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SJT 15 # TOKYO – KAWAGUCHIKO BOAT – FREE DAY    (AUG-SEP 2019) 

BY   THAI LION AIR (SL)  
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22.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกTerminal1 ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสาร

ระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR (SL) หมายเลข 8  เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (ไกดท์ัวรแ์นะนําการเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เครือ่งใหม ่ล าใหญ ่มจีอทวี ีบรกิารทกุทีน่ ัง่ (กรุณาเตรยีมหูฟงัสว่นตวั) 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารวา่งเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

รวมน า้หนกัสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กก./ทา่น และสามารถโหลดใตเ้ครือ่ง 20 กก./ทา่น  

(หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ทา่นจะตอ้งท าการซือ้เพิม่) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 : กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง                                                                          (-/-/-)
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00.50 น.  เหนิฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยเทีย่วบนิที ่SL300  บรกิารอาหารวา่ง และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

09.10 น.    เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับ

นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตให ้

นํา อาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ  หลังผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รับกระเป๋าและทําภารกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านขึน้รถโคช้เพือ่

เดนิทางสู ่มหานครโตเกยีว เมอืงทีม่คีวามทันสมัยมากทีส่ดุในโลกเมอืงหนึ่ง แลว้นําท่านนมัสการเจา้

แมก่วนอมิทองคําทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากุสะ วัดที่

ไดช้ือ่ว่ามคีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับ

ถอืมากทีส่ดุแหง่หนึ่งในกรุงโตเกยีว ซึง่มักจะมผีูค้น

มากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี 

ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ี

ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่

แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของ

วัด  

 

 

 

 

ที่มีชื่อว่า “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่

ตัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทอง

คํา มชีือ่ว่า “ถนนนากามเิซะ”ถนนชอ้ป

ป้ิงชือ่ดัง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของ

ที่ ระลกึพืน้เมอืงต่าง ๆ มากมาย อาท ิขนม

นานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจที่

ระลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของ

ฝากของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย    

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั Set Box 
(1)  

 

บา่ย   นําทกุทา่นถา่ยรปูคูก่ับแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมน้ํ่าสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกายทร ี
(Tokyo Sky tree)  หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมที่สูงที่สดุในโลก เปิดใหบ้รกิารเมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 
634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสูงของหอ

กวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มีความสูง 600 
เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต 
ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศน์ของ 

“หอคอยโตเกยีวสกายทร”ีทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนว
หนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก วัดอาซากุ
สะทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเก่าของเอะโดะ 

ใหทุ้กท่านอสิระในการเก็บภาพประทับใจกับคู่กับ
แลนดม์ารก์ของกรงุโตเกยีว  

 
    

วนัที ่2 : สนามบนินารติะ – วดัอาซากสุะ – ถนนนากามเิซะ – หอคอยโตเกยีวสกายทร ี (-/L/D)
 

            – กนัด ัม้โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติ ีโ้ตเกยีว - โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอาทเ์ลต 
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จากนั้นนําท่านชอ้ปป้ิง ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่ง
บันเทงิต่าง ๆ ในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ีชือ่เสยีงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 

นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่มากมาย
แลว้ แตก่็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดม
สมบู รณ์ ขอ งพื้นที่สี เ ขี ย ว  ให ท้่ า นช อ้ป ป้ิ ง ที ่

หา้งสรรพสนิคา้ไดเวอรซ์ติ ีโ้ตเกยีว(DiverCity 
Tokyo Plaza) หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ปรยีบเสมอืน
แลนด์มาร์กของย่านโอไดบะ(Odaiba)ในเมือง

โตเกยีว(Tokyo) สิง่ทีทํ่าใหห้า้งนี้ดังสดุๆตอ้งยกให ้
เจา้หุน่ยนตก์ันดัม้ขนาดใหญ่ยักษ์ทีต่ัง้ตระหง่านอยู่
ดา้นหนา้นี่เองละ่คะ่ เรยีกไดว้า่ถา้มาโอไดบะแลว้ไม่

แวะมาปักหมุดหา้งนี้นี่พลาดอย่างแรง บอกเลยว่า
ขนาดไมไ่ดเ้ป็นสาวกเจา้หุ่นกันดัม้ยังอดทีจ่ะตืน่ตา
ตื่นใจไปดว้ยไม่ไดจ้ริงๆ โดยหา้งสรรพสนิคา้ได

เวอรซ์ติีโ้ตเกยีวไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมือ่ปี 2012 ภายใน
มรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บันเทงิเพยีบ แตท่ีเ่ดน่สดุก็ตรงมสีว่นนทิรรศการเล็กๆอยู่บนชัน้ 7 ใหค้นที่

