
 

 

รหัสทัวร SNT1902343 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว หิมะมหาชน ลองเรือทะเลหมอก 5 วัน 3 คืน (SL) 
วั ด อ า ม า กุ ส ะ  –  ถ น น น า ก า มิ เ ส ะ  –  ห อ ค อ ย โ ต เ ก ี ย ว ส ก า ย ท รี   
ล องเร ือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน   – โกเทมบะ แฟคทอร ี ่  เอาท  เลต 
ลานสกีฟูจิเท็น - โอชิโนะฮักไก(หมู บ านนํ ้าใส) – พิพิธภัณฑแผนดินไหว  
เรียนรูพิธีชงชาญี่ปุ�น - กันดั้มโอไดบะ - หางไดเวอรซิตี้โตเกียว - สะพานสายรุง 
อิสระเต็มวัน ชอปปم�งในกรงุโตเกียว หรือ โตเกียวดิสนียแลนด ,ดิสนียซี 
 

 



 

 

 
 
22.00 น.  คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกTerminal1 

ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน THAI LION 
AIR หมายเลข 8  เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความ
สะดวกในการขึ้นเครื่อง (ไกดทัวรแนะนําการเดินทาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายการบิน THAI LION AIR ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 392 ที่นั่ง 
เคร่ืองใหม ลําใหญ มีจอทีวี บริการทุกที่น่ัง(กรุณาเตรียมหูฟงสวนตัว) 

จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารวางเสิรฟทั้งขาไปและขากลบั 
รวมน้ําหนักสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน  

(หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ทานจะตองทําการซื้อเพ่ิม) 
 

วนัที� � :            กรงุเทพ-สนามบินดอนเมือง                                                                            (-/-/-)                                  



 

 

 
 
 
 
 

 
  

 
00.50 น.   เหินฟ�าสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�นโดยเท่ียวบินที่ SL300  
09.10 น.    เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศ

ไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมาย) 
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ  หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ   
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเป�าและทําภารกิจสวนตัว
เรียบรอยแลว     นําทานขึ้นรถโคชเพื่อเดินทางสู มหานครโตเกียว เมืองที่มี
ความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมืองหน่ึง และระหวางเดินทางมี  
 แลวนําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ ณ  วัดอาซากุสะ วัดที่ได
ชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์ และไดรับความเคารพนับ

วันที�� :      สนามบนินาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – หอคอยโตเกยีวสกายทรี        (B/-/D)  
                 -   ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ - โกเทมบะ แฟคทอรี�  เอาท์เลต                                 



 

 

ถือมากที่สุดแหงหนึ่งในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความ
เปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มี
ขนาดใหญที ่สุดในโลกดวยความสูง  4.5 เมตร ซึ ่งแขวนหอยอยู  ณ ประตู
ทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด  ที่มีชื่อวา  “ประตูฟ�าคํารณ”    และถนนจาก
ประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา “ถนนนากามิ
เซะ”ถนนช็อปปم�งชื่อดัง ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ 
มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุก
ทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย    

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน Set Box (1)  
บาย นําทุกทานถายรูปคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมนํ้าสุมิดะ  

หอคอยโตเก ียวสกายทรี  
(Tokyo Sky tree)  หอส ง
สัญญาณโทรคมนาคมที ่สูง
ที่สุดในโลก เปดใหบริการเมื่อ
วันที ่ 22 พฤษภาคม 2555 
โดยหอน ี ้ม ีความส ู ง  634 
เมตร สามารถทําลายสถิติ
ความสูงของหอกวางตุ ง ใน
มณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 

600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 
553 เมตร ทิวทัศนของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุด
สามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุ

สะที ่เต ็มไปดวยกลิ ่นอาย



 

 

