
#15435 ทัวรญ่ีปุน 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 โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - อุชิคุ ไดบุทสึ - นิกโก - สะพานชินเคียว - ศาลเจาโทโชกุ -
เทศกาลยูนิชิคาวา คามามุระ - คินูกาวาออนเซ็น - ออนเซ็น   

Kinugawa
Plaza Hotel
หรือเทียบเทา

3 ไรสตรอเบอรร่ีญ่ีป ุน - ถนนคาชิยาโยโกะโช - ไอสุวาคามัสสึ - ออนเซ็น   
Ambient
Izukogen Hotel
หรือเทียบเทา

4 คาวาสึ - เทศกาลซากุระคาวาสึ - เยติสโนวทาวน - เทศกาลประดับไฟแกรนอิลูมิ - ยาน
ชินจูกุ   

Shinagawa
Prince hotel
หรือเทียบเทา

5 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม   
Shinagawa
Prince hotel
หรือเทียบเทา

6 วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - โตเกียวสกายทรี - นาริตะ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยาน
นาริตะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - อุชิคุ ไดบุทสึ - นิกโก - สะพานชินเคียว -
ศาลเจาโทโชกุ - เทศกาลยูนิชิคาวา คามามุระ - คินูกาวาออนเซ็น
- ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม ค่ํา

19.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร L สายการบิน ออ
ลนิปปอน เเอรเวย เจาหนาท่ีของบริษัทคอยให การตอนรับดูแลดานเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.30 น. ออกเดินทางสู เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินออลนิปปอน เท่ียวบินท่ี NH 808

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

นําทานสักการะ อุชิคุ ไดบุทสึ ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางยืนทองสัมฤทธิท่ี์มีขนาดใหญท่ีสุดในโลก โดยสูงถึง 120 เมตร และได
รับการบันทึกสถิติโลกจากกินเนสสบุควาเป็น “Tallest Buddha” ภายในพระพุทธรูปก็แบงออกเป็น 5 ชั้น เมื่อขึ้นลิฟตโดยสาร
ไปยังจุดชมวิวบริเวณพระอุระท่ีมีความสูงถึง 85 เมตร ทานจะเพลิดเพลินไปกับทิวทัศนอันกวางใหญ ซ่ึงรับชมไดจากกระจกท้ัง 4
ดาน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองนิกโก

เดินผานชม สะพานชินเคียว มีความหมายวาสะพานศักดิส์ิทธิ ์รูปแบบของสะพานชินเคียวเป็นสะพานไมโคงแบบโบราณ ทา
ดวยสีแดงดานหลังสะพานเป็นวิวภูเขาอีกฝ่ังของสะพานจะติดกับถนน

้ ่ ้ ่ ่



จากนั้นนําทานเดินทางสู ศาลเจาโทโชกุ เป็นศาลเจาลัทธิชินโตท่ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณสถานในการรําลึกถึงโชกุนลําดับท่ี
1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ คือ โชกุน โทคุกาวะ อิเอยะสึ ตั้งอยูในเมืองนิกโกทางตอนเหนือของภูมิภาคคันโตบนเกาะฮอนชู
ซ่ึงภายในประกอบดวยอาคารท้ังหมด 42 หลัง

นอกจากนั้นทางดานซายของทางเขาศาลเจายังมีเจดีย 5 ชั้น ซ่ึงสรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1650 โดยชั้นแรกมีลวดลายภาพแกะสลัก
12 จักรราศี ตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัดจากนั้นคือศาลาไมเกาอันมีรูปสลักท่ีมีชื่อเสียงอยางมาก อันเป็นผลงานของฮิดา
ริ จินโกโร

จากนั้นนําทานเดินทางสู ยุนิชิงาวะออนเซ็น เพ่ือชม เทศกาลยุนิชิงาวะออนเซ็น คามาคุระ เทศกาลน้ีถือเป็นงานประเพณีเกา
แกในฤดูหนาวของเมืองออนเซ็นยุนิชิงาวะ ตลอดงานเทศกาลก็มีการตกแตงสถานท่ีดวยตุกตาหิมะจากฝีมือของเด็ก และผูสูง
อายุในพ้ืนท่ีเพ่ือตอนรับนักทองเท่ียวอีกท้ังมีบริการรถเล่ือนหิมะ และในชวงกลางคืนก็จะมีกระทอมหิมะคามาคุระท่ีจุดเทียนอยู
ภายใน ประดับประดาอยูตามบริเวณริมน้ําไดบรรยากาศโรแมนติกทามกลางหิมะปกคลุมท่ัวพ้ืนท่ี

