้นมำกถึ ง 17 แหง่ พรอ้มน ำทำ่นล่องเรอื
ทะเลสำบอำช ิ(ใชเ้วลำในกำรล่องประมำณ 10 นำท)ี กบัเรอืแฟนตำซโีจร
สลดัชมควำมงดงำมของทะเลสำบอนัดบัหนึ่งในญีปุ่่ น ซึง่ไดก้อ่ตวัจำก
ลำวำของภเูขำไฟ “ทำ่นจะไดส้มัผสักบัทศันียภำพทีส่วยงำมดัง่ภำพวำด
สะทอ้นลงสูท่ะเลสำบ” 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น ำทำ่นชม โอวำคดุำน ิหบุเขำภเูขำไฟทีเ่กดิจำกกำรปะทขุองภเูขำคำม ิ  ในช่วง 3,000 ปีกอ่น ซึง่ปัจจุบนัไมม่กีำร
ระเบดิของภเูขำไฟอกีแลว้ แต่ใตพ้ืน้ผดิยงัคงมคีวำมรอ้นอยูจ่งึท ำใหน้ ้ำที่
อยูข่ำ้งล่ำงพวยพุง่หรอืระเหยกลำยเป็นไอน ้ำออกมำขำ้งบนตลอดเวลำ 
และมกีลิน่ก ำมะถนัรนุแรงทีไ่มถ่กูกบัจมกูมนุษย ์ แต่มคีณุคำ่ต่อสขุภำพ
อยำ่งไมน่่ำเชือ่ และมบี่อก ำมะถนัทีส่ำมำรถตม้ใขใ่หส้กุได ้ และใขท่ีต่ม้จะ
มเีปลอืกเป็นสดี ำ  และน ำทำ่น ชมิไขด่ ำ ควำมเชือ่ทีว่่ำกนิไขด่ ำ 1 ฟอง
อำยยุนืขึน้ 7 ปี 
 พกัที ่KASUGAI VIEW HOTEL // WAKAMIROU ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
http://www.k-view.jp/language/english/ // http://www.wakamiro.co.jp/  

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม พรอ้มเสริฟ์ทำ่นดว้ยเมนูพเิศษ “บุฟเฟ่ตป์ยูกัษ์” ใหท้ำ่นไดล้ิม้รสปู
น ้ำเยน็แหง่ “เกำะฮอกไกโด” ซึง่ไดร้บักำรกล่ำวขำนจำกนกัโภชนำกำรญีปุ่่ นว่ำเป็นปนู ้ำเยน็ทีเ่นื้อมรีสชำตอิรอ่ย
ทีส่ดุและมเีนื้อทีนุ่่มน่ำรบัประทำนใหท้ำ่นไดอ้ิม่อรอ่ย “แบบไมอ่ัน้!!!” 

หลงัอำหำรค ่ำไมค่วรพลำดประสบกำรณ์ “ กำรอำบน ้ำแรธ่รรมชำต ิเพือ่สขุภำพ / ออนเซน็” น ้ำแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้ำ่นไดพ้กัผอ่น
อยำ่งเตม็อิม่ ซึง่ชำวญีปุ่่ นเชือ่ว่ำน ้ำแรธ่รรมชำตนิี้มสีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จบ็และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

 

วนัท่ี 3 เล่นสกีฟจิูเทน็ – ศนูยจ์ าลองแผน่ดินไหว – โตเกียว – วดัอาซากสุะ – ชินจกู ุ  ( B / L / - )                                  
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช ำระคำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั (ถำ้ม)ี 

น ำทำ่นสนุกกบักจิกรรมกลำงแจง้ทำ่มกลำงหมิะ ณ ลำนสก ี ฟูจเิทน็ ใหท้ำ่น
ไดเ้พลดิเพลนิกบักำรเล่นไมก้ระดำนเลื่อนไดต้ำมอธัยำศยั ณ ดนิแดนแหง่นี้ 
ทีซ่ึง่เป็นสวนสนุกขนำดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจำกกำรเล่นสกมีำกมำย 
เป็นลำนสกทีีม่ชี ือ่เสยีงและมฉีำกหลงัเป็นภเูขำไฟฟูจทิีส่วยงำมทำ่นจะได้
สนุกกบัลำนหมิะขำวโพลน ทำ่นทีส่นใจจะเชำ่อปุกรณ์เครือ่งเล่นสำมำรถ
ตดิต่อหวัหน้ำทวัรล์่วงหน้ำ รำคำนี้ไมร่วมคำ่เชำ่อปุกรณ์เครือ่งเล่นสก ี สโนว์
สเลด หรอืครฝึูกประมำณ 5000 เยน (ลำนสกจีะเปิดใหมบ่รกิำรหรอืไม ่ขึน้อยูก่บัสภำพภมูอิำกำศ) 

