
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บินด้วยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL) : ขึ�นเครื�องที�สนามบินสุวรรณภูมิ(BKK) 

JL708 BKK(สุวรรณภูม)ิ - NRT(นาริตะ) 08.05 – 16.20 
JL033 HND(ฮาเนดะ) - BKK(สุวรรณภูม)ิ 00.45 – 05.00 

**โหลดกระเป๋าโดยนํ2าหนักไม่เกิน 67 กก.(8 ชิ2น ชิ2นละไม่เกิน 8: กก.)  และถือขึ2นเครืBองบินได้ไม่เกิน F กก. ** 

 

✔รหสัทวัร ์ ll   GSNRT28   >>สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร<์< 



วนัที� + กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินนาริตะ                                                                                    (–/–/D) 
05.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ  สุวรรณภูมิ  กร ุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั 2น 6 

เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน JAPAN AIRLINE โดยมเีจ้าหน้าทีBของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความ
สะดวกตลอดขั 2นตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพืBอเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  
ข้อควรทราบ : ประเทศญีBปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื2อสตัว์ พชื ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมโีทษปรบัและจบั ทั 2งนี2ขึ2นอยู่กบัดุลพนิิจของเจ้าหน้าทีBศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมอืง  

08.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เมืองนาริตะ  ประเทศญี�ปุ่ น  โดยสายการบิน JAPAN 
AIRLINE  เทีBยวบินทีB JL708 

16.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  เมืองนาริตะ ประเทศญี�ปุ่ น (ตามเวลาท้องถิBนเร็วกว่าเมอืงไทย
ประมาณ 8 ชั Bวโมง) หลงัผ่านขั 2นตอนการตรวจหนังสอืเดินทาง และตรวจรบัสมัภาระเรียบร้อย 

คํ�า  บริการอาหาร แบบเซตเบนโตะ  
ที�พกั   TOYOKO INN HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า 
 

วนัที� 2 ล ่องเร ือ ทะเลสาบฮาโกเน – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเท็มบะ พรีเมี�ยม เอาท์เล ็ท                        (B/L/D)                  
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ ล่องเร ือ ทะเลสาบฮาโกเน "เรือทศันาจรชมทะเลสาบฮาโกเน" หรือ "เรือโจรสลดัฮาโกเน่" จะพา

ทุกท่านเทีBยวชมทิวทศัน์ของทะเลสาบอะชิ และแวะจอดตรงท่าเรือทั 2ง : แห่ง ได้แก่ ท่าเรือ TOGENDAI, ท่าเรือ 
HAKONEMACHI และท่าเรือ MOTO-HAKONE โดยใช้เวลาเดินทางรอบทะเลสาบประมาณ 7^ นาที ผ่านจุดชม
วิวต่างๆ เช่น ภูเขาไฟฟูจิ และ "เสาโทริอิแห่งสนัติภาพ" ของศาลเจ้าฮาโกเน  

 
 นําท่านชม ไข่ด ํา (KURO TAMAGO) ให้อายุยนืทีB หุบเขาโอวาคุดานิ (OWAKUDANI) ภูเขาไฟทีBยงัคุกรุ่นมา

หลายพนัปีของเมอืงฮาโกเน ซึBงไข่ดําต้มด้วยนํ2าแร่กํามะถนัทีBผุดขึ2นมา สดํีาของเปลือกไข่ก็มาจากสขีองกํามะถัน      
คนญีBปุ่ นมีความเชืBอว่าการได้กินไข่ดํา b ฟองจะทําให้อายุยืนขึ2นอีก F ปี และทีBนีBยังมีร้านขายของฝาก 



ร้านอาหาร ทีBแต่ละอย่างล้วนทําออกมาเป็นสดํีาหรือทําออกมาเป็นรูปไข่ เช่น ไอศกรีมสดํีา กาชาปองรูปไข่ดํา 
ฯลฯ 

 
เที�ยง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี�ยม เอาท์เล ็ท (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนย์รวมสนิค้าแบรนด์

เนมทั2ง STREET BRAND และ HI-END BRAND ทีBยิBงใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ2 งอย่างจุใจ เช่น MICHEL 
KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , 
DIESEL ,TUMI , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S. T. DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH 
PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDS เป็นต้น 

