
 

 

รหัสทัวร SNT1903262 
ทัวรญี่ปุ�น TOKYO FUJI SAWARA 5 วัน 3 คนื (XW) 
มหานครโตเกียว ลานสกีฟูจิเทน ศูนยจําลองแผนดินไหว หมูบานโอชิโนะฮักไก ศาลเจาอาราคุระ
เซนเงน  เจดียชูเรโตะ อุทยานแหงชาติฮาโกเน วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ หอคอย โตเกียว
สกายทรี ยานโอไดบะ ยานชินจุกุ เมืองเกาซาวาระ ศาลเจาเมจิ ยานฮาราจูกุ ยานชิบูยา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 :       กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ�น                                           
(-/-/SB)                                                    
08.00 น.  คณะพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 
อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน NOK SCOOT  เจาหนาที่ของบริษัทฯ 
คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ 
11.50 น.   เหินฟ�าสูเมืองนาริตะ ประเทศญีปุ่�นโดยเที่ยวบินท่ี  XW 106  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง BOEING 777-200 จํานวน 415 ที่น่ัง 



 

 

จัดที่น่ังแบบ 3-4-3 มีบริการอาหารวางเสิรฟท้ังขาไปและขากลับ 
รวมน้ําหนักสมัภาระถอืข้ึนเครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน  
(หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ทานจะตองทําการซื้อเพิ่ม) 
19.30 น.    เดินทางถงึ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 
ช.ม.   กรุณาปรับนาฬกิาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ 
หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ   
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเป�าและทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว    
นําทานขึ้นรถโคชเพ่ือเดินทางสู มหานครโตเกียว เมืองท่ีมคีวามทันสมัยมากที่สุดในโลกเมอืง

หน่ึง เพ่ือเดินทางมุงหนาเขาสูที่พัก  
ค่ํา  รับประทานอาหารมื้อค่ํา   Set Box (1)  

 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม TOYOKO INN  ตึก 1 หองใหญ  หรือเทียบเทา 
วันที่2 :  ลานสกีฟูจิเทน หรือ สโนว ทาวน เยติ - ข้ึนกระเชาลานสกีชมวิวภูเขาไฟฟูจ ิ                         
ศูนยจําลองแผนดินไหว – หมูบานน้ําใส  – เรียนรูพิธีชงชาญีปุ่�นตนตํารับ ศาลเจาอาราคุระเซน
เงน – เจดียชูเรโตะ                                                                                    (B/L/D) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
เชา    บริการอาหารเชา(2) ณ หองอาหารของโรงแรม   

แลวนําทานเดินทางสู ลานสกีฟูจิเทน หรือ ลานสกีสโนว ทาวน เยติ  ลานสกีฟูจิเทนต้ังอยูบนฐาน
ทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบฟูจิทั้งหาและบนฐานทางตอนใต เปนที่ต้ังของ Snow 
Town Yeti อีกดวย เรียกไดวาเปนอีกหน่ึงลานสกีที่ไปเชาเย็นกลับโตเกียวไดสบายๆเลยละคะ 



 

 

คนท่ีอยากชมววิดีๆของภูเขาไฟฟูจิน่ีรับรองวาไมผิดหวังคะสกรีีสอรทแหงน้ีมีจุดสูงสุด สูง 
1,500 เมตรจากระดับน้ําทะเล ต่ําสุดสูง 1,300 เมตร ความลาดชันสูงสุด 32 องศานับวา
ระดับท่ีเหมาะสําหรับเลนสกีมากๆ ระยะทางยาวท่ีสุด 1,500 เมตรท่ีน่ังใหบริการท้ังหมด 4 ที่
น่ัง  ที่สําคัญเสนทางใหเลือกเลนท้ังหมด 7 เสนทางแบบวาท่ีน่ีเล็กพริกขี้หนูจริงๆสําหรับคนเลน
ไมเปนไมเปนปญหาเลย เพราะบริเวณรีสอรทมีพ้ืนที่ท้ังสําหรับผูเริ่มตนเลนสกีในระยะ 500 
เมตรแรกจะมคีวามลาดชันตํ่า และไตระดบัข้ึนไปเรื่อยๆ รวมถึงพื้นท่ีสวนขนาดใหญสําหรับเด็ก
เล็ก สามารถเลนรถเล่ือน หรือเรียนรูการเลนสกีขั้นตน 
(ราคาน้ีไมรวมอุปกรณการเลนสกี อุปกรณตางๆ และคาข้ึนกระเชา ประมาณ 3,000 เยน หาก
ทานลูกคาสนใจ กรุณาติดตอไกดหรือหัวหนาทัวรท่ีเดินทางไปกับทัวร) 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (3) 
 