  (หมำยเหตุ: ในกรณีที ่ลำนสกเีขำ้ไมไ่ดเนื่องจำกสภำพอำกำศ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์เปลีย่นโปรแกรมทวัร)์  

http://www.k-view.jp/language/english/
http://www.wakamiro.co.jp/
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 เป็นกำรขึน้ชมภเูขำไฟฟูจแิทน ภเูขำไฟฟูจ ิ บรเิวณชัน้ 5 (ขึน้อยูก่บัสภำพภมูอิำกำศ วำ่สำมำรถขึน้ไดถ้งึชัน้ไหน) 
โดยรถโคช้ ใหท้ำ่นสมัผสัอำกำศอนับรสิทุธิบ์นยอดเขำฟูจ ิ ถ่ำยภำพทีร่ะลกึกบัภเูขำไฟ ทีไ่ดช้ือ่ว่ำมสีดัสว่นสวยงำม
ทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขำไฟทีย่งัดบัไมส่นิทและมคีวำมสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น จำกดำ้นล่ำงสูบ่นยอดปล่องเขำดว้ย
ควำมสงู 3,776 เมตร (ในกรณีทีอ่ำกำศเอือ้อ ำนวย) อสิระใหท้ำ่นไดบ้นัทกึภำพควำมงำมของภเูขำไฟแหง่นี้ พรอ้ม
ทัง้เลอืกชมและซือ้สนิคำ้พืน้เมอืง และขนมอรอ่ยมำกมำยตำมอธัยำศยั 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
จำกนัน้ขอน ำทำ่นไปยงั ศนูยจ์ ำลองแผน่ดนิไหว หรอื FUJINOEKI  ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณใกล้ๆ  กบัภเูขำไฟฟูจ ิ  โดย
ภำยในมหีอ้งจดัแสดงขอ้มลูกำรปะทขุองภเูขำไฟจำกทกุมมุโลก  มหีอ้งจดัฉำกกำรเกดิแผน่ดนิไหว และ ควำมแรง
ของกำรสัน่สะเทอืนในระดบัรคิเตอรต์่ำงๆกนั รวมไปถงึกำรเสนอแนวทำงกำรเอำตวัรอดจำกสิง่กดีขวำงต่ำงๆ
หลงัจำกเกดิแผน่ดนิไหวไปแลว้เป็นตน้ นอกจำกนี้ยงัมรีำ้นคำ้ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอกีมำกมำย เชน่ สิง่ของที่
ระลกึ และของฝำกอกีมำกมำย จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู่ มหำนครโตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น ทีค่ลำคล ่ำ
ไปดว้ยผูค้นจำกทัว่ทกุมมุโลก ทำ่นจะไดเ้หน็วฒันธรรม วถิชีวีติของชำวญีปุ่่ นทีผ่สมผสำนเขำ้กนักบัเทคโนโลยอีัน
ทนัสมยัไดอ้ยำ่งกลมกลนื จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัอำซำกสุะคนันอน วดัเกำ่แกท่ีส่ดุในโตเกยีว...เชญิทำ่นกรำบ
นมสักำรขอพรองคเ์จำ้แมก่วนอมิทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์ มขีนำดเลก็เพยีง 5.5 เซนตเิมตร พรอ้มถ่ำยภำพควำม
ประทบัใจกบัโคมไฟขนำดยกัษ์ ทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุในโลก สงู 4.5 เมตร หำกมเีวลำเชญิทำ่นชม หรอืชอ้ปป้ิงที ่ถนน
นำคำมเิซะ ทำ่นจะไดช้ม และซือ้สนิคำ้ของฝำกของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคำ้พืน้เมอืง Made In Japan แท้ๆ  หรอืจะเลอืก
ชมิขนมอรอ่ยสไตลญ์ีปุ่่ น  
 
 
 
 
 
 
 
จำกนัน้น ำทำ่นเกบ็ภำพควำมประทบัใจที ่ โตเกยีว สกำยทร ี แลนดม์ำรค์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว สิง่กอ่สรำ้งทีส่งู
ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ นโดยมคีวำมสงู 634 เมตร สงูเป็นอนัดบัสองของโลกรองจำก
เบริจ์คำลฟิำในดไูบซึง่มคีวำมสงูถงึ 828 เมตร โตเกยีวสกำยทรสีรำ้งขึน้เพือ่เป็นหอ
สง่สญัญำณโทรทศัน์และวทิยใุนระบบดจิติอล ซึง่ทีห่อคอยแหง่ใหมน่ี้ม ี จุดชมุววิ
ส ำหรบันกัทอ่งเทีย่วแบ่งได ้2 ระดบัควำมสงู คอื จุดชมววิทีค่วำมสงู 350 เมตรและ 
450 เมตร และมสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย อำท ิหอ้งสง่สญัญำณกระจำยเสยีง 
รำ้นคำ้ รำ้นอำหำร และอืน่ๆ อกีมำกมำย  (ไมร่วมคำ่ขึน้ลฟิท)์ 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 พกัที ่RADISSON HOTEL NARITA // TOYOKO INN NARITA หรอืเทยีบเทำ่ 
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https://www.radisson.com/narita-hotel-jp-286-0221/jpnarita // http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00037/ 
จำกนัน้อสิระ ใหท้ำ่นไดไ้ปเทีย่วชมเทศกำลขึน้ปีใหมท่ีย่ ิง่ใหญ่ ของเมอืงโตเกยีว โดยสำมำรถสอบถำมวธิกีำร
เดนิทำงจำกหวัหน้ำทวัรข์องเรำได ้(ไมร่วมอยูใ่นคำ่ทวัร)์ 