ชืน่ชอบการต์นูกันดัม้เป็นพเิศษไดม้าชืน่ชมอกี
ดว้ย  หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่โกเทมบะ 
แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้

และสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นทีด่ังไปทั่วโลก พบกับ
คอลเลคชั่ น เสื้อผ า้ ใหม่ล่าสุด  อาทิ MK 
MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 

CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบ
รนด์เนมยี่หอ้ดังไดท้ี่รา้น BALLY, PRADA, 
GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI 

ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง 
TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, 
TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชั่น 

HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 
SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

    
    น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ โรงแรม Asia Hotel Kawaguchiko หรอืเทยีบเทา่    

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พเิศษ อรอ่ยกบัเมนูบุฟเฟต ์ขาปูยกัษ ์(2) 

 

หลังรับประทานอาหารใหท้่านได ้      แช่น า้รอ้น

ออนเซ็นธรรมชาต ิ เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้  

จะทําใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติ และใหผ้วิพรรณสวย(แชค่รัง้ละประมาณ 20 นาท ีไมค่วรเกนิ 1 ชัว่โมง)  
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เชา้   บรกิารอาหารเชา้(3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิบรเิวณช ัน้ 5 โดยรถโคช้  (ขึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ)  

ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิถา่ยภาพทีร่ะลกึกับภเูขาไฟทีไ่ดช้ือ่วา่มสีดัสว่นสวยงาม
ทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟทีย่ังดับไม่สนิท และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญี่ปุ่ นจากดา้นล่างสูบ่นยอด

ปลอ่งเขาดว้ยความสงู 3,776 เมตร) ภูเขาไฟฟูจ ิ

คือ ภูเขาอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น 
และไดก้ลายเป็นสว่นหนึ่งของผลงานศลิปะของ
ชาวญี่ปุ่ น เนื่องดว้ยรูปทรงอันสวยงามและดา้น

มุมทีเ่กอืบจะเท่ากันทุกดา้น ถอืเป็นรูปทรงของ
ภเูขาทีห่าพบไดย้ากในทีอ่ืน่ใดบนโลกนี้ ภเูขาไฟ
ฟูจิยังจัดว่าเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ญีปุ่่ น ซึง่เกดิการปะทคุรัง้สดุทา้ยราว 300 ปีก่อน 
เป็นเหตุใหบ้รเิวณใกลเ้คยีงไดรั้บความเสยีหาย
จากเถา้ถ่านภูเขาไฟ กระนั้นปรากฎการณ์ภูเขา

ไฟเริ่มสงบลงในยุคหลังมานี้  หลายคนจึง
พยายามไตไ่ปใหถ้งึยอดเขาแหง่นี้ในชว่งฤดรูอ้น  

 

 
แลว้นําทา่นเยีย่มชม พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว  ทีจํ่าลองเรือ่งราวของภูเขาไฟฟูจ ิและใหท้่านไดส้ัมผัส

กับความรูส้กึของการจําลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น พพิธิภัณฑแ์ผ่นดนิไหว
คันโตถกูสรา้งขึน้เพือ่ไวอ้าลัยใหแ้กผู่เ้สยีชวีติประมาณ 4 หมืน่คนทีต่อ้งอพยพออกจากบา้นและเสยีชวีติ
ลงจากเหตุไฟไหมห้ลังเกดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่คันโตในปี 

1923 และมีการเซ่นไหวด้วงวญิญาณกว่า 1 แสนคนที่
เสยีชวีติจากการโจมตีทางอากาศครัง้ใหญ่ในโตเกียวหลัง
สงครามโลกครัง้ทีส่องอกีดว้ย 

 จากนัน้นําทา่น เรยีนรูพ้ธิชีงชาตน้ตําหรับแบบฉบับคนญีปุ่่ น 
เพราะถอืไดว้า่ การชงชานั้นคอืเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น
เลยก็ว่าไดด้ว้ยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา 

นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที ่14 ตน้ฉบับของพธิชีงชา และ
ใหท้่านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราว
เกี่ยวกับการพบปะกันในวงสังคมการดื่มและชงชาที่ได ้

แพร่หลายในบรรดาชนชั ้นสูงที่เก ิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่ น 
จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  

 

 
เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั (4) 

 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบคาวากูจ ิ(Kawaguchiko) 

ทะเลสาบทีใ่หญ่เป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทัง้ 5 ที่

อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิและเป็นสถานที่สวยติดอันดับในการ

