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23.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  

เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร 

สายการบิน NOK SCOOT ใช้เครื่อง BOEING 777-200 จำนวน 415 ที่นั่ง 

จัดที่นั่งแบบ 3-4-3 

รวมน้ำหนักสัมภาระถือข้ึนเครื่อง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใต้เครื่อง 20 กก./ท่าน 

(หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ท่านจะต้องทำการซื้อเพิ่ม) 

 

วันที่ 1     กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง   

เที่ยวบินขาไป     DMK - NRT XW 102   เวลา 02.45 น. - 10.25 น.   

เที่ยวบินขากลับ  NRT - DMK  XW 101   เวลา 13.55 น. - 19.10 น. 
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02.45 น.   เหินฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XW 102 

10.25 น.       เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน

จะมีโทษจับและปรับ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว นำท่านขึ้นนรถโค้ชเดินทางสู่ มหานคร

โตเกียว เมืองที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง เป็นเมืองที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารที่ดึงดูดนักท่อ งเที่ยวไม่ขาดสาย 

เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (ODAIBA) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงต่างๆในอ่าวโตเกียว นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมาย

แล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกับ เจ้าหุ่นยนต์กันดั้มขนาดใหญ่ยักษ์ ที่ตั้ง

ตระหง่านอยู่ด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิต้ีโตเกียว เปิดบริการในปี 2012 ภายใต้แนวคิด "เมืองแห่งโลกมายา" ห้างสรรพสินค้าที่เปรียบเสมือนแลนด์

มาร์กของย่านโอไดบะ ทั้ง 7 ชั้น มีร้านเส้ือผ้าที่มีชื่อเสียงจากอเมริกา, แบรนด์แฟชั่นหรูหรา, ร้านขายของญี่ปุ่นและแหล่งบันเทิง ไดเวอร์ซิตี้แห่งน้ีมีร้านอเมริกัน 

อีเก้ิล เอาท์ฟิตเตอร์ส/แอรี่ เป็นแห่งแรกในห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่น รวมถึงแบรนด์ระดับโลกอย่าง Old Navy แห่งแรกของญี่ปุ่นจากอเมริกาเหนือ แต่ที่เด่นสุด

คือส่วนนิทรรศการเล็กๆอยู่บนชั้น 7 ให้คนที่ชื่นชอบการ์ตูนกันดั้มได้มาชื่นชม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา  รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ฟู้ดคอร์ทห้างไดเวอร์ซิตี้  

Tokyo Gourmet Stadium เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีที่นั่งกว่า 700 ที่ พร้อมร้านอาหารมีเอกลักษณ์ 13 ร้าน ขอแนะนำอาหารประจำโตเกียว 

ทาเมอิเคน (อาหารญี่ปุ่น/ตะวันตก) โรคุรินชิ (ราเม็งญี่ปุ่น) และคิวรินใหม่ ที่นี่เป็นสถานที่เพอร์เฟ็คสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักการชิมอาหาร  

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองยามานาชิ ดินแดนแห่ง "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายเน่ืองจากล้อมรอบด้วยภูเขา นอกจากน้ีในบรรดา

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของยามานาชิก็มีเมืองน้ำพุร้อนออนเซ็น ให้ท่านได้อิสระผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติ ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอะชิโนะโกะหรือ

ทะเลสาบฮาโกเนะ เป็นทะเลสาบอันเงียบสงบอันมีภูมิทัศน์สวยงามเพราะรายล้อมไปด้วยภูเขาและป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ เรือโจรสลัด คือ เรือโดยสารแบบประจำ

ทางที่แล่นเชื่อมระหว่างท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (Hakone Machi Port) ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ (Motohakone Port) และท่าเรือโทเง็นได (Togendai Port) รวม 

3 แห่ง เรือโจรสลัดมีทั้งหมด 3 แบบ แต่ละแบบมีดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไป เวลาที่เรือโจรสลัดแล่นสวนกันน้ันดูย่ิงใหญ่อลังการมาก เมื่อเรือออกจากท่าเรือโมโตะ

ฮาโกเน่มาสักพักเราจะพบกับทัศนียภาพอันงดงามที่องค์ประกอบสำคัญทั้งหลายมารวมกันอยู่ในฉากเดียวไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟฟูจิ เสาโทริอิสีแดงสดของศาลเจ้าฮา

