
#10645 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน ภูเขาไฟฟูจิ(ช้ัน5)
หมูบานโอชิโนะฮัคไค ชมซากุระที่สวนอูเอโนะ บิน SL
ทัวรญี่ปุน โตเกียว หมูบานโอชิโนะฮัคไค โอวาคุดานิ ชอปปงโกเทมบะเอาตเล็ท
ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) วัดอาซากุสะ ถายรูปโตเกียวสกายทรี ชอปปงชินจูกุ วัดนาริตะ
ซัง ชมซากุระที่สวนอูเอโนะ ยานฮาราจูกุ โอไดบะ อิออนมอลล



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - หุบเขาไขดําโอวาคุดา
นิ - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเล็ต - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน   

FUJISAN RESORT
HOTEL หรือเทียบเทา
ระดับเดียวกัน

3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิธีชงชาญ่ีป ุน - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ -
ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกายทรี -
ดิวตีฟ้รี - ยานชินจูกุ

  

MARROAD
INTERNATIONAL
HOTEL NARITA หรือ
เทียบเทาระดับเดียวกัน

4 วัดนาริตะ - สวนอุเอะโนะ - ฮาราจูกุ - โอไดบะ - อิออนนาริตะ   

MARROAD
INTERNATIONAL
NARITA HOTEL หรือ
เทียบเทาระดับเดียวกัน

5 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 เม.ย. 62 - 25 เม.ย.
62

฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,000

22 เม.ย. 62 - 26 เม.ย.
62

฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - หุบเขาไข
ดําโอวาคุดานิ - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเล็ต - บุฟเฟตปูยักษ -
ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ.

สายการบิน THAI LION AIR ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 392 ท่ีน่ังเครื่องใหม ลําใหญ มีจอทีวี การบริการทุก
ท่ีน่ังจัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารวางเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ (น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม
ตองเสียคาใชจาย)

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน THAI
LION AIR หมายเลข 8 เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน (น้ําหนักกระเปา 20
กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

01.00 น. เหินฟาสูเมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL300 บริการอาหารวาง
พรอมดวยอาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

09.10 น. ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน หลังจากผานขัน้ตอนศุลกากรแลว

จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค ใหทานเจาะลึกตามหาแหลงน้ําบริสุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสถึงอากาศ
บริสุทธิ ์และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีใหเห็นอยูทุกมุม โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายอยางสบาย
อารมณ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

้ ่ ้



จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู หุบเขาโอวาคุดานิ ท่ียังครุกรุนดวยควันจากบอกํามะถันเดือดอยูตลอดเวลา ชมบอน้ําแร
กํามะถันซ่ึงสามารถตมไขใหสุกได โดยชาวญ่ีป ุนมีความเชื่อวาหากไดทานไขดําหน่ึงฟองจะสามารถทําใหอายุยืนยาวขึน้อีก
ประมาณ 7 ปี

หลังจากน้ันใหทานไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชื่อดังท่ี โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาทเล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคา
แบรนดญ่ีป ุนท่ีดังไปท่ัวโลก พบกับคอลเลคชัน่เสื้อผาใหมลาสุด กระเปาแบรนดเนมย่ีหอดัง เครื่องประดับ และสินคาอ่ืนๆ อีก
มาก

ค่ํา

พักท่ี FUJISAN RESORT HOTEL หรือระดับเดียวกัน

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอ่ิมอรอยกับมื้อพิเศษท่ีมีขาปูยักษใหทานไดลิม้ลองรสชาติปู
พรอมน้ําจิม้สไตสญ่ีป ุนอยางจุใจ

หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับ การแชน้ําแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยให
ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

 เชา

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ี
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็น
สนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทัง้ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําทัง้หมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชัน้ของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติทัง้ 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังน้ันคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต

 บาย

เป็นภูเขาไฟในญ่ีป ุนท่ียังคุกรุนอยู มีบอน้ําแรกํามะถันท่ีสามารถตมไขใหสุกได มีจุดเดนท่ี
ไขท่ีตมจะกลายเป็นสีดํา เชื่อวากินไข 1 ฟองจะอายุยืน 7 ปี การเดินทางใชกระเชาของฮา
โกเน

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญ่ีป ุน และแบรนดเนมชัน้นําระดับโลกมาไวดวย
กันท่ีน่ี บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ท่ีเชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหง
ชาติฮาโกเน กับมหานครโตเกียว นับวาเป็นเอาทเลทท่ีใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน เป็นสถานท่ีท่ี
ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ และเต็มอ่ิมไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ แคสถานท่ี
ตัง้ก็ดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวไดเป็นอยางดี

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิธีชงชาญี่ปุน - วัดเซนโซจิ /
อาซากุสะ - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิ
เซะ - โตเกียวสกายทรี - ดิวตี้ฟรี - ยานชินจูกุ