แบบเมืองเกาของเอะโดะ ใหทุกทานอิสระในการเก็บภาพประทับใจกับคูกับ
แลนดมารกของกรุงโตเกียว    นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติฮาโกเน เปน
สวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน-อิสึ ตั้งอยูในจังหวัดคะนะงะวะซึ่งอยู
หางจากเมืองโตเกียวไปทางตะวันตกเฉียงใตไมถึง 100 กิโลเมตร ที่นี่ถือเปน
สถานที ่ทองเที ่ยวยอดนิยมทั ้งจากชาวญี ่ปุ �นและตางประเทศ เนื ่องจากมี
ทัศนียภาพที่งดงาม โดยตลอดสองขางทางถูกขนาบดวยทะเสาบอะชิ สวนฉาก
หลังคือความยิ่งใหญของภูเขาไฟฟูจิ นอกจากนี้ยังเต็มไปดวยสถานที่ที่นาสนใจ
อีกมากมายภายอุทยาน ไมวาจะเปนวัด พิพิธภัณฑ รวมทั้งยังเปนแหลงที่มีบอ
นํ ้าพุรอนมากมายและดีที ่สุดในญี่ปุ �นอีกดวย นําทานลองเรือโจรสลัดชม
ทะเลสาบอะชิโนะโกะทะเลสาบอะชิโนะโกะหรือทะเลสาบฮาโกเนะเปนทะเลสาบ
อันเงียบสงบอันมีภูมิทัศนสวยงาม เพราะรายลอมไปดวยภูเขาและป�าไมอันอดุม
สมบูรณ ตั้งอยูในเมืองฮาโกเนะ มีลักษณะเปนทะเลสาบปลองภูเขาไฟที่ทอดตัว
ไปในแนวตะวันตกเฉียงใตของแองภูเขาไฟรูปกระจาดฮาโกเนะ ซึ่งทะเลสาบแหง
นี้เปนสถานที่ยอดนิยมของนักทองเที่ยวที่มักจะมาลองเรือที่มีลักษณะคลายเรือ
โจรสลัดเพื่อชมทิวทัศนของภูเขาไฟฟูจิที่งดงามในระยะไกล ซึ่งจุดที่สามารถ
มองเห็นไดชัดเจนที่สุดคือจุดที่อยูบริเวณใกลๆ กับประตูศาลเจาฮาโกเนะสีแดง
สดที่จมน้ําอยู    หลังจากน้ันนําทานเดินทางไปสู โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาทเล็ต 
แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่น
เส้ือผาใหมลาสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN,  MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY ฯลฯ เล ือกซื ้อกระเป �าแบรนดเนมยี ่ห อดังได ท ี ่ร าน BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI , GAP, ARMANI ฯ ล ฯ  เ ล ื อ ก ดู
เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, 
TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท าแฟชั ่น HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN,      SKECHERS, HOGAN ฯลฯ  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม(2) 
 

 
 
 

 



 

 

 นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม JUST ONE HOTELFUJI OYAMA หรือ
เทียบเทา 

หลังรับประทานอาหารใหทานได         แชน้ํารอนออนเซ็นธรรมชาติ  เพ่ือผอน
คลายความเมื่อยลา 
จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น และชวยใหผิวพรรณสวยงาม 

**   (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง) ** 
 

 
 

เชา  บริการอาหารเชา(3) ณ หองอาหารของโรงแรม   
นําทานเดินทางสู ลานสกีฟูจิเทน(Fujiten Ski) ตั้งอยูบนฐานทิศเหนือของภูเขา

ไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบฟูจิทั้งหาและบน
ฐานทางตอนใต เป นที ่ตั ้งของ Snow 
Town Yeti อีกดวย เรียกไดวาเปนอีก
หนึ่งลานสกีที ่ไปเชาเย็นกลับโตเกียวได
สบายๆเลยละคะ คนที ่อยากชมวิวดีๆ
ของภูเขาไฟฟู
จิน ี ่รับรองวา

ไมผิดหวังคะสกีรีสอรทแหงนี้มีจุดสูงสุด สูง 1,500 
เมตรจากระดับนํ ้าทะเล ตํ ่าส ุดสูง 1,300 เมตร 
ความลาดชันสูงสุด 32 องศานับวาระดับที่เหมาะ
สําหรับเลนสกีมากๆ ระยะทางยาวที ่ส ุด 1,500 
เมตรที่น่ังใหบริการทั้งหมด 4 ที่น่ัง  ที่สําคัญเสนทาง
ใหเลือกเลนทั้งหมด 7 เสนทางแบบวาที่นี่เล็กพริกขี้หนูจริงๆสําหรับคนเลนไม
เปนไมเปนปญหาเลย เพราะบริเวณรีสอรทมีพื้นที่ทั้งสําหรับผูเริ่มตนเลนสกีใน
ระยะ 500 เมตรแรกจะมีความลาดชันตํ่า และไตระดับขึ้นไปเรื่อยๆ รวมถึงพื้นที่
สวนขนาดใหญสําหรับเด็กเล็ก สามารถเลนรถเล่ือน หรือเรียนรูการเลนสกีขั้นตน 
(ราคานี้ไมรวมอุปกรณการเลนสกี อุปกรณตางๆ และคาขึ้นกระเชา หาก
ทานลูกคาสนใน กรุณาติดตอไกดหรือหัวหนาทัวรที่เดินทางไปกับทัวร) 