โกเน่ และทะเลสาบอาชิอันแสนงดงาม เป็นจุดที่ห้ามพลาดถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 2   สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – กันดั้มโอไดบะ + ห้างไดเวอร์ซิตี้ – ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเนะ      (-/-/D)   
ช้อปป้ิงโกเทมบะพรีเมี่ยม เอาท์เลต - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ                                   
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จากน้ันอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเส้ือผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ 

MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื ้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี ่ห ้อดังได้ท ี ่ร ้าน BALLY, PRADA, 

GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประด ับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, 

TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม (1)  
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หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้อิสระ     แช่นำ้แร่ออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและให้ผิวพรรณสวย  

(แช่ครั้งละประมาณ 20 นาท ีไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง 

     นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL หรือ เทียบเท่า 

 
 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหา รของโรงแรม (2)  

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 เป็นทั้งจุดชมวิวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว และจุดเริ่มต้นในการเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิสำหรับบรรดานักปีนเขา 

ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิถูกแบ่งออกเป็น 10 สถานี หรือ10 ระดับตามเส้นทางในการปีนขึ้นไปสู่ยอดเขา เน่ืองจากระบบการคมนาคม

ที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ในปัจจุบันรถบัสสามารถวิ่งขึ้นมาได้ถึงบริเวณชั้นที่ 5 ส่งผลให้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่ องเที่ยวที่ต้องการขึ้นมาชม 

ภูเขาไฟฟูจินั้นเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ราว 3,776 เมตร ระเบิดครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2250 (ค.ศ. 1707) ยุคเอะโดะ ภูเขาฟูจิมีชื่อในภาษาญี่ปุ่น

ว่า "ฟุจิซัง" องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ภูขาไฟฟูจิเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในวันที 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทำให้ภูเขาไฟฟูจิเป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมแห่งที่ 13 และเป็นมรดกโลกแห่งที่ 17 ของประเทศญี่ปุ่น ตามความเชื่อที่ว่าภูเขาเป็นที่ศักดิ์สิทธ์ิ ทำให้คนนิยมขึ้นไปบนฟูจิเพื่อชมวิวสวยๆและขอพร

จากส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ นำท่านสักการะ ศาลเจ้าโคมิทาเกะ ศาลเจ้าในลัทธิชินโต ซ่ึงประดิษฐานเทพเจ้าแห่งการเปิดทางอยู่ ตลอดทางเข้าศาลเจ้าเรียงรายได้ด้วยร้าน

ขนมและร้านขายของที่ระลึก ด้านหลังศาลเจ้าแห่งน้ีมีจุดชมวิวที่มองเห็นเมืองและทะเลสาบคาวากุจิจากมุมสูงด้วย เย่ียมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เป็นตัวแทน

ของการส่งข้อความไปถึงทุกคนให้รับรู้ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภู เขาไฟจากทุกมุม

โลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหวห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจำลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซน

ความรู้ต่างๆและโซนช๊อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและของฝากอีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูป้ิงย่าง (3) เสิร์ฟพร้อมผักสดๆนานาชนิดและน้ำจิ้มรสเด็ดต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ๆ 

จากน้ันนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธ์ิ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ (SENSOJI) วัดน้ีได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธ์ิ และได้รับความเคารพนับ

ถือมากที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ซ่ึงมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และมีความเชื่อที่เล่ืองลือกัน

มานานว่าหากท่านใดที่ได้รับควันจากกระถางธูปจะช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยของร่างกายและบางท่านก้เชื่อว่าจะได้พบเจอกับความโชคดี จึงเห็นคนยืนกวักเอาควัน

ธูปเข้าตัวกันและจะมีบ่อน้ำไว้ชำระร้างส่ิงสกปรกก่อนที่จะเข้าไปในอาคารเพื่อสักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิมต่อไปและถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่

กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ถนนช็อปปิ้งชื่อดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น 

รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 

 

 

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ + ถนนนากามิเซะ – อิบารากิ    (B/L/-) 

สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค   
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เดินทางสู่ เมืองอิบารากิ จังหวัดแห่งสีสันใกล้โตเกียวที่เที่ยวได้ทุกฤดู มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีเสน่ห์ในแบบของอิบารากิที่จะต้องจดจำให้ขึ้นใจกับดินแดน

เปลี่ยนสีได้แห่งน้ี มีพื้นที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่แพ้

จังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาคคันโตเลยทีเดียว สัมผัสความสวยงามของ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ HITACHI SEASIDE PARK จุดเด่นของสถานที่แห่งน้ีคือมี

ทุ่งดอกไม้ที่สลับกันมาเบ่งบานตลอดทั้งปีในแบบสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียว ถือเป็นสวนที่สามารถมาเที่ยวชมดอกไม้ทั้ง 4 ฤดู และยังมีพื้นที่สำหรับบาร์บีคิว 

กิจกรรมกีฬากลางแจ้ง และปั่นจักรยานด้วย ด้วยเน้ือที่ขนาดกว้างที่จะทำให้ท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามของดอกไม้เหมือนดินแดนในฝันที่พร้อมให้ท่านได้แชะ

ภาพกันอย่างประทับใจกันเลย ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค เป็นอุทยานแห่งชาติและที่ท่องเที่ยวชื่อดังประจำจังหวัดอิบารากิ มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 2 ตาราง

กิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ 7 แอเรีย 

1. เวสต์เอ็นทรานส์แอเรีย (West Entrance Area) ประตูฝั่งตะวันตก มีดอกนาร์ซิสซัสและดอกทิวลิปบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ 

2. ฟอร์เรสต์แอเรีย (Forested Area) พื้นที่ป่าต้นสนแดงและสนดำ และพื้นที่ชุ่มน้ำบึงซาวาดะ (Sawada Spring Water) 

3. มิฮาราชิแอเรีย (Miharashi Area) จุดชมทุ่งดอกเนโมฟีลาและทุ่งโคเคียเต็มเนินสูง 

4. กราสแลนด์แอเรีย (Grassland Area) ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกคอสมอสในฤดูใบไม้ร่วง 

5. ดูนแอเรีย (Dune Area) โซนเนินทรายสัมผัสบรรยากาศริมทะเล และทำกิจกรรมปั้นเครื่องปั้นดินเผาและตกแต่งสวนได้ 

6. เซ้าท์เอนทรานส์แอเรีย (South Entrance Area) ประตูทิศใต้สามารถชมใบไม้เปล่ียนสีของต้นไม้หลากพันธ์ุ 

7. เพลเชอร์การ์เด้นแอเรีย (Pleasure Garden Area) เป็นพื้นที่สำหรับเด็กๆ มีเครื่องเล่นให้เล่นกันด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ีบนเนินมิฮาราชิได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นเดียวกับทุ่งดอกเนโมฟีลา เพราะรูปทรงกลมของพุ่มต้นดูน่ารัก ย่ิงปลูกพร้อมกันในจำนวนเยอะเต็มทุ่ง

ขนาดน้ีย่ิงดูตื่นตา ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมโคเชียที่เริ่มเติบโตจะมีสีเขียว เมื่อถึงช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลส้ม และ

คล่ืนสีแดงของ ดอกโคเชีย (Kochias) ปลิวไสวตามแรงลม ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามและแปลกตาแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ในช่วงฤดู

ใบไม้ร่วงช่วงเดือนตุลาคม ทำให้ได้ความรู้สึกสดชื่นเมื่อได้มอง ชื่อญี่ปุ่นของต้นโคเชียคือ "โฮคิโซ" แปลว่า "หญ้าไม้กวาด" เพราะชาวญี่ปุ่นจะเอาก่ิงก้านของ

ต้นโคเคียมาทำไม้กวาดกันตั้งแต่อดีตน่ันเอง ท่านยังสามารถชม ดอกคอสมอส (Cosmos) ที่จะเริ่มบานตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคม บริเวณตอนล่าง

ของเนินมิฮาราชิจะพบดอกคอสมอสสีแดง ขาว และชมพู บานปะปนกัน เป็นสัญญาณบอกว่าเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง  รวมทั้งในสวนยังมี ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ 