บริการอาหารวาง พรอมดวยอาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ขึน้ชื่อวาเป็นหมูบานแหลงน้ําบริสุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจิทัง้ที จะไมมีเมนูทานเลนรสเลิศไดอยางไรกัน เมื่อทานมาถึงหมูบานโอชิ
โนะฮัคไค ท่ีเต็มเป่ียมไปดวยอากาศบริสุทธิแ์ลว ภายในหมูบานยังมีรานคาขายของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสินคาโอท็อปของหมูบานอีก
มากมาย บริเวณหมูบานซ่ึงรายลอมรอบไปดวยรานอาหารทานเลนตางๆมากมาย สําหรับเมนูท่ีแนะนําน้ีมีชื่อเรียกวา “ยากิคุซะโม
จิ” เป็นแปงเน้ือน ุมสีเขียว ซ่ึงทํามาจากใบโยะโมะงิ เป็นพืชสมุนไพรของญ่ีป ุน สอดดวยไสถัว่แดงบด ยางบนเตาถาน หอมกรุน
ทานรอนๆกับอากาศหนาวๆ รับรองวาฟินสุดๆ

บุฟเฟตปูยักษ

ออนเซน

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม ใหทานไดอ่ิมอรอยกับมื้อพิเศษท่ีมีขาปูยักษ

 FUJISAN RESORT HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

เมนูพิเศษวาไรตีบุ้ฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอัน้

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตัง้ตระหงานอยูเหนือเกาะญ่ีป ุนดวยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล

นําทานขึน้ชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ) ใหทานไดสัมผัส
อากาศอันบริสุทธิบ์นยอดเขาฟูจิ ถายภาพท่ีระลึก กับภูเขาไฟท่ีไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียังดับไม
สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน

นอกจากน้ีดานหลังยังมี ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทัง้ยังเป็นท่ีสําหรับ
บวงสรวงทานเทนกุ วากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย

นําทานเปิดประสบการณใหมกับ พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวยการ
ด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยว
กับการด่ิมและชงชา

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูโตเกียว นําทานชม วัดอาซากุสะ วัดท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแม
กวนอิมทองคํา นอกจากน้ันทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบริเวณ
ประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซ้ือเครื่องรางของขลังไดภายในวัด

้ ่ ่ ่ ่



หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปป้ิงท่ีม ีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของ
ขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญ่ีป ุน มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพ่ือลิม้ลองกับรสชาดสุดแสนอรอย

นําทานเก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo
Sky tree) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรางดวยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมอันทันสมัย

จากน้ันนําทานชอปป้ิงยานสินคา เครื่องสําอางคปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี ณ ยานดัง ยานชินจุกุ” ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับ
จายซ้ือสินคานานาชนิด ไดจากท่ีน่ี ไมวาจะเป็น รานซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่อง
สําอางตางๆ

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นเพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง

พักท่ี MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 

ภูเขาไฟฟูจิ

ศาลเจาโคมิตาเคะ

พิธีชงชาญี่ปุน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาฟูจิมี
อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตัง้แตสมัยโบราณ เรียกวาภูเขาฟูจิ เป็นหัวใจของ
ญ่ีป ุน

ศาลเจาโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและอธิ
ฐานขอพร อีกทัง้ยังเป็นท่ีสําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชัน้
5 น้ี ถูกเรียกวา “Tengu no niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงย่ืนออกมา)
โดยมีความเชื่อวาท่ีน่ีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และ ยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติ
ของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญท่ีมีน้ําหนักกวา 375
กิโลกรัม ตกอยูท่ีพ้ืนในสวน ซ่ึงในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย
เป็นตน

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตัง้แตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชัน้สูงท่ีเกิดขึน้ในประเทศ
ญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ บาย

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตัง้
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



 หมายเหตุ การขึน้ภูเขาไฟฟูจิขึน้อยูกับสภาพอากาศ

สําหรับทานท่ีหลงใหลในกล่ินหอมกรุนของกาแฟน้ัน บริเวณดานหนาภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟกาแฟไวบริการทุกๆทานใหใชบริการ
ไวด่ืมด่ํารสชาติกาแฟพรอมชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดอยางเพลิดเพลิน หรือจะเลือกชอปป้ิงของฝากผลิตภัณฑของภูเขาไฟฟูจิซ่ึงมีบริการ
อยูท่ีภูเขาไฟฟูจิท่ีเดียวหาไมไดจากท่ีไหนอีกแลว อาทิเชน โคคา โคลา ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , น้ําแรธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ
เป็นตน

อิสระอาหารเย็นเพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง

ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ

โตเกียวสกายทรี

ดิวต้ีฟรี

ยานชินจูกุ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวทัง้ 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดทัง้ปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตัง้อยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมทัง้มีอควอเรียมอยูในน้ัน

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชัน่เกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดา
แฟชัน่นิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานี
ท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ
อยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