วนัท่ี 4  อิสระช้อปป้ิงเตม็วนั  หรือเลือกซ้ือทวัรโ์ตเกียว ดิสนียแ์ลนด ์                           ( B / - / - ) 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ทำ่นสำมำรถนัง่รถไฟเพือ่ไปยงัสถำนทีต่่ำงๆไดอ้ยำ่งสะดวกอำทเิชน่ 
ยำ่นชอ้ปป้ิงชนิจกู ุเป็นเขตศนูยก์ลำงทัง้ในดำ้นกำรปกครอง ดำ้นกำรทอ่งเทีย่ว และดำ้นวฒันธรรมของกรงุโตเกยีว 
ตัง้อยูใ่นดำ้นทศิตะวนัตกและเป็นหนึ่งใน 23 เขตพเิศษของกรงุโตเกยีว ใหท้ำ่นเลอืกซือ้สนิคำ้มำกมำย เชน่ รองเทำ้ 
Adidas, Nine, Onitsuka, นำฬกิำ Casio, G-Shock หรอืจะเป็นครมีกนัแดด มำรค์หน้ำเตำ้หูว้ติำมนิ DHC ฯลฯ 
ฮำรำจกู ุ แหล่งรวมแฟชัน่วยัรุน่อนิเทรนดอ์พัเดทของเมอืงปลำดบิทีเ่ชือ่มระหว่ำงสถำนี JR HARAJUKU 
STATION กบัถนนสำยหลกั MEIJIDORI ถนนคนเดนิทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของฮำรำจกูสุิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงของยำ่นนี้กค็อื
กำรแต่งตวัแฟชัน่แบบ COSPLAY ของวนัรุน่ญีปุ่่ นแต่งตำมกำรต์นูเรือ่งต่ำงๆ 

• ถนนทำเคชติะ ถนนสำยเลก็ๆ ทีอ่ยูห่น้ำสถำนีฮำรำจกู ุ ถนนสำยนี้เป็นแหล่งรวมรำ้นคำ้แฟชัน่วยัรุน่ เสือ้ผำ้ 
เครือ่งส ำอำง เครือ่งประดบั หำ้มพลำดรำ้นเครปสไตลญ์ีปุ่่ นทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก ทีต่ัง้อยูต่รงกลำงของถนนทำเค
ชติะรำ้นทีม่ชี ือ่เสยีงคอื MARION CREPES ทีถ่อืว่ำเป็นรำ้นเครปสไตลญ์ีปุ่่ นอนัเกำ่แกท่ีเ่ปิดบรกิำรมำนำน
ทีส่ดุในญีปุ่่ น 

• ถนนโอโมเตะซำนโดะ แหล่งรวมสนิคำ้แบรนดเ์นม และหำ้งสรรพสนิคำ้ดงั 
-  หำ้ง LAFORET HARAJUKU สงู 7 ชัน้ ทีม่รีำ้นเสือ้ผำ้มำกกว่ำ 150 รำ้น 
- OMOTOSANDO HILL ชอ้ปป้ิงมอลลแ์หล่งรวมของแบรนดด์งัเชน่ LOUIS VUITTON, CHANNEL, 

GUCCI, DIOR เป็นตน้ 
- KIDDYLAND รำ้นขำยสนิคำ้ของเดก็ ทีม่ที ัง้เสือ้ผำ้ ของเล่น ขนมมำกมำย 
- ORIENTAL BAZZAR รำ้นขำยของทีร่ะลกึ 

ชบิุยำ่ ไดร้บัฉำยำว่ำเป็น SHOPPING DISTRICT แหง่โตเกยีว และของญีปุ่่ น ทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก เป็นแหล่งรวม
ควำมบนัเทงิหลำกหลำยชนิดไมว่่ำจะเป็นหำ้งสรรพสนิคำ้ต่ำงๆ SHIBUYA109, TOKYO HAND ทีถ่อืว่ำเป็นสำขำ
ทีใ่หญ่ทีส่ดุ, PARCO, LOFT สำขำชบิยูำ่ทีเ่ตม็ไปดว้ยของเก๋ๆ และถนนทีจ่ะเตม็ไปดว้ยรำ้นคำ้แบรนดด์งัมำกมำย 
อำท ิUNIQLO, UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, ABC MART ชบิุยำ่ มแียกทีเ่รยีกไดว้่ำ
วุ่นวำยทีส่ดุในโลกเป็นอกีหนึ่งสถำนทีย่อดนิยมทีใ่ครๆ กต็อ้งแวะมำ HACHIKO SQUAREทีม่ผีูค้นพลุกพล่ำนขำ้ม
ถนนกนัแทบจะ 24 ชม. เลยทเีดยีวจดุไฮไลทอ์กีจุดในยำ่นนี้ไดแ้กร่ปูปัน้ของ HACHIKO สนุขัผูซ้ื่อสตัยอ์นัโด่งดงัไป
ทัว่โลก 
SHISUI OUTLET สำมำรถชอ้ปไดต้ัง้แต่เวลำ 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอยำ่งจุใจกบัสนิคำ้แบรนดเ์นมทีแ่หล่ง รวม
สนิคำ้น ำเขำ้ และสนิคำ้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ำกมำย 