ถ่ายภาพววิภูเขาไฟฟูจิ ที่นี่ยังเป็นเหมอืนเมอืงสําหรับการ

พักผ่อน สะดวกในการเดนิทางมาท่องเทีย่วเนื่องจาก มทีัง้

โรงแรม เรยีวคัง รา้นอาหาร พพิธิภัณฑ ์นอกจากนี้ บรเิวณ

โดยรอบทะเลสาบสามารถน่ังรถบัสหรอืป่ันจักรยานเก็บภาพ

วนัที ่3 :  ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – เรยีนรูพ้ธิชีงชา                                  (B/L/-)                                                                

– ลอ่งเรอืทะเลสาบคาวากจู ิ– หมูบ่า้นอยิาชโิน ซาโตะ  

(หากตอ้งการเชา่ชุดกโิมโนเดนิถา่ยภาพสุดประทบัใจ กรณุาตดิตอ่เจา้ทีก่อ่นเดนิทาง ชุดละ 600 บาท) 
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บรรยายกาศโดยรอบได ้ ถอืไดว้า่เป็นเสน้ทีใ่กลก้ับภเูขาไฟฟจูมิากทีส่ดุจนเรยีกไดว้่าเป็นประตูสูฟู่จ ิเป็น

จุดชมควา  มงามของภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายววิ ซึง่บรเิวณทะเลสาบจะเนน้ชมววิแนวธรรมชาต ินําทุก

ทา่นลอ่งเรอืภายในทะเลสาบคาวากูจเิพือ่เปลีย่นบรรยากาศการชมววิภเูขาไฟฟจูกิันแบบใกลช้ดิ  

 

หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ(Iyashi no Sato) ตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ี่

เคยเป็นหมูบ่า้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึง่ถูกพายุไตฝุ้่ น

พัดถลม่ในปี 1966 จนกระทัง้ตอ่มาอกี 40 ปี ไดรั้บการบรูณะ

ขึน้ใหมใ่หเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้

ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกับวัฒนธรรมภายใน

หมูบ่า้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลังคาเรอืน ทีไ่ดรั้บการ

ดัดแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร พพิธิภัณฑ ์และแกลเลอรี ่

ซ ึง่แต่ละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือดั ้งเดิมที่

ต่างกัน ทีน่ี่ท่านสามารถเชา่ชดุกโิมโนและเดนิเล่น ถ่ายรูป

เพือ่เก็บบรรยากาศภายในหมูบ่า้น  

หากตอ้งการเชา่ชดุกโิมโนเดนิถ่ายภาพสดุประทับใจ กรุณา

ตดิตอ่เจา้ทีก่อ่นเดนิทาง (ชดุละ 600 บาท) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ โรงแรม HEDISTAR  HOTEL OR SIMILAR  

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

OPTION A : อสิระเพลดิเพลนิในกรุงโตเกยีว เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงใน
ยา่นการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกยีวศูนยร์วมวยัรุ่นแหล่งชอ้บป้ิงชือ่ดงั แนะน าสถานที่

ทอ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

วนัที ่4 : อสิระเต็มวนัใหท้า่นชอ้ปป้ิง หรอื เลอืกซือ้ทวัรด์สินยีแ์ลนด-์ดสินยีซ์ ี                    (B/-/-) 
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ย่านฮาราจูกุ  ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตั วที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลวั์ยรุน่ญี่ปุ่ น การแต่งกาย

เลยีนแบบคาแรคเตอรก์าร์ตูนต่าง ๆโอโมเตะซันโด รา้น 
Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และ
แปลกๆ เหมาะสําหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต 

ตุ๊กตาบลายธ ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอรต์่าง ๆ หรอื เกมส ์
ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หา
อยา่งจุใจ 

 
 

ยา่นชบูิยา่ ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอกีแห่งของมหา

นครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชัน่ทันสมัยของหนุ่ม
สาวชาวแดนปลาดิบ และหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กับ "ฮาจิ

โกะ" รูปป้ันสนัุขแสนรู ้ทีก่ลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติสําหรับ
หนุ่มสาว อัพเดทแฟชั่นจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 
รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้ 

 
 

สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของ

กรงุโตเกยีว จุดชมซากรุะยอดนยิมของกรงุโตเกยีว 
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบ

ตลอดเวลาตัง้อยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และ
สถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลาย
ชนดิทัง้ ของสด ของใช ้เครือ่งสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้

ทัง้ของญีปุ่่ น และของนําเขา้ทีส่ว่นใหญ่จะมรีาคาถกูกวา่ในหา้ง
บางรา้นอาจจะต่อราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด 
รา้นขนมและของกนิเลน่  

 
 