  
คํ�า          บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร  เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปูทานได้ไม่อ ั �น 
ที�พกั       DADU FUJI RESORT, FUJISAN GARDEN RESORT หรือเทียบเท่า 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วนัที� 3 
 ภูเขาไฟฟูจิช ั �น 5 – พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว - ซากรุะ คาวาคุจิโกะ – หมู่บ้านนํ�าใส โอชิโนะฮคัไค - ชม
เทศกาลทิวลิป ฮามุระ - ชินจุก ุ                                                                                                     (B/L/-)             



นําท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ทีBเรารู้จักกันทั Bวไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ  (MOUNT FUJI) ตั 2งอยู่
ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาทีBมคีวามสูงเหนือจากระดับนํ2าทะเล :,FF7 เมตร ภูเขาทีBมชืีBอเสียง
และเป็นทีBรู้จักไปทั BวโลกในเรืBองความสวยงามทีBธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นสญัลักษณ์
หนึBงของประเทศญีBปุ่ น ทั 2งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีBยวต่างชาติทีBมาเยือนประเทศญีBปุ่นในตลอดทุก
ฤดูกาล ซึBงในปี พ.ศ. 8kk7 ทีBผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รบัการขึ2นทะเบียนเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมอีกด้วย  นําท่านเดินทางขึ2นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ช ั �นที� ]  (ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ mไม่ขึ2น ในกรณีทีB
อากาศไม่เอื2ออํานวย หรือ ทางขึ2นปิด โดยเจ้าหน้าทีB ทีBดูแลทางขึ2นจะเป็นผู้พจิารณาและตดัสินใจเท่านั2น กรณีทีB
ไม่สามารถขึ2นได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ mในการชดเชยเงนิคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได้ชําระค่าใช้จ่าย
ทั 2งหมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิว
โดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสมัผสักบัอากาศทีBบริสุทธิ m เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
เก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื2อสินค้าของทีBระลึกซึBงเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย
บรรยากาศได้อีกด้วย 

 
 นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีBจําลองเรืBองราวของภูเขาไฟฟูจิ 

และท่านจะได้สัมผสักับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรืBองราวต่างๆ ทีBเกีBยวกับการเกิดแผ่นดินไหวทีB
เกิดขึ2นในประเทศญีBปุ่ น เทคโนโลย ีวิวฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติทีBประเทศญีBปุ่นไม่สามารถ
หลีกเลีBยงได้นี2 ให้ท่านอิสระเลือกซื2อของทีBระลึกตามอธัยาศยั 

เที�ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านชม ดอกซากรุะ บริเวณ ทะเลสาบคาวากจุิโกะ (LAKE KAWAGUCHIKO) หนึBงในทีBเทีBยวญีBปุ่ นยอด

ฮิตตลอดกาล ทะเลสาบทีBกว้างใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ อยู่บริเวณเชิงภูเขาไฟ สภาพ
อากาศบริเวณนี2เย็นสบายตลอดปี รายล้อมไปด้วยธรรมชาติทีBอุดมสมบูรณ์ และทิวทศัน์สวยงามตลอดปี ในช่วง
เวลาทีBพลาดไม่ได้เลยทีBจะได้ชืBนชมดอกซากุระบาน คือในช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน จะบาน
สะพรั Bงสวยงามเรียงรายริมทะเลสาบ สามารถชมวิวได้ทั 2งทะเลสาบและภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชดัเจน นับเป็นจุดชม
ซากุระยอดฮิตทีBสุดอีกแห่งหนึBงในญีBปุ่ น(โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายมีนาคมถึงกลางเ ดือน
เมษายน ทั 2งนี2อาจมกีารเปลีBยนแปลงได้ขึ2นอยู่กบัสภาพอากาศ) 



 
นําท่านออกเดินทางต่อไปยงั หมู่บ้านนํ�าใส โอชิโนะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในบริเวณ
ทะเลสาบทั2ง k รอบภูเขาไฟฟูจิ ด้วยวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านสไตล์ญีBปุ่นโบราณ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิสูง
ตระหง่าน และสายนํ2าบริสุทธิ mทีBเกิดจากหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิละลายและไหลลงมารวมกนั 

 
นําท่านเดินทางสู่ ชมทิวลิป HAMURA CITY ในช่วงต้นเดือนเมษายน ดอกทิวลิปจะเริBมบาน สร้างความสดใสไป
ทั Bวพื2นทีBของเมอืง เนืBองจากทีBนีBนิยมปลูกทิวลิปกนั เราจะเห็นดอกทิวลิปขึ2นตามริมถนน ในเขตบ้านเรือนมากมาย 
จากทุ่งนาทีBรกร้างในช่วงฤดูหนาว มาสู่ทุ่งทีBมีดอกทิวลิปกว่า 7^ ชนิดและดอกทิวลิปกว่า 6 แสนต้น สวยราว
สวรรค์บนดิน ดอกทิวลิปจะบานสะพรั Bงในฤดูใบไม้ผลิ ปกติทุกปีจะเริBมจดังานประมาณวันทีB b^ เมษายนถือเป็น
ช่วงเวลาทีBดีทีBสุดทําให้ทีBนีBกลายเป็นจุดท่องเทีBยวทีBผู้คนมาเยีBยมชมให้ความสนใจกันมาก (โดยปกติดอกทิวลิปจะ
บานประมาณกลางเดือนเมษายน ทั 2งนี2อาจมกีารเปลีBยนแปลงได้ขึ2นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

 



 
 นําท่านสู่ ย่านช้อปปิ� งชินจุก ุ (SHINJUKU) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ2 งสินค้ามากมายและ 
เครืBองใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครืBองเล่นเกมส์หรือสนิค้าทีBจะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า 
เสื2อผ้า แบรนด์เนม เสื2อผ้าแฟชั Bนสําหรับวยัรุ่น เครืBองสําอางยีBห้อดงัของญีBปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , 
SK II , SHISEDO และอืBนๆ อีกมากมาย 

   
ค ํ�า    อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื�อสะดวกแก่การท่องเที�ยว 
ที�พกั  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า 
 

เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
วนัที� _ อิสระท่องเที�ยวตามอธัยาศยั                                                                                                       (B/-/-)             



อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ2ง หรือเดินทางสู่สถานทีBท่องเทีBยวอืBน ๆ  โดยมีไกด์คอยให้คําแนะนําในการ

เดินทาง (ไม่มรีถให้บริการ) อาทิ 

 ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั Bนวยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นทีBระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั2นสุนัขแสนรู้

ทีBกลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั Bนสไตล์โตเกียวทีBตึก(b^t) อิจิมารุคิว ทั 2ง

เสื2อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครืBองประดบัและแฟชั Bนชั 2นนําของญีBปุ่นในฤดูต่างๆอืBนๆมากมาย  

 SHISUI PREMIUM OUTLETS อยู่ใกล้กบัสนามบินนาริตะ เปิดให้บริการทุกวนั มแีบรนด์ชั 2นนําของญีBปุ่ นและ

แบรนด์ต่างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า b8^ ร้านค้าเช่น COACH, COACH MEN,DISNEY STORE, 

ISETAN, UGG, G-STAR RAW, BILLABONG, PUMA, GAP, TAKEUCHI KIKUCHI, MICHAEL 

KORS,TOMMY HILFIGER, NEW BALANCE, DIESEL, SAMSONITE, SAMANTHA THAVASA, POLO 

RALPH LAUREN สามารถช้อปได้ตั 2งแต่เวลา b^:^^ - 8^:^^น. ช้อปปิ2งอย่างจุใจกบัสินค้าแบรนด์เนมทีBแหล่ง

รวมสนิค้านําเข้าและสนิค้าแบรนด์ญีBปุ่นโกอินเตอร์มากมาย 

 หรือหากท่านใดมคีวามประสงค์จะ เล ือกซื�อดิสนีย์แลนด์ 1 DAY PASSPORT เพิ�มท่านละ `,abb.- บาท (ไม่

รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญีBปุ่นซึBงเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกทีBสร้างนอก

ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสร้างขึ2นในปี พ.ศ. 8k87 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 7^^ ล้านบาท ให้ท่าน

สนุกสนานกบัเครืBองเล่นนานาชนิด (ไม่จํากดัจํานวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครืBองเล่นตัว

ใหม่จากภาพยนตร์การ์ตูนเรืBองดัง TOY STORY ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจาก

ภาพยนตร์ THE PIRATE OF CARIBBEAN เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน HAUNTED MANTION สัมผัสความ

น่ารกัของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก SMALL WORLD ชมภาพยนตร์สามมติิTHE INVENTION OF THE 

YEAR ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกบัการจบัจ่ายเลือกซื2อสนิค้าทีBระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั 2งยงัจะได้สัมผัส

กับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี2เม้าส์ มินนีBเม้าส์ พร้อมผองเพืBอนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการ

จบัจ่ายซื2อของทีBระลึกน่ารกัในดิสนีย์แลนด์ 

เทียง/คํ�า  อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพื�อสะดวกแก่การท่องเที�ยว 
ที�พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า 
 

เช้า        บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ ว ัดอาซากสุะ (SENSOJI TEMPLE) วัดทีBได้ชืBอว่าเป็นวดัทีBมคีวาม

ศกัดิ mสทิธิ m และได้รบัความเคารพนับถือมากทีBสุดแห่งหนึBงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน  อิ
มทองคําทีBศกัดิ mสทิธิ m ขนาด k.k เซนติเมตร ซึBงมกัจะมผีู้คนมากราบไหว้ขอพรเพืBอความเป็นสิริมงคลตลอดทั2งปี 
ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นทีBต ั 2งของโคมไฟยกัษ์ทีBมขีนาดใหญ่ทีBสุดในโลกด้วยความสูง 6.k เมตร ซึBงแขวนห้อย
อยู่ ณ ประตูทางเข้าทีBอยู่ด้านหน้าสุดของวดั ทีBมีชืBอว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตวัวิหารทีB
ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา มชืีBอว่า ถนนนากามิเซะ (NAKAMISE ROAD) ซึBงเป็นทีBต ั 2งของร้านค้า ขาย

วนัที� ] 
  วดัอาซากซุะ - ถนนนากามิเซะ - ชมซากรุะที�อ ูเอโนะ พาร์ค - ฮาราจุก ุ- ชิบุย่า - โอไดบะ -                   

สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                  (B/–/–)                 



ของทีBระลึกพื2นเมอืงต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจทีBระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้
เลือกซื2อเป็นของฝากของทีBระลึก  

 
น ําท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ (UENO PARK) เรียกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ทีBถ้ามา
แถวๆย่านอุเอะโนะรบัรองว่ามาแล้วไม่ใช่นั Bงพกัผ่อนเพลินๆเฉยๆแน่นอน เพราะสวนสาธารณะแห่งนี2ไม่ใช่แค่
เพยีงสวนธรรมดาๆนะคะ แต่ข้างในบอกเลยว่าครบเครืBองมากๆ โดยภายในมทีั 2งวดั ศาลเจ้า ทะเลสาบ และสวน
สตัว์ มตี้นไม้มากมาย ให้บรรยากาศร่มรืBนจึงเป็นสถานทีBทีBชาวโตเกียวนิยมมาพกัผอ่นกนั ช่วงปกติทีBว่าคนนิยม
มาแล้วบอกเลยว่าจะพคีสุดๆก็ช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกๆปี (โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือน
มนีาคมถึงต้นเดือนเมษายน ทั 2งนี2อาจมกีารเปลีBยนแปลงได้ขึ2นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 
นําท่านเดินทางช้อปปิ2ง ย่านฮาราจูก  ุแหล่งรวมเสื2อผ้า เครืBองประดบั รองเท้า ของวยัรุ่นญีBปุ่น หากคุณคือคนทีB

กําลงัมองหาซื2อเสื2อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื2อเสื2อผ้าแนว COST PLAY ท่านยงัสามารถหาได้จากทีB นีB

อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวยัรุ่นญีBปุ่นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ทีBนีBได้ จะมวียัรุ่นญีBปุ่นน่ารกัๆ เดิน

กนัเต็มถนนเหมอืนกบัถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั2นแล้ว ท่านยงัได้ช้อปปิ2งสนิค้าแบรนด์ดัง

ระดบัโลก อาทิ CHANNEL, DIOR, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ทีBต้องการ

หารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ทีB SHOP นี2มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั 2งยังมีร้านขายตุ๊กตา 

KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารกัไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั 2งยงัม ีSHOP ใหญ่ของ กระเป๋า

สุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื2อ COMME DES GARCONS อีกด้วย  



 
เที�ยง อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื�อสะดวกแก่การท่องเที�ยว 

นําท่านเดินทางสู่ ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั Bนวยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นทีBระลึกกบั “ฮาจิโกะ” 

รูปปั2นสุนัขแสนรู้ทีBกลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรบัหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชั Bนสไตล์โตเกียวทีBตึก(b^t) อิจิ