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู คินูกาวาออนเซ็น

ค่ํา

พักท่ี Kinugawa Plaza Hotel หรือเทียบเทา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักผอนกับสปารีสอรทแบบญ่ีป ุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผอนคลาย
ความเมื่อยลา การอาบน้ําแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึ้น

ทาอากาศยานนาริตะ

อุชิคุ ไดบุทสึ

 เชา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

เป็นองคพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกซ่ึงไดรับการบันทึกอยูในกินเนสบุคดวย
ความสูง 120 เมตร นักทองเท่ียวสามารถเขาไปภายในองคพระพุทธรูปและขึ้นลิฟทท่ีมี
ความสูง 85 เมตรไปยังสวนหนาอกขององคพระได นอกจากน้ี ภายในสวนก็เต็มไปดวย
ทุงดอกไมท่ีบานตามแตละฤดูกาลท้ังสี่และสวนแบบนิกายโจโด และยังมีสวนสัตวเล็กๆ ท่ี
เล้ียงกระรอกกับกระตายใหว่ิงเลนอยางอิสระ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นิกโก

สะพานชินเคียว

 บาย

เป็นเมืองเล็กๆ ในจัหวัดโทชิกิท่ีคอนขางเงียบสงบ แตมีความสําคัญในประวัติศาสตรของ
ญ่ีป ุน และเป็นสถานท่ีทองเท่ียวญ่ีป ุน ท่ีเป็นท่ีนิยมเป็นอยางมาก เพราะเป็นพ้ืนท่ีของ
ครอบครัวในตระกูลโทกุกาวา โดยเฉพาะโขกุนอิเอยะสุ โทกุกาวา ผูสรางเมืองเอโดะใหเป็น
เมืองหลวงแหงใหม (โตเกียว) มาจนถึงปัจจุบันน้ี อัฐฐิของโชกุนทานน้ีก็ยังบรรจุท่ีสุสาน
ภายในบริเวณศาลเจาโทโชกุท่ีย่ิงใหญ สวยงามดวยผลงานศิลปะท่ีแปลกตา สลับซับซอน

เป็นสะพานท่ีติดอันดับหน่ึงในสามของสะพานท่ีสวยท่ีสุดของญ่ีป ุน มีชื่อเรียกอีกอยางวา
สะพานอสรพิษคู เป็นสะพานโคงสีแดงท่ีทอดขามแมน้ําไดยะ



วันท่ี 3 ไรสตรอเบอรร่ีญี่ปุน - ถนนคาชิยาโยโกะโช - ไอสุวาคามัสสึ -
ออนเซ็น

ศาลเจาโทโชกุ

เทศกาลยูนิชิคาวา คามามุระ

คินูกาวาออนเซ็น

เป็นศาลเจาท่ีถูกสรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหกับเทพแหงแสงสวางของภาคตะวันออก ในตอนแรก
นั้นบริเวณศาลเจาแหงน้ีถูกใชเป็นสถานท่ีสําหรับฝ่ังศพ ตอมาจึงก็มีการสรางอาคารและ
ขนายศาลเจาเพ่ิมเติมจนมีขนาดใหญอยางท่ีเห็นในปัจจุบัน อาคารตางๆ ของศาลเจานั้นมี
การตกแตงไวอยางสวยงาม และสรางอยูภายในปาเขาจึงทําใหมีบรรยากาศท่ีผอนคลาย

เทศกาลยูนิชิคาวา คามาคุระ เป็นเทศกาลบานหิมะท่ีจัดขึ้นบริเวณยูนิชิคาวาออนเซ็น ใน
ชวงเดือนกุมภาพันธของทุกปี โดยในเทศกาลน้ีนักทองเท่ียวจะไดตืนตาตื่นใจไปกับการ
ประดับไฟบนหิมะท่ีท่ัวท้ังบริเวณยูนิชิคาวาออนเซ็น จะถูกแตงแตมไปดวยโคมไฟหิมะจ๋ิว
เรียงรายตลอดทาง เป็นบรรยากาศของเทศกาลบานหิมะอันสุดแสนโรแมนติคท่ีนาจดจํา
ย่ิง

เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงดานการอาบน้ําแร ท่ีน่ีถือเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยกลางของเรียวกัง
เพราะเป็นแหลงท่ีมีน้ําพุรอนแรธรรมชาติคุณภาพสูง ทําใหท่ีน่ีถูกรายลอมดวยองเซ็นและ
เรียวกังมากมายท่ีตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํา

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Kinugawa Plaza Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานไปยัง สวนสตรอเบอรรี่ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเก็บ และล้ิมรสสตรอเบอรรี่สดๆ จากตนแบบไมอ้ัน

นําทานสู เมืองคาวาโกเอะ เมืองแหงประวัติศาสตรท่ียังคงไวซ่ึงวัฒนธรรม และกล่ินอายในสมัยเอโดะ บรรยากาศของเมืองน้ี
ทานจะไดพบเห็น บานโกดังของพอคาในสมัยกอนตั้งเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอระฆัง) จะมีเสียงระฆังบอกเวลา คุณจะ
รูสึกวาไดเดินทางยอนกลับไปในสมัยเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณจะไดสัมผัสความเป็นญ่ีป ุนแบบด้ังเดิมแทๆ และซึมซับ
ความรูสึกในสมัยเอโดะ ซ่ึงไมสามารถพบเห็นไดท่ีโตเกียว

จากนั้นนําทานเดินทางสู ยานคาชิยา โยโกโช เป็นตรอกท่ีมีชื่อเสียงในเมือง คาวาโกเอะ ซ่ึงเป็นถนนปูดวยหิน และฝังดวย
แกวหลากสีและดวยรานขายลูกกวาดแบบญ่ีป ุนด้ังเดิมถึง 22 ราน รานขายลูกกวาดในตรอกน้ีจะสงตอรสชาติท่ีคุนเคยและชวน

่ ่ ้ ้



ใหนึกถึงความหลังของวันท่ีผานไป เมื่อใครก็ตามไดลองยางกาวเขาไปในรานเหลาน้ีจะรูสึกวาตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองอิซุ

นําทาน ชมงานประดับไฟแกรนอิลูมิ (Gran Illumi) งานประดับไฟสุดย่ิงใหญอีกแหงของญ่ีป ุนในญ่ีป ุนจัดท่ี สวนอิซุแกรน
พาล(Izu Granpal Park) ซ่ึงเคยควารางวัลงานประดับไฟยามค่ําคืนท่ีดีท่ีสุดในญ่ีป ุนมาแลว(ปี2016-2017) จุดเดนของท่ีน่ีคือ
ขนาดพ้ืนท่ีอันกวางขวาง และโซนตางๆ ท่ีแบงการนําเสนอออกเป็นหลากหลายธีมตางๆ เชน อุโมงคไฟ, สวนดอกไม, สวนเคก
และสวนการจัดแสดงแสง สี เสียง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บุฟเฟตป้ิงยางสไตลญ่ีป ุน

พักท่ี Ambient Izukogen Hotel หรือเทียบเทา

ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา การอาบน้ําแรจะทําใหเลือด
ลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึ้น

ไรสตรอเบอรรี่ญี่ปุน

ถนนคาชิยาโยโกะโช

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไรสตรอเบอรรี่ของชาวญ่ีป ุนท่ีมีการปลูกอยางพิถีพิถัน และไดรับการดูแลเอาใจใสทุก
กระบวนการทุกขั้นตอน ทําใหผลของสตรอเบอรรี่นั้นมีขนาดใหญ สีแดงสด และรสชาติ
หวานกวาในประเทศไทย ทานจะไดชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรรี่และสามารถชิมสตรอ
เบอรรี่ในไรน้ีได โดยสามารถเด็ดจากตนดวยตัวเอง และยังซ้ือกลับมาเป็นของฝากแกคนท่ี
บานได

ตรอกท่ีมีชื่อเสียง ซ่ึงถนนปูดวยหินและฝังดวยแกวหลากสี เต็มไปดวยรานขายขนมหวาน
ลูกกวาดแบบญ่ีป ุนด้ังเดิม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ไอสุวