#15435 ทัวรญี่ปุน โตเกียว นิกโก 5 วัน 4 คืน เทศกาลยุนิชิ
งาวะออนเซ็น งานประดับไฟแกรนอิลูมิ เทศกาลคาวาสึซากุระ บิน
NH
ทัวรญี่ปุน โตเกียว นิกโก พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ สะพานชินเคียว สวนสตรอ
เบอรรี่ สวนอิซุแกรนพาล ลานสกีสโนวทาวนเยติ ( Free Sled) ยานชินจูกุ ฟรี
เดย 1 วันเต็ม!! วัดอาซากุสะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (ถายภาพดานนอก)

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ

2

ทา อากาศยานนาริตะ - อุชิคุ ไดบุทสึ - นิกโก - สะพานชินเคียว - ศาลเจา โทโชกุ เทศกาลยูนิชิคาวา คามามุระ - คินูกาวา ออนเซ็น - ออนเซ็น




3

ไรสตรอเบอรรี่ญี่ปุน - ถนนคาชิยา โยโกะโช - ไอสุวาคามัสสึ - ออนเซ็น

4

คาวาสึ - เทศกาลซากุระคาวาสึ - เยติสโนวทาวน - เทศกาลประดับไฟแกรนอิลูมิ - ยา น
ชินจูกุ












โรงแรม



-



Kinugawa
Plaza Hotel
หรือเทียบเทา



Ambient
Izukogen Hotel
หรือเทียบเทา



Shinagawa
Prince hotel
หรือเทียบเทา

5

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม







Shinagawa
Prince hotel
หรือเทียบเทา

6

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - โตเกียวสกายทรี - นาริตะ - อิออนนาริตะ - ทา อากาศยาน
นาริตะ - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

15 ก.พ. 65 - 20 ก.พ. 65

฿49,900

฿44,900

฿39,900

฿10,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
19.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคาน เตอร L สายการบิน ออ
ลนิ ปปอน เเอรเวย เจาหน าที่ของบริษัทคอยให การตอนรับดูแลดานเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานนาริตะ - อุชิคุ ไดบุทสึ - นิกโก - สะพานชินเคียว ศาลเจาโทโชกุ - เทศกาลยูนิชิคาวา คามามุระ - คินูกาวาออนเซ็น
- ออนเซ็น
เชา
00.30 น. ออกเดินทางสู เมืองนาริต ะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบินออลนิ ปปอน เที่ยวบินที่ NH 808
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริต ะ ประเทศญี่ปุน หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นํ าทานสักการะ อุชิคุ ไดบุทสึ ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปปางยืนทองสัมฤทธิท
์ ี่มีขนาดใหญที่สุดในโลก โดยสูงถึง 120 เมตร และได
รับการบันทึกสถิต ิโลกจากกินเนสสบุควาเป็ น “Tallest Buddha” ภายในพระพุทธรูปก็แบงออกเป็ น 5 ชั้น เมื่อขึ้นลิฟตโดยสาร
ไปยังจุดชมวิวบริเวณพระอุระที่มีความสูงถึง 85 เมตร ทานจะเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน อันกวางใหญ ซึ่งรับชมไดจากกระจกทั้ง 4
ดาน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู เมืองนิ กโก
เดินผานชม สะพานชินเคียว มีความหมายวาสะพานศักดิส
์ ิทธิ ์ รูปแบบของสะพานชินเคียวเป็ นสะพานไมโคงแบบโบราณ ทา
ดวยสีแดงดานหลังสะพานเป็ นวิวภูเขาอีกฝั่ งของสะพานจะติดกับถนน

้

่

้

่

่

จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู ศาลเจาโทโชกุ เป็ นศาลเจาลัทธิชินโตที่สรางขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณสถานในการรําลึกถึงโชกุนลําดับที่
1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ คือ โชกุน โทคุกาวะ อิเอยะสึ ตั้งอยูในเมืองนิ กโกทางตอนเหนื อของภูมิภาคคันโตบนเกาะฮอนชู
ซึ่งภายในประกอบดวยอาคารทั้งหมด 42 หลัง
นอกจากนั ้นทางดานซายของทางเขาศาลเจายังมีเจดีย 5 ชั้น ซึ่งสรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1650 โดยชั้นแรกมีลวดลายภาพแกะสลัก
12 จักรราศี ตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัดจากนั ้นคือศาลาไมเกาอันมีรูปสลักที่มีช่ อ
ื เสียงอยางมาก อันเป็ นผลงานของฮิดา
ริ จินโกโร
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู ยุนิชิงาวะออนเซ็น เพื่อชม เทศกาลยุนิชิงาวะออนเซ็น คามาคุระ เทศกาลนี้ ถ ือเป็ นงานประเพณีเกา
แกในฤดูหนาวของเมืองออนเซ็นยุนิชิงาวะ ตลอดงานเทศกาลก็มีการตกแตงสถานที่ดวยตุกตาหิมะจากฝี มือของเด็ก และผูสูง
อายุในพื้นที่เพื่อตอนรับนั กทองเที่ยวอีกทั้งมีบริการรถเลื่อนหิมะ และในชวงกลางคืนก็จะมีกระทอมหิมะคามาคุระที่จุดเทียนอยู
ภายใน ประดับประดาอยูต ามบริเวณริมนํ้ าไดบรรยากาศโรแมนติกทามกลางหิมะปกคลุมทั่วพื้นที่
ไดเวลาสมควรนํ าทานเดินทางสู คินูกาวาออนเซ็น
คํ่า
พักที่ Kinugawa Plaza Hotel หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม
พักผอนกับสปารีสอรทแบบญี่ปุนแทๆ ใหทานไดอาบนํ้ าแร หรือเรียกอีกอยางหนึ่ งวา ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผอนคลาย
ความเมื่อยลา การอาบนํ้ าแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีนํ้ามีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึ้น



เชา

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูที่เมืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ นสนามบินที่
รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

อุชิคุ ไดบุทสึ
เป็ นองคพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกซึ่งไดรับการบันทึกอยูในกินเนสบุคดวย
ความสูง 120 เมตร นั กทองเที่ยวสามารถเขาไปภายในองคพระพุทธรูปและขึ้นลิฟทที่มี
ความสูง 85 เมตรไปยังสวนหน าอกขององคพระได นอกจากนี้ ภายในสวนก็เต็มไปดวย
ทุงดอกไมที่บานตามแตละฤดูกาลทั้งสี่และสวนแบบนิ กายโจโด และยังมีสวนสัต วเล็กๆ ที่
เลี้ยงกระรอกกับกระตายใหวิ่งเลนอยางอิสระ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นิกโก
เป็ นเมืองเล็กๆ ในจัหวัดโทชิกิที่คอนขางเงียบสงบ แตมีความสําคัญในประวัต ิศาสตรของ
ญี่ปุน และเป็ นสถานที่ทองเที่ยวญี่ปุน ที่เป็ นที่นิยมเป็ นอยางมาก เพราะเป็ นพื้นที่ของ
ครอบครัวในตระกูลโทกุกาวา โดยเฉพาะโขกุนอิเอยะสุ โทกุกาวา ผูสรางเมืองเอโดะใหเป็ น
เมืองหลวงแหงใหม (โตเกียว) มาจนถึงปั จจุบันนี้ อัฐฐิของโชกุนทานนี้ ก็ยังบรรจุที่สุสาน
ภายในบริเวณศาลเจาโทโชกุที่ยิ่งใหญ สวยงามดวยผลงานศิลปะที่แปลกตา สลับซับซอน

สะพานชินเคียว
เป็ นสะพานที่ต ิดอันดับหนึ่ งในสามของสะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุน มีช่ อ
ื เรียกอีกอยางวา
สะพานอสรพิษคู เป็ นสะพานโคงสีแดงที่ทอดขามแมนํ้าไดยะ

ศาลเจาโทโชกุ
เป็ นศาลเจาที่ถ ูกสรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับเทพแหงแสงสวางของภาคตะวันออก ในตอนแรก
นั ้นบริเวณศาลเจาแหงนี้ ถ ูกใชเป็ นสถานที่สําหรับฝั่ งศพ ตอมาจึงก็มีการสรางอาคารและ
ขนายศาลเจาเพิ่มเติมจนมีขนาดใหญอยางที่เห็นในปั จจุบัน อาคารตางๆ ของศาลเจานั ้นมี
การตกแตงไวอยางสวยงาม และสรางอยูภายในป าเขาจึงทําใหมีบรรยากาศที่ผอนคลาย

เทศกาลยูนิชิคาวา คามามุระ
เทศกาลยูนิชิคาวา คามาคุระ เป็ นเทศกาลบานหิมะที่จัดขึ้นบริเวณยูนิชิคาวาออนเซ็น ใน
ชวงเดือนกุมภาพันธของทุกปี โดยในเทศกาลนี้ นักทองเที่ยวจะไดต ืนตาตื่นใจไปกับการ
ประดับไฟบนหิมะที่ทั่วทั้งบริเวณยูนิชิคาวาออนเซ็น จะถูกแตงแตมไปดวยโคมไฟหิมะจิ๋ว
เรียงรายตลอดทาง เป็ นบรรยากาศของเทศกาลบานหิมะอันสุดแสนโรแมนติคที่นาจดจํา
ยิ่ง

คินูกาวาออนเซ็น
เป็ นเมืองที่มีช่ อ
ื เสียงดานการอาบนํ้ าแร ที่นี่ถ ือเป็ นเมืองที่เป็ นศูนยกลางของเรียวกัง
เพราะเป็ นแหลงที่มีนํ้าพุรอนแรธรรมชาติคุณภาพสูง ทําใหที่นี่ถ ูกรายลอมดวยองเซ็นและ
เรียวกังมากมายที่ต ั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้า



ออนเซ็น

คํ่า

การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Kinugawa Plaza Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3


กิจกรรม

ไรสตรอเบอรรี่ญี่ปุน - ถนนคาชิยาโยโกะโช - ไอสุวาคามัสสึ ออนเซ็น
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั ้นนํ าทานไปยัง สวนสตรอเบอรรี่ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเก็บ และลิ้มรสสตรอเบอรรี่สดๆ จากตนแบบไมอั้น
นํ าทานสู เมืองคาวาโกเอะ เมืองแหงประวัต ิศาสตรที่ยังคงไวซึ่งวัฒนธรรม และกลิ่นอายในสมัยเอโดะ บรรยากาศของเมืองนี้
ทานจะไดพบเห็น บานโกดังของพอคาในสมัยกอนตั้งเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอระฆัง) จะมีเสียงระฆังบอกเวลา คุณจะ
รูสึกวาไดเดินทางยอนกลับไปในสมัยเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณจะไดสัมผัสความเป็ นญี่ปุนแบบดั้งเดิมแทๆ และซึมซับ
ความรูสึกในสมัยเอโดะ ซึ่งไมสามารถพบเห็นไดที่โตเกียว
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู ยานคาชิยา โยโกโช เป็ นตรอกที่มีช่ อ
ื เสียงในเมือง คาวาโกเอะ ซึ่งเป็ นถนนปูดวยหิน และฝั งดวย
แกวหลากสีและดวยรานขายลูกกวาดแบบญี่ปุนดั้งเดิมถึง 22 ราน รานขายลูกกวาดในตรอกนี้ จะสงตอรสชาติที่คุนเคยและชวน
่

่

้

้

ใหนึกถึงความหลังของวันที่ผานไป เมื่อใครก็ต ามไดลองยางกาวเขาไปในรานเหลานี้ จะรูสึกวาตัวเองกลับไปเป็ นเด็กอีกครั้ง
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู เมืองอิซุ
นํ าทาน ชมงานประดับไฟแกรนอิลูมิ (Gran Illumi) งานประดับไฟสุดยิ่งใหญอีกแหงของญี่ปุนในญี่ปุนจัดที่ สวนอิซุแกรน
พาล(Izu Granpal Park) ซึ่งเคยควารางวัลงานประดับไฟยามคํ่าคืนที่ดีที่สุดในญี่ปุนมาแลว(ปี 2016-2017) จุดเดนของที่นี่คือ
ขนาดพื้นที่อันกวางขวาง และโซนตางๆ ที่แบงการนํ าเสนอออกเป็ นหลากหลายธีมตางๆ เชน อุโมงคไฟ, สวนดอกไม, สวนเคก
และสวนการจัดแสดงแสง สี เสียง
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร บุฟเฟตปิ้งยางสไตลญี่ปุน
พักที่ Ambient Izukogen Hotel หรือเทียบเทา
ใหทานไดอาบนํ้ าแร หรือเรียกอีกอยางหนึ่ งวา ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา การอาบนํ้ าแรจะทําใหเลือด
ลมดีผิวพรรณสดใสมีนํ้ามีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึ้น



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไรสตรอเบอรรี่ญี่ปุน
ไรสตรอเบอรรี่ของชาวญี่ปุนที่มีการปลูกอยางพิถ ีพิถ ัน และไดรับการดูแลเอาใจใสทุก
กระบวนการทุกขั้นตอน ทําใหผลของสตรอเบอรรี่นั้นมีขนาดใหญ สีแดงสด และรสชาติ
หวานกวาในประเทศไทย ทานจะไดชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรรี่และสามารถชิมสตรอ
เบอรรี่ในไรนี้ได โดยสามารถเด็ดจากตนดวยตัวเอง และยังซื้อกลับมาเป็ นของฝากแกคนที่
บานได

ถนนคาชิยาโยโกะโช
ตรอกที่มีช่ อ
ื เสียง ซึ่งถนนปูดวยหินและฝั งดวยแกวหลากสี เต็มไปดวยรานขายขนมหวาน
ลูกกวาดแบบญี่ปุนดั้งเดิม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ไอสุวาคามัสสึ
เมืองไอสุวาคามัสสึ หรือมีช่ อ
ื เรียกสั้นๆ วาเมืองไอสุ ตั้งอยูในจังหวัดฟูกุชิมะ มีจุดทอง
เที่ยวทางประวัต ิศาสตรของประเทศญี่ปุนเยอะแยะมากมาย โดงดังในงานฝี มือดั้งเดิมที่
เรียกวา“เครื่องเคลือบไอสึ”นอกจากนั ้นยังเป็ นแหลงผลิต ขาวและเหลาสาเกอีกดวย



คํ่า

ออนเซ็น
การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

้

่

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตปิ้งยางสไตลญี่ปุน
 Ambient Izukogen Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 4


กิจกรรม

คาวาสึ - เทศกาลดอกซากุระเมืองคาวาสึ - เยติสโนวทาวน เทศกาลประดับไฟแกรนอิลูมิ - ยานชินจูกุ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองคะวะสึ จังหวัดชิซุโอกะ
ชม เทศกาลคาวาสึซากุระ ซึ่งซากุระที่นี่จะบานตั้งแตต นเดือนกุมภาพันธ จนถึงตนเดือนมีนาคม ประมาณ 1 เดือน ทานจะ
ไดชมซารุระสีชมพูขนาดใหญอายุกวา 60 ปี มากกวา 8,000 ตนบานเต็มสองขางทางแมนํ้าคะวะสึ เป็ นระยะทาง 4 กม. (ขึ้นอยู
กับสภาพอากาศ) และบานทั่วเมืองหลายพันตน แถมบางจุดยังมีดอกนาโนะฮานะ สีเหลืองบานพรอมกันอีกดวย สีสันตัดกัน สด
ใสมากๆ มีผูคนจากทั่วประเทศเขาชมซากุระแหงนี้ ประมาณลานคนตอปี
จากนั ้นนํ าทานไปพบประสบการณใหมกับการเลนสกีหิมะ ลานสกีสโนว ทาวน เยติ ตั้งอยูที่เมืองชิซึโอกะ บริเวณภูเขาไฟฟูจิ
ชั้น 2 จุดเดนคือ สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิ สนุกกับการเลนสโนวบอรด หรือทานที่อยากทดลองเลนสกีแบบระดับโปร ก็มี
ใหเชาอุปกรณการเลนอีกดวย (ราคาทัวรนี้ไมรวมคาเชาอุปกรณสกี และคาเชาชุดเลนสกี)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู เมืองโตเกียว
ใหทานเพลิดเพลินกับการชอปปิ้ ง ยานชินจูกุ เป็ นยานชอปปิ้ งที่มีช่ อ
ื เสียงของกรุงโตเกียวใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิ ด
ไมวาจะเป็ น กระเป า รองเทา เสื้อผา เครื่องสําอาง สินคาแบรนดเนม ของกิน และอื่นๆ อีกมากมาย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
พักที่ Shinagawa Prince hotel หรือเทียบเทา
หมายเหตุ !! สําหรับลูกคาที่ต องการพักหองแบบเตียงใหญนอน 2 คน (DBL) จะมีคาใชจายเพิ่ม 2, 500 บาท ตอหอง/ตอ
คืน และหองมีจํานวนจํากัด



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

คาวาสึ
เป็ นเมืองเล็กๆ ในจังหวัดชิสึโอกะ อยูต ิดทะเลทางตะวันออกของคาบสมุทรอิซุ มีแหลง
ทองเที่ยวที่มีช่ อ
ื เสียงคือชายหาด, นํ้ าตก และออนเซนรีสอรท รวมทั้งเทศกาลซากุระบาน
(Kawazuzakura Matsuri) ที่เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ทําใหเป็ นหนึ่ งในสถานี ที่ชมซา
กุระแรกๆของปี ในประเทศญี่ปุน

เทศกาลซากุระคาวาสึ
ที่เมืองนี้ มีซากุระกวา 8,000 ตน ที่จะออกดอกอวดโฉมงามกอนเมืองไหน โดยเมืองนี้ จะ
เป็ นเมืองที่ซากุระบานสะพรั่งเร็วที่สุดในเกาะฮอนชู โดยจะเริ่มออกดอกในชวงประมาณ
ก.พ. คอยๆ บาน ยาว ไปจนถึง เดือน มี.ค. ของทุกปี โดยทุกๆปี จะมีนักทองเที่ยวที่อยาก
ชมความงามของซากุระและเลนสกีในชวงเวลาเดียวกันจะเดินทางมาเที่ยวชมกันในชวงนี้
ในสวนกลางของเมืองจะมีแมนํ้าไหลตัดผาน 2 ขางทาง จะเรียงรายเต็มไปดวยตนซากุระ
หลากหลายรอยตน

เยติสโนวทาวน
สกีรีสอรทนี้ ต ั้งอยูที่สถานี ที่ 2 ของเชิงเขาทางใตของภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีโซนใหเลนสกี
กระดานเลื่อน หรือการปั้ นหิมะเป็ นรูปตางๆ ตามจินตนาการ จุดเดนของที่นี่คือสามารถ
มองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิ ไดจากลานสกีเลย สามารถเดินทางมาไดงายๆ ดวยการนั่ งรถเทลมา
จากในตัวเมืองโตเกียว



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เทศกาลประดับไฟแกรนอิลูมิ
เป็ นเทศกาลประดับไฟขนาดใหญที่จัดขึ้นในสวนอิซุแกรนพาล จังหวัดชิซึโอกะ ที่ในยาม
คํ่าคืน ตลอดพื้นที่ทั้งสวนดังกลาวจะเต็มไปดวยการจัดแสดงไฟ LED อันสวยงามเป็ น
จํานวนนั บลานๆ ดวงในพื้นที่กวา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งจะมีการจัดวางเป็ นรูปแบบ
ศิลปะตางๆ อันสุดงดงาม โดยมีไฮไลทหลักคืออุโมงคสีรุงที่ถ ือเป็ นเป็ นจุดถายภาพที่สวย
งามสุดๆ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงแสงการเตนรําของสีเลเซอรอยางเต็มรูปแบบบนจอแส
ดงผลขนาดใหญที่นาสนใจมาก

ยานชินจูกุ
ที่นี่เป็ นแหลงบันเทิงและแหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ เป็ นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิ สตา มีสถานี รถไฟชินจูกุที่เป็ นเหมือนศูนยกลางของยานนี้ ซึ่งเป็ น
หนึ่ งในสถานี ที่คึกคักที่สุดในญี่ปุน เป็ นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟ าขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ปุน



คํ่า



หมายเหตุ

 Shinagawa Prince hotel หรือเทียบเทา
ราคาทัวรนี้ไมรวมคาเชาอุปกรณสกี และคาเชาชุดเลนสกี
รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
สําหรับลูกคาที่ต องการพักหองแบบเตียงใหญนอน 2 คน (DBL) จะมีคาใชจายเพิ่ม 2, 500 บาท ตอหอง/ตอคืน และหองมี
จํานวนจํากัด

วันที่ 5


กิจกรรม

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั ้นใหทานไดเลือกอิสระชอปปิ้ ง หรือซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนี ยแลนด รวมคาเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผูใหญจายเพิ่ม
3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท)
เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสน หแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600
ลานเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ
SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง
บาย
รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

่

เชิญทานเพลิดเพลินกับการชอปปิ้ งหรือสนุกสนานกันอยางตอเนื่ องกับเครื่องเลนหลากหลายชนิ ดในโตเกียวดิสนี ยแลนด

คํ่า
รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
พักที่ Shinagawa Prince hotel หรือเทียบเทา
หมายเหตุ !! สําหรับลูกคาที่ต องการพักหองแบบเตียงใหญนอน 2 คน (DBL) จะมีคาใชจายเพิ่ม 2, 500 บาท ตอหอง/ตอ
คืน และหองมีจํานวนจํากัด



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวรโตเกียวดิสนี ยแลนด เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็ม
ไปดวยเสน หแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูป
แบบ อาทิ ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึก
ขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง,เป็ นตน หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพื่อ
ความสะดวกในการเดินทาง หรือชอปปิ้ งในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียว
ศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบปิ้ งชื่อดัง ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบปิ้ งกับ
รานคาหลากหลายสองฝั่ งถนนทาเคชิต ะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอปปิ้ งตอยาน“ชิบูยา”
รานคามากมาย มากกวา 100 รานคา



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 6


กิจกรรม

 Shinagawa Prince hotel หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
สําหรับลูกคาที่ต องการพักหองแบบเตียงใหญนอน 2 คน (DBL) จะมีคาใชจายเพิ่ม 2, 500 บาท ตอหอง/ตอคืน และหองมี
จํานวนจํากัด

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - โตเกียวสกายทรี - นาริตะ - อิออน
นาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานชม วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกที่สุดในโตเกียวภายในประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคําที่ ชาวญี่ปุนนิ ยมมาสักการะบูชา
และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญของโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร
นํ าทุกทานถายรูปคู หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) เป็ นหอสงสัญญาณ โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิ ดให
บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิต ิความสูงของหอกวางตุง ในมณฑล
กวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และ หอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร ใหทานไดทานบุฟเฟ ต ชาบู ชาบู ลิ้มรสเนื้ อคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยม พิเศษ เนื้ อวากิว
และ ขาปูยักษ และซอฟดริงกไมอั้น
นํ าทานเดินทางสู นาริต ะ ชอปปิ้ งที่หางชื่อดัง หางอิออน แหลงใหญรวบรวมสินคาหลากหลายชนิ ดรอใหทานเลือกซื้อ อาทิ
เสื้อผาแฟชั่น นํ าสมัย กระเป า รองเทา เครื่องสําอาง ของที่ระลึก เครื่องใชไฟฟ า อุปกรณอิเล็กทรอนิ กส เป็ นตน ใหทานอิสระใน
การเลือกซื้อของฝาก และสินคาที่มีช่ อ
ื เสียงของญี่ปุนกอนกลับกรุงเทพฯ
ไดเวลาอันสมควร เดินทางสู สนามบินนาริต ะ
คํ่า
18.35 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ สายการบินออลนิ ปปอน เที่ยวบินที่ NH805
23.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
มีช่ อ
ื อยางเป็ นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเนื่ องจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะนั่ นเอง เป็ นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดนี้ ที่คนนิ ยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

โตเกียวสกายทรี
เป็ นหอที่เพิ่งสรางขึ้นมาใหมและยังเป็ นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็ น
แหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในนั ้น



