
 

 
 
 



 

 
 

22.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกTerminal1 ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 
เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) หมายเลข 8  เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวกในการขึ้นเคร่ือง (ไกดท์วัร์แนะน าการเดินทาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายการบิน THAI LION AIR ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 392 ที่น่ัง 
เคร่ืองใหม่ ล าใหญ่ มีจอทวีี บริการทุกที่น่ัง (กรุณาเตรียมหูฟังส่วนตัว) 

จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารว่างเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ 
รวมน ้าหนักสัมภาระถือขึน้เคร่ือง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใต้เคร่ือง 20 กก./ท่าน  

(หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิ่ม ท่านจะต้องท าการซ้ือเพิม่) 
 
 

วนัที ่1 : กรุงเทพ-สนามบนิดอนเมอืง                                                                          (-/-/-)                                                    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00.50 น.  เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ นโดยเที่ยวบินที่ SL300  บริการอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  

09.10 น.    เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เป็นเวลาทอ้งถ่ินเพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) ส าคญั!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์
พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรับ  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋า
และท าภารกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้ น าท่านขึ้นรถโคช้
เพื่อเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองที่มีความทนัสมยั
มากที่สุดในโลกเมืองหน่ึง แลว้น าท่านนมสัการเจา้แม่
กวนอิมทองค าที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วัดอาซากุสะ วดัที่ไดช่ื้อ
ว่ามีความศกัด์ิสิทธ์ิ และได้รับความเคารพนับถือมาก
ที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบ
ไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบ
กบัภายในวดัยงัเป็นที่ตั้งของโคมไฟยกัษท์ี่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู ่ณ 
ประตูทางเขา้ที่อยูด่า้นหนา้สุดของวดั  

 

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

            – กนัด ัม้โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติ ีโ้ตเกยีว - โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอาทเ์ลต 



 

 
 
 

ที่มีช่ือว่า “ประตูฟ้าค  ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวั
วิหารที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีช่ือว่า “ถนน
นากามิเซะ”ถนนช้อปป้ิงช่ือดัง ซ่ึงเป็นที่ตั้ งของร้าน
ค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ มากมาย อาทิ ขนม
นานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้

ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึกตามอธัยาศยั    
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน Set Box (1) 
บ่าย   น าทุ กท่ าน ถ่ าย รูป คู่ กับ แลนด์ม า ร์ กแ ห่ ง ใหม่ของ

กรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี 
(Tokyo Sky tree)  หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูง
ที่สุดในโลก เปิดให้บริการเม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลาย
สถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมี
ความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโท
รอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทศัน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยแีนวหน้า
สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก วดัอาซากุสะที่เตม็
ไปด้วยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ ให้ทุกท่านอิสระในการเก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กของ
กรุงโตเกียว  
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สร้างขึ้นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบนัเทิงต่าง ๆ ในอ่าว
โตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงให้มีช่ือเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
ตั้งอยูม่ากมายแลว้ แต่ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไวด้้วย



 

ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ให้ท่านช้อปป้ิงที่ ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว(DiverCity Tokyo Plaza) 
หา้งสรรพสินคา้ที่เปรียบเสมือนแลนดม์าร์กของยา่นโอไดบะ(Odaiba)ในเมืองโตเกียว(Tokyo) ส่ิงที่ท  าใหห้า้งน้ีดงัสุดๆ
ตอ้งยกใหเ้จา้หุ่นยนตก์นัดั้มขนาดใหญ่ยกัษท์ี่ต ั้งตระหง่านอยูด่า้นหน้าน่ีเองล่ะค่ะ เรียกไดว้า่ถา้มาโอไดบะแลว้ไม่แวะ
มาปักหมุดห้างน้ีน่ีพลาดอยา่งแรง บอกเลยว่าขนาดไม่ไดเ้ป็นสาวกเจา้หุ่นกนัดั้มยงัอดที่จะต่ืนตาต่ืนใจไปดว้ยไม่ได้
จริงๆ โดยหา้งสรรพสินคา้ไดเวอร์ซิต้ีโตเกียวไดเ้ปิดใหบ้ริการเม่ือปี 2012 ภายในมีร้านคา้ ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิง
เพยีบ แต่ที่เด่นสุดก็ตรงมีส่วนนิทรรศการเล็กๆอยูบ่นชั้น 7 ใหค้นที่ช่ืนชอบการ์ตูนกนัดั้มเป็นพิเศษไดม้าช่ืนชมอีกด้วย  
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นที่ดงัไปทัว่
โลก พบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ 
เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ 
เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้
แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

