
 

 

รหัสทัวร JWT1903754 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน (SL) 
วัดอาซากุสะ   ถนนนากามิเซะ   ผานชมโตเกียวสกายทรี   โอไดบะไดเวอรซิตี ้
เขาที่พัก (ผอนคลายกับการแชออนเซ็น)   สัมผัสหิมะลานสกี   โอชิโนะฮักไก 
ชงชาแบบญี่ปุ�น   มีน้ําด่ืมบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด FREE WIFI ON BUS 
 

 
 



 

 

     โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง     
2 สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ ถนนนา

กามิเซะ-ผานชมโตเกียวสกายทร-ี 
โอไดบะไดเวอรซิตี-้เขาที่พัก (ผอน
คลายกับการแชออนเซ็น) 

   FUJI BOU HOTEL 
หรือเทียบเทา  

 

3 สัมผัสหิมะลานสกี -โอชิโนะฮักไก- 
ชงชาแบบญี่ปุ�น-  
โตเกียว ชอปปم�งชินจูกุ 
 

   TOYOKO INN 
NARITA HOTEL 

หรือเทียบเทา 

4 อิสระทองเที่ยวในกรุงโตเกียว-หรือซื้อ
ทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด   
 

   TOYOKO INN 
NARITA HOTEL 

หรือเทียบเทา 
5 สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง 

กรุงเทพฯ 
 
 

   

 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งสายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 
22.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบินไทยไลออนแอร (SL) สนามบินดอนเมือง พบเจาหนาที่
ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 
และหัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
วันที่ 2  สนามบินนาริตะ- วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ – ผานชมโตเกียวสกายทร-ี 
 โอไดบะไดเวอรซิตี้ *** อาบนํ้าแรเชออนเซ็น *** 
00.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายบิน THAI 

LION AIR เท่ียวบินที่ SL 300 
 

** ไมมีบรกิารอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน แตมีจําหนาย  
ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

(ลูกคาทุกทานสามารถสั่งซ้ืออาหาร-เครื่องดื่ม บนเคร่ืองไดตามอัธยาศัย) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่น่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่น่ังได 
และทางสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได ยกเวน

การซื้อที่นั่งเพ่ิม *** 
สําหรับลูกคาที่ตองการอัพที่นั่งบนเครื่องบนิ สามารถแจงความประสงค 

และขออัพเกรดไดที่หนาเคาเตอรเช็คอินเทานั้น  
 
09.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสู

ที่พัก (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตให
นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษ
ปรบัและจับ***  

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

 นําทานเดินทางสู “มหานครโตเกียว” เพื่อนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ “วัด
อาซากุสะ” วัดที่ไดชื่อวาเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือ
มากที่สุดแหงหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่
ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เมตร ซึ่งมักจะมีผู คนมากราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิริ
มงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนา
สุดของวัด ที ่ม ีช ื ่อวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสู ตัววิหารที่
ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเปนที่ตั้งของราน
คาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา 
พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึกและทาน
สามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของ
กรุงโตเกียว ณ ริมแมนํ ้าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี” (Tokyo Sky 
tree) (ไมรวมคาขึ ้นหอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที ่สูงที ่สุดในโลก 
จากนั้นนําทานเดินทางสู ยานโอไดบะ (Odaiba) เกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงช
อปปم�ง และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและ
เปนที ่นิยมในชวงหลังของป 1990 นอกจากมีสถาปตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู



 

 