วันที� � :  ลานสกีฟูจเิทน็ - โอชิโนะฮักไก(หมู่บ้านนํ �าใส) -  พพิธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว                     (B/L/-) 

 -  เรียนรู้พธีิชงชา -  กนัดั �มโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซติี �โตเกียว - สะพานสายรุ้ง   



 

 

นําทานเดินทางสู   หมู บ านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป นแหลง
ทองเที่ยวท่ีเหมาะมากๆกับสายธรรมชาติ 
เพราะที่นี ่ลอมรอบไปดวยธรรมชาติอัน
อุดมสมบูรณ กับวิวที ่สวยงามมากๆ 
สาเหตุที่ทําใหที่นี่โดงดัง แนนอนวาตอง
มาจาก  ความใส ของนํ้า ที่บอกไดเลยวา
บอนํ้าของที่นี่นั้น นํ้าใส ไหลเย็น เห็นตัว
ปลาของจริงคะ วากันวาในอดีตที ่นีคือ
เปนทะเลสาบขนาดยักษชื่อวา ทะเลสาบ
อุทสึโกะ เมื่อเวลาผานไป นํ้าในทะเลสาบ
แหงน้ีก็เร่ิมลดนอยลง จนกลายเปนแองกระทะ เม่ือน้ําแข็งจากภูเขาไฟฟูจิละลาย

และซึมลงสูใตดินจนผานมาถึง 80 ป ก็เริ่มมีนํ้า
ผ ุดข ึ ้นมาตามรอยแยกของหิน จนกระทั่ ง
กลายเปนบอนํ้าผุดทั้ง 8 บอในหมูบาน ซึ่งชาว
ญี่ปุ�นเช่ือวาน้ําในหมูบานแหงน้ีน้ันเปนน้ําสะอาด
และมีความศักดิ์สิทธิ ์ หากใครไดดื ่มนํ้าก็จะมี
อายุที่ยืนยาว ปราศจากโรคภัย โดยเฉพาะหาก
ใครพาคุณพอ คุณแมไป เที่ยวญี่ปุ�นแลวตองไป
ลองเลยคะ ไปดื่มนํ้าสะอาดจากภูเขาไฟฟูจิแถม

ดีตอสุขภาพดวยนะคะ หรือใครอยากจะเอากลับไปฝากเพื่อนๆ หรือญาติพี่นอง
เปนที่ระลึก ภายในบริเวณก็มีขวดขายใหเราสามารถตักกลับบานไดตามสบาย  
จากน้ันนําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟู
จิ และใหทานไดสัมผัสกับความรูสึกของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหว
ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น  
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (4) 



 

 

จากนั้นนําทาน เรียนรูพิธีชงชาตนตําหรับแบบฉบับคนญี่ปุ�น เพราะถือไดวา 
การชงชาน้ันคือเอกลักษณของประเทศญี่ปุ�นเลยก็วาได
ดวยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัตชะ นับตั้งแต
ประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และให
ทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื ่องราว
เกี่ยวกับการพบปะกันในวงสังคมการดื่มและชงชาที่ได
แพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น 
จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย   
 

จากนั ้นน ํ าท  านช อปป  �م ง    ย านโอไดบะ 
(Odaiba) คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงชอป
ป  ง และแหลงบันเทิงตาง ๆ ในอาวโตเกียว�م
ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเปนที่นิยม
ใ น ช  ว ง ห ลั ง ข อ ง ป   1 9 9 0  น อ ก จ า ก มี
สถาปตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูมากมายแลว แต
ก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดม

สมบ ูรณ ของพ ื ้นท ี ่ ส ี เข ียว ให ท านช อปป  �م งที่  
หางสรรพสินคาไดเวอรซิตี ้โตเกียว(DiverCity 
Tokyo Plaza) หางสรรพสินคาที ่เปรียบเสมือน
แลนดมาร กของยานโอไดบะ(Odaiba)ในเมือง
โตเกียว(Tokyo) สิ่งที่ทําใหหางนี้ดังสุดๆตองยกให
เจาหุนยนตกันดั้มขนาดใหญยักษที่ตั้งตระหงานอยู
ดานหนานี่เองละคะ เรียกไดวาถามาโอไดบะแลวไม
แวะมาปกหมุดหางนี้นี ่พลาดอยางแรง บอกเลยวา
ขนาดไมไดเปนสาวกเจาหุนกันดั้มยังอดที่จะตื่นตาตื่นใจไปดวยไมไดจริงๆ โดย
หางสรรพสินคาไดเวอรซิตี้โตเกียวไดเปดใหบริการเมื่อป 2012 ภายในมีรานคา 
รานอาหาร และแหลงบันเทิงเพียบ แตที่เดนสุดก็ตรงมีสวนนิทรรศการเล็กๆอยู
บนชั้น 7 ใหคนที่ชื่นชอบการตูนกันดั้มเปนพิเศษไดมาช่ืนชมอีกดวย   
   

คํ่า เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทา  

 



 

 

 
 

เชา  บริการอาหารเชา(5) ณ หองอาหารของโรงแรม 
 OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว เพื่อความสะดวกในการ

เดินทาง หรือชอปปم�งในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวม
วัยรุนแหลงชอบปم�งชื่อดัง แนะนําสถานที่ทองเที่ยวในโตเกียว (ไมรวมคา
เดินทาง หรือคาตั๋วรถไฟ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เปน

เอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตลวัยรุนญี่ปุ�น การ
แตงกายเลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆโอโม
เตะซันโด ราน Kiddyland ศูนยรวมของเลน
หลากหลาย นารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับ
เปนของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุกตาบลายด สนูปปم� 
คิตตี้ คาแรคเตอรตาง ๆ หรือ เกมส ของเด็กเลน
ที่หลากหลายใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อหาอยางจุใจ 

 
ยานชิบูยา ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหง
ของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตา
ตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุมสาว
ชาวแดนปลาดิบ และหามุมถูกใจ
ถายภาพคูกับ "ฮาจิโกะ" รูปปم�นสุนัข
แสนรู ที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิต

สําหรับหนุมสาว อัพเดทแฟชั่นจากรานคามากมาย มากกวา 100 รานคา และ 
“ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เปนสัญลักษณของยานน้ัน 

วนัที� � : อิสระเตม็วนัให้ท่านช้อปปิ� ง หรือ เลือกซื�อทวัรดิ์สนียแ์ลนด-์ดิสนียซี์                        (B/-/-)        



 

 

                         สวนอ ุ เอโนะ  (Ueno Park) เป นสวนสาธารณะขนาดใหญของ
กร ุ ง โตเก ียว จ ุดชมซาก ุระยอดนิยมของ
กรุงโตเกียว 
ตลาดอะเมโยโกะ  (Ameyoko Market) 
ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั ้งอยูระหวาง
สถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอ
คาชิมาชิ  (Okachimachi Station) สินค า
ห ล า ก ห ล า ย ช นิ ด ทั ้ ง  ข อ ง ส ด  ข อ ง ใ ช  
เครื่องสําอาง กระเป�า รองเทา เสื้อผาทั้งของ
ญี่ปุ�น และของนําเขาที่สวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหางบางรานอาจจะตอราคา
เพ่ิมไดอีก อาหารทะเล ผลไม ผักสด รานขนมและของกินเลน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ยานชินจุกุ คือ ยานรวมเสนหทุกอยางโดยเปนทั้งแหลงชอปปم�งชั้นนําในโตเกียว  

แหลงรวมรานกินดื่มและรานอาหารทุกระดับ และแหลงทองเที่ยวขึ้นชื่อในแหง
เดียวกัน ทุกทานจะเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่นี่ ไม
วาจะเปน รานซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เครื่องสําอาง ตาง ๆ กันที่ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดา
เครื่องสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู,       โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่
ราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปน
อยางดี  และสินคาอื่น ๆ  หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา แบรนดดัง
อาทิ เ ช  น  LOUIS VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เส ื ้อ COMME DES GARCONS, H&M หร ือเล ือกซื้อ



 

 

รองเทาหลากหลายแบรนดดัง อาทิ NIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, 
REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน ABC MAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สถานี