เดนิทำงโดย SHUTTLE BUS จำกสนำมบนินำรติะ จะมรีถบสั OUTLET SHUTTLE ออกจำก (TERMINAL 1) 
NO.30 หรอื (TERMINAL 2) NO.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET ใชเ้วลำประมำณ 15 นำท ี 

https://www.radisson.com/narita-hotel-jp-286-0221/jpnarita%20/
http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00037/
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หรอืจะเลอืก เดนิทำงโดยรถไฟ JR จำกสถำนี JR NARITA STATION ไปลงทีส่ถำนี JR SHISUI STATION 
แลว้ขึน้รถไปที ่SHISUI PREMIUM OUTLET ประมำณ 15 นำท ี

โตเกยีว ดสินียแ์ลนด์ สวนสนุกขนำดใหญ่ในกรงุโตเกยีว ทีต่ ัง้อยูใ่นอำณำเขตของ TOKYO DISNEY RESORT 
เขต URAYASU จงัหวดั CHIBA ซึง่มพีืน้ทีต่ดิกบัโตเกยีว สำมำรถเดนิทำงไดอ้ยำ่งสะดวกอยูห่ำ่งจำกสถำนีโตเกยีว
ประมำณ 15 นำท ี โดยรถไฟ JR มำลงทีส่ถำนี MAIHAMA และ TPKYO DISNEY STATION มโีซนต่ำงๆ 
มำกมำยทีน่่ำสนใจคอื 

- แอดแวนเจอรแ์ลนด ์รวมเครือ่งเล่นแบบผจญภยั ตื่นเตน้หวำดเสยีว อำท ิล่องเรอืโจรสลดั, ล่องเรอืในป่ำซำฟำร,ี 
ผำดโผนกบัรถไฟเหำะรำงไม ้  เป็นตน้ 

- เวสเทอรน์ แลนด ์  เครือ่งเลน่จะมคีวำมใกลเ้คยีงกนั อำท ิ รถไฟเหำะสะทำ้นโลกำ บิก๊ฮนัเตอร ์ ,ล่องแกง่มรณะ 
เป็นตน้ 

- แฟนตำซแีลนด ์และ กำรต์นู ทำวน์ ทีร่วมเครือ่งเล่น สบำยๆ น่ำรกัๆ สวยงำม อำท ิสมอล เวริด์, ปีเตอร ์แพน, 
ปรำสำทสโนว ์ ไวท,์ บำ้นหมพีหูรรษำ, บำ้นปีศำจผสีงิ, ชำ้งน้อยจมัโบ เหนิลม, บำ้นมกิกี ้ เมำ้ส,์ เรอืโดนลัดกั 
มหำสนุก, เยีย่มบำ้นกุ๊ฟฟ่ื, ผจญภยักบัพน๊ีอคคโีอ เป็นตน้ 

- เวลำประมำณ 19.00 น.พลำดไมไ่ดก้บักำรชม ขบวนอเิลคทรคิพำเหรด กำรเดนิขบวนของเหล่ำบรรดำตวั
กำรต์นูทีท่กุคนชืน่ชอบมำกบัแสง ส ีเสยีง ทีท่ำ่นจะประทบัใจ 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิกรณุำสอบถำมไดท้ีไ่กด์ คำ่ตัว๋โตเกยีว ดสินียแ์ลนด ์ รำคำผูใ้หญ่ทำ่นละ 2,700 บำท และ
รำคำเดก็ต ่ำกว่ำ 12 ปี ทำ่นละ 2,500 บำท (ไมร่วมค่ำรถไฟไป–กลบั) (กรณีทีท่ำ่นตอ้งกำรซือ้บตัรเทีย่ว 
TOKYO DISNEYLAND กรุณำแจง้ควำมประสงคก์อ่นเดนิทำง 10 วนั พรอ้มทัง้ช ำระเงนิ) 

วธิกีำรเดนิทำงจำกนำรติะเขำ้สูโ่ตเกยีว 
จำกโรงแรมยำ่นนำรติะ เรำสำมำรถนัง่รถ SHUTTLE BUS ของโรงแรมไปต่อรถทีส่นำมบนินำรติะเขำ้สูก่ลำงเมอืง
โตเกยีว โดยสำมำรถท ำไดห้ลำยวธิอียำ่งเชน่ รถไฟ รถโดยสำรประจ ำทำง และแทก็ซี ่ในปัจจบุนัวธิทีีก่ ำลงัเป็นทีน่ิยมคอื
กำรนัง่รถไฟดงันัน้ ขอแนะน ำกำรเดนิทำงโดยรถไฟ ซึง่สะดวกในกำรค ำนวณระยะเวลำ และจดัสรรตำรำงเดนิทำง 
ทำ่มกลำงรถไฟทีม่อียูห่ลำยสำย รถไฟฟ้ำทีใ่หบ้รกิำรจำกสนำมบนินำรติะเขำ้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลกัๆ 5 สำยดว้ยกนั 
ไดแ้ก ่