จากน้ันนําทานเย่ียมชม ศูนยจําลองแผนดินไหว ทีจํ่าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานได
สัมผัสกับความรูสึกของการจําลองเรื่องราวเกีย่วกับแผนดินไหวที่เกดิขึ้นในประเทศญีปุ่�น นําทาน
เดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไก หรือ หมูบานนํ้าใส เปนแหลงทองเท่ียวท่ีเหมาะมากๆกับสาย
ธรรมชาติ เพราะที่น่ีลอมรอบไปดวยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ กับววิท่ีสวยงามมากๆ สาเหตุที่
ทําใหที่น่ีโดงดัง แนนอนวาตองมาจาก  ความใส ของน้ํา ท่ีบอกไดเลยวาบอน้ําของที่น่ีน้ัน น้ําใส 
ไหลเย็น เห็นตัวปลาของจริงคะ วากันวาในอดีตท่ีน่ีคือเปนทะเลสาบขนาดยักษช่ือวา ทะเลสาบ
อุทสึโกะ เมื่อเวลาผานไป น้ําในทะเลสาบแหงน้ีก็เริ่มลดนอยลง จนกลายเปนแองกระทะ เมื่อ
น้ําแข็งจากภูเขาไฟฟูจิละลายและซึมลงสูใตดินจนผานมาถึง 80 ป ก็เร่ิมมีน้ําผุดขึ้นมาตามรอย
แยกของหิน จนกระทั่งกลายเปนบอน้ําผุดทั้ง 8 บอในหมูบาน ซึ่งชาวญี่ปุ�นเชื่อวาน้ําในหมูบาน
แหงน้ีน้ันเปนน้ําสะอาดและมีความศักดิ์สิทธ์ิ หากใครไดด่ืมน้ําก็จะมอีายุท่ียืนยาว ปราศจาก
โรคภัย โดยเฉพาะหากใครพาคุณพอ คุณแมไป เที่ยวญี่ปุ�นแลวตองลองไปด่ืมน้ําสะอาดจาก
ภูเขาไฟฟูจิแถมดีตอสุขภาพดวยนะคะ หรือใครอยากจะเอากลับไปฝากเพ่ือนๆ หรือญาติพ่ีนอง
เปนท่ีระลึก ภายในบริเวณก็มีขวดขายใหเราสามารถตกักลับบานไดตามสบาย 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทาน เรียนรูพิธีชงชาตนตําหรับแบบฉบบัคนญี่ปุ�น เพราะถือไดวา การชงชาน้ันคอื
เอกลักษณของประเทศญี่ปุ�นเลยก็วาไดดวยการด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัตชะ นับต้ังแต
ประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เร่ืองราวเกี่ยวกบัการพบปะกันในวงสังคมการด่ืมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนช้ันสูงท่ี
เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย จากน้ันนําทาน
เดินทางสู ศาลเจาอาราคุระเซนเงน  เมืองฟูจิโยชิดะ จังหวัดยามานาชิ เพ่ือไปชมความสวยงาม
ของภูเขาไฟฟูจิและเจดียชูเรโตะ หรือ เจดียหาช้ัน ซึ่งเปนสวนหน่ึงของศาลเจาอาราคุระเซนเงน 
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1963 ในฐานะอนุสรณสถานแหงสันติภาพ โดยตัวศาลเจานั้นต้ังอยูที่ทางขึ้น



 

 