ยา่นชนิจุกุ คอื ยา่นรวมเสน่หท์กุอย่างโดยเป็นทัง้แหล่งชอ้ปป้ิงชัน้นําในโตเกยีว  แหล่งรวมรา้นกนิดืม่

และรา้นอาหารทกุระดับ และแหลง่ทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่ในแหง่เดยีวกัน ทุกท่านจะเพลดิเพลนิกับการจับจ่าย
ซือ้สนิคา้นานาชนิด ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป
ดจิิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ต่าง ๆ กันที่รา้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสําอาง

มากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถกูกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกันแดดชเิซโด ้
แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกับการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนด์
ดังอาทเิช่น LOUIS VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ 

COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทา้หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, 
CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MAR 
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สถานโีตเกยีว สถานีทีม่สีถาปัตยกรรมคลาสสคิอันโดดเดน่ทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานนับตัง้แต ่ค.ศ.1914 
เมือ่มาเยอืนสถานีโตเกยีว ตอ้งมาเยีย่มชมและถา่ยภาพสถานีโตเกยีวในฝ่ัง Marunouchi ซึง่เป็นรูปแบบ
อาคารเดมิจากการออกแบบของ สถาปนกิชาวญีปุ่่ น Kingo Tatsuno เป็นแบบสไตลย์โุรปทีค่ลา้ยคลงึกับ 

สถานีรถไฟ Amsterdam Central แหง่เนเธอแลนด ์เนื่องจากทีน่ี่เคยโดนทิง้ระเบดิจนเสยีหายสถานีจงึ
ถกูสรา้งใหมอ่งิแบบเดมิ ทีค่งความคลาสสคิของสถาปัตยกรรม ภายในสถานีและบรเิวณรอบ ๆ มสีถานที่
น่าสนใจ อาทเิชน่  

1. Tokyo Station Marunouchi Building: แชะภาพสถานีสดุคลาสสคิ 
2. Tokyo Station Gallery: ชมศลิปะภายในสถานี 
3. Tokyo Character Street: สาวกการต์นูสดุฟิน 

4. Tokyo Ramen Street: อิม่อรอ่ยรา้นราเมนชือ่ดัง  
5.  Kitte: หา้งสดุเกข๋วัญใจขาชอ้ป 
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         แผนทีโ่ตเกยีว 

OPTION B : ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ีเพิม่ผูใ้หญ่ทา่นละ 2,700 บาท / 
เด็กต า่กวา่ 12 ปี 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] 
เชญิทา่นพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชทุ้นใน

การกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกับเครือ่งเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN  

 ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ  
 น ัง่เรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE 

 ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 
เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนินี่เมา้ส์

,โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอื ชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอยา่งจุใจและอกีมากมายทีร่อทา่นพสิจูน์ความ
มันสก์ันอยา่งเต็มที ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจุใจ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
เทีย่ง     เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   

ค า่  เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 
 นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม HEDISTAR  HOTEL OR SIMILAR 

 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช็อปป้ิง 

เลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึได ้ภายในสนามบนิ 

10.40 น.  เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL301  บรกิารอาหารว่าง 

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

15.15 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

 

-------- 

 

วนัที ่5 :   สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนเมอืง                                                                    (B/-/-) 
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** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที ่

กอ่นทําการ  เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ ** 

อตัราคา่บรกิาร 

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 25 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

* ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี  10,000 บาท * 

**กรณีเด็กอายุเกนิ 2 ใหค้ดิเป็นผูใ้หญ ่(นบัวนัเกดิจากวนัทีก่ลบัจากญีปุ่่ น)** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่
วา่ดว้ยกรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรด

อา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 

     2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

เดอืนสงิหาคม 

01-05  สงิหาคม 2019 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

05-09  สงิหาคม 2019 18,990.- 6,000.- 14,900.- 

เดอืนกนัยายน 

03-07  กนัยายน  2019 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

09-13  กนัยายน  2019 17,990.- 6,000.- 14,900.- 

19-23  กนัยายน  2019 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

21-25  กนัยายน  2019 16,990.- 6,000.- 14,900.- 

25-29  กนัยายน  2019 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

          27-01  ตลุาคม  2019 19,990.- 6,000.- 14,900.- 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทัวร์

จัดเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น ทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม  (ต ัว๋กรุป๊)  

 ค่าน้ําหนัก กระเป๋าสัมภาระเดนิทางโหลดใตท้อ้งเครื่อง ตามที่สายการบนิกําหนดแต่ละเสน้ทาง  (ไมเ่กนิ

ทา่นละ 20 กโิลกรมัเทา่น ัน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้(ไมเ่กนิทา่นละ 7 กโิลกรมั)  
 คา่ธรรมเนียม น้ํามันเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษีสนามบนิทุกแหง่    

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 
 คา่โรงแรมทีพั่ก ตามทีร่ะบใุนรายการ (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)      

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่พาหนะเดนิทางระหวา่งนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่า
ประกันอบุติเิหตสุําหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบรษัิทประกันฯจะชดใช ้

คา่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสัญญาฯ)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพํานัก  ระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ี

ซา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการทําวซีา่เพิม่ ท่านละ 1,700 บาท** 

  คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

, ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

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

  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหกั้บคนไทย  

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 

ราคาทวัรน์ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

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

วธิกีารช าระเงนิ  
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐาน
การโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจําแลว้เท่านัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง (ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน)  
3. หากท่านทีต่อ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่น

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควร

จดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กั
และต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั  ิ
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การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  

 กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซี(่ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่าง

ใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณอ์ักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่าน

ทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทํา

เรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการ

ชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขการคนื

เงนิคา่บรกิารดังนี้ 

1. ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตอ่เน่ืองตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วันทําการ หรอืกอ่นหนา้นัน้  

2. ยกเลกิการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ทําการ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้  

3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15-30 วัน คดิคา่ใชจ่้าย 50% ของราคาทัวรใ์นทุกกรณี 

4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิค่าทัวร์ทัง้หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ ทาง

บรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารที่ชําระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่

นักท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมัีดจํากับสายการบนิหรือกรุ๊ปที่มกีารการันตคี่ามัด

จําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึง

เที่ยวบนิพเิศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรือค่าทัวรทั์ง้หมด

เนื่องจากคา่ต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ 

เงือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทาง

บรษัิทจะยังคงรักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่สําคัญ 

- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วัีตถุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของ
ประเทศนัน้ๆปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่นอกเหนืออํานาจและความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางส่วนหรือทัง้หมดหากท่านถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนทําใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวรท์่านอื่นๆ รวมถงึไกดจ์ะ
ไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตัวแทนบรษัิทฯจะ

ทําหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะทําการตดิต่อและชว่ยเหลอืท่านเป็นระยะๆ 
- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้  ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัยต่างๆ เช่น การ

ยกเลกิหรอืการลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขัด หรือสิง่ของ
สญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนืออํานาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ที่นั้นๆ ที่จะส่งผลทําให ้
เสยีเวลาในการท่องเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ่้ายทีบ่รษัิทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้  
- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรือบางส่วนใหกั้บ

ท่าน เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถือว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดแลว้  
- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
- ถา้กรุ๊ปทีท่่านจองทัวรไ์ว ้ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจํานวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจํานวนตามที่กําหนดไว ้

หรือสายการบนิแจง้ยกเลกิบนิ ทางบริษัทจะคนืเงินค่าทัวรใ์หท้่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึน้จรงิ  เชน่ คา่ธรรมเนียมในการยนืขอวซีา่ของประเทศที่ท่านจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมที่ท่านเดนิทาง
จะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 
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- อัตราค่าบรกิารคดิคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาต๋ัวเครื่องบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับเปลีย่นค่าบรกิารในกรณีที่มกีารขึน้ราคาค่าต๋ัว เครื่องบนิ ภาษีเดนิทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียม

น้ํามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลวั้นทีค่ณะจะเดนิทาง 
- เนื่องจากต๋ัวเครื่องบนิชุดนี้เป็นต๋ัวราคาพเิศษ (ต๋ัวกรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันที่ที่ระบุไวบ้นหนา้ต๋ัวเท่านั้น จงึ

ไม่สามารถยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้สิน้ และถา้ทางบรษัิทไดดํ้าเนินการออกต๋ัวเครื่องบนิไปแลว้นั้น 

ไม่สามารถยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ที่สามารถเปลี่ยนแปลง
รายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ท่านตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวเครื่องบนิไปแลว้ จะตอ้ง

เสยีคา่ใชจ่้ายในการดําเนนิการ ทัง้น้ีจะขึน้อยูกั่บสายการบนิเท่านัน้) 
- บรษัิทฯทําหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรือบรษัิทขนส่งเมือ่เกดิการ

สูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ 

ท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสทิธิไ์ม่สามารถเรียกรอ้งขอ
คนืคา่บรกิารไดห้ากท่านไม ่เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ต๋ัวเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามา
ขอคืนเงินไดค้่าบรกิารที่ ท่านชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระ

ใหกั้บบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทําใหท้่านไม่ได ้
ท่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการ ที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ไดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

เปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะยดึถือและคํานึงถึง 
ความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 

 

 

 
โปรดอา่นขอ้มลูท ัง้หมดในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


