
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

BY   THAI LION AIR (SL)  



  

 

 

22.00 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออกTerminal1 ชัน้ 3 อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์

สายการบนิ THAI LION AIR (SL) หมายเลข 8  เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เคร่ือง   

(ไกด์ทวัร์แนะน าการเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เครือ่งใหม ่ล าใหญ ่มจีอทวี ีบรกิารทุกทีน่ ัง่ (กรณุาเตรยีมหูฟงัสว่นตวั) 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารวา่งเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

รวมน า้หนกัสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กก./ทา่น และสามารถโหลดใตเ้ครือ่ง 20 กก./ทา่น  
(หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ทา่นจะตอ้งท าการซือ้เพิม่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



  
 

 

 

 

00.50 น.  เหินฟา้สูเ่มืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ นโดยเท่ียวบนิท่ี SL300  

09.10 น.    เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่ นไมอ่นญุาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้า

ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรับ  หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร รับกระเป๋าและท าภารกิจสว่นตวัเรียบร้อย

แล้ว น าท่านขึน้รถโค้ชเพ่ือเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองท่ีมี

ความทนัสมยัมากท่ีสดุในโลกเมืองหนึ่ง แล้วน าท่านนมสัการเจ้าแม่

กวนอิมทองค าท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ณ วัดอาซากุสะ วดัท่ีได้ช่ือว่ามีความ

ศักดิ์สิทธ์ิ และได้รับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงใน

กรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริ

มงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตัง้ของโคมไฟยักษ์

ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกด้วยความสงู 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ 

ณ ประตทูางเข้าท่ีอยู่ด้านหน้าสดุของวดั ท่ีมีช่ือว่า “ประตฟู้า

ค ารณ” และถนนจากประตเูข้าสู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐานเจ้าแม่

กวนอิมทองค า มีช่ือว่า “ถนนนากามิเซะ”ถนนช้อปปิง้ช่ือดงั 

ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของร้านค้าขายของท่ีระลกึพืน้เมืองตา่ง ๆ มากมาย 

อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเท้า พวงกญุแจท่ีระลึก ฯลฯ 

ให้ทกุท่านได้เลือกซือ้เป็นของฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศยั    

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน Set Box (1)  

บ่าย   น าทกุท่านถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน่ า้สมุิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)  หอ
สง่สญัญาณโทรคมนาคมท่ีสงูท่ีสดุในโลก เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2555 โดยหอนีมี้ความสงู 634 เมตร สามารถท าลาย
สถิตคิวามสงูของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสงู 600 
เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความ
สูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุ
เทคโนโลยีแนวหน้าสดุสามารถมองเห็นได้จากละแวก วดัอาซากุสะ
ท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ ให้ทุกท่านอิสระใน
การเก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนด์มาร์กของกรุงโตเกียว  

 
    
 
 

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

             - ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ - โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอาท์เลต 



  

   น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ เป็นส่วนหนึ่งของอทุยานแห่งชาต ิฟูจิ-ฮาโกเน่-อิส ึตัง้อยู่ในจังหวดัคะนะงะวะซึ่งอยู่
ห่างจากเมืองโตเกียวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ไม่ถึง 100 
กิโลเมตร ท่ีน่ีถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมทัง้จากชาว
ญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ เน่ืองจากมีทัศนียภาพท่ีงดงาม โดย
ตลอดสองข้างทางถูกขนาบด้วยทะเสาบอะชิ สว่นฉากหลงั
คือความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ นอกจากนีย้ังเต็มไปด้วย
สถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกมากมายภายในอุทยาน ไม่ว่าจะเป็น
วดั พพิธิภณัฑ์ รวมทัง้ยงัเป็นแหลง่ท่ีมีบอ่น า้พรุ้อนมากมาย
และดีท่ีสุดในญ่ีปุ่ นอีกด้วย น าท่านล่องเรือโจรสลัดชม
ทะเลสาบอะชิโนะโกะทะเลสาบอะชิโนะโกะหรือทะเลสาบ
ฮาโกเนะเป็นทะเลสาบอันเงียบสงบอันมีภูมิทัศน์สวยงาม 

เพราะรายล้อมไปด้วยภเูขาและป่าไม้อนัอดุมสมบรูณ์ ตัง้อยู่ในเมืองฮาโกเนะ มีลกัษณะเป็นทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟท่ีทอดตวัไปใน
แนวตะวนัตกเฉียงใต้ของแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดฮาโกเนะ ซึ่งทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นสถานท่ียอดนิยมของนักท่องเท่ียวท่ีมกัจะมา
ลอ่งเรือท่ีมีลกัษณะคล้ายเรือโจรสลดัเพ่ือชมทิวทศัน์ของภเูขาไฟฟจูิท่ีงดงามในระยะไกล ซึ่งจดุท่ีสามารถมองเห็นได้ชดัเจนท่ีสดุคือ
จดุท่ีอยู่บริเวณใกล้ๆ กบัประตศูาลเจ้าฮาโกเนะสีแดงสดท่ีจมน า้อยู่ 

   หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต แหลง่รวมสนิค้าน าเข้าและสนิค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นท่ีดงัไปทัว่โลก พบกบั
คอลเลคชั่นเสือ้ผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซือ้กระเป๋าแบรนด์
เนมย่ีห้อดงัได้ท่ีร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดเูคร่ืองประดบั และนาฬกิาหรูอย่าง 
TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรอ ง เ ท้ า แฟชั่ น  HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 
SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

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

หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได้       แช่น า้ร้อนออนเซ็นธรรมชาต ิ เพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยล้า  

จะท าให้ระบบหมนุเวียนโลหิต และให้ผวิพรรณสวย(แช่ครัง้ละประมาณ 20 นาที ไมค่วรเกิน 1 ชัว่โมง)  

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิบริเวณชัน้ 5 โดยรถโค้ช  (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ)  
ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอันบริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพ
ท่ีระลึกกับภูเขาไฟท่ีได้ช่ือว่ามีสัดส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก 
ซึ่งเป็นภูเขาไฟท่ียังดับไม่สนิท และมีความสูงท่ีสุดใน
ประเทศญ่ีปุ่ นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสงู 
3,776 เมตร) ภูเขาไฟฟูจิ คือ ภูเขาอันเป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของผลงานศิลปะ
ของชาวญ่ีปุ่ น เน่ืองด้วยรูปทรงอันสวยงามและด้านมุมท่ี
เกือบจะเท่ากันทุกด้าน ถือเป็นรูปทรงของภูเขาท่ีหาพบได้
ยากในท่ีอ่ืนใดบนโลกนี ้ภูเขาไฟฟูจิยังจัดว่าเป็นภูเขาไฟท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเกิดการปะทุครัง้สดุท้ายราว 
300 ปีก่อน เป็นเหตใุห้บริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหาย
จากเถ้าถ่านภูเขาไฟ กระนัน้ปรากฎการณ์ภเูขาไฟเร่ิมสงบลงในยคุหลงัมานี ้หลายคนจึงพยายามไต่ไปให้ถึงยอดเขาแห่งนีใ้นช่วง
ฤดรู้อน  

แล้วน าท่านเย่ียมชม พพิธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว  ท่ีจ าลองเร่ืองราวของภเูขาไฟ
ฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับความรู้สึกของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกับ
แผ่นดินไหวท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวคนัโตถูกสร้าง
ขึน้เพ่ือไว้อาลัยให้แก่ผู้ เสียชีวิตประมาณ 4 หม่ืนคนท่ีต้องอพยพออกจาก
บ้านและเสียชีวิตลงจากเหตไุฟไหม้หลงัเกิดแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่คนัโตในปี 
1923 และมีการเซ่นไหว้ดวงวญิญาณกวา่ 1 แสนคนท่ีเสียชีวติจากการโจมตี
ทางอากาศครัง้ใหญ่ในโตเกียวหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสองอีกด้วย 
 

จากนัน้น าท่าน เรียนรู้พธีิชงชา ต้นต ารับแบบฉบบัคนญ่ีปุ่ น เพราะถือได้
ว่า การชงชานัน้คือเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ นเลยก็ว่าได้ด้วยการดื่ม
และการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษท่ี 14 
ต้นฉบบัของพิธีชงชา และให้ท่านได้สมัผสักับบรรยากาศของการจ าลอง
เร่ืองราวเก่ียวกบัการพบปะกันในวงสงัคมการดื่มและชงชาท่ีได้แพร่หลาย
ในบรรดาชนชัน้สงูท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น จากนัน้อิสระให้ท่านได้เลือก
ซือ้ของท่ีระลกึตามอธัยาศยั  

 
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน (4) 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 :  ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 – พพิธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว – เรียนรู้พธีิชงชา – สโนว์ ทาวน์ เยต ิ
             – กันดัม้โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซติีโ้ตเกียว - สะพานสายรุ้ง                                                               
(B/L/-)   



  

