
 

 

รหัสทัวร SNT1903295 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว อินเลิฟ สโนว 5 วัน 3 คืน (XW) 
-วัดอาซากุสะ -ถนนนากามิเสะ -โตเกียวสกายทรี -โทเทมมะ เอาทเลต -ทะเลสาบคาวากุจิโกะ  
-กระเชาลอยฟ�า คาชิ คาชิ -แชออนเซ็นธรรมชาติ -ลานสกีฟูจิเท็น หรือ สโนว ทาวน เยติ  
-ศูนยจําลองแผนดินไหว -หมูบานน้ําใส -เรียนรูพิธีชงชาญีปุ่�นตนตํารับ -กันดั้มโอไดบะ  
-หางไดเวอรซิตี้ -สะพานสายรุง -อิสระเต็มวันใหทานชอปปم�ง OPTION A หรือ เลือกซื้อทัวร
ดิสนียแลนด-ดิสนียซี OPTION B 
 
 

 



 

 

 
22.00 น.     คณะพรอมกันที ่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1 
ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน NOK SCOOT  เจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
สายการบิน NOK SCOOT ใชเคร่ือง BOEING 777-200 จํานวน 415 ที่นั่ง 
จัดที่น่ังแบบ 3-4-3 มีบริการอาหารวางเสิรฟทั้งขาไปและขากลบั 
รวมน้ําหนักสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน  
(หากตองการซื้อนํ้าหนักเพ่ิม ทานจะตองทําการซื้อเพ่ิม) 

วันที่ 1 :     กรุงเทพ  สนามบินดอนเมือง  (-/-/)                                                    



 

 

 
02.45 น.  เหินฟ�าสู เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ�นโดยเท่ียวบินที่  XW 102 
10.25 น.    เดินทางถึง สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 
ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)  
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ   
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเป�าและทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว    
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน   Set Box (1) 
นําทานขึ้นรถโคชเพ่ือเดินทางสู มหานครโตเกียว เมืองที่มีความทนัสมัยมากที่สุดในโลกเมือง
หน่ึง ไป นมัสการเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักดิ์สิทธิ์ ณ  วัดอาซากุสะ วัดที่ไดชื่อวามีความ
ศักดิ์สิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบ
ไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวดัยังเปนที่ต้ังของโคมไฟยักษที่
มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง  4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนา
สุดของวัด  ที่มีชื่อวา  “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดษิฐานเจาแม
กวนอิมทองคํา มีช่ือวา “ถนนนากามิเซะ”  ถนนช็อปปم�งชื่อดัง ซึ่งเปนที่ต้ังของรานคาขายของท่ี
ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให
ทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

 
 

 วันที่2 : สนามบินนาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ– โตเกียวสกายทรี                       
– โกเทมบะ เอาทเลต – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – กระเชาลอยฟ�าคาชิ คาชิ  
– แชออนเซ็นธรรมชาติ (-/SB/-) 



 

 

จากน้ัน นําทุกทานถายรูปคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมนํ้าสุมิดะ  หอคอย
โตเกียวสกายทร ีหอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปดใหบริการเม่ือวันที่ 22 
พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง 
ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโต ของ
แคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศนของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนว
หนาสุดสามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุสะที่เต็มไปดวยกลิ่นอายแบบเมืองเกาของ
เอะโดะ ใหทุกทานอิสระในการเก็บภาพประทบัใจกับคูกบัแลนดมารกของกรุงโตเกียว     

 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาทเล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคา
แบรนดญีปุ่�นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเส้ือผาใหมลาสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, 
MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป�าแบรนดเนมยี่หอดังไดที่ราน 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครือ่งประดับ 
และนาฬิกาหรูอยาง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ
รองเทาแฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 



 

 

 
จากน้ันนําทานสู ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เปนทะเลสาบที่เดินทางไปถึงไดงายที่สุดในบรรดา 5 
ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งมีการเช่ือมตอจากโตเกียวดวยรถไฟ และรถบัส พื้นท่ีบริเวณชายฝم�ง
ทิศตะวันออกของทะเลสาบเปนที่พัก และออนเซนท่ีสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามได
อยางชัดเจน 