Flower Ring Ferris Wheel เป็นสัญลักษณ์ประจำสวน ในส่วนอาหารเราอยากให้คุณได้ลองชิมคราฟท์เบียร์และสาเก เพราะที่นี่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่

ขึ้นชื่อมากๆอยากให้คุณได้ลองล้ิมชิมรสชาติกัน รับรองว่าท่านจะต้องติดใจในบรรยากาศกันอันสวยงาน ณ ที่แห่งน้ีอย่างแน่นอน  

 

 

 ดอกเนโมฟีลา                        จะบานช่วงปลายเดือนเมษายน ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 

 ดอกโคเชียเขียว                      จะบานช่วงเดือนกรกฎาคม 

 ดอกโคเชียส้ม                        จะบานช่วงปลายเดือนกันยายน ไปจนถึงกลางเดอืนตุลาคม 

 ดอกโคเชียแดง                      จะบานช่วงเดือนตุลาคม 

 ดอกคอสมอส จะบานช่วงเดือนตุลาคม 
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(ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีด้วย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ   เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
 

 

 

วันที่ 4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี            (B/-/-)                                                                                                                                                              

OPTION A  ใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์นำเที่ยว ตลาดปลาซึกิจิ - ช้อปป้ิงฮาราจูกุ - ช้อปป้ิงชิบูย่า – ช้อปป้ิงชินจูกุ 

** เงื่อนไขการใช้รถบัสในวันฟรีเดย์ ** (หมายเหตุ: ราคารถอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเทศกาล) 

  10-15 ท่าน    12,000 เยน /ท่าน 

  16-29 ท่าน    8,000 เยน /ท่าน 

  30 ท่าน ข้ึนไป  6,000 เยน /ท่าน 

OPTION B  อิสระซื้อบัตรดิสนีย์แลนด์ - ดิสนีย์ซี 
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OPTION B : อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว หรือช้อปป้ิงในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่ง 

ช้อบป้ิงชื่อดัง แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว 

ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Fish Market) เปิดทำการมาตั้งแต่ปี 1935 เป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวและเป็นตลาดปลาแห่งหน่ึงที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ

ญี่ปุ่น เปิดให้บริการมายาวนานมากกว่า 80 ปี ถือเป็นรากฐานของวงการอาหารญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจน ส่ิงที่

ขึ้นชื่อของย่านน้ีก็คงหน้ีไม่พ้นร้านอาหารประเภทซูชิหรือพวกปลาดิบ ตลาดปลาซึกิจิมีสินค้ามากมายหลายระดับ ตั้งแต่สาหร่ายทะเลถูกๆไปจนถึงไข่ปลาคาเวียร์

ราคาแพงหรือปลาทูน่าที่ถูกประมูลไปในราคาสถิติโลก ตลาดแห่งน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือตลาดชั้นใน สำหรับการจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ และตลาด

ชั้นนอก ซ่ึงเป็นส่วนของร้านอาหาร รวมถึงร้านผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปต่างๆ ที่เป็นจุดเย่ียมชมหลักของบรรดานักท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆโอโมเตะซันโด ร้าน 

Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่าง ๆ  

ย่านชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบ และหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กับ "ฮาจิ

โกะ" รูปปั้นสุนัขแสนรู้ ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาว อัพเดทแฟชั่นจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่

เป็นสัญลักษณ์ของย่าน  
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OPTION B : ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี ไกด์ให้คำแนะนำเส้นทาง ผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี ราคา 2,500 บาท / เด็กไม่ถึง 2 ปี ไม่เสียค่าตั๋ว (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)  
เชิญท่านพบกับความอลังการซ่ึงเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้

พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ได้รับ "รางวัล Travelers' Choice" ซ่ึงถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของ TripAdvisor 

ที่มอบให้แก่สถานที่ท่องเที่ยวและสถานประกอบการท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีบริการ คุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า "ที่ดทีี่สุด" 

• ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN  

• ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง  

• นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE 

• ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 
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เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)   

เดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) นับว่ามีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงอย่างมากแห่งเมืองนาริตะ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

มากกว่า 1,000 ปี และได้รับการกล่าวถึงอย่างล้นหลามว่าเป็น “นาริตะโนะโอฟุโดซะมะ” สำหรับบูชาพระโพธิสัตว์ฟุโดเมียวโอในวัดแห่งน้ี นอกเหนือจากการ