 คํ่า  MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



วันท่ี 4 วัดนาริตะ - สวนอุเอะโนะ - ฮาราจูกุ - โอไดบะ - อิออนนาริตะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม วัดนาริตะซัง ตัง้อยูบนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดท่ีไดรับความศรัทธาอยางสูงโดยเฉพาะอยางย่ิงในวันขึน้ปีใหม
จะคลาคล่ําไปดวยผูคนท่ีมาขอพรสิ่งศักดิส์ิทธินั์บแสนเพ่ือขอพรจากหลวงพอ “ฟุโดเมียว” อันศักดิส์ิทธิ ์

นําทานเดินทางสู สวนอูเอโนะ สวนสวยกลางกรุงท่ีรวบรวมพันธุไมนานาชนิดจากท่ัวทุกมุมโลก สัมผัส ดอกซากุระ อวดโฉม
บานสะพรัง่ทามกลางสวนสวย รายลอมดวยดอกไมนานาพันธุ มีบริเวณกวางขวาง สวนแหงน้ีจึงเป็นอีกหน่ึงจุดชมซากุระยอด
นิยมในโตเกียว

จากน้ันเดินทางสู ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญ่ีป ุน หากคุณคือคนท่ีกําลังมองหาซ้ือ
เสื้อผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซ้ือเสื้อผาแนว Cost Play ทานยังสามารถหาไดจากท่ีน่ีอีกดวย

บาย

เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง อิสระอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู เมืองโอไดบะ ท่ีน่ีเต็มไปดวยรานคากวา 150 ราน โซนอาหาร หางสรรพสินคา และอ่ืนๆ อีกมากมาย
นอกจากน้ันยังเต็มไปดวยสถานท่ีทองเท่ียวหลากหลายดวยฝีมือของมนุษย ในบริเวณใกลกันทานสามารถเดินไปถายภาพคูกับ
แลนดมารค เทพีเสรีภาพ ได

จากน้ันนําทานอิสระชอปป้ิง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน จัสโก ซ่ึงเป็นหางซุปเปอรมารเก็ตขนาด
ใหญ มีทัง้โซนซุปเปอรมารเก็ต โซนอาหาร รานขายยา เสื้อผาแบรนดทองถิ่น

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

พักท่ี MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

วัดนาริตะ

สวนอุเอะโนะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียง ตัง้อยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ี
หลากหลายตัง้อยูในบริเวณท่ีกวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชัน้สไตล Tahoto
มีชื่อวา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญ่ีป ุน และสวนยุโรปอีกดวย

เป็นสวนสาธารณะอันเกาแกท่ีใหญท่ีสุดเป็นอันดับตนๆ ของญ่ีป ุน อีกทัง้ยังเป็นยานท่ี
อบอวลไปดวยกล่ินอายแหงวัฒนธรรม เพราะเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีทางวัฒนธรรมอยางหอ
ศิลปและพิพิธภัณฑมากมาย ซากุระท่ีสวนอุเอโนะ จะเริ่มบานสิน้เดือน มีนาคม และสิน้
สุดในเดือน พฤษภาคม



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง

อิสระอาหารเท่ียงและค่ําตามอัธยาศัย

ในกรณีท่ี ดอกซากุระไมบาน เน่ืองจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนโปรแกรมทัวรเป็น ศาลเจาเมจิ เป็นศาล
เจาหลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรางขึน้เพ่ืออุทิศและเป็นท่ีสถิตยวิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจักรพรรดิท่ีมี
ความสําคัญกับประเทศญ่ีป ุนยุคปัจจุบันเป็นอยางย่ิง และไดรับความเคารพจากชาวญ่ีป ุนยุคปัจจุบันมากท่ีสุด

ฮาราจูกุ
นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว ยังเป็นศูนยรวมของเด็กวัยรุนท่ีแตงหนา แตงตัว กัน
แบบท่ีเรียกไดวาหลุดโลกมาอวดโฉมกัน โดยเฉพาะวันอาทิตย เด็กเหลาน้ีจะมารวมตัวกัน
มีทัง้แนว แฟนตาซี ปีศาจ คิขุอาโนเนะ เป็นสีสันใหกับถนนสายน้ี

โอไดบะ

อิออนนาริตะ

 บาย

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึน้มาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตัง้อยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชัน่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

 คํ่า  MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

11.00 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL301 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

บาย

16.15 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ
เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ี
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็น
สนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  
 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทอง
เท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.    

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ            

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:

่ ่ ่ ้



คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้
ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทาน
ละ 1,700 บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้
ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) 
 

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให 
 

หมายเหตุ
หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 10,000 บาท

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้
สิน้ เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครัง้
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

ตัว๋เมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก

    

การยกเลิก
่ ่ ่ ่ ่ ่ ่



1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 45 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว  
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 45 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมด 
ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การ
สํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน  
 