โตเกียว สถานีที่มีสถาปตยกรรมคลาสสิคอันโดดเดนที่มีประวัติศาสตรยาวนาน
นับตั้งแต ค.ศ.1914 เมื่อมาเยือนสถานีโตเกียว ตองมาเยี่ยมชมและถายภาพ
สถานีโตเกียวในฝم�ง Marunouchi ซึ่งเปนรูปแบบอาคารเดิมจากการออกแบบ
ของ สถาปนิกชาวญี่ปุ�น Kingo Tatsuno เปนแบบสไตลยุโรปที่คลายคลึงกับ 
สถานีรถไฟ Amsterdam Central แหงเนเธอแลนด เนื่องจากที่นี่เคยโดนทิ้ง
ระเบิดจนเสียหายสถานีจึงถูกสรางใหมอิงแบบเดิม ที่คงความคลาสสิคของ
สถาปตยกรรม ภายในสถานีและบริเวณรอบ ๆ มีสถานที่นาสนใจ อาทิเชน  
1. Tokyo Station Marunouchi Building: แชะภาพสถานีสดุคลาสสิค 
2. Tokyo Station Gallery: ชมศิลปะภายในสถานี 



 

 

3. Tokyo Character Street: สาวกการตูนสุดฟน 
4. Tokyo Ramen Street: อ่ิมอรอยรานราเมนช่ือดัง  
5.  Kitte: หางสุดเกขวัญใจขาชอ 

แผนท่ีโตเกียว 
OPTION B : ซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด หรือ ดิสนียซี เพ่ิมผูใหญ
ทานละ 2,700 บาท / เด็กตํ่ากวา 12 ป 2,000 บาท ไมรวมคารถไฟใน
การเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 
เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของ
การผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600 ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบ
สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN  
 ระทึกขวัญกบั HAUNTED MANSION บานผีสิง  
 น่ังเรือผจญภัยในป�ากบั JUNGLE CRUISE 
 ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

  เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการกับการตูนที่ทานชื่นชอบของ WALT DISDEY 
เชน มิกกี้เมาส, มินน่ีเมาส,โดนัลด๊ัก ฯลฯ หรือ ชอปปم�งซื้อของที่ระลึกภายในสวน
สนุกอยางจุใจและอีกมากมายที่รอทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มที่ ใหทาน
ไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง    
เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย   
คํ่า เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 

 นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม HEDISTAR HOTEL  หรือเทียบเทา 
 
 
  
เชา    บริการอาหารเชา(6) ณ หองอาหารของโรงแรม    
 หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพื ่อเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 

ระหวางนั้นทุกทานยังสามารถช็อปปم�ง เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได ภายใน
สนามบิน 

10.40 น.    เหินฟ�าสู  กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที ่ยวบินที่ 
SL301  บริการอาหารวาง 

  และเครื่องด่ืมบนเครื่อง  
15.15 น.    ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  

       -------- 
 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ 
กอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน ** 

 

วนัที� � :   สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง                                                                         (B/-/-)                                      



 

 

อัตราคาบริการ 
กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 

     2-3 ทาน 
พักเด่ียวเพ่ิม ราคาไมรวมตั๋ว 

เดือนธันวาคม   2562 
20-24 ธันวาคม 2562 23,990.- 6,000.- 14,900.- 
25-29 ธันวาคม 2562 25,990.- 6,000.- 14,900.- 
26-30 ธันวาคม 2562 28,990.- 6,000.- 14,900.- 
27-31 ธันวาคม 2562 28,990.- 6,000.- 14,900.- 

28 ธันวาคม – 1 มกราคม 2563 34,990.- 6,000.- 14,900.- 
29 ธันวาคม – 2 มกราคม 2563 34,990.- 6,000.- 14,900.- 
30 ธันวาคม – 3 มกราคม 2563 34,990.- 6,000.- 14,900.- 
31 ธันวาคม – 4 มกราคม 2563 28,990.- 6,000.- 14,900.- 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 
     2-3 ทาน 

พักเด่ียวเพ่ิม ราคาไมรวมตั๋ว 

เดือนมกราคม   2563 
01-05 มกราคม 2563 26,990.- 6,000.- 14,900.- 
02-06 มกราคม 2563 26,990.- 6,000.- 14,900.- 
08-12 มกราคม 2563 22,990.- 6,000.- 14,900.- 
09-13 มกราคม 2563 22,990.- 6,000.- 14,900.- 
15-19 มกราคม 2563 22,990.- 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 กุมภาพันธ 2563 22,990.- 6,000.- 14,900.- 
30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ 2563 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

เดือนกุมภาพันธ   2563 
05-09 กุมภาพันธ 2563 23,990.- 6,000.- 14,900.- 



 

 