เย่ียมชมสถานที่อันศักดิ์สิทธ์ิยังจะได้สัมผัสกับการสวดมนต์โกมะ บทสวดมนต์พิเศษบูชาพระโพธิสัตว์ฟุโดเมียวในพิธีกรรมแห่งไฟโกมะ เช่นเดียวกับชะเคียว การ

ฝึกสมาธิโดยการคัดลอกพระคัมภีร์ วัดแห่งน้ีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนามศูนย์รวมพลังแห่งความโชคดีที่รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมและมีป้อมปราการทาง

ประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ รวมไปถึงสถาปัตยกรรมทั้งห้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญโดยรัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันอิสระช้อปปิ้ง อิออนมอลล์ คือห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่เส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่ม สินค้าซักกะ 

(zakka) เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆตลอดจนสินค้าประเภทอาหารและมีบริการกล่องสำหรับแพ็คให้ฟรีด้วย เรียกว่ามีบริการอำนวยความสะดวกให้กับ

นักช้อปจากต่างประเทศอย่างครบครันเลยทีเดียว ภายในมีศูนย์อาหารให้เลือทางระหว่างรอเดินทางไปยังสนามบิน มีร้านอาหารน่าทานมากมาย เช่น ข้าวหน้า

ปลาไหล ราเมน โซบะ เช็ตข้าวญี่ปุ่น ให้ท่านได้อิ่มท้องพร้อมออกเดินทางกันต่อเลย 

 

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างรอขึ้นเครื่องให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน 

13.55 น.    เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT  เที่ยวบินที่ XW 101 

19.10 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  

 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถงึความปลอดภัยของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 5  วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - ช้อปป้ิงอิออนมอล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง      (B/-/-)                                                                                                                                                              

 

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการ   

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน  
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อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

(ราคาต่อท่าน) 

อุณหภูมิเฉลี่ย 

สูงสุด - ต่ำสุด 

09 - 13 พฤษภาคม 2563 19,777 7,900 21℃ - 13℃ 

16 - 20 พฤษภาคม 2563 19,777 7,900 21℃ - 14℃ 

23 - 27 พฤษภาคม 2563 19,777 7,900 22℃ - 15℃ 

30 พฤษภาคม – 03 มิถนุายน 2563 

(วันเฉลิมฯ พระบรมนาชินี) 

19,777 7,900 22℃ - 15℃ 

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2563  

(วันเฉลิมฯ พระบรมนาชินี) 

20,777 7,900 22℃ - 15℃ 

03 - 07 มิถุนายน 2563 

(วันเฉลิมฯ พระบรมนาชินี) 

18,777 7,900 24℃ - 18℃ 

04 - 08 มิถุนายน 2563 18,777 7,900 24℃ - 18℃ 

05 - 09 มิถุนายน 2563  18,777 7,900 24℃ - 18℃ 
06 - 10 มิถุนายน 2563 18,777 7,900 24℃ - 18℃ 

10 - 14 มิถุนายน 2563 18,777 7,900 24℃ - 18℃ 

11 - 15 มถิุนายน 2563 18,777 7,900 24℃ - 19℃ 

12 - 16 มิถุนายน 2563  16,777 7,900 24℃ - 19℃ 

19 - 23 มิถุนายน 2563 18,777 7,900 24℃ - 19℃ 

24 - 28 มิถุนายน 2563 18,777 7,900 24℃ - 19℃ 

15 - 19 กรกฎาคม 2563 19,777 7,900 28℃ - 23℃ 

16 - 20 กรกฎาคม 2563 19,777 7,900 28℃ - 23℃ 

17 - 21 กรกฎาคม 2563 20,777 7,900 29℃ - 23℃ 

18 - 22 กรกฎาคม 2563 19,777 7,900 29℃ - 23℃ 

23 - 27 กรกฎาคม 2563 20,777 7,900 29℃ - 23℃ 

24 - 28 กรกฎาคม 2563  

(วันเฉลิมฯ ร.10) 

21,777 7,900 29℃ - 23℃ 

25 - 29 กรกฎาคม 2563 

(วันเฉลิมฯ ร.10) 