มารุคิว ทั 2งเสื2อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครืBองประดบัและแฟชั Bนชั 2นนําของญีBปุ่นในฤดูต่างๆอืBนๆมากมาย  
 นําท่านเดินทางสู่ โอไดบะ (ODAIBA) เป็นสถานทีBทีBมสีภาพเป็นเกาะอยู่ตรงบริเวณอ่าวโตเกียว แรกเริBม เกาะนี2

ถูกสร้างขึ2นในสมยัเอโดะเพืBอใช้สําหรับเป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของข้าศึก ต่อมาทางญีBปุ่นได้ทําการ
ถมทะเลเพิBมพื2นทีBของเกาะเพืBอใช้เป็นทีBอยู่อาศัยและสถานประกอบการต่าง ๆ  รวมถึงท่าเรือ จนปัจจุบันมี
โรงแรมและห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เกิดขึ2นมากมายจนกลายเป็นแหล่งท่องเทีBยวทีBนิยมอีกแห่งหนึBง ถือได้ว่าโอ
ไดบะคือเกาะทีBเกิดจากนํ2ามือมนุษย์เลยทีเดียว และปัจจุบันญีBปุ่ นก็ได้เลือกให้ ย่านโอไดบะเป็นย่านแห่ ง
เทคโนโลยีอีกด้วย พาชม ก ันด ั �ม RX-0 UNICORN ความสูงขนาดสมจริงถึง bt.F เมตร รวมถึงระบบและ
ส่วนประกอบทีBมคีวามซบัซ้อนกว่ารุ่นก่อนทีBนํามาจดัแสดง ยกตวัอย่างเช่น เขาทั 2ง 8 ข้างทีBจะรวมเข้ามาเป็นเขา
เดียวใน UNICORN MODE และจุดแสดงไฟตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทีBมมีากถึง k^ จุด เวลาทีBเปลีBยนร่าง
เป็น DESTROY MODE ทีBจะจดัแสดงในช่วงกลางคืน เรียกได้ว่าอลงัการงานสร้างไม่แพ้รุ่นก่อนเลยทีเดียว 

 
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ) ประเทศญี�ปุ่ น 

00.45 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กร ุงเทพฯ โดยสายการบิน JAPAN AIRLINE  เทีBยวบิน
ทีB JL033 

05.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กร ุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
************************************************* 



อตัราค่าบริการ  

**หากต้องการทํากรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที�ได ้** 

ข้อสําคญั  
- อตัรานี2ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิBน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง b ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 8 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั 2งนี2ท่าน
สามารถให้มากกว่านี2ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี2 ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ mในการ
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีBสนามบิน ในวนัเช็คอิน  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํBากว่า 8^ คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ mในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี�ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า g วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั ̀  ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให้เท่าน ั �น การเสริมเตียงจะขึ2นอยู่กบันโยบายของโรงแรม
นั2นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณีที�ห้อง TRP เต็ม 
ทางบริษัทอาจจะต้องปร ับไปนอนห้องพกัสําหร ับ 1 ท่าน 1 ห้องและสําหรบั 2 ท่าน + ห้อง โดยท่านจะต้อง
ชําระค่าห้องพกัเดี�ยว 

- อตัรานี�เฉพาะนักท่องเที�ยวที�ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน ั �น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิj เร ียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ�มจากราคาท ัวร ์ ท่านละ +bb USD. (เป็น เงินไทยประมาณ ̀ ,200 
บาท)  

- เนื�องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ  และตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น รถ
บสันําเที�ยวสามารถให้บริการวนัละ +b ช ั �วโมง โปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สําคญั!! :  กรณีผ ู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ท ั �งจากที�ด ้านหน้า
เคาน์ เตอร์เช็คอิน  หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิj ไม่ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�จะ
เกิดขึ�นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร ์ที�ท ่านชําระเร ียบร้อยแล้วไม่ว ่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 
 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที�สถานะผ ู้เดินทางเป็น เด็กนัก เร ียน นักศึกษา ครู  ธ ุรกิจขายตรง
เครื�องสําอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ  หรือคณะที�ต ้องการ ให้เ พิ� มสถานที�ขอดูงาน กรุณาติดต่อ แ จ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าที�เพื�อทําราคาให้ใหม่ทุกคร ั �ง  

อตัราค่าบริการนี�รวม 
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครืBองบิน (ตั yว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั 2นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีนํ2 ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