06-10 กุมภาพันธ 2563 24,990.- 6,000.- 14,900.- 
12-16 กุมภาพันธ 2563 22,990.- 6,000.- 14,900.- 
13-17 กุมภาพันธ 2563 22,990.- 6,000.- 14,900.- 
19-23 กุมภาพันธ 2563 22,990.- 6,000.- 14,900.- 
20-24 กุมภาพันธ 2563 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

26 กุมภาพันธ - 01 มีนาคม 2563 22,990.- 6,000.- 14,900.- 
27 กุมภาพันธ - 02 มีนาคม 2563 22,990.- 6,000.- 14,900.- 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 
     2-3 ทาน 

พักเด่ียวเพ่ิม ราคาไมรวมตั๋ว 

เดือนมีนาคม   2563 
04-08 มีนาคม 2563 23,990.- 6,000.- 14,900.- 
05-09 มีนาคม 2563 23,990.- 6,000.- 14,900.- 
11-15 มีนาคม 2563 23,990.- 6,000.- 14,900.- 
12-16 มีนาคม 2563 23,990.- 6,000.- 14,900.- 
18-22 มีนาคม 2563 22,990.- 6,000.- 14,900.- 
19-23 มีนาคม 2563 22,990.- 6,000.- 14,900.- 
25-29 มีนาคม 2563 21,990.- 6,000.- 14,900.- 
26-30 มีนาคม 2563 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

 
 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

* ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป  10,000 บาท * 
**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเปนผูใหญ (นบัวันเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุ�น)** 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 
ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 



 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใด ๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง  
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการ

บิน 
 2. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 
 
 
 
 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตั๋วเคร่ืองบินไป – กลับ ช้ันประหยัด  เสนทางตามที่ระบุไวในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป)  
 คานํ้าหนัก กระเป�าสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามที่สายการบินกําหนดแตละ

เสนทาง  (ไมเกินทานละ 20 กิโลกรัมเทานั้น) ถือขึ้นเครื่องได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม)  
 คาธรรมเนียม น้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง    
 คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาโรงแรมท่ีพัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)      
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ    
 คาอาหารและเครื่องด่ืม ตามที่ระบุในรายการ  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื�อยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดังตอ่ไปนี� 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอื�น ๆ) ทาง

ทัวรจั์ดเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น ทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 
บาท  (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุ
มากกวา 70 ป ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  
(กรณีสงจอยหนาราน) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก  ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทาง
รัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 
1,700 บาท** 

  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่ม
ที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

  คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น

ใหกับคนไทย  
ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 

ราคาทัวรนี้ไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
คาทิป จํานวน 1,500 บาท  *กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทัวรทีส่นามบิน (วันแรก) *  

วิธีการชําระเงิน  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชแีละ
สงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง (ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)  
3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ



 

 

เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจาย
ในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 กรณีที ่นักทองเที ่ยวหรือเอเจนซี ่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื ่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ 

 กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
1. ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ืองตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ  
2. ยกเลิกการเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่

ชําระแลว  
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี 
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี 

ทั ้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที ่ไดจายจริงจากคาบริการที ่ชําระแลวเนื ่องในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 

 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มี
การการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ัน 

 

 



 

 

เงื่อนไขอื่น ๆ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคน

เขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเปนเหตุผล
ซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
เงินบางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทาน
ไมสามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืน ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบิน
ได จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมที ่วางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่
ประสานงานและเจาหนาที่จะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะ ๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ตาง ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุด
งาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออํานาจการ
ควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาที่นั ้น ๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตาม
รายการทัวร ผู เดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆทั้งสิ ้น ทั ้งคา
เสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เปนตน  

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดแลว  

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทาง
บริษัทจะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่
ทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา) 

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง 



 

 

คาประกันภัย คาธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได
ปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 

- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบนหนา
ตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได (ยกเวน
บางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปลี่ยนแปลง
รายช่ือผูเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ทั้งน้ี
จะขึ้นอยูกับสายการบินเทาน้ัน) 

- บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัท
ขนสงเม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหาย
ดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือ
วาทานสละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะ
ทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกับ
ทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละ
แหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะ
ตามรายการ ที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
รายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตาง ๆ ทั ้งนี ้ทางบริษัทฯจะยึดถือและ
คํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

 

 

 

โปรดอา่นขอ้มลูท ั�งหมดในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั�ง 