บ่าย   น าท่านเดนิทางสู ่Fujiyama Snow Resort Yeti หรือ Snow Town Yeti ซึ่งเป็นสกีรีสอร์ตท่ีตัง้อยู่ท่ีสถานีท่ี 2 ของภเูขาไฟฟูจิทาง
ฝ่ังชิสึโอกะ คณุสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นสกี สโนว์บอร์ด
และกิจกรรมหิมะต่างๆระหว่างท่ีเพลิดเพลินไปกับวิวอันยอด
เย่ียมของยอดเขาฟูจิ ท่ีอยู่ตรงหน้าคุณ ท่ี Fujiyama Snow 
Resort Yeti มีกิจกรรมหิมะมากมายไม่ว่าจะเป็นการเล่นสกี 
เลน่สโนว์บอร์ด ฯลฯ ในบรรดากิจกรรมเหล่านัน้ กิจกรรมหิมะท่ี
คณุสามารถไปเข้าร่วมได้ในพืน้ท่ีท่ีเรียกว่า "PICA WILD BASE 
fujisan" ก็เป็นสิ่งท่ีคณุไม่ควรพลาด ตวัอย่างเช่น คณุสามารถ
สมัผสักับ "การขบัข่ีมินิสโนว์โมบิล" และ "การล่องแพหิมะ" ซึ่ง
คณุนั่งบนเรือยางท่ีถูกดึงโดยสโนว์โมบิล สดุท้ายแต่ไม่ท้ายสุด
ท่ีน่ียงัอาจมีการน ากิจกรรมและเคร่ืองเลน่ใหม่ๆ เข้ามาเปิดให้เลน่ได้ตลอดเวลา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากนัน้น าท่านช้อปปิง้   ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะท่ีสร้างขึน้ไว้เป็นแหล่งช้อปปิง้ และแหล่งบนัเทิงต่าง ๆ ในอ่าวโตเกียว 

ได้รับการปรับปรุงให้มีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลังของปี 1990 
นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตัง้อยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็น
ธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ท่ีสีเขียว ให้ท่านช้อปปิง้ท่ี 
ห้ า ง ส ร รพสิ น ค้ า ไ ด เ ว อ ร์ ซิ ตี ้โ ต เ กี ย ว ( DiverCity Tokyo Plaza) 

ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า ท่ี
เปรียบเสมือนแลนด์มาร์ก
ข อ ง ย่ า น โ อ ไ ด บ ะ
(Odaiba)ในเมืองโตเกียว
(Tokyo) สิ่งท่ีท าให้ห้างนีด้ังสุดๆต้องยกให้เจ้าหุ่นยนต์กันดัม้ขนาดใหญ่ยักษ์
ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่ด้านหน้าน่ีเองล่ะคะ่ เรียกได้วา่ถ้ามาโอไดบะแล้วไมแ่วะมาปัก
หมดุห้างนีน่ี้พลาดอย่างแรง บอกเลยวา่ขนาดไมไ่ด้เป็นสาวกเจ้าหุ่นกันดัม้ยังอด
ท่ีจะต่ืนตาตื่นใจไปด้วยไม่ได้จริงๆ โดยห้างสรรพสนิค้าไดเวอร์ซิตีโ้ตเกียวได้เปิด

ให้บริการเม่ือปี 2012 ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิงเพียบ แต่ท่ีเด่นสดุก็ตรงมีส่วนนิทรรศการเล็กๆอยู่บนชัน้ 7 ให้
คนท่ีช่ืนชอบการ์ตนูกนัดัม้เป็นพเิศษได้มาช่ืนชมอีกด้วย   

ค ่า เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม TOYOKO INN NARITA OR เทียบเท่า  
 
 



  

 
 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ ฮาราจูกุ ตัง้อยู่ใกล้กับสถานีฮาราจูกุ
มากท่ีสดุ และบริเวณท่ีตัง้อยู่ติดกับสวนโยโยกิในโตเกียว ซึ่งนัน่ก็ท าให้
รอบๆบริเวณของศาลเจ้านัน้แลดจูะร่มร่ืนเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพนัธุ์ท่ี
รายล้อม สามารถเข้าได้ทัง้สองทาง บริเวณทางเข้าจะมีเสาโทริอิขนาด
ใหญ่อยู่ด้านหน้า เม่ือเดินผ่านเสาเข้ามาจะเป็นป่าใจกลางเมือง มี
ต้นไม้อยู่มากถึง 1 แสนต้น หรือท่ีเรียกกันว่า Meiji Jingu’s forest เม่ือ
เดนิเข้ามาถึงด้านในจะรู้สกึสงบแตกต่างจากความวุน่วายของเมืองใหญ่อย่างสิน้เชิง เป็นอะไรท่ีเหมาะกับคนท่ีมองหาศาลเจ้าซัก
แห่งท่ีแม้จะอยู่ย่านใจกลางเมืองแตก่็ให้บรรยากาศท่ีสงบร่มเย็น 
น าท่าน อิสระช้อปป้ิงย่านฮาราจูกุ  ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวท่ีเป็น
เอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัย รุ่นญ่ีปุ่ น การแต่งกายเ ลียนแบบ
คาแรคเตอร์การ์ตูนต่าง ๆโอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่น
หลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต 
ตุ๊ กตาบลายธ์ สนูปปี ้คิตตี ้คาแรคเตอร์ต่าง ๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นท่ี
หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซือ้หาอย่างจใุจ 