เนินเขาขนาดยอม สวนตัวเจดีย 5 ช้ันน้ันนักทองเที่ยวจะตองเดินข้ึนบันไดไปอีก 400 ข้ัน และ
ตองเดินตอไปอีกเล็กนอยจึงจะถึงจุดถายรูปยอดนิยม เจดียแดงชูเรโตะ สรางขึ้นเพ่ือเปน
อนุสาวรียวีรชน ต้ังอยูในตอนกลางระหวางภูเขาอาราคุระยามะ บริเวณโดยรอบคือสวนอาราคุ
ระยามะเซ็นเก็ง ความสวยงามของบรรยากาศรอบๆ เจดียก็จะเปลีย่นไปตามฤดูทั้งสี่ของญี่ปุ�น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร(4) 
         นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม JIRAGONNO FUJI NO YAKATA  หรือเทียบเทา 
 แชน้ํารอนออนเซ็นธรรมชาติ  เพื่อผอนคลายความเมื่อยลาจะทําใหระบบหมนุเวียนโลหิตดีข้ึน 

และชวยใหผิวพรรณสวยงาม 
**   (แชคร้ังละประมาณ 20 นาที ไมควรเกนิ 1 ช่ัวโมง) ** 

 
วันที่ 3 :    ลองเรือโจรสลัดฮาโกเน - วดัอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ -  หอคอยโตเกียวสกายท
รี  กันดัม้โอไดบะ – หางไดเวอรซิต้ี  – ชอปปم�งชินจุก ุ– DUTY FREE  
(B/-/-)  
 
เชา  บรกิารอาหารเชา(5) ณ หองอาหารของโรงแรม   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติฮาโกเน เพ่ือลองเรือโจรสลัด  ชมทะเลสาบอะชิโนะโกะ
ทะเลสาบอะชิโนะโกะหรือทะเลสาบฮาโกเนะเปนทะเลสาบอันเงียบสงบอันมีภูมิทัศนสวยงาม 
เพราะรายลอมไปดวยภูเขาและป�าไมอันอุดมสมบูรณ ต้ังอยูใน เมืองฮาโกเนะ มีลักษณะเปน
ทะเลสาบปลองภูเขาไฟที่ทอดตัวไปในแนวตะวันตกเฉียงใตของแองภูเขาไฟรูปกระจาดฮาโกเนะ 
ซึ่งทะเลสาบแหงน้ีเปนสถานท่ียอดนิยมของนักทองเที่ยวที่มักจะมาลองเรือที่มีลักษณะคลายเรือ
โจรสลัดเพื่อชมทิวทัศนของภูเขาไฟฟูจิท่ีงดงามในระยะไกล ซึ่งจุดทีส่ามารถมองเห็นไดชดัเจน
ที่สุดคือจุดท่ีอยูบริเวณใกลๆ กับประตูศาลเจาฮาโกเนะสีแดงสดท่ีจมน้ําอยู  จากนั้นนําทาน
เดินทางไป นมัสการเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักดิ์สิทธิ์ ณ  วดัอาซากุสะ วัดที่ไดชื่อวามีความ
ศักดิ์สิทธ์ิ และไดรับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบ
ไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดท้ังป ประกอบกับภายในวัดยังเปนท่ีตั้งของโคมไฟยักษที่
มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง  4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนา
สุดของวัด  ที่มีช่ือวา  “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดษิฐานเจาแม
กวนอิมทองคํา มีชื่อวา “ถนนนากามิเซะ”  ถนนช็อปปم�งช่ือดัง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ซึ่งเปนที่ต้ังของรานคาขายของที่ระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน 
รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย  
จากน้ัน นําทุกทานถายรูปคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ  หอคอย
โตเกียวสกายทร ีหอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปดใหบริการเมื่อวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง 
ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโต ของ
แคนาดา มคีวามสูง 553 เมตร ทิวทัศนของ “หอคอยโตเกียวสกายทร”ีที่บรรจุเทคโนโลยีแนว
หนาสุดสามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุสะท่ีเต็มไปดวยกลิ่นอายแบบเมืองเกาของ
เอะโดะ ใหทุกทานอิสระในการเก็บภาพประทบัใจกับคูกบัแลนดมารกของกรุงโตเกียว     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เที่ยง     เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
จากน้ันนําทานชอปปم�ง ยานโอไดบะ คือเกาะท่ีสรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง และแหลงบันเทิงตาง 
ๆ ในอาวโตเกียว ไดรบัการปรับปรงุใหมีช่ือเสียงและเปนที่นิยมในชวงหลังของป 1990 
นอกจากมีสถาปตยกรรมที่สวยงามต้ังอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวย
ความอุดมสมบรูณของพื้นท่ีสีเขียว ใหทานชอปปم�งที ่หางสรรพสินคาไดเวอรซิต้ี หางที่
เปรียบเสมือนแลนดมารกของยานโอไดบะ ในเมืองโตเกียว ส่ิงที่ทําใหหางนี้ดังสุดๆตองยกใหเจา
หุนยนตกันดัม้ขนาดใหญยักษที่ต้ังตระหงานอยูดานหนาน่ีเองละคะ เรียกไดวาถามาโอไดบะแลว
ไมแวะมาปกหมุดหางน้ีน่ีพลาดอยางแรง บอกเลยวาขนาดไมไดเปนสาวกเจาหุนกันด้ัมยังอดท่ีจะ