มากมายแลว แตก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่สี
เขียว ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา (DiverCity Tokyo Plaza) เปนหางดังอีก
หางหน่ึง ที่อยูบนเกาะโอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของ
จริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางเชน 
กันดั้มคาเฟ� (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ตองไปที่ 
กันดั้มฟรอนท (Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง ไดเวอรซิตี้ไดเวลานําทาน
เขาสูท่ีพัก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2) 
พักที่โรงแรม FUJI BOU HOTEL หรือระดับเดียวกัน ใหทานไดผอนคลายกับ
การ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแช จะทําใหผิวพรรณสวยงามและ
ชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 3 สัมผัสหิมะ ลานสก ี– โอชิโนะฮักไก – ชงชาแบบญี่ปุ�น - ชอปปم�งชินจูกุ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานเดินทางไปที ่ฟูจิเท็น สกีรีสอรท เปนลานสกทีี่มีช่ือเสียง และมีฉากหลัง
เปนภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนกระดานเลื่อนกับ
ลานหิมะขาวโพลนและยังมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย (ราคา
ทัวรไมรวมคาเชาชุดอุปกรณและชุดสําหรบัเลนกิจกรรมตางๆ) (สกีจะเปด
ใหบริการหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) *** กรณีที่ลานสกฟูีจิเท็นไมเปด
ใหบริการทางทัวรขอสงวนสิทธิ์นําพาทุกทานเดินทางไปบริเวณโออิชิ ปารค 
ซึ่งเปนจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจ ิที่อยูริมทะเลสาบคาวากุจิโกะอันงดงาม *** 

 



 

 

หมายเหตุ:  ขอสงวนสิทธิ์ไมเขาในกรณีลานสกีหิมะยังไมพรอมใหบริการตามสภาพอากาศที่
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออากาศไมเอื้ออํานวย หรือลานสกีปด หิมะละลายหรือมี
ปริมาณนอยอยู และสภาพอากาศทางบริษัทไมสามารถคาดการณ  

จากน้ันนําทานเดินทางสู  “หมูบานโอชิโนะฮักไก” (Oshino Hakkai) เปนแหลง
น้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ ใหทานสัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอ
เย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติ โดยในบอน้ํา
ใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวาย
สบายอารมณ อุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยูที่ 
10-12 องศาฯ นอกจากชมแลวก ็ยัง
ม ีน ํ ้าผ ุดจากธรรมชาติใหตักดื ่มตาม
อัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะ
ยังเปนแหลงชอปปم�งสินคาโอท็อปชั้น
เยี่ยมอีกดวยที่หมูบานนี้มีของขึ้นชื่ออยาง โมจิชาเขียวไสถั่วแดงยาง ขนมฮิตที่
หมูบานน้ําศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก จากน้ันนําทานสัมผัสประสบการณพิธีชงชาแบบ
ญี่ปุ�น ใหทานไดทดลองชงชาดวยตัวทานเองและอิสระใหทานเลือกซื้อสินคาราคา
ถูกตามอัธยาศัย บริเวณดานหลังของราน ทานสามารถชมวิวทิวทัศนของทะเลสาบ
คาวากูจิโกะและมีภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามอยูเบ้ืองหลัง  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
 จากนั้นนําทานสู ยานชอปปم�งชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง
สินคามากมายและ เครื่องใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส 
หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผา
แฟชั ่นสสําหรับวัยรุ น เครื ่องสําอางยี ่ห อดังของญี ่ป ุ �นไมว าจะเปน KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก TOYOKO INN NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 
 
 



 

 

วันที่ 4 ทัวรโตเกียวดิสนียแลนด หรือ อิสระชอปปم�งเพลิดเพลินในโตเกียว   
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

***อิสระทองเที่ยวเต็มวัน*** ไมมีรถบัสใหบริการ แตมีไกดแนะนําการ
เดินทางใหทาน ทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทางจากไกด เพื่อความ
สะดวกในการเดินทาง 
หรือชอปปم�งในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุน
แหลงชอบปم�ง 