1)  NARITA EXPRESS (N'EX) – เสน้สแีดงตำมรปู เดนิทำงเขำ้โตเกยีวจำกทำงทศิใต ้ผำ่นจบิะเขำ้สถำนีโตเกยีว 
ใชเ้วลำ 53 นำท ี แลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตำมหมำยเลขโบกี ้ สว่นแรกวิง่ขึน้ไปทำงเหนือผำ่น 
SHINJUKU, OMIYA สว่นหลงัวิง่ไปทำง YOKOHAMA, TOTSUKA, OFUNA คำ่รถอยู่ที ่2,940 เยน – 4,180 
เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วิง่ดว้ยควำมเรว็สงูสดุ 130 กโิลเมตร / ชัว่โมง ใหบ้รกิำรจำกหลำยๆ
สถำนีในโตเกยีว และปรมิณฑล ทกุขบวนจะวิง่ผำ่นสถำนโีตเกยีว ซึง่เป็นสถำนีทีข่บวนรถจะเชือ่มต่อกนั หรอื
แยกจำกกนั ปกตแิลว้ขบวนทีม่ำจำกโอฟุนะ หรอืโยะโกะฮะมะจะเชือ่มต่อกบัขบวนทีม่ำจำกชนิจุก ุ อเิคะบุคโุระ 
หรอืโอมยิะ กลำยเป็นขบวนเดยีวกนัวิง่ต่อไปจนถงึทำ่อำกำศยำนนะรติะ (ผำ่นทำง SOBU MAIN LINE และ 
สำยนำรติะ) 

2) รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดำ–เสน้สเีขยีว ใชเ้วลำ 80 นำท ีเดนิทำงไปสถำนี TOKYO รำคำประมำณ 1,280 เยน 
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3)  KEISEI SKYLINER – เสน้สนี ้ำเงนิ รถดว่นของฝัง่ KEISEI เดนิทำงจำกสนำมบนินำนำชำตนิำรติะ ผำ่นสถำนี
นิปโปร ิสดุปลำยทำงทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลำเพยีง 41 นำท ีคำ่โดยสำรประมำณ 2,470 เยน KEISEI SKYLINER วิง่
ดว้ยควำมเรว็สงูสดุ 160 กโิลเมตร / ชัว่โมง 
SKYLINER มรีถออกทกุๆ 20 และ 40 นำท ี ใน
ระหว่ำงชว่งเวลำ 14.00-16.00 มรีถวิง่ 3 เทีย่ว / 
ชัว่โมง กรณีใชบ้รกิำร KEISEI LINE จะตอ้งลงที่
สถำนีนิปโปร ิ (NIPPORI) หรอืไมก่ส็ถำนีอเุอโน่ 
(UENO) ซึง่ทัง้ 2 สถำนีนี้จะสำมำรถสำมำรถต่อ
รถไฟ JR (JR YAMANOTE LINE) ไปยงัสถำนี
ต่ำงๆ ในโตเกยีวไดอ้ยำ่งสะดวกสบำย ไมว่่ำจะ
เป็น AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, 
SHIBUYA, IKEBUKURO 

4) ACCESS EXPRESS – เสน้สสีม้ เป็นรถดว่นพเิศษของสำย KEISEI ปลำยทำงอยูท่ีส่ถำนีอเุอโนะ ใชเ้วลำ
ประมำณ 1 ชัว่โมง คำ่โดยสำรประมำณ 1,240 เยน  

5)  KEISEI MAIN LINE – เสน้สฟ้ีำ เป็นรถไฟแบบด่วน (RAPID SERVICE) วิง่จำกสนำมบนิไปสดุปลำยทำงที ่  
อเุอโนะ ใชเ้วลำตัง้แต่ 60 – 90 นำท ีคำ่โดยสำรประมำณ1,030 เยน 

กลำงวนั / ค ่ำ  อสิระในกำรรบัประทำนอำหำรกลำงวนั และอำหำรค ่ำ 
 พกัที ่THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทำ่ 
https://www.radisson.com/narita-hotel-jp-286-0221/jpnarita // http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00037/ 
 

วนัท่ี 5 นาริตะ – กรงุเทพฯ                                                                                               ( B / - / - ) 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  โปรดคนืกญุแจหอ้งพกั  และช ำระคำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั (ถำ้ม)ี 
 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตนิำรติะ 
11.45 น. ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 643 *** บรกิำรเสริฟ์อำหำรบนเครือ่งบนิระหว่ำงเดนิทำง *** 
17.05 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 
 