 

 

ต่ืนตาต่ืนใจไปดวยไมไดจริงๆ โดยหางสรรพสินคาไดเวอรซิต้ีโตเกยีวไดเปดใหบริการเม่ือป 
2012 ภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงเพียบ แตท่ีเดนสุดก็ตรงมีสวนนิทรรศการ
เล็กๆอยูบนช้ัน 7 ใหคนที่ช่ืนชอบการตูนกันดัม้เปนพิเศษไดมาช่ืนชมอีกดวย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�ง ยานชินจกุุ คือ ยานรวมเสนหทุกอยางโดยเปนท้ังแหลงชอปปم�งช้ัน
นําในโตเกียว  แหลงรวมรานกินด่ืมและรานอาหารทุกระดับ และแหลงทองเท่ียวขึ้นช่ือในแหง
เดียวกัน ทุกทานจะเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่น่ี ไมวาจะเปน ราน
ซานริโอะ รานขายเครือ่งอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬกิา เครื่องสําอาง ตาง ๆ กันที่
ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเคร่ืองสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู,  โฟมลาง
หนา WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาท่ีคนไทยรูจัก
เปนอยางดี  และสินคาอ่ืน ๆ  หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา แบรนดดงัอาทิเชน 
LOUIS VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ 
COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทาหลากหลายแบรนดดงั อาทิ NIKE, 
CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน ABC MAR 
จากน้ันอิสระทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีท่ี  DUTY FREE 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา เพื่อเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
          นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 :   เมืองซาวาระประวติัศาสตรในยุคสมัยเอโดะ – โตเกียว - พระราชวังโตเกียวอิมพี
เรียล - ศาลเจาเมจิ - ชอปปم�งฮาราจุกุ  - ชอปปم�งชิบุยา หรือ  เลือกซื้อทัวรดิสนียแลนด  / 
ดิสนียซี                                                 (B/-/-)                                                     
 