20,777 7,900 29℃ - 23℃ 

29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2563 20,777 7,900 29℃ - 23℃ 

30 กรกฎาคม – 03 สงิหาคม 2563 20,777 7,900 29℃ - 23℃ 

31 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2563 20,777 7,900 29℃ - 23℃ 
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23 - 27 กันยายน 2563 19,777 7,900 25℃ - 19℃ 

24 - 28 กันยายน 2563 19,777 7,900 25℃ - 19℃ 

25 - 29 กันยายน 2563 20,777 7,900 24℃ - 18℃ 

26 - 30 กันยายน 2563 19,777 7,900 23℃ - 19℃ 

30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2563 21,777 7,900 23℃ - 18℃ 

01 - 05 ตุลาคม 2563 21,777 7,900 22℃ - 17℃ 

02 - 06 ตุลาคม 2563  22,777 7,900 22℃ - 17℃ 

03 - 07 ตุลาคม 2563 21,777 7,900 22℃ - 17℃ 

07 - 11 ตุลาคม 2563 21,777 7,900 22℃ - 17℃ 

08 - 12 ตุลาคม 2563 21,777 7,900 22℃ - 17℃ 

09 - 13 ตุลาคม 2563  

(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 

23,777 7,900 22℃ - 17℃ 

10 - 14 ตุลาคม 2563 

(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 

22,777 7,900 22℃ - 16℃ 

14 - 18 ตุลาคม 2563 21,777 7,900 21℃ - 16℃ 

15 - 19 ตุลาคม 2563 21,777 7,900 21℃ - 16℃ 

16 - 20 ตุลาคม 2563  22,777 7,900 21℃ - 16℃ 

17 - 21 ตุลาคม 2563 21,777 7,900 20℃ - 14℃ 

21 -25 ตุลาคม 2563 

(วันปิยมหาราช) 

23,777 7,900 19℃ - 13℃ 

22 -26 ตุลาคม 2563 

(วันปิยมหาราช) 

23,777 7,900 19℃ - 13℃ 

 
 

**จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว 11,990 บาท** 

**ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี 7,990 บาท กรณีเพิ่มเตียงเสริมสำหรบัเด็กให้คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ทุกกรณี** 

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับ และไกด์นำเที่ยว 1,700 บาท /ทริป/ท่าน** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน  

ในกรณีมีผู้เดินทาง 15-24 ท่าน หรือเลื่อนการเดินทาง 
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เงื่อนไขการจองรถรับ-ส่ง สนามบิน 

   - แจ้งการใช้บริการรถรับ-ส่ง สนามบินไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเดินทาง  

   - การรอรับจากที่พัก เจ้าหน้าที่จะรอที่สถานที่นดัหมายเป็นเวลา 30 นาท ีนับจากเวลานัดรับกรณีไม่พบลูกค้า และไม่สามารถติดต่อได้ 

   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปล่อยรถ 

   - กรณีจุดนัดพบที่สนามบิน เจ้าหน้าที่จะรอพบลูกค้าเป็นเวลา 120 นาที นับจากเวลาเครื่องมาถึงสนามบิน กรณีไม่พบลูกค้าและไม่สามารถติดต่อได้ 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปล่อยรถ   - กรณแีจ้งยกเลิก กรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ก่อนวันเดินทาง 

   - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิกรณีเกิดการล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้ารับได้ตามกำหนดอันมีสาเหตุจากการปิดถนน น้ำทว่ม หรือการก่อร้าย 

   - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิลูกค้านำกระเป๋าเดินทางข้ึนรถได้ขนาดไม่เกิน 22 นิ้ว จำนวน 1 ใบ / ท่าน 
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เครื่องฟอกอากาศขนาดพกพา รักษาสิ่งแวดล้อม กรองฝุ่นละออง กลิ่น และคุณสมบัติอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 

1. กรองอากาศ ไออ้อนลบสามารถขจัดละอองฝุ่น ควัน ที่มีขนาดเล็กถึง 0.01um 

2. ปรับค่าคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าให้เป็นกลาง ไออ้อนลบสามารถต้านคล่ืนแม่เหล็กสร้างเกราะป้องกันสายตา-ผิว 