วนัที�เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด ี�ยว 

bo – +` เมษายน a]pp 61,999 8,500 

br – +_ เมษายน a]pp 63,999 8,500 

ในกรณีที� JOIN LAND (ไม่ใช้ต ั sวเครื�องบิน) ราคาท่านละ 27,500 บาท  
ไม ่ม ีราคาเด็ก สําหรบัเด็กอายุไม ่ถึง a ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ +b,bbb บาท (ไม ่มทีี�น ั �งบนเครื�องบิน) 



เปลีBยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีBยวใด เทีBยวหนึBง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีBเป็นกรณีพเิศษ ทางบริษัทของสงวนสทิธิ m
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีBเกิดขึ2นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยนํ2าหนักไม่เกิน 67 กก. (8 ชิ2นชิ2นละไม่เกิน 8: กก.) และ ถือขึ2นเครืBองบินได้นํ2าหนักไม่เกิน F 
ก.ก.  

- รถรบัส่งนําเทีBยวตามรายการ 
- ค่าเข้าชมสถานทีBตามทีBระบุในโปรแกรมท่องเทีBยว 
- หวัหน้าทวัร์นําเทีBยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีBระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมทีBพกัระดบัมาตรฐานตามรายการทีBระบุ (พกั 8-: ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั : ท่านจะเป็นเตียงเสริม b ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอืBนๆ ทีBทําให้โรงแรมตามรายการทีBระบุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิ mในการปรบัเปลีBยนโรงแรมทีBพกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าทีBไม่รู้จกักนัมาก่อน 
เช่น กรณีทีBท่านเดินทาง b ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพกัเดีBยวตามทีBระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ k^^,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต
วงเงนิท่านละ b,000,000 บาท  ตามเงืBอนไขของบริษัทประกนัภยั  
 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 
- ค่ามนิิบาร์ในห้องพกั(ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีBระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรบัท่านทีBทานเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารสําหรบัมุสลิม 
- ค่าวีซ่าสําหรบัพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้าม)ี โดยผู้เดินทางต้องทําการยืBนเองเท่านั2น 
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าทําหนังสอืเดินทาง วคัซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น 
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีBกระเป๋าสมัภาระทีBมนํี2าหนักเกินกว่าทีBสายการบินนั2นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีBนั BงบนเครืBองบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทั 2งนี2ขึ2นอยู่กับสาย

การบิน และ รุ่นของเครืBองบินแต่ละไฟล์ททีBใช้บิน ซึBงอาจเปลีBยนแปลงได้อยู่ทีBสายการบินเป็นผู้กําหนด 
- ค่าภาษีนํ2ามนั ทีBสายการบินเรียกเก็บเพิBมเติม หากสายการบินมกีารเก็บภาษีนํ2ามันเพิBม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ m

ในการเรียกเก็บลูกค้า 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีBจ่าย :% 
- อตัรานี2ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิBน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง b ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 8 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั 2งนี2ท่าน
สามารถให้มากกว่านี2ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี2 ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ mในการ
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีBสนามบิน ในวนัเช็คอิน 

- ค่าวีซ่า 
- ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- กรณีที�ไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ทีBมผีลเป็นลบ ต้องตรวจก่อน

เดินทางไม่เกิน F8 ชั Bวโมง และเป็นแบบฟอร์มทีBทางญีBปุ่นกําหนดเท่านั2น ท่านต้องยืBนผลให้กบัทางบริษัท กรณี



เป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพืBอทําการย้ายวนัเดินทาง หรือเก็บ
เครดิตการเดินทาง อาจมกีารเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั 2งนี2ขึ2นอยู่กบันโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่าน ั �น             แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื�อนไขการจอง 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย :^ วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครั 2งทีB b ท่านละ :^,^^^ บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 8 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี2 กรุณาชําระเงนิในวันถดัไป ก่อนเวลา b7.^^ 
น. เท่านั2น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมตัิทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาทีBกําหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงค์จะต้องเดินทางในพเีรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั Bนหมายถึงว่า กรณีทีBมคิีวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิ mไปตามระบบ ตามลําดับ เนืBองจากทุกพีเรียด เรามีทีBนั Bงราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิj เร ียกเก็บค่าบริการ เต็มจาํนวน เท่าน ั �น  
**กรุณาส่งสําเนาพาสสปอร์ตและ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท** 

- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีBเหลืออย่างน้อย 8^ วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีBทีBบริษัท
กําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสทิธิ mยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ mไม่สามารถคืนเงนิมดัจําให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึBงก็ตาม 

- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง bk วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ mในการ
เรียกเก็บค่าทวัร์เต็มจํานวน 100% 

 
เงื�อนไขการยกเลิก และ เปลี�ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั 2งแต่ :^ วนัขึ2นไป คืนเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายทีBเกิดขึ2นจริง *ในกรณีทีBวนัเดินทางตรง

กบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 6^ วนั*  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง bk-8t วนั คืนเงนิ k^%ของค่าทวัร์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําตั yวเครืBองบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอืBนๆ  
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า bkวนั ขอสงวนสทิธิ mไม่คืนเงนิค่าทวัร์ทีBชําระแล้วทั 2งหมด  
- กรณีมเีหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือ

การยกเลิกเทีBยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลืBอนการเดินทางในพเีรียดถัดไปให้กับลูกค้า 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบินและบริษัทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลีBยนแปลงผู้เดินทาง (เปลีBยนชืBอ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 8^ วนั ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าทีBออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึBง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ m
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีBเกิดขึ2นจริงทั 2งหมด ทั 2งนี2ขึ2นอยู่กบัช่วงพเีรียดวนัทีBเดินทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นสําคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าทีBเป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลีBยนแปลงพเีรียดวันเดินทาง (เลืBอนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ mในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีBเกิดขึ2นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั 2งแรก ตามจํานวนครั 2งทีBเปลีBยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั2งสิ2น 

 
หมายเหตุ  



- กรณีทีBท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั yวภายในประเทศ เช่น ตั yวเครืBองบิน , ตั yวรถทัวร์ , ตั yวรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพืBอยนืยนักับเจ้าหน้าทีBก่อนทุกครั 2ง และควรจองบตัรโดยสารภายในทีBสามารถเลืBอนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีทีBสายการบินอาจมกีารปรับเปลีBยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทั 2งนี2ขึ2นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั2น สิBงสําคญั ท่าน
จําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพืBอเช็คอินก่อนเครืBองบิน อย่างน้อย : ชั Bวโมง โดยในส่วนนี2หากเกิดความเสยีหายใดๆ
บริษัทขอสงวนสทิธิ mในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทีBเกิดขึ2นใดๆทั2งสิ2น   

- กรณีทีBออกบตัรโดยสาร (ตั yว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ mในการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึBง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพืBอใช้ในการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย : หรือ k วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์นี2 เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครืBองบินแบบหมู่คณะ (ตั yวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลืBอนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั2น หากต้องการเปลีBยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีBเป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าทีBไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีทีBท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระ
ค่าห้องพกัเดีBยวตามทีBระบุ 

- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 7 เดือน ณ วนักลบั  
- กรณีทีBท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื2อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีBเป็นกรณีพเิศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีBเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีBยวบิน การล่าช้าของสายการ

บิน ภยัธรรมชาติ การเมอืง จลาจล ประท้วง คําสั Bงของเจ้าหน้าทีBรฐั และอืBนๆ ทีBอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัท  

- เมืBอท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึBง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สทิธิ m ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 2งสิ2น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตดัสนิใจหรือให้คําสญัญาใดๆ ทั 2งสิ2นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอีํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั2นกรณีต้องการเปลีBยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง 
(เลืBอนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ mในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ทีBเกิดขึ2นจริงสําหรับการ
ดําเนินการจองครั 2งแรก ตามจํานวนครั 2งทีBเปลีBยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั2งสิ2น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ m ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั2งสิ2น หากเกิดสิBงของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ m
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิBงของไว้ทีBโรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีBท่านต้องการ  

- ขอสงวนสทิธิ mการเก็บค่านํ2ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิBม หากสายการบินมกีารปรบัขึ2นก่อนวนัเดินทาง  
- เนืBองจากการเดินทางท่องเทีBยวในครั 2งนี2 เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บริษัทจึงขอสงวนสทิธิ m ไม่สามารถขอรบัเงนิคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึBงทีBท่านไม่ต้องการได้รับ
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีBท่องเทีBยวใดทีBไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิ mในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึBงให้ท่าน เนืBองจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั 2งหมดแล้ว 



- หากมสีถานทีB ร้านค้าทีBไมส่ามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีBยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี2ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีทีB
จําเป็นจะต้องมค่ีาใช้จ่ายเพิBม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

**เม ื�อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื�อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
 