เชา  บริการอาหารเชา(6) ณ หองอาหารของโรงแรม   
นําทานสู เมืองเกาซาวาระ ตัง้อยูทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ เมืองนาริตะ ภายในจังหวัด
ชิบะ เมืองน้ีถือวาเปนเมืองเล็ก ๆ กะทัดรัดทีม่ีเสนหไมแพที่ไหน ๆ เลยนะคะ บานเรือนรานคา
ตาง ๆ ยงัคงอนุรักษความเปนดั้งเดิมไวอยางดีงาม เคามีการจัดผังเมืองไดดีงามมาก ๆ แตเดิมที
น้ันเมืองนี้เคยเปนศูนยกลางการขนสงขาวในชวงสมัยเอโดะ(1603-1867) เน่ืองจากเมืองแหงนี้
ตั้งอยูตรงกลางระหวางคลอง มช่ืีอเรียกวาเอโดะนอย”Little Edo” ไดรบัการรักษาและบูรณะที่
อยูอาศัยแบบดั้งเดิม รานคาตาง ๆ และคลังสนิคาจากสมัยเอโดะ จดุท่ีเรียกไดวาเปนไฮไลทของ
เมืองน่ันก็คือ Ja Ja Bridge ซึ่งเปนสะพานท่ีจะมีน้ําไหลออกมาจากสะพานทั้งสองดานคลาย
น้ําตก ในสวนริมคลองจะเปนถนนเสนเล็ก ๆ สลับกับสะพานขามแมน้ํา สามารถเดินเลนชิล ๆ 
ชมตนหลิวที่แผกิ่งกานพลิ้วไหวไปตามแรงลมอยางสวยงาม  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทานเดินทางสู พระราชวังโตเกียวอิมพีเรียล นับวาเปนอีกหน่ึงสถานที่ทองเท่ียวทาง
ประวตัิศาสตรแหงหน่ึงในโตเกียวที่ไดรับความนิยมในหมูนักทองเท่ียวเปนอันดับตนๆเลยก็วาได 
เน่ืองจากมีทั้งสถาปตยกรรมอันทรงคุณคาท่ีบงบอกถึงความเปนมาทีย่าวนานของชนชาติญีปุ่�น 
อีกทั้งยังสามารถเดินทางมาไดงายๆเลย โดยสามารถน่ังรถไฟมาลงที่สถานีโตเกียวแลวเดิน
ประมาณ 10 นาทีก็ถึง พระราชวังแหงน้ีนั้นตัง้อยูบนท่ีที่เคยเปนปราสาทเอโดะในสมัยกอน ใน
อดีตสมัยเอโดะน้ันเปนที่อยูของทานโชกุนโทคุงาวะ ผูปกครองญี่ปุ�นในชวงระหวางป 1603-
1867 แตในป 868 กไ็ดมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง และไดยายเมืองหลวงจากเกียวโต
มายังโตเกียว จึงไดมกีารสรางพระราชวังแหงน้ีขึ้นแทนปราสาทเอโดะน่ันเอง โดยปจจบุันก็ยัง
เปนที่ประทับของราชวงศญี่ปุ�นอีกดวย บริเวณรอบๆของพระราชวังเปนพื้นท่ีของสวนขนาดใหญ
ลอมรอบดวยคูเมืองและกําแพงหิน จากทางเขาชมดานหนาของพระราชวังอิมพีเรียล 
นักทองเที่ยวสามารถชมสะพานไดซึ่งจะมีอยู 2 สะพาน คือสะพาน Nijubashi และสะพาน 
Meganebashi (สะพานแวนตา) ปกติแลวการเขาชมเน่ียจะตองมทํีาการจองทัวรลวงหนากอน
เทาน้ันทําไดโดยการตดิตอไปยงัสํานักพระราชวัง ซึง่ทัวรน้ีก็จะสามารถเขาไปชมบริเวณรอบๆ
ของตัวปราสาทแหงน้ี เพียงแตจะไมสามารถเขาไปเยี่ยมชมดานในได เพราะดานในของ
พระราชวังน้ันจะไมเปดใหเขาชม ยกเวนวันที่ 2 มกราคม และวันที่ 23 ธันวาคม ทางสํานัก
พระราชวังจะเปดใหประชาชนเขาชมพระราชวังได 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทานเดินทางสู ศาลเจาเมจ ิตั้งอยูใกลกับสถานีฮาราจูกมุากที่สุด และบริเวณที่ต้ังอยู
ติดกบัสวนโยโยกิในโตเกียว ซ่ึงน่ันก็ทําใหรอบๆบริเวณของศาลเจาน้ันแลดูจะรมรื่นเต็มไปดวย
ตนไมนานาพันธุที่รายลอม สามารถเขาไดทั้งสองทาง บริเวณทางเขาจะมีเสาโทริอิขนาดใหญอยู
ดานหนา เมื่อเดินผานเสาเขามาจะเปนป�าใจกลางเมือง มีตนไมอยูมากถึง 1 แสนตน หรือท่ีเรียก
กันวา Meiji Jingu’s forest เมื่อเดินเขามาถึงดานในจะรูสึกสงบแตกตางจากความวุนวาย
ของเมืองใหญอยางสิ้นเชิง เปนอะไรที่เหมาะกับคนทีม่องหาศาลเจาซักแหงที่แมจะอยูยานใจ
กลางเมืองแตก็ใหบรรยากาศที่สงบรมเย็น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทาน อิสระชอปปم�งยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวท่ีเปนเอกลักษณ แหวกแนว ตาม
สไตลวัยรุนญี่ปุ�น การแตงกายเลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตาง ๆโอโมเตะซันโด ราน 
Kiddyland ศูนยรวมของเลนหลากหลาย นารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับเปนของฝากเด็ก
เล็ก เด็กโต ตุกตาบลายธ สนูปปم� คิตต้ี คาแรคเตอรตาง ๆ หรือ เกมส ของเด็กเลนที่หลากหลาย
ใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อหาอยางจุใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อิสระชอปปم�งยานชิบูยา  ยานวัยรุนช่ือดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาตืน่ใจกับ
แฟช่ันทันสมัยของหนุมสาวชาวแดนปลาดิบ และหามุมถูกใจถายภาพคูกับ "ฮาจิโกะ" รูปปم�นสุนัข
แสนรู ท่ีกลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาว อัพเดทแฟช่ันจากรานคามากมาย มากกวา 
100 รานคา และ “ตกึ 109” ตึกช่ือดังที่เปนสัญลักษณของยานน้ัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
หากทานใดไมตองการเที่ยวตามโปรแกรม สามารถซื้อต๋ัวโตเกียวดิสนียแลนด หรือ ดิสนียซี   