มุมมองที่ดีที่สุดของภูเขาไฟฟูจิ คือชายฝم�งทางตอนเหนือของทะเลสาบ โดยเฉพาะในชวงฤดู
ใบไมผลิท่ีดอกซากุระจํานวนมากเบงบานประมาณกลางเดือนเมษายน หน่ึงในจุดชมดอกซากุระ
คือพิพิธภัณฑคาวากูจิโกะมิวสิคฟอรเรส และฤดูใบไมรวงประมาณครึ่งเดือนแรกของเดือน
พฤศจิกายนใบไมเปลี่ยนเปนสีแดง สม และเหลืองสลับกัน   



 

 

ตอดวยการนําทานขึ้น กระเชาลอยฟ�าคาชิคาชิ โรปเวย เปนกระเชาลอยฟ�ายอดนิยมอีกหน่ึง
แหงที่จะนํานักทองเที่ยวขึ้นสูจุดชมวิวของบนเขาเทนโจ ซึ่งมีความสูง 400 เมตรเหนือทะเลสาบ
คาวากูจิโกะ เปนจุดที่ทานสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ เมืองฟูจิโยดะ ทะเลสาบคาวากูจิ
โกะแบบ 360 องศา และอาโอกิกาฮาระ ป�าลึกลับที่อยูใกลกับทะเลสาบไซ นอกจากความ
สวยงามของวิวที่จะไดชมบนยอดเขาน้ีแลว ทานยังสามารถพบกับรปูปم�นทานูกิและกระตาย จาก
นิทานพ้ืนเมือง จนมากลายเปนที่มาของช่ือกระเชา และยังมขีองฝากของท่ีสามารถหาซ้ือไดจาก
บริเวณ ภูเขาไฟฟูจิ และภูเขาเทนโจ น้ันมีมากมายที่จะใหทานเลือกซื้อเปนของฝาก เชน โมจิไส
ถั่วแดงชื่อดังที่ใครๆมาถึงตองลองชิม Kitkat รสบลูเบอร่ีชีสเคกที่บรรจุในกลองรูปทรงเขาฟูจิ 
ขนมคุกกี้ไขท่ีทําเปนรูปทรงเขาฟูจิ นอกจากของฝากที่เปนพวกขนมหวานแลวยังมีตุกตามาส
คอตที่เปนสัญลักษณของภูเขาฟูจิ มีลักษณะคลายภูเขาฟูจิสีฟ�าขาว นารักๆ ไวใหนักทองเที่ยวได
ซื้อเปนของฝาก 
 

 
 
คํ่า เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูทีพั่ก ณ  HOTEL TOYOKO INN FUJI KAWAGUCHIKO  หรือ

เทียบเทา 
ใหทานได  แชนํ้ารอนออนเซ็นธรรมชาติ  เพื่อผอนคลายความเม่ือยลา จะทําใหระบบ
หมุนเวียนโลหิต และใหผิวพรรณสวย 
(แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ช่ัวโมง) 
 



 

 

 
เชา  บริการอาหารเชา(2) ณ หองอาหารของโรงแรม   
นําทานเดินทางสู ลานสกีฟูจิเทน หรือ ลานสกีสโนว ทาวน เยติ  ลานสกีฟูจิเทนต้ังอยูบนฐาน
ทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบฟูจิทั้งหาและบนฐานทางตอนใต เปนที่ต้ังของ Snow 
Town Yeti อีกดวย เรียกไดวาเปนอีกหน่ึงลานสกีที่ไปเชาเย็นกลับโตเกียวไดสบายๆเลยละคะ 
คนที่อยากชมวิวดีๆของภูเขาไฟฟูจิน่ีรับรองวาไมผิดหวังคะสกีรีสอรทแหงน้ีมีจุดสูงสุด สูง 
1,500 เมตรจากระดับน้ําทะเล ต่ําสุดสูง 1,300 เมตร ความลาดชันสูงสุด 32 องศานับวา
ระดับที่เหมาะสําหรับเลนสกีมากๆ ระยะทางยาวที่สุด 1,500 เมตรที่น่ังใหบริการทั้งหมด 4 ที่
น่ัง  ที่สําคัญเสนทางใหเลือกเลนทั้งหมด 7 เสนทางแบบวาที่น่ีเล็กพริกขี้หนูจริงๆสําหรับคนเลน
ไมเปนไมเปนปญหาเลย เพราะบริเวณรีสอรทมีพื้นที่ท้ังสําหรับผูเริ่มตนเลนสกีในระยะ 500 
เมตรแรกจะมีความลาดชันตํ่า และไตระดับขึน้ไปเร่ือยๆ รวมถึงพื้นที่สวนขนาดใหญสําหรับเด็ก
เล็ก สามารถเลนรถเล่ือน หรือเรียนรูการเลนสกีขั้นตน 
(ราคานี้ไมรวมอุปกรณการเลนสกี อุปกรณตางๆ และคาขึ้นกระเชา หากทานลูกคาสนใจ 
กรุณาติดตอไกดหรือหัวหนาทัวรที่เดินทางไปกับทัวร) 