แนะนําสถานทีท่องเที่ยวในโตเกียว (ไมรวมคาเดินทาง หรือคาตัว๋รถไฟ) 
OPTION A: ** ราคาดังกลาวไมรวมบัตรเขา เด็กอายุ 4-11 ป 2,000 บาท 
อายุ 12-17 ป 2,400 บาท อายุ 18 ปขึน้ไป ราคา 2,700 บาท [ราคาอาจมี
การเปลี่ยนแปลง] **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง (ไมรวมคาเดินทาง หรือคา
ตั๋วรถไฟ) โตเกียวดิสนียแลนด เปนสวนสนุกที่มีนักทองเที่ยวตอปเกือบ 20 ลาน
คนตอ ซึ่งมากที่สุดในประเทศญี่ปุ�น และมากเปนอันดับ 2 ของโลก สรางขึ้นโดย
บริษัทผลิตภาพยนตรการตูนวอลทดิสนีย  เปดใหบรกิารในป 1983 ซึ่งเปนสวน
สนุกดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบดวยธีมห
ลัก 7 ธีม โดยตกแตงตามฤดูกาล และมีการเดินขบวนพาเหรดที่สนุกสนาน เชิญ
ทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการ
ผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600 ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบสัมผัส
กับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ 
SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักับ HAUNTED MANSION บานผีสิง, ตื่นเตน
กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรือผจญภัยในป�ากับ 
JUNGLE CRUISE, เท่ียวบานหมีพูหตะลุยอวกาศไปกับ 
BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขาไปอยูใน
โลกแหงจินตนาการกับการตูนที่ทานช่ืนชอบของ WALT 
DISDEY เชน   มกิกี้เมาส, มินนิเมาส, โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือช
อปปم�งซื้อของที่ระลึกภายในวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายท่ี
รอทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มที่ ใหทานไดสนุกสนานตอ
กับเครื่องเลนนานาชนดิอยางจุใจ  



 

 

   OPTION B: อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว  

   สําหรับทานที่เลือกทีจ่ะอิสระในเมืองโตเกียว ทานสามารถสอบถามขอมูลการ
เดินทางจากมัคคุเทศก เพ่ือความสะดวกในการเดินทางหรือชอปปم�งในยานการคา
อันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบปم�งชื่อดัง  

 แนะนําสถานที่ทองเที่ยวในโตเกียว (ไมรวมคาเดินทาง หรือคาตั๋วรถไฟ) 
 ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เปนเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตล
วัยรุนญี่ปุ�น การแตงกายเลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆ  
 โอโมเตะซันโด ราน Kiddyland ศูนยรวมของเลนหลากหลาย นารัก และ
แปลกๆ เหมาะสําหรับเปนของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุกตาบลายด สนูปปم� คิตตี้ คา
แรคเตอรตางๆ หรือ เกมส ของเด็กเลนที่หลากหลายใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อ
หาอยางจุใจ  
 ชิบูยา ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาต่ืนใจกับแฟชัน่
ทันสมัยของหนุมสาวชาวแดนปลาดิบจากรานคามากมาย มากกวา 100 รานคา 
และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เปนสัญลักษณของยานน้ัน  
 สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว จุดชม
ซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว โดยจะมีตนซากุระเรียงรายอยูทั้งสองขางยาวไป
ตามทางเดินภายในสวน มีจํานวนมากกวา 1,000 ตน ทําใหดึงดูดผูคนจํานวน
มากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันวา งานฮานามิ (โดย
ปกติซากุระจะบานชวงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 
 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู
ระหวางสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi 
Station) สินคาหลากหลายชนิดทั ้ง ของสด ของใช เครื ่องสําอาง กระเป�า 
รองเทา เสื้อผาทั้งของญี่ปุ�น และของนําเขาที่สวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหาง
บางรานอาจจะตอราคาเพิ่มไดอีก อาหารทะเล ผลไม ผักสด รานขนมและของกิน
เลน  

จากโรงแรมยานนาริตะ เราสามารถนั่งรถ SHUTTLE BUS ของโรงแรม (กรณี
โรงแรมมีรถบัสใหบริการ) ไปตอรถที่สนามบินนาริตะเขาสูกลางเมืองโตเกียว โดย



 

 