 

 

(ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง แตมีไกดแนะนําการเดินทางขาไปให สวนขากลับทางเราจะไปรับ
ทาน เพ่ือเดินทางไปยังสนามบิน เวลา 17.00 น.) 
OPTION B : ซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด หรือ ดิสนียซี เพิ่มผูใหญทานละ 3,000 บาท 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป ทานละ 2,000 บาท และเด็ก อายุ ไมเกิน 2 ขวบ ไมเสียคาต๋ัว  ไมรวม
คารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 
เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใช
ทุนในการกอสราง 600 ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลาย
รูปแบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN  
 ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง  
 น่ังเรือผจญภัยในป�ากบั JUNGLE CRUISE 
 ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 
เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการกบัการตูนท่ีทานชื่นชอบของ WALT DISDEY เชน มิกก้ีเมาส, 
มินน่ีเมาส,โดนัลด๊ัก ฯลฯ หรือ ชอปปم�งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายท่ี
รอทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มที่ ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

เที่ยง    เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
ค่ํา เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
17.00 น.    นําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  
20.45 น.   เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 105 
วันที่ 5 :   สนามบนิดอนเมือง                                                                                                             
(-/-/-)                   

02.00 น.   ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
  
 
       
 
      

** หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ี 
กอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน ** 
 
อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 
     2-3 ทาน 

พักเด่ียวเพิ่ม ราคาไมรวมต๋ัว 

เดือนพฤศจิกายน   2562 – เดือนมีนาคม 2563 
06-10 พฤศจิกายน 2562 19,990.- 6,000.- 14,900.- 
13-17 พฤศจิกายน 2562 22,990.- 6,000.- 14,900.- 
12-16  กมุภาพันธ 2563 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

26 กุมภาพันธ – 01 มีนาคม  2563 23,990.- 6,000.- 14,900.- 
18-22  มีนาคม  2563 24,990.- 6,000.- 14,900.- 

 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
* ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป  10,000 บาท * 
**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเปนผูใหญ (นับวนัเกิดจากวันท่ีกลับจากญี่ปุ�น)** 

**หมายเหตุ : โปรแกรมอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ �นอยู่กับสภาพ 
                  อากาศ ,การจราจร ,การเมือง,สายการบนิ และฤดูกาล  



 

 

***คาบริการขางตน ยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 
ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วนักอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษทัจะ
ไมคืนมดัจําไมวาดวยกรณีใด ๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกบัการสาย
การบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้ เพ่ือประโยชนแกตัว
ทานเอง  
หมายเหตุ 1. ต๋ัวเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

2. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 
 
 
 
 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เสนทางตามท่ีระบุไวในโปรแกรม  (ต๋ัวกรุป)  
ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได ยกเวนการ

ซื้อท่ีน่ังเพ่ิม 
 ซื้อที่น่ังเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade 
ท่ีน่ัง พรอมชําระคาท่ีน่ังไดดังน้ี 
- ทีน่ั่งช้ัน ScootBiz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจง
กอนเดินทาง10วัน 
- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง10วัน มีคาใชจายและเงื่อนไข ดังน้ี 
โซน แถวท่ี ประเภทที่น่ัง Seat Pitch ราคาตอทานตอเท่ียว 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 35 น้ิว 1,500 บาท 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน 
ไมว่า่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอนการตรวจเขา้เมอืง  
เพื�อยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดังตอ่ไปนี� 