-------- 
 

หากจ านวนผูเ้ดินทางไมค่รบ 25 ท่าน ทางบริษทัขอเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
 

 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสำร มไีฟลท้เ์ดนิทำงภำยในประเทศ หรอืระหว่ำงประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทำงทีท่ำ่นไดท้ ำกำร
จองไวก้บัทำงบรษิทัฯ กรณุำแจง้ใหก้บัทำงเจำ้หน้ำทีท่รำบ กอ่นกำรช ำระเงนิคำ่ตัว๋ดงักล่ำว ถำ้เกดิขอ้ผดิพลำด ทำงบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรรบัผดิชอบทกุกรณี 

https://www.radisson.com/narita-hotel-jp-286-0221/jpnarita%20/
http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00037/
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อตัราค่าบริการ ** ไม่มีราคาตัว๋เดก็ ** 

ก าหนดการเดินทาง 
เดือนธนัวาคม – เดือนมีนาคม 2561 

ผู้ใหญ่ 
(2-3 ท่าน/ห้อง) 

(ผู้ใหญ่ 1 + เดก็ 1 ) 

อายตุ า่กว่า 12 ปี 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียง) 

อายตุ า่กว่า 12 ปี 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียง) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

29 ธนัวาคม – 2 มกราคม 2561 52,900 52,900 52,900 8,000 
24 – 28 มกราคม 2561  39,900 39,900 39,900 7,000 

 

วิธีการช าระเงิน  ช าระมดัจ า ท่านละ  10,000 บาท  
ช่วงเทศกาล                  ช าระมดัจ า ท่านละ  15,000 บาท 
  แฟกซห์รอือเีมล ์หน้ำหนงัสอืเดนิทำง (PASSPORT) เพือ่ส ำรองทีน่ัง่ (หนังสือเดินทางมีอายกุารใช้งาน 6 เดือนขึน้ไป) 
 คำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ ขอเกบ็คำ่ทวัรท์ัง้หมด ก่อนกำรเดนิทำงอยำ่งน้อย 15 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
 

อตัราน้ีรวม 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั  เสน้ทำงตำมทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 คำ่น ้ำหนกั กระเป๋ำสมัภำระเดนิทำง ตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนดแต่ละเสน้ทำง โหลดใต้เคร่ืองบิน (ไม่เกิน 30 กิโลกรมั)  
 คำ่ธรรมเนียม น ้ำมนัเชือ้เพลงิของสำยกำรบนิ และภำษสีนำมบนิทกุแหง่   คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร 
 คำ่โรงแรมทีพ่กั ตำมทีร่ะบุในรำยกำร (พกั 2-3 ทำ่น / หอ้ง)   คำ่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ 
 คำ่พำหนะเดนิทำงระหว่ำงน ำเทีย่ว  ตำมทีร่ะบุในรำยกำร   คำ่อำหำร และเครือ่งดื่ม ตำมทีร่ะบุในรำยกำร 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตุในกำรเดนิทำงวงเงนิ 1,000,000 บำท คำ่รกัษำพยำบำล 500,000 บำท 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงัน้ี : 
1)  หอ้งพกัทีป่ระเทศญีปุ่่ น สว่นใหญ่หอ้งพกั จะมขีนำดคอ่นขำ้งเลก็กว่ำประเทศอืน่ๆ โดยเฉพำะในเมอืงใหญ่ และจะไมม่นี ้ำ
ดื่มในหอ้ง  
2)  เมนูอำหำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์ลว่งหน้ำ เชน่ รถตดิ, รำ้นอำหำรปิด หรอื
ดว้ยเหตุผลอืน่ๆ โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหน้ำ แต่ทำงบรษิทัจะคดัสรรคใ์นสิง่ทีใ่หก้บัลกูคำ้เสมอ โดยสมเหตุสมผล 
3)  ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหำคม 2556 เป็นตน้ไป กฎหมำยเกีย่วกบัยำนพำหนะของประเทศญีปุ่่ น มผีลบงัคบัก ำหนดให ้รถบสัทีใ่ช้
ส ำหรบับรกิำรนกัทอ่งเทีย่ว จะสำมำรถใหบ้รกิำรได ้ตัง้แต่ 08.00 – 20.00 น. ทกุวนัเทำ่นัน้ (ประมำณ 12 ชัว่โมง/วนั) ดงันัน้
รำยกำรทอ่งเทีย่วทกุๆวนั บรษิทัจะตอ้งน ำคณะเขำ้สูท่ีพ่กัในแต่ละวนัไมเ่กนิ 20.00 น.  เพือ่ไมเ่ป็นกำรผดิกฎหมำยเกีย่วกบั
ยำนพำหนะของญีปุ่่ น 
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(หมำยเหต:ุ คำ่ประกนัอบุติเิหตุส ำหรบัเดก็ทีม่อีำยนุ้อยกว่ำ 2 ปี และผูใ้หญ่อำยมุำกกว่ำ 70 ปี ทำงบรษิทัประกนัฯจะชดใชค้ำ่
สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึ่งของสญัญำฯ) 