    น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Asia Hotel Kawaguchiko หรือเทียบเท่า    
ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ (2) 
 

หลงัรับประทานอาหารใหท้่านได ้      แช่น ้าร้อนออนเซ็นธรรมชาติ  เพือ่ผอ่นคลายความเม่ือยลา้  
จะท าใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิต และใหผ้วิพรรณสวย(แช่คร้ังละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง)  

 
 
 
 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณช้ัน 5 โดยรถโค้ช  (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ)  

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

– ลอ่งเรอืทะเลสาบคาวากูจ ิ– หมูบ่า้นอยิาชโิน ซาโตะ  

(หากตอ้งการเชา่ชุดกโิมโนเดนิถา่ยภาพสุดประทบัใจ กรณุาตดิตอ่เจา้ทีก่อ่นเดนิทาง ชุดละ 600 บาท) 



 

ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกบัภูเขาไฟที่ไดช่ื้อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก 
ซ่ึงเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และมีความสูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่ นจากดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความ
สูง 3,776 เมตร) ภูเขาไฟฟูจิ คือ ภูเขาอนัเป็นสญัลกัษณ์
ของประเทศญี่ปุ่ น และได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของ
ผลงานศิลปะของชาวญี่ปุ่ น เ น่ืองด้วยรูปทรงอัน
สวยงามและด้านมุมที่เกือบจะเท่ากนัทุกด้าน ถือเป็น
รูปทรงของภูเขาที่หาพบได้ยากในที่อ่ืนใดบนโลกน้ี 
ภูเขาไฟฟูจิยงัจดัว่าเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ญี่ปุ่ น ซ่ึงเกิดการปะทุคร้ังสุดทา้ยราว 300 ปีก่อน เป็น

เหตุให้บริเวณใกลเ้คียงไดรั้บความเสียหายจากเถา้ถ่านภูเขา
ไฟ กระนั้นปรากฎการณ์ภูเขาไฟเร่ิมสงบลงในยคุหลงัมาน้ี หลายคนจึงพยายามไต่ไปใหถึ้งยอดเขาแห่งน้ีในช่วงฤดูร้อน  
แลว้น าท่านเยีย่มชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ที่จ  าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านไดส้ัมผสักบัความรู้สึกของ
การจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผน่ดินไหวที่เกิดขึ้นใน
ประเทศญี่ปุ่ น พพิธิภณัฑแ์ผน่ดินไหวคนัโตถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อไวอ้าลยัให้แก่ผูเ้สียชีวิตประมาณ 4 หม่ืนคน
ที่ตอ้งอพยพออกจากบา้นและเสียชีวติลงจากเหตุไฟ
ไหมห้ลงัเกิดแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่คนัโตในปี 1923 
และมีการเซ่นไหวด้วงวิญญาณกว่า 1 แสนคนที่
เ สียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศคร้ังใหญ่ใน
โตเกียวหลงัสงครามโลกคร้ังที่สองอีกดว้ย 
 จากนั้นน าท่าน เรียนรู้พิธีชงชาตน้ต าหรับแบบฉบบั
คนญี่ปุ่ น เพราะถือไดว้่า การชงชานั้นคือเอกลกัษณ์
ของประเทศญี่ปุ่ นเลยก็วา่ไดด้ว้ยการด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมทัชา นบัตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ตน้ฉบบัของ
พธีิชงชา และใหท้่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกบัการพบปะกนัในวงสงัคมการด่ืมและชงชา
ที่ไดแ้พร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่ น จากนั้นอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของที่ระลึกตามอธัยาศยั  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน (4) 
 



 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิ (Kawaguchiko) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยู่
รอบภูเขาไฟฟูจิและเป็นสถานที่สวยติดอนัดบัในการถ่ายภาพววิภูเขาไฟฟูจิ ที่น่ียงัเป็นเหมือนเมืองส าหรับการพกัผ่อน 

สะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวเน่ืองจาก มีทั้ ง
โรงแรม เรียวคัง ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ นอกจากน้ี 
บริเวณโดยรอบทะเลสาบสามารถนั่งรถบัสหรือป่ัน
จกัรยานเก็บภาพบรรยายกาศโดยรอบได ้  ถือไดว้า่เป็น
เส้นที่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิมากที่สุดจนเรียกได้ว่าเป็น
ประตูสู่ฟูจิ เป็นจุดชมควา  มงามของภูเขาไฟฟูจิใน
หลากหลายวิว ซ่ึงบริเวณทะเลสาบจะเน้นชมวิวแนว
ธรรมชาติ น าทุกท่านล่องเรือภายในทะเลสาบคาวากูจิ
เพื่อเปล่ียนบรรยากาศการชมวิวภูเขาไฟฟูจิกันแบบ

ใกลชิ้ด  
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซา
โตะ(Iyashi no Sato) ตั้ งอยู่ในพื้นที่ที่ เคยเป็นหมู่บา้น
เกษตรกรรมบนชายฝ่ังทิศตะวนัตกของทะเลสาบไซ
โกะ(Lake Saiko) ซ่ึงถูกพายุไตฝุ้่ นพดัถล่มในปี 1966 
จนกระทั้งต่อมาอีก 40 ปี ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้
เป็นแบบดั้งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจ้งให้
ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับวฒันธรรม
ภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลงัคาเรือน 
ที่ ได้ รับการดัดแปลงให้ เ ป็น ร้านค้า  ร้านอาหาร 
พิพิธภัณฑ์ และแกลเลอร่ี ซ่ึงแต่ละหลังก็จะมีความ
เช่ียวชาญในงานฝีมือดั้ งเดิมที่ต่างกนั ที่น่ีท่านสามารถเช่าชุดกิโมโนและเดินเล่น ถ่ายรูปเพื่อเก็บบรรยากาศภายใน
หมู่บา้น  
หากต้องการเช่าชุดกิโมโนเดินถ่ายภาพสุดประทับใจ กรุณาติดต่อเจ้าท่ีก่อนเดินทาง (ชุดละ 600 บาท) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระอาหารค า่ ตามอัธยาศัย 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม HEDISTAR  HOTEL OR SIMILAR  
 

 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปป้ิงในย่านการค้าอันทันสมัย
ของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบป้ิงช่ือดัง แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่า
ต๋ัวรถไฟ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่4 : อสิระเต็มวนัใหท้า่นชอ้ปป้ิง หรอื เลอืกซือ้ทวัรด์สินยีแ์ลนด-์ดสินยีซ์ ี                    (B/-/-) 



 

 
ย่านฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกบัการแต่งตวัที่เป็นเอกลกัษณ์ 
แหวกแนว ตามสไตล์วยัรุ่นญี่ปุ่ น การแต่งกายเลียนแบบ
คาแรคเตอร์การ์ตูนต่าง ๆโอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland 
ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะ
ส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายธ์ สนูปป้ี 
คิต ต้ี  คาแรคเตอ ร์ ต่าง  ๆ  หรือ  เกมส์  ของเด็ก เ ล่นที่
หลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือหาอยา่งจุใจ 

 
 
ย่านชิบูย่า ย่านวยัรุ่นช่ือดังอีกแห่งของมหานครโตเกียว
ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาว
แดนปลาดิบ และหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั "ฮาจิโกะ" รูป
ป้ันสุนัขแสนรู้ ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่ม
สาว อัพเดทแฟชั่นจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 
ร้านคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัที่เป็นสัญลกัษณ์ของยา่น