อิสระช้อปป้ิงย่านชิ บู ย่า      
ย่านวัยรุ่นช่ือดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่น
ทันสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบ และหามมุถูกใจถ่ายภาพคู่กับ "ฮาจิโกะ" 
รูปปัน้สนุขัแสนรู้ ท่ีกลายเป็นจดุนดัพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาว อพัเดทแฟชัน่จาก
ร้านค้ามากมาย มากกวา่ 100 ร้านค้า และ “ตกึ 109” ตกึช่ือดงัท่ีเป็นสญัลักษณ์
ของย่านนัน้อิสระช้อปป้ิงย่านชินจูกุ คือ ย่านรวมเสน่ห์ทุกอย่างโดยเป็นทัง้
แหลง่ช้อปปิง้ชัน้น าในโตเกียว  

แหล่งรวมร้านกินด่ืมและร้านอาหารทุกระดบั และแหล่งท่องเท่ียวขึน้ช่ือในแห่ง
เดียวกนั ทกุท่านจะเพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายซือ้สนิค้านานาชนิด ได้จากท่ีน่ี ไม่
ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ต่าง ๆ กันท่ีร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดา
เคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้ , โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ท่ีราคาถูก

กว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีม
กันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าท่ีคนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอ่ืน ๆ  หรือให้
ท่านได้สนุกกับการเลือกซือ้สินค้า แบรนด์ดังอาทิ เช่น LOUIS VULTTON, 
UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, เ สื อ้  COMME 
DES GARCONS, H&M หรือเลือกซือ้รองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ 
NIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ท่ีร้าน ABC MAR 
จากนัน้อิสระท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่  DUTY FREE    

 
 

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

      - หรือ เลือกซือ้ทัวร์ดิสนีย์แลนด์ดสินีย์ซี                



  

 
หากท่านใดไม่ต้องการช้อปป้ิงตามโปรแกรม สามารถซือ้ตั๋วโตเกียวดสินีย์แลนด์ หรือ ดสินีย์ซี พร้อมรถรับส่งตามเวลาในโปรแกรม 

หากเกินเวลาในโปรแกรมท่านต้องเดนิทางกลับที่พักด้วยตนเอง 
 

OPTION B : ซือ้ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท / เด็กต ่ากว่า 12 ปี 2,000 
บาท พร้อมรถรับส่ง  [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง] 
เชิญท่านพบกบัความอลงัการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใช้ทนุในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน 
โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสมัผสักบัเคร่ืองเลน่ในหลายรูปแบบ เช่น  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN  
• ระทกึขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง  
• น่ังเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE 
• ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตนูท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกีเ้ม้าส์, มินน่ีเม้าส์,โดนลัดัก๊ ฯลฯ หรือ ช้อป
ปิง้ซือ้ของท่ีระลึกภายในสวนสนกุอย่างจุใจและอีกมากมายท่ีรอท่านพิสจูน์ความมนัส์กันอย่างเต็มท่ี ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับ
เคร่ืองเลน่นานาชนิดอย่างจใุจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง      เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
ค ่า  เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม TOYOKO INN NARITA OR เทียบเท่า  
 
 

 
 



  

 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนัน้ทุกท่านยังสามารถช็อปปิง้ เลือกซือ้ของฝาก ของท่ี

ระลกึได้ ภายในสนามบนิ 

10.40 น.  เหินฟา้สู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI LION AIR เท่ียวบนิท่ี SL301  

15.15 น.  ถึงสนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ  
☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺ 

 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

** หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ี 

ก่อนท าการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน ** 

อตัราคา่บรกิาร 

 
 
การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 

     2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

เดอืนตลุาคม  2019 
 

  

18-22  ตลุาคม  2019 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

เดอืนพฤศจกิายน   2019 

06-10  พฤศจกิายน 2019 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

07-11  พฤศจกิายน 2019 21,990.- 6,000.- 14,900.- 

13-17  พฤศจกิายน 2019 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

14-18  พฤศจกิายน 2019 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

20-24  พฤศจกิายน 2019 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

21-25  พฤศจกิายน 2019 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

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

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

เดอืนธนัวาคม  2019 

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

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

06-10 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.- 

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



  

* ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี  10,000 บาท * 

**กรณีเด็กอายุเกนิ 2 ใหค้ดิเป็นผูใ้หญ ่(นบัวนัเกดิจากวนัทีก่ลบัจากญีปุ่่ น)** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ า
ไมว่่าดว้ยกรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม  (ต ัว๋กรุป๊)  

 คา่น ้าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดนิทางโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ตามทีส่ายการบนิก าหนดแตล่ะเสน้ทาง  (ไมเ่กนิ

ทา่นละ 20 กโิลกรมัเทา่น ัน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้(ไมเ่กนิทา่นละ 7 กโิลกรมั)  
 คา่ธรรมเนยีม น ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษีสนามบนิทุกแห่ง    

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

 คา่โรงแรมทีพั่ก ตามทีร่ะบใุนรายการ (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)      
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่พาหนะเดนิทางระหว่างน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามทีร่ะบใุนรายการ  

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

ค่าประกันอบุติเิหตุส าหรับเด็กทีม่อีายุนอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบรษัิทประกันฯจะ
ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสัญญาฯ)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านัก  ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณทีีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ี

ซา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 1,700 บาท** 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล , ค่าอนิเตอรเ์น็ต , ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอื

รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี้ 

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 ้



  

  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย  

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 

 

ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

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

 
วธิกีารช าระเงนิ  
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐาน
การโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง (ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน)  
3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควร
จดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่

พกัและต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  

 กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอื

เอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิท

อย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณอ์ักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการ

จองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณใีดๆ 

 กรณนัีกท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่

ท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

1. ช่วงเทศกาลหรอืวันหยุดต่อเนื่องตอ้งแจง้ยกเลกิก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วันท าการ หรอืก่อนหนา้

นัน้  

2. ยกเลกิการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ท าการ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  

3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15-30 วัน คดิคา่ใชจ่้าย 50% ของราคาทัวรใ์นทุกกรณ ี

4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทัวรทั์ง้หมดในทุกกรณี ทัง้นี้ ทาง

บรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคี่า

มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ 

 

 



  

เง ือ่นไขอืน่ๆ 

- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ แต่
ทางบรษัิทจะยังคงรักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคัญ 

- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วัีตถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง
ของประเทศนัน้ๆปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตุผลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจ
และความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดหากท่าน
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่่าประเทศใดจนท าใหท้่านไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์่านอืน่ๆ 
รวมถงึไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทาง

ตัวแทนบรษัิทฯจะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืท่านเป็นระยะๆ 
- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัยต่างๆ เช่น การ

ยกเลกิหรือการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจราจรตดิขัด หรอื
สิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนืออ านาจการควบคุมของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะ

ส่งผลท าใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไม่ว่าใน
กรณใีดๆทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ่้ายทีบ่รษัิทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน
ใหก้ับท่าน เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืว่าท่านได ้
ยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดแลว้  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่่านจองทัวรไ์ว ้ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนตามทีก่ าหนด
ไว ้หรอืสายการบนิแจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้่าน แตท่างบรษัิทจะขอหักเงนิคา่ใชจ่้าย

ที่เกดิขึน้จรงิ  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวซี่าของประเทศที่ท่านจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่่าน
เดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับเปลีย่นคา่บรกิารในกรณทีีม่กีารขึน้ราคาคา่ตั๋ว เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกันภัย คา่ธรรมเนยีม

น ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลวั้นทีค่ณะจะเดนิทาง 
- เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิชุดนี้เป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบุไวบ้นหนา้ตั๋วเท่านัน้ 
จงึไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้สิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้

นั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ด ินทางได ้(ยกเวน้บางสายการบิน ที่สามารถ
เปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ท่านตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั๋วเครือ่งบนิ

ไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการด าเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กับสายการบนิเท่านัน้) 
- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนส่งเมือ่เกดิ

การสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ 
ท่องเทีย่วนี ้หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้ง

ขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถ
น ามาขอคนืเงนิไดค้่าบรกิารที ่ท่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯได ้

ช าระใหก้ับบรษัิทฯ ตัวแทนแตล่ะแห่งแบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตอุันใดทีท่ าใหท้่านไม่ได ้
ท่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการ ที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ไดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะ

เปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึ 
ความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 

 

 
โปรดอา่นขอ้มลูท ัง้หมดในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