 
 
 

วันที่ 3 :  ลานสกีฟูจิเท็น หรือ สโนว ทาวน เยติ  – ศูนยจําลองแผนดนิไหว- หมูบานนํ้าใส                  
– เรียนรูพิธีชงชาญี่ปุ�นตนตํารับ – กันดั้มโอไดบะ - หางไดเวอรซิตี้  
- สะพานสายรุง – ชอปปم�งยานชินไซบาช ิแหลงชอปปم�งที่ใหญทีสุ่ดในโอซากา  
(B/L/-) 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (3) 
 
จากน้ันนําทานเยี่ยมชม ศูนยจําลองแผนดินไหว ที่จําลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทาน
ไดสัมผัสกับความรูสึกของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวทีเ่กิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น นํา
ทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไก หรือ หมูบานน้ําใส เปนแหลงทองเที่ยวที่เหมาะมากๆกับ
สายธรรมชาติ เพราะที่น่ีลอมรอบไปดวยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ กับวิวที่สวยงามมากๆ 
สาเหตุที่ทําใหท่ีน่ีโดงดัง แนนอนวาตองมาจาก  ความใส ของน้ํา ที่บอกไดเลยวาบอน้ําของที่น่ี
น้ัน น้ําใส ไหลเย็น เห็นตัวปลาของจริงคะ วากันวาในอดีตที่น่ีคือเปนทะเลสาบขนาดยักษชื่อวา 
ทะเลสาบอุทสึโกะ เม่ือเวลาผานไป น้ําในทะเลสาบแหงน้ีก็เร่ิมลดนอยลง จนกลายเปนแอง
กระทะ เม่ือน้ําแข็งจากภูเขาไฟฟูจิละลายและซึมลงสูใตดนิจนผานมาถึง 80 ป ก็เร่ิมมีน้ําผุด
ขึ้นมาตามรอยแยกของหิน จนกระทั่งกลายเปนบอน้ําผุดทั้ง 8 บอในหมูบาน ซึ่งชาวญี่ปุ�นเช่ือวา
น้ําในหมูบานแหงน้ีน้ันเปนน้ําสะอาดและมีความศักดิ์สิทธิ์ หากใครไดดื่มน้ําก็จะมีอายุที่ยืนยาว 
ปราศจากโรคภัย โดยเฉพาะหากใครพาคุณพอ คุณแมไป เท่ียวญี่ปุ�นแลวตองลองไปดื่มน้ํา
สะอาดจากภูเขาไฟฟูจิแถมดีตอสุขภาพดวยนะคะ หรือใครอยากจะเอากลับไปฝากเพื่อนๆ หรือ

 
ญาติพี่นองเปนที่ระลึก ภายในบริเวณก็มีขวดขายใหเราสามารถตักกลับบานไดตามสบาย 
จากน้ันนําทาน เรียนรูพิธีชงชาตนตําหรับแบบฉบับคนญี่ปุ�น เพราะถือไดวา การชงชาน้ันคือ
เอกลักษณของประเทศญี่ปุ�นเลยก็วาไดดวยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัตชะ นับตั้งแต
ประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เร่ืองราวเกี่ยวกบัการพบปะกันในวงสงัคมการด่ืมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชัน้สูงที่
เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
 



 

 