นั้น 
สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่
ของกรุงโตเกียว จุดชมซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว 
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบ
ตลอดเวลาตั้งอยูร่ะหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และ
สถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) สินคา้หลากหลาย
ชนิดทั้ง ของสด ของใช ้เคร่ืองส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้
ทั้งของญี่ปุ่ น และของน าเขา้ที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าใน
หา้งบางร้านอาจจะต่อราคาเพิม่ไดอี้ก อาหารทะเล ผลไม ้ผกั
สด ร้านขนมและของกินเล่น  
ย่านชินจุก ุคือ ยา่นรวมเสน่ห์ทุกอยา่งโดยเป็นทั้งแหล่งชอ้ปป้ิงชั้นน าในโตเกียว  แหล่งรวมร้านกินด่ืมและร้านอาหาร
ทุกระดบั และแหล่งท่องเที่ยวขึ้นช่ือในแห่งเดียวกนั ทุกท่านจะเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากทีน่ี่ 
ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ต่าง ๆ กนัที่ร้าน 
MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเตา้หู้, โฟมลา้งหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูก
กว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี  และสินคา้อ่ืน ๆ   หรือให้ท่านไดส้นุกกบั
การเ ลือก ซ้ือสินค้า  แบรนด์ดังอาทิ เ ช่น  LOUIS VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY 



 

MIYAKE, เ ส้ือ  COMME DES GARCONS, H&M หรือ เ ลือก ซ้ือรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง  อาทิ  NIKE, 
CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี่ร้าน ABC MAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานีโตเกียว สถานีที่มีสถาปัตยกรรมคลาสสิคอนัโดดเด่นที่มีประวติัศาสตร์ยาวนานนบัตั้งแต่ ค.ศ.1914 เม่ือมาเยอืน
สถานีโตเกียว ตอ้งมาเยีย่มชมและถ่ายภาพสถานีโตเกียวในฝ่ัง Marunouchi ซ่ึงเป็นรูปแบบอาคารเดิมจากการออกแบบ
ของ สถาปนิกชาวญี่ปุ่ น Kingo Tatsuno เป็นแบบสไตล์ยโุรปที่คลา้ยคลึงกบั สถานีรถไฟ Amsterdam Central แห่งเน
เธอแลนด์ เน่ืองจากที่น่ีเคยโดนทิ้งระเบิดจนเสียหายสถานีจึงถูกสร้างใหม่อิงแบบเดิม ที่คงความคลาสสิคของ
สถาปัตยกรรม ภายในสถานีและบริเวณรอบ ๆ มีสถานที่น่าสนใจ อาทิเช่น  

1. Tokyo Station Marunouchi Building: แชะภาพสถานีสุดคลาสสิค 
2. Tokyo Station Gallery: ชมศิลปะภายในสถานี 
3. Tokyo Character Street: สาวกการ์ตูนสุดฟิน 
4. Tokyo Ramen Street: อ่ิมอร่อยร้านราเมนช่ือดงั  
5.  Kitte: หา้งสุดเก๋ขวญัใจขาชอ้ป 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

แผนที่โตเกียว 
OPTION B : ซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็กต ่ากว่า 12 ปี 2,000 
บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 
เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 
600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น  
 
 
 
 
 
 

 

 ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN  
 ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง  
 น่ังเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE 
 ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนที่ท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกก้ีเมา้ส์, มินน่ีเมา้ส์,โดนัลดัก๊ 
ฯลฯ หรือ ชอ้ปป้ิงซ้ือของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยา่งจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพสูิจน์ความมนัส์กนัอยา่งเตม็ที่ ให้
ท่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง      เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
ค า่  เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค า่ตามอัธยาศัย 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั ณ โรงแรม HEDISTAR  HOTEL OR SIMILAR 
 
 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพือ่เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหวา่งนั้นทุกท่านยงัสามารถช็อปป้ิง เลือกซ้ือของฝาก 
ของที่ระลึกได ้ภายในสนามบิน 

10.40 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL301  บริการอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ือง  

15.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ  
-------- 

 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ี 

ก่อนท าการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน ** 
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ 
     2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมต๋ัว 

เดือนสิงหาคม 

01-05  สิงหาคม 2019 19,990.- 16,666.- 6,000.- 14,900.- 

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

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



 

 
การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
* ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  10,000 บาท * 

**กรณเีด็กอายุเกิน 2 ให้คดิเป็นผู้ใหญ่ (นับวันเกดิจากวันที่กลับจากญี่ปุ่ น)** 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใด  ๆ ทั้งส้ิน 
เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าต๋ัวไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพื่อ
ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  