3. ต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย เมื่อไออ้อนลบในอากาศสัมผัสกับเชื้อโรค แบคทีเรีย จะสามารถเข้าไปทำลายโครงสร้าง  

   ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงจนทำเชื้อโรค แบคทีเรียตายในที่สุด ภายใต้สภาพแวดล้อมทีม่ีค่าไออ้อนสูง เชื้อแบคทีเรียสามารถลดลง 90% ข้ึนไป 

4. ใช้ได้ดีกับสภาวะแวดล้อมทีม่ีควันบุหรี่ รัศมีการกรองอากาศ 1 ตารางเมตร ใช้งานง่ายห้อยคอ หรือแขวนไว้หัวเตียงก็ได้ น้ำหนักเบาเพียง 60 กรัม  

  ขนาด6.80x3.80x1.80cm. 

 

เงื่อนไข ข้อควรระวัง และการรับประกัน 

- ชาร์ทแบต 2-3ชม ใช้ได้นาน 24 ชม เวลาชาร์ทจะข้ึนไฟสีแดง ชาร์ทเต็มไฟจะเปล่ียนเป็นสีเขียว เพื่อเป็นการถนอมแบตควรชาร์ทหลังใช้แบตจนหมด  

- รับประกัน 1 ปี (ไมร่วมความเสียหายที่เกิดจากความต้ังใจ หรือตกน้ำ) มีจุดบริการหลังการขายใน จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย 

- มีประจุไฟฟ้าขนาดต่ำ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่พยายามหลีกเล่ียงการสัมผัส พู่ทั้ง2ข้าง และช่องเสียบ USB 

- ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าจัดส่ง สินค้าจัดส่งภายใน 7 วัน หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงิน 
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เงื่อนไขการชำระเงิน  

 - กรุณาชำระเงินมดัจำ 10,000 บาท หลังทำการจองภายใน 3 วัน  

 - การจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน 

 - กรณทีำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 14 วัน กรุณาชำระเงินเต็มจำนวนภายใน 1 วัน 

   หมายเหตุ : ระบบจะทำการตัดที่อัตโนมัติหากไม่ได้รบัเงินภายในวันตามที่กำหนด 

 

เงื่อนไขการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง 

- แจ้งยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนำเที่ยว คืนอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ (หักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงของบริษัทฯ ถ้ามี) 

- แจ้งยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันนำเที่ยว คืนอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ (หักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงของบริษัทฯ ถ้ามี) 

- แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนวันนำเที่ยว ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าบริการ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดเงินค่าธรรมเนียมตัดบัตรที่เกิดข้ึนจริง กรณียกเลิกเดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง กรณียกเลิกเดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน ภายใน 90 วัน (นับจากวันที่เลือกเดินทางเดิม) 

- แจ้งเล่ือนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันนำเที่ยวได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 90 วัน (นับจากวันที่เลือกเดินทางเดิม) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

โดยโปรแกรมและสถานที่ใกล้เคียงกับโปรแกรมทัวร์เดิม ค่ามัดจำสามารถนำไปใช้ภายหลังได้ 

  หมายเหตุ : การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางจะต้องส่งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเซ็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด (Economy Class) ตามเส้นทาง และสายการบินพร้อมน้ำหนักกระเป๋าตามที่ระบุไว้ในรายการ      

  รวมทั้งค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

- ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 

- ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม มินิบาร์ในห้อง ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 

  ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าพาหนะ 

- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับบริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศ หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว และค่าบริการ หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ใน

รายการ หรือถูกปฏิเสธ การเข้า-ออกจากประเทศใดๆ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ใน

การจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทฯ พร้อมการชำระเงินมัดจำ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทฯ เช่น ภัย

ธรรมชาติ การจลาจล การเมือง การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ หรือการบริการของสายการบิน 

เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่ าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี

เชื้อเพลิง การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ (อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทฯ เสนอราคา) 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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7. ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งได้เอง  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัทฯ เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ 

เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทางเจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋า หรือส่ิงของใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 
 
 
 

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว หมายถึงทา่นยอมรบัข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 โปรดอ่านข้อมูลรายการทัวร์ทุกครั้งก่อนทำการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจา้หน้าที่ก่อนทำการจอง 