 
จากน้ันนําทานชอปปم�ง ยานโอไดบะ คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง และแหลงบันเทิงตาง 
ๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรบัปรุงใหมีช่ือเสียงและเปนที่นิยมในชวงหลังของป 1990 
นอกจากมีสถาปตยกรรมที่สวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวย
ความอุดมสมบูรณของพื้นท่ีสีเขียว ใหทานชอปปم�งที่ หางสรรพสินคาไดเวอรซิตี้โตเกียว 
หางสรรพสินคาท่ีเปรียบเสมือนแลนดมารกของยานโอไดบะ สิ่งที่ทําใหหางน้ีดังสุดๆตองยกให
เจาหุนยนตกันดั้มขนาดใหญยักษที่ต้ังตระหงานอยูดานหนา เรียกไดวาถามาโอไดบะแลวไมแวะ
มาปกหมุดหางน้ีน่ีพลาดอยางแรง บอกเลยวาขนาดไมไดเปนสาวกเจาหุนกันดั้มยังอดที่จะต่ืนตา
ตื่นใจไปดวยไมไดจริงๆ โดยหางสรรพสินคาไดเวอรซิตี้ไดเปดใหบรกิารเมื่อป 2012 ภายในมี
รานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงเพียบ แตทีเ่ดนสุดก็ตรงมีสวนนิทรรศการเล็กๆอยูบนชั้น 7 
ใหคนที่ชื่นชอบการตูนกันดั้มเปนพิเศษไดมาช่ืนชมอีกดวย 

 
 
 
 



 

 

 อิสระทานถายภาพ สะพานสายรุง เรียกไดวาเปนสะพานที่มีความสําคัญแหงหน่ึงของโตเกียว
เลยก็วาได เน่ืองจากถือไดวาเปนเสนทางหลักที่จะเช่ือมตอระหวางเกาะโอไดบะกบักรุงโตเกียว 
โดยสะพานแหงน้ีมีท้ังทางดวน ทางปกติ และทางสําหรับเดินเทาอยูทั้งสองดานไมใชแคมี
ความสําคัญในการใชประโยชนเทาน้ันนะคะ สะพานสายรุงแหงน้ียังเปรียบเสมือนแลนดมารกที่
สําคัญมากๆของอาวโตเกียวที่ไมวาใครถาไดมาตองแวะมาใหได กลางวันที่วาดูสวยแลวบอกเลย
วากลางคืนยิ่งตระการตา ยิ่งเวลาท่ีเปดไฟใหสองสวางไปทั่งแนว นับวาเปนภาพที่สวยงามนาชม
อยางมาก 
คํ่า เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูทีพั่ก ณ HOTEL TOYOKO INN NARITA  หรือเทียบเทา 
 

 
เชา  บริการอาหารเชา(4) ณ หองอาหารของโรงแรม   
OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว หรือชอปปم�งในยานการคาอันทนัสมัยของ
มหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบปم�งช่ือดัง แนะนาํสถานที่ทองเที่ยวในโตเกียว (ไม
รวมคาเดินทาง หรือคาตั๋วรถไฟ) 

วันที่ 4 :   อิสระเต็มวันใหทานชอปปم�ง OPTION A  เลือกซื้อทัวรดิสนียแลนด 
               -ดิสนียซ ี OPTION B   (B/-/-)  

หากตองการใช รถบัส+ไกด เที่ยวตามโปรแกรม OPTION A   
จะตองจายเพ่ิม ทานละ 8,000 เยน 
หากตองการใช รถบัส ไปรับ-สง ตามโปรแกรม OPTION B   
 จะตองจายเพ่ิมทานละ 5,000 เยน   
เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กําหนด ขอสงวนสิทธิ์นํารถออกได 
ตอเม่ือมีผูตองการใชรถตั้งแต 15 ทานขึ้นไป  



 

 

ยานฮาราจูก ุทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เปนเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตลวัยรุนญีปุ่�น การ
แตงกายเลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆโอโมเตะซันโด ราน Kiddyland ศูนยรวมของเลน
หลากหลาย นารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับเปนของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุกตาบลายด สนูปปم� 
คิตตี้ คาแรคเตอรตาง ๆ หรือ เกมส ของเด็กเลนที่หลากหลายใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อหา
อยางจุใจ 
 
ยานชิบูยา ยานวัยรุนชือ่ดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตืน่ตาต่ืนใจกบัแฟชั่นทันสมัย
ของหนุมสาวชาวแดนปลาดิบ และหามุมถูกใจถายภาพคูกับ "ฮาจิโกะ" รูปปم�นสุนัขแสนรู ท่ี
กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาว อัพเดทแฟชั่นจากรานคามากมาย มากกวา 100 
รานคา และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เปนสัญลักษณของยานน้ัน 

 
 
 



 

 

สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของกรุงโตเกียว จุดชมซากุระยอด
นิยมของกรุงโตเกียว 
 
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยูระหวางสถานีอุ
เอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) สินคาหลากหลาย
ชนิดทั้ง ของสด ของใช เครื่องสําอาง กระเป�า รองเทา เสื้อผาทั้งของญี่ปุ�น และของนําเขาที่สวน
ใหญจะมีราคาถูกกวาในหางบางรานอาจจะตอราคาเพ่ิมไดอีก อาหารทะเล ผลไม ผักสด ราน
ขนมและของกินเลน  

 
ยานชินจุกุ คือ ยานรวมเสนหทุกอยางโดยเปนทั้งแหลงชอปปم�งชั้นนําในโตเกียว  แหลงรวมราน
กินดื่มและรานอาหารทุกระดับ และแหลงทองเที่ยวขึ้นช่ือในแหงเดียวกัน ทุกทานจะเพลิดเพลิน
กับการจบัจายซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่น่ี ไมวาจะเปน รานซานริโอะ รานขายเครื่อง
อิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจติอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตาง ๆ กันที่ราน MATSUMOTO 
แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่
ราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาท่ีคนไทยรูจักเปนอยางดี  และสินคา
อ่ืน ๆ  หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา แบรนดดงัอาทิเชน LOUIS VULTTON, 
UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES 
GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทาหลากหลายแบรนดดัง อาทิ NIKE, 
CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน ABC MAR 

 



 

 

แผนที่โตเกียว 

 
 

OPTION B : ซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด หรือ ดิสนียซี เพ่ิมผูใหญทานละ 3,000 
บาท เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป ทานละ 2,000 บาท และเด็ก อายุ ไมเกิน 2 ขวบ ไมเสียคา
ตั๋ว  ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 
เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใช
ทุนในการกอสราง 600 ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลาย
รูปแบบ  

 
 
 
 



 

 

 ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN  
 ระทึกขวัญกบั HAUNTED MANSION บานผีสิง  
 น่ังเรือผจญภัยในป�ากบั JUNGLE CRUISE 
 ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 
เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการกบัการตูนที่ทานช่ืนชอบของ WALT DISDEY เชน มิกกี้เมาส, 
มินน่ีเมาส,โดนัลด๊ัก ฯลฯ หรือ ชอปปم�งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายที่
รอทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มที่ ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ 

 
 
เที่ยง เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย   
คํ่า เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
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เชา  บริการอาหารเชา(5) ณ หองอาหารของโรงแรม   
10.00 น.  นําทานเดินทางสู สนามบินนารติะ  เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  
13.55 น.   เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินที่ XW 101 
19.10 น.   ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
       -------- 
 
 
      

 

วันที่ 5  :   กรุงเทพ  -  สนามบินดอนเมือง       (B/-/-)                   

**หมายเหตุ : โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ, 
การจราจร ,การเมือง,สายการบิน และฤดกูาล 

 



 

 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ 
กอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน ** 
 
อัตราคาบริการ 
 
กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ2-3 

ทาน 
พักเด่ียวเพ่ิม อุณหภูมิเฉลี่ย 

สูงสุด - ตํ่าสุด 
เดือน พฤศจิกายน 2562 - เดือน กุมภาพันธ 2563 
15-19 พฤศจิกายน 2562 17,999.- 6,000.- 17℃ - 10℃ 
09-13   มกราคม 2563 18,777.- 6,000.- 10℃ - 2℃ 
16-20   มกราคม 2563 18,777.- 6,000.- 10℃ - 2℃ 
17-21   มกราคม 2563 18,777.- 6,000.- 10℃ - 2℃ 
23-27   มกราคม 2563 18,777.- 6,000.- 10℃ - 2℃ 
24-28   มกราคม 2563 18,777.- 6,000.- 10℃ - 2℃ 
30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ 2563 18,777.- 6,000.- 10℃ - 2℃ 
12-16    กุมภาพันธ 2563 19,777.- 6,000.- 10℃ - 8℃ 
14-18    กุมภาพันธ 2563 19,777.- 6,000.- 10℃ - 8℃ 
20-24    กุมภาพันธ 2563 19,777.- 6,000.- 10℃ - 8℃ 
21-25    กุมภาพันธ 2563 19,777.- 6,000.- 10℃ - 8℃ 

 
- ราคาไมรวมตั๋ว ลด ทานละ 7,000 บาท 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว    บริษัทฯ 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. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได  
อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

2. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น
ได (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางทีพ่ํานักในประเทศญี่ปุ�น 
(เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืน ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ช้ันประหยัด  เสนทางตามท่ีระบุไวในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป)  

ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นั่งได 
ยกเวนการซื้อที่นั่งเพ่ิม 

 ซื้อที่นั่งเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade 
ที่น่ัง พรอมชําระคาท่ีน่ังไดดังน้ี 
- ที่นั่งช้ัน ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) 
แจงกอนเดินทาง10วัน 
- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง10วัน มีคาใชจายและเงือ่นไข 
ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โซน แถวที ่ ประเภทที่นั่ง Seat Pitch ราคาตอทานตอ
เที่ยว 

โซนเงียบ 21 *Stretch(Front 
Row) 

มากกวา 36 น้ิว 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 35 น้ิว 1,500 บาท 
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 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กนั่ง  
 
 คาน้ําหนัก กระเป�าสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามที่สายการบินกําหนดแตละ
เสนทาง  (ไมเกินทานละ 20 กิโลกรัมเทาน้ัน) ถือข้ึนเครื่องได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม)  
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสญูเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 
 ซื้อน้ําหนักสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง10วนั) มี
คาใชจายดังน้ี 
(ราคาตอทาน ตอเที่ยว) 
เพ่ิม 5 กก. 400 บาท / เพ่ิม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพ่ิม 20กก.1,300 
บาท/เพ่ิม 30กก.2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนชิ้นในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบนน.
สูงสุดได 32กก./ชิ้น 
 คาธรรมเนียม น้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง    
 คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาโรงแรมท่ีพัก ตามท่ีระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)      



 

 

 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ    
 คาอาหารและเครื่องด่ืม ตามที่ระบุในรายการ  
 คาประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 

บาท  (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุ
มากกวา 70 ป ทางบรษิัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ)  
(กรณีสงจอยหนาราน) 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศ
ญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานัก  ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถา
กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา    ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซา
เพ่ิม ทานละ 1,700 บาท** 
  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คา
โทรศัพท คาโทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึง
คาอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอน
การใชบริการ) 
  คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศ
ญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญีปุ่�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 วันทาน
ควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายใน
สวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบรษิัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ 
 กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท
อยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบรกิารดังนี ้
ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ืองตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ  
ยกเลิกการเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบรกิาร 100% ของคาบริการทีช่ําระแลว  
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณ ี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี ท้ังน้ี 
ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนํา
เท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 
 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือกรุปท่ีมี
การการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ัน 
 
เงื่อนไขอื่น ๆ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรกัษาผลประโยชนของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน หากทานถูกเจาหนาท่ี
ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเปน



 

 

เหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม
คืนเงินบางสวนหรือท้ังหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทาน
ไมสามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืน ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบิน
ได จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาท่ี
ประสานงานและเจาหนาที่จะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะ ๆ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุ
สุดวิสัยตาง ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหต,ุ ภัยธรรมชาติ, การนัด
หยุดงาน, การจราจรตดิขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออํานาจการ
ควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาที่น้ัน ๆ ท่ีจะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการ
ทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา คาเสีย
โอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เปนตน  
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวทั้งหมดแลว  
- เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด 
ๆ ทั้งสิ้น 
- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบนิ ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัท
จะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะ
เดินทาง  (ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวซีา) 
- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจบุัน บรษิัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง 
คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได
ปรับขึ้นในชวงใกลวันทีค่ณะจะเดินทาง 
- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชดุน้ีเปนตัว๋ราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบน
หนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท้ังสิ้น และถาทางบริษัทได
ดําเนินการออกต๋ัวเครือ่งบินไปแลวน้ัน ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได 
(ยกเวนบางสายการบิน ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเดินทางได เมื่อทานตองการ
เปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการ
ดําเนินการ ท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับสายการบินเทาน้ัน) 



 

 

- บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบนิ, โรงแรมหรือบริษัท
ขนสงเม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหาย
ดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวา
ทานสละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบรกิารไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัว
เครื่องบินขากลับซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกับทางบริษัท
ฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบรษิัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังนัน้หากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ 
ที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบรกิารไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตาม
ความเหมาะสม และสถานการณตาง ๆ ท้ังน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย 
รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 
 
 
 

โปรดอา่นขอ้มลูท ั�งหมดในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั�ง 