อตัราน้ีไม่รวม 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั นอกเหนือจำกรำยกำรทวัรร์ะบุไว ้เชน่ คำ่อำหำร-เครือ่งดื่ม, คำ่ซกัรดี, คำ่โทรศพัท,์ คำ่มนิิบำร ์และทวีชีอ่ง

พเิศษ ฯลฯ  
 คำ่ทปิบรกิำร ส ำหรบัพนกังำนบรกิำร เชน่ คำ่ทปิคนขบัรถ, คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คำ่ทปิพนกังำนเสริฟ์, พนกังำนยกกระเป๋ำ  
 คำ่ธรรมเนียม น ้ำมนัเชือ้เพลงิ และภำษสีนำมบนิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจเรยีกเกบ็เพิม่ตำมภำวะอตัรำแลกเปลีย่น  
 คำ่ภำษตี่ำง ๆ หกั ณ ทีจ่่ำย 3% และภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำรใบก ำกบัภำษ)ี  
 คำ่ปรบัส ำหรบักระเป๋ำสมัภำระเดนิทำงทีเ่กนิกว่ำทีส่ำยกำรบนิก ำหนด      
 ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (คนละ 3,000 เยน) 
 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุ ฤดทูอ่งเทีย่ว เทศกำลส ำคญั จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมด หำกไม่ไดป้ฏบิตัติำม
เงือ่นไขต่ำงๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้    

 ชว่งเทศกำลหรอืวนัหยดุต่อเนื่อง  ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำงอยำ่งน้อย 45 วนั ท ำกำรหรอืก่อนหน้ำนัน้  
 กำรยกเลกิจะ ตอ้งแจง้ทำงบรษิทั กอ่นเดนิทำงอยำ่งน้อย 30 วนั ท ำกำรหรอืกอ่นหน้ำนัน้คนืค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิกำร เดนิทำงภำยใน 30 วนั  คดิคำ่ใชจ้่ำย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องรำคำทวัรใ์นทกุกรณี 
 ยกเลกิกำร เดนิทำงภำยใน 15 วนั  ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีำรกำรนัตคีำ่มดัจ ำทีพ่กัโดยตรง 
หรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจำกคำ่ตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบนินัน้ 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
- รำยกำรทวัรส์ำมำรถปรบัเปลีย่นกำรเดนิทำงได ้ ตำมควำมเหมำะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ แต่ทำงบรษิทัจะยงัคง

รกัษำผลประโยชน์ของลกูคำ้เป็นสิง่ส ำคญั 
- ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขำยหรอืไมข่ำยใหแ้กท่ำ่นทีต่อ้งใชร้ถเขน็ หรอื มโีรคประจ ำตวับำงอยำ่ง หรอื ทอ้งอ่อนหรอืทอ้งแกม่ำก 

หรอื มเีดก็อำย ุ 1-2 ปี หรอื คนพกิำร หรอื พระภกิษุสงฆ ์ หรอื นกับวช (กอ่นซือ้ทวัร ์ จะตอ้งแจง้ เพือ่หำขอ้ตกลงรว่มกนั 
เพรำะเรำค ำนึงถงึควำมปลอดภยัและเพือ่สรำ้งควำมสขุแกค่ณะผูเ้ดนิทำง)   

- ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัทำ่นผูเ้ดนิทำงทีม่คีวำมประสงคจ์ะลกัลอบเขำ้ประเทศเกำหลใีตเ้พือ่ไปท ำงำน หรอืเพือ่กำรอืน่ใดอนัมใิชก่ำร
ทอ่งเทีย่ว  
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- ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธควำมรบัผดิชอบคำ่เสยีหำยทีเ่กดิกบัชวีติ รำ่งกำย กำรเจบ็ป่วย กำรถกูท ำรำ้ย ควำมตำย อบุตัเิหตุต่ำงๆ  
สญูหำยในทรพัยส์นิหรอือยำ่งอืน่ กำรนดัหยดุงำน  ภยัธรรมชำต ิกำรกอ่จลำจล กำรปฏวิตั ิ  และอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอื
ทำงออ้ม  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำง ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมดหรอืบำงสว่นใหก้บัทำ่น เมือ่ทำ่นตก
ลงช ำระเงนิไมว่่ำทัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัถอืว่ำทำ่นไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้
หมดแลว้  

- เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืว่ำทำ่นสละ
สทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคเุทศก ์พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของผูจ้ดัก ำกบั 

- อตัรำคำ่บรกิำรคดิค ำนวณจำกอตัรำแลกเปลีย่น และรำคำตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่น
คำ่บรกิำรในกรณีทีม่กีำรขึน้รำคำคำ่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภำษเีดนิทำง คำ่ประกนัภยั คำ่ธรรมเนียมน ้ำมนั หรอืมกีำรประกำศลด
คำ่เงนิบำท หรอือตัรำแลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทำง 