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นาริตะ
เป็ นเมืองที่ต ั้งอยูในภูมิภาคชิบะ เป็ นสถานที่ต ั้งของทาอากาศยานนานาชาตินาริต ะ

อิออนนาริตะ
หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่ องจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริต ะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มีรานคาที่หลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหน ายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซึ่งบาง
รานไมต องเสียภาษีสินคาสําหรับนั กทองเที่ยวชาวตางชาติ

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูที่เมืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ นสนามบินที่
รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

่

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

๋

๋

่

๋

๋

่
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หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
กรุณาอานเงื่อนไขใหละเอียดกอนทําการจองทัวรและชําระคามัดจํา
- การเดินทางในแตละครั้งตองมีจํานวนผูรวมเดินทางตั้งแต 10 ทานขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเลื่อน หรือยกเลิกการเดิน
ทางหากคณะทัวรมีผูเดินทางตํ่ากวา 10 ทานโดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหน าอยางน อย 15 วันกอนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรอาจจะแตกตางกันเนื่ องจาก ตรงกับวัน
หยุดยาว เทศกาลตางๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุน ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกวาปกติ
- เนื่ องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุนสวนใหญเป็ นเตียงคูแยก (TWN) ลูกคาที่ต องการหองพักแบบเตียงเดียวพักคู (DBL) บาง
โรงแรมมีโดยไมต องเสียคาใชจาย แตบางโรงแรมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมและตองรีเควสเขาไป (ติดตอสอบถามเจาหน าที่กอนการเดิน
ทางทุกครั้ง)
- เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียก
รองคาบริการคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
- บริษัทฯไมรับผิดชอบตอการถูกปฏิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางไดเนื่ องจากผูเดิน
ทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง, ภัยธรรมชาติ, การประทวง, การกอจลาจล, ความลาชาการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยว
บิน และอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง

การชําระเงิน
1. สงใบจองทัวรและชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนั บจากวันที่จอง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของทานเงินมัดจําทานละ
10,000 บาท
2. ชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมดลวงหน า 20 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนเดินทาง
3. หากไมชําระเงินสวนที่เหลือตามกําหนดวันดังกลาวทางบริษัท ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไขและทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินมัดจําตามเงื่อนไขการยกเลิก

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั ้น) สายการบิน และ เสนทางตามที่ระบุไวเทานั ้น
- คาภาษีสนามบินและภาษีนํ้ามัน ณ วันออกราคาทัวร หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัต ราคาธรรมเนี ยมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริ
ษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็ นจริง
- คาพาหนะรับ-สง และคาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการที่ระบุไวเทานั ้น
- คาโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา หองพักหองละ 2-3 ทานเทานั ้น
- คาประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลอันเนื่ องมาจากอุบัต ิเหตุ วงเงินทานละ
500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด
- หัวหน าทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพรอมลูกคา 1 ทาน
- สมนาคุณทุกทานดวยกระเป า ทานละ 1 ใบ
- บริการนํ้ าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทําหนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต
- คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อในรายการเชนคาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนื อจากที่บริษัทฯจัด
ให เป็ นตน
- คานํ้ าหนั กกระเป าเดินทางในกรณีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินกําหนด 23 ก.ก. X 2 ใบ
- คาธรรมเนี ยมในการยื่นวีซาสําหรับคนตางดาว
- คาธรรมเนี ยมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็ นจริง