สามารถทําไดหลายวิธี อยางเชน รถไฟ รถโดยสารประจําทาง และ แท็กซี่ ใน
ปจจุบันวิธีที่กําลังเปนที่นิยมคือการนั่งรถไฟ รถไฟฟ�าที่ใหบริการจากสนามบินนาริ
ตะเขาเมืองโตเกียว มีอยูหลักๆ 5 สายดวยกัน ไดแก 
แนะนําวิธีการเดินทางจากนาริตะเขาสูโตเกียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) NARITA EXPRESS (N'EX) – เสนสีแดงตามรูป เดินทางเขาโตเกียวจากทางทิศใต 
ผานจิบะเขาสถานีโตเกียว ใชเวลา 53 นาที แลวขบวนรถจะแยกเปน 2 ตอนตาม
หมายเลขโบกี้ สวนแรกวิ่งขึ้นไปทางเหนือผาน SHINJUKU, OMIYA สวนหลังวิ่งไป
ทาง YOKOHAMA, TOTSUKA, OFUNA คารถอยู ที่  2,940 เยน – 4,180 เยน 
รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วิ่งดวยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
ใหบริการจากหลายๆสถานีในโตเกียวและปริมณฑล ทุกขบวนจะวิ่งผานสถานีโตเกียว 
ซึ่งเปนสถานีที่ขบวนรถจะเชื่อมตอกันหรือแยกจากกัน ปกติแลวขบวนที่มาจากโอฟุนะ
หรือโยโกฮามาจะเชื่อมตอกับขบวนที่มาจากชินจุกุ อิเคะบุคุโระ หรือโอมิยะ กลายเปน
ขบวนเดียวกันวิ่งตอไปจนถึงทาอากาศยานนะริตะ (ผานทาง Sōbu Main Line และ 
สายนาริตะ) 

2)  รถไฟ JR เปนรถไฟธรรมดา – เสนสีเขียว ใชเวลา 80 นาท ีเดินทางไปสถานี 
TOKYO ราคาประมาณ 1,280 เยน 

3)  KEISEI SKYLINER – เสนสีนํ้าเงิน รถดวนของฝم�ง KEISEI เดินทางจากสนามบินนา
ริตะ ผานสถานีนิปโปริ สุดปลายทางที ่อุเอโนะ ใชเวลาเพียง 41 นาที คาโดยสาร



 

 

ประมาณ 2,470 เยน KEISEI SKYLINER วิ่งดวยความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรตอ
ชั ่วโมง SKYLINER มีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ในระหวางชวงเวลา 14.00-
16.00 มีรถวิ่ง 3 เที่ยวตอชั่วโมง กรณีใชบริการ KEISEI LINE สามารถตอรถไฟ JR 
(JR Yamanote Line) ไปยังสถานีตางๆในโตเกียวไดอยางสะดวกสบาย ไมวาจะเปน 
AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA, HARAJUKU 

4)  ACCESS EXPRESS – เสนสีสม เปนรถดวนพิเศษของสาย KEISEI ปลายทางอยู
ที่สถานีอุเอโนะ ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง คาโดยสารประมาณ 1,240 เยน 

5)  KEISEI MAIN LINE – เสนสีฟ�า เปนรถไฟแบบดวน (RAPID SERVICE) วิ่งจาก
สนามบินไปสุดปลายทางที่อุเอโนะ ใชเวลาตั้งแต 60 – 90 นาที คาโดยสารประมาณ 
1,030 เยน 

*อาหารกลางวัน-เย็น อิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง* 

ที่พัก TOYOKO INN NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 

วันที่ 5 สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ  
10.30 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินTHAI LION AIR เท่ียวบินที่ SL 301 

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ช่ัวโมง)  ไมมีบรกิารอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน  
(แตมีจําหนายบนเครือ่ง) 

15.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

*********************** 
โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  
เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป ราคา 10,000 บาท 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)ทานละ 2,000 บาท/
ทริป (ชําระที่สนามบนิดอนเมืองในวันเช็คอิน) 



 

 

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
การจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนดไมสามารถเลือกที่นั่งได ซึ่งทาง

บริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงได ยกเวนการซื้อที่นั่งเพ่ิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการทัวร 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ  

พักหองละ 2-3 ทาน 
พักเด่ียว 
จายเพ่ิม 

01-05 ธันวาคม 2562 18,999 8,900 
02-06 ธันวาคม 2562 19,999 8,900 
03-07 ธันวาคม 2562 25,999 8,900 
06-10 ธันวาคม 2562 27,999 8,900 
08-12 ธันวาคม 2562 22,999 8,900 
09-13 ธันวาคม 2562 22,999 8,900 
10-14 ธันวาคม 2562 23,999 8,900 
11-15 ธันวาคม 2562 21,999 8,900 
12-16 ธันวาคม 2562 21,999 8,900 
13-17 ธันวาคม 2562 21,999 8,900 
16-20 ธันวาคม 2562 21,999 8,900 
18-22 ธันวาคม 2562 21,999 8,900 
19-23 ธันวาคม 2562 24,999 8,900 



 

 

20-24 ธันวาคม 2562 24,999 8,900 
21-25 ธันวาคม 2562 24,999 8,900 
22-26 ธันวาคม 2562 26,999 8,900 
23-27 ธันวาคม 2562 24,999 8,900 
25-29 ธันวาคม 2562 26,999 8,900 
26-30 ธันวาคม 2562 29,999 8,900 
03-07 มกราคม 2563 24,999 8,900 
05-09 มกราคม 2563 22,999 8,900 
07-11 มกราคม 2563 24,999 8,900 
08-12 มกราคม 2563 24,999 8,900 
11-15 มกราคม 2563 23,999 8,900 
12-16 มกราคม 2563 21,999 8,900 
14-18 มกราคม 2563 22,999 8,900 
15-19 มกราคม 2563 23,999 8,900 
16-20 มกราคม 2563 21,999 8,900 
18-22 มกราคม 2563 20,999 8,900 
19-23 มกราคม 2563 22,999 8,900 
20-24 มกราคม 2563 21,999 8,900 
21-25 มกราคม 2563 22,999 8,900 
22-26 มกราคม 2563 22,999 8,900 
23-27 มกราคม 2563 22,999 8,900 
24-28 มกราคม 2563 22,999 8,900 
25-29 มกราคม 2563 22,999 8,900 
26-30 มกราคม 2563 22,999 8,900 
28-01 กุมภาพันธ 2563 22,999 8,900 
29-02 กุมภาพันธ 2563 22,999 8,900 
30-03 กุมภาพันธ 2563 22,999 8,900 
31-04 กุมภาพันธ 2563 22,999 8,900 



 

 

01-05 กุมภาพันธ 2563 21,999 8,900 
02-06 กุมภาพันธ 2563 20,999 8,900 
04-08 กุมภาพันธ 2563 21,999 8,900 
05-09 กุมภาพันธ 2563 24,999 8,900 
06-10 กุมภาพันธ 2563 28,999 8,900 
07-11 กุมภาพันธ 2563 28,999 8,900 
08-12 กุมภาพันธ 2563 27,999 8,900 
09-13 กุมภาพันธ 2563 24,999 8,900 
13-17 กุมภาพันธ 2563 23,999 8,900 
15-19 กุมภาพันธ 2563 23,999 8,900 
17-21 กุมภาพันธ 2563 21,999 8,900 
18-22 กุมภาพันธ 2563 22,999 8,900 
19-23 กุมภาพันธ 2563 22,999 8,900 
20-24 กุมภาพันธ 2563 22,999 8,900 
21-25 กุมภาพันธ 2563 22,999 8,900 
22-26 กุมภาพันธ 2563 21,999 8,900 
23-27 กุมภาพันธ 2563 20,999 8,900 
24-28 กุมภาพันธ 2563 21,999 8,900 
25-29 กุมภาพันธ 2563 21,999 8,900 

26-01 มีนาคม 2563 22,999 8,900 
27-02 มีนาคม 2563 22,999 8,900 
29-04 มีนาคม 2563 21,999 8,900 
01-05 มีนาคม 2563 21,999 8,900 
02-06 มีนาคม 2563 21,999 8,900 
03-07 มีนาคม 2563 23,999 8,900 
04-08 มีนาคม 2563 23,999 8,900 
05-09 มีนาคม 2563 23,999 8,900 
06-10 มีนาคม 2563 23,999 8,900 



 

 

07-11 มีนาคม 2563 22,999 8,900 
09-13 มีนาคม 2563 21,999 8,900 

 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 
20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 



 

 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี) 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 

15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื ่องจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผู ตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 

หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ



 

 

บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน 
การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อน
วันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 
และการจัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถ
เขาไปแทรกแซงได 
 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องต๋ัวเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 
 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  



 

 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก

บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื ่องมาจากการกระทําที ่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน



 

 

ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ �นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผู เดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
สวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

 
 
 
 



 

 

 
บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรบัเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 

 
 