- ถำ้กรุ๊ปทีท่ำ่นจองทวัรไ์ว ้ ไมส่ำมำรถออกเดนิทำง จำกกรณีจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไมค่รบจ ำนวนตำมทีก่ ำหนดไว ้ หรอืสำยกำรบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทำงบรษิทัจะคนืเงนิคำ่ทวัรใ์หท้ำ่น แต่ทำงบรษิทัจะขอหกัเงนิคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ คำ่ธรรมเนียมในกำร
ยนืขอวซี่ำของประเทศทีท่ำ่นจะเดนิทำง  (ถำ้โปรแกรมทีท่ำ่นเดนิทำงจะตอ้งยืน่ขอวซี่ำ) 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อคำ่ใชจ้่ำยใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยัต่ำงๆ เชน่ กำรยกเลกิหรอืกำรล่ำชำ้
ของสำยกำรบนิ, อบุตัเิหตุ, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนดัหยดุงำน, กำรจรำจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้
เหนืออ ำนำจกำรควบคมุของบรษิทัฯ และเจำ้หน้ำทีน่ัน้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท ำใหเ้สยีเวลำในกำรทอ่งเทีย่วตำมรำยกำรทวัร ์ผูเ้ดนิทำง
ไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำย ไมว่่ำในกรณีใดๆทัง้สิน้ ทัง้คำ่เสยีเวลำ คำ่เสยีโอกำส คำ่เสยีควำมรูส้กึ และคำ่ใชจ้่ำยทีบ่รษิทั
จ่ำยไปแลว้ เป็นตน้  

- บรษิทัฯรบัเฉพำะผูม้วีตัถุประสงคเ์ดนิทำงเพือ่ท่องเทีย่วเทำ่นัน้ หำกทำ่นถกูเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืงของประเทศนัน้ๆ
ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ำมถอืเป็นเหตุผลซึง่อยูน่อกเหนืออ ำนำจและควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทำง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบำงสว่นหรอืทัง้หมดหำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง ไมว่่ำประเทศใดจนท ำใหท้ำ่น
ไมส่ำมำรถเดนิทำงต่อไปได ้คณะทวัรท์ำ่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ำมำรถรอทำ่น ณ สนำมบนิได ้จ ำเป็นตอ้งออกเดนิทำงตำม
โปรแกรมทีว่ำงไว ้แต่ทำงตวัแทนบรษิทัฯจะท ำหน้ำทีป่ระสำนงำนและเจำ้หน้ำทีจ่ะท ำกำรตดิต่อและชว่ยเหลอืทำ่นเป็นระยะๆ 

- เนื่องจำกตัว๋เครือ่งบนิชดุนี้เป็นตัว๋รำคำพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ต้องเดนิทำงตำมวนัทีท่ีร่ะบุไวบ้นหน้ำตัว๋เทำ่นัน้ จงึไมส่ำมำรถยกเลกิ
หรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้สิน้ และถำ้ทำงบรษิทัไดด้ ำเนินกำรออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไมส่ำมำรถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำงได ้(ยกเวน้บำงสำยกำรบนิ ทีส่ำมำรถเปลีย่นแปลงรำยชือ่ผูเ้ดนิทำงได ้เมือ่ทำ่นตอ้งกำรเปลีย่นแปลงรำยชือ่ผู้
เดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำร ทัง้นี้จะขึน้อยูก่บัสำยกำรบนิเทำ่นัน้) 

- บรษิทัฯท ำหน้ำทีเ่ป็นตวัแทนในกำรเรยีกรอ้งคำ่ชดใชจ้ำกสำยกำรบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนสง่เมือ่เกดิกำรสญูหำยของ
สมัภำระระหว่ำงกำรเดนิทำง แต่จะไมร่บัผดิชอบต่อกำรสญูหำยดงักล่ำวในระหว่ำงกำร ทอ่งเทีย่วนี้ หำกทำ่นไมใ่ชบ้รกิำรใดๆ 
ไมว่่ำทัง้หมดหรอืบำงสว่น ถอืว่ำทำ่นสละสทิธิไ์มส่ำมำรถเรยีกรอ้งขอคนืคำ่บรกิำรไดห้ำกทำ่นไม ่ เดนิทำงกลบัพรอ้มคณะทวัร ์
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ตัว๋เครือ่งบนิขำกลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ำมำรถน ำมำขอคนืเงนิไดค้ำ่บรกิำรที ่ทำ่นช ำระกบัทำงบรษิทัฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำ
ขำด และทำงบรษิทัฯไดช้ ำระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมำขำดเชน่กนั ดงันัน้หำกทำ่นมเีหตุอนัใดทีท่ ำใหท้ำ่น
ไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตำมรำยกำร ทีร่ะบุไว ้ ทำ่นจะขอคนืคำ่บรกิำรไมไ่ดบ้รษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยกำร
ทวัรต์ำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯจะยดึถอืและค ำนึงถงึ ควำมปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุ
ของลกูคำ้สว่นมำกเป็นส ำคญั 

 
 

 