วีซา
่

Passport หรือหนั งสือเดินทาง ตองมีอายุไมต ํ่ากวา 6 เดือนนั บจากวันเดินทาง
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ตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป กรณีลูกคาตองการเลื่อนวันเดินทางกลับทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถ
เขาไปแทรกแซงได
- และในกรณีลูกคายกเลิกการเดินทาง แตทางบริษัทฯไดดําเนิ นการออกตั๋วไปแลวนั ้น ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเทานั ้น กรุณาตรวจสอบกับเจาหน าที่บริษัทฯวาสามารถคืนคาโดยสารไดหรือไม
- กรณีทานมีความประสงคต องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัต รสะสมไมล จะดําเนิ น
ไดภายหลังจากออกตั๋วกรุปแลวเทานั ้น โดยผูโดยสารตองดําเนิ นการทุกขั้นตอนดวยตัวทานเอง
- ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได และตองการเปลี่ยนตัวผูเดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับ
ทางสายการบินกอนวาสามารถเปลี่ยนชื่อผูโดยสารทานอื่นแทนไดหรือไม กรณีถ าสามารถเปลี่ยนไดจะมีคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการ
เปลี่ยนตั๋ว ลูกคาจะตองเป็ นผูรับผิดชอบคาใชจายตรงนี้ เองทั้งหมด
- ทางสายการบินไมรับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกคาที่ประสงคที่นั่งตรงนี้ ทางลูกคาตองชี้แจงเหตุผลหน าเคาน เตอรเช็คอินดวย
ตัวทานเองในวันเดินทางที่สนามบิน
- สายการบินออลนิ ปปอน กําหนดใหนํ้าหนั กกระเป าเดินทางไมเกินใบละ 23 กก. 2 ใบ สวนกระเป า ใบเล็กที่สามารถนํ าขึ้น
เครื่องไดอยูในความดูแลของทานนํ้ าหนั กไมเกิน 7 กก. และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากทาน
เดินทางดวยสายการบินอื่น ตองตรวจสอบเรื่องนํ้ าหนั กและจํานวน สัมภาระอีกครั้งกับเจาหน าที่
- การสะสมไมลของสายการออลนิ ปปอน หากใชต ั๋วโดยสารเป็ นแบบหมูคณะสามารถสะสมไมลได รวมในเครือ STAR
ALLIANCE ของสายการบินไทย ขึ้นอยูกับเงื่อนไขระหวางสายการบินนั ้นๆ กับการบินไทย วาจะสะสมไดกี่เปอรเซ็นต ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยูกับสิทธิข์ องสายการบิน
- ในบางรายการทัวร ที่ต องเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น นํ้ าหนั กกระเป าอาจจะถูกกําหนดใหต ํ่าหรือ
สูงกวามาตรฐานได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ซึ่งผูเดินทางสามารถตรวจสอบไดจากพนั กงานดวยตัวทานเอง
- กรุณาใสหมายเลขสะสมไมลทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวรที่ทางบริษัทฯสงใหเพื่อประโยชน ของตัวทานเอง (กรุณาเก็บ
หางบัต รโดยสารทั้งขาไปและขากลับไวเพื่อตรวจสอบกรณีทานไมไดรับไมลสะสม ทานสามารถใชหางบัต รโดยสารเพื่อยืนยันกับทาง
สายการบินได

การยกเลิก
1. การเลื่อนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั ้นตองเเจงกับบริษัทเป็ นลายลักษณอักษร (แฟกซ/อีเมล) ในวันทําการคือ
วันจันทร - อาทิต ย ตั้งเเตเวลา 09.00 - 17.30 น.
2. หากทานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนไดโดยอยูในตามกําหนดเวลา ทาง
บริษัท จะดําเนิ นการเปลี่ยนชื่อผูโดยสารให สวนคาใชจายในการเปลี่ยนตั๋วทางลูกคาจะตองเป็ นคนจายเองทั้งนี้ ต องไมอยูในเงื่อนไขตั๋ว
เครื่องบินที่ไมอนูญาตใหเปลี่ยนชื่อ และไมอนุญาตใหคืนบัต รโดยสาร
ยกเลิกกอนวันเดินทาง
น อยกวา 10 วัน เก็บคาทัวรทั้งหมด 100%
11-15 วันเก็บคาทัวร 50%
16-30 วัน เก็บคามัดจําทั้งหมด 100%
31-45 วัน เก็บคามัดจํา 50%
มากกวา 45 วัน คืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ ทางบริษัทไดทําการจองและชําระคาใชจายตางๆที่เกี่ยวของกับรายการทองเที่ยวตางๆไวลวงหน ากับทางสายการบิน โณงแรม
รานอาหาร และคาเขาชมสถานที่ต างๆ เมื่อทานตกลงชําระเงินใหกับทางบริษัทแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว
ทั้งหมด