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

สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม และอื�น ๆ) ทางทัวร์

จัดเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้



 

 

โซนหนา 31 *Stretch(Front 
Row) 

มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหนา 32-34 Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหลัง 62-63 
71-74 

Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปและผูพิการน่ัง 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กน่ัง  
 คาน้ําหนัก กระเป�าสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามท่ีสายการบินกําหนดแตละ
เสนทาง  (ไมเกินทานละ 20 กโิลกรมัเทาน้ัน) ถือข้ึนเคร่ืองได (ไมเกนิทานละ 7 กิโลกรัม)  
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บรษัิทฯไมสามารถรับผิดชอบได)  
 ซื้อน้ําหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง10วนั) มี
คาใชจายดังน้ี 
(ราคาตอทาน ตอเที่ยว) 
เพ่ิม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพ่ิม 20กก.1,300 
บาท/เพ่ิม 30กก.2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนช้ินในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบนน.
สูงสุดได 32กก./ชิ้น 
 คาธรรมเนียม น้ํามนัเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง    
 คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาโรงแรมท่ีพัก ตามท่ีระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)      
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ    
 คาอาหารและเคร่ืองดื่ม ตามทีร่ะบุในรายการ  



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 
บาท   

(หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กทีม่ีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ป 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ)  (กรณีสงจอยหนา
ราน) 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก  ระยะส้ันในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทาง
รัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 
1,700 บาท** 

  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่ม
ที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร) 

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

ใหกับคนไทย  
ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

ราคาทัวรน้ีไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
คาทิป จํานวน 1,500 บาท  *กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทัวรที่สนามบิน (วันแรก) *  
วิธีการชําระเงิน  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและ
สงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาที่ท่ีดูแลเสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเมือ่ไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง (ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)  
3. หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานตดิตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น 



 

 

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาที่พักและต๋ัวเครื่องบนิ มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
การยกเลิกและการเปลีย่นแปลง  
 กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบรษัิทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ 
 กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท
อยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
1. ชวงเทศกาลหรือวันหยดุตอเน่ืองตองแจงยกเลกิกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ  
2. ยกเลิกการเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบรกิาร 100% ของคาบริการที่ชําระ

แลว  
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี 
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดในทุกกรณี 

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือกรุปท่ีมี
การการันตีคามัดจําทีพั่กโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไม
อาจขอคืนเงินได รวมถงึเท่ียวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ัน 
 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนส่ิงสาํคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวตัถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองของประเทศน้ัน ๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ กต็ามถือเปนเหตุผลซ่ึง



 

 

อยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนเงิน
บางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไม
สามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืน ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได 
จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงาน
และเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะ ๆ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย
ตาง ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยดุงาน, 
การจราจรติดขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเหนืออํานาจการควบคมุของ
บริษัทฯ และเจาหนาท่ีน้ัน ๆ ท่ีจะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผู
เดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา คาเสียโอกาส 
คาเสียความรูสึก และคาใชจายที่บริษทัจายไปแลว เปนตน  
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน เมือ่ทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวท้ังหมดแลว  
- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด 
ๆ ท้ังสิ้น 
- ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบนิ ทางบรษัิทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัท
จะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะ
เดินทาง  (ถาโปรแกรมท่ีทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา) 
- อัตราคาบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนคาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาต๋ัว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คา
ประกันภัย คาธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับ
ข้ึนในชวงใกลวนัท่ีคณะจะเดินทาง 
- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ต๋ัวกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีที่ระบุไวบนหนา
ต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการ
ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลวน้ัน ไมสามารถยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเดินทางได (ยกเวนบาง
สายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู



 

 

เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ทั้งน้ีจะข้ึนอยูกับ
สายการบินเทาน้ัน) 
- บริษัทฯทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัท
ขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหาย
ดังกลาวในระหวางการ ทองเท่ียวนี้ หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถอืวา
ทานสละสิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัว
เครื่องบินขากลับซึง่ยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกบัทางบริษัท
ฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ 
ท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตาม
ความเหมาะสม และสถานการณตาง ๆ ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย 
รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 
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