 
หมายเหตุ 1. ต๋ัวเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,666.- 

เดือนกันยายน 

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

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

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

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

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

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

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทัวร์
จัดเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น ทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้



 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป – กลับ ช้ันประหยัด  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  (ต๋ัวกรุ๊ป)  
 ค่าน ้ าหนกั กระเป๋าสมัภาระเดินทางโหลดใตท้อ้งเคร่ือง ตามที่สายการบินก าหนดแต่ละเสน้ทาง  (ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัมเท่าน้ัน) 

ถือขึ้นเคร่ืองได ้(ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม)  
 ค่าธรรมเนียม น ้ ามนัเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทกุแห่ง    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)      
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าพาหนะเดินทางระหวา่งน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ    
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามที่ระบุในรายการ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรับเด็ก

ที่มีอายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายมุากกวา่ 70 ปี ทางบริษทัประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพยีงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ)  (กรณี
ส่งจอยหน้าร้าน) 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ  านกั  ระยะ

สั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีา
เพิม่ ท่านละ 1,700 บาท** 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซกั
รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

  ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
  ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย  

ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ  านกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 
 

ราคาทัวร์นี้ไม่รวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 
ค่าทิป จ านวน 1,500 บาท  *กรุณายื่นค่าทิปให้กบัหัวหน้าทัวร์ทีส่นามบิน (วันแรก) *  

 
วิธีการช าระเงิน  
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและส่งหลกัฐานการโอนเงินใหเ้จา้หนา้ที่ที่ดูแล
เสน้ทาง ที่นัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บ เงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท้ี่เดินทาง (ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน)  



 

3. หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง 
หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น 

การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อน
ก าหนดเน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทีพ่ักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 
 
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพือ่แจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ 
อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพือ่ท  าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบ
อ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงิน
เขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
1. ช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุต่อเน่ืองตอ้งแจง้ยกเลิกก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนัท าการ หรือก่อนหนา้นั้น  
2. ยกเลิกการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ท  าการ คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ช าระแลว้  
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วนั คิดค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายที่ได้

จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การ
จองที่พกั ฯลฯ 

 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น 

เงื่อนไขอื่นๆ 
- รายการทวัร์สามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษทัจะยงัคงรักษา

ผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญั 
- บริษทัฯรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการ

เขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทาง
ต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึงไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ  าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทาง
ตวัแทนบริษทัฯจะท าหนา้ที่ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าชา้ของ
สายการบิน, อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยดุงาน, การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออ านาจ



 

การควบคุมของบริษทัฯ และเจา้หนา้ที่นั้นๆ ที่จะส่งผลท าใหเ้สียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทวัร์ ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายที่บริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบัท่าน เม่ือท่านตกลง
ช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวท้ั้งหมดแลว้  

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

- ถา้กรุ๊ปที่ท่านจองทวัร์ไว ้ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนตามที่ก  าหนดไว ้หรือสายการบินแจง้
ยกเลิกบิน ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ใหท้่าน แต่ทางบริษทัจะขอหกัเงินค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยนืขอวีซ่า
ของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถา้โปรแกรมที่ท่านเดินทางจะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา) 

- อตัราค่าบริการคิดค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนค่าบริการ
ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน ้ ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัรา
แลกเปล่ียนไดป้รับขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดินทาง 

- เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินชุดน้ีเป็นตัว๋ราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดินทางตามวนัที่ที่ระบุไวบ้นหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงใดๆ ทั้งส้ิน และถา้ทางบริษทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้นั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายช่ือผู ้
เดินทางได ้(ยกเวน้บางสายการบิน ที่สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้ เม่ือท่านตอ้งการเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางหลงัจาก
ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้นอยูก่บัสายการบินเท่านั้น) 

- บริษทัฯท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมด
หรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการไดห้ากท่านไม่ เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขา
กลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินไดค้่าบริการที่ ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ
ไดช้ าระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ท  าให้ท่านไม่ไดท้่องเที่ยวพร้อมคณะ
ตามรายการ ที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ไดบ้ริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และ
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือและค านึงถึง ความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 
 
 

โปรดอา่นขอ้มลูท ัง้หมดในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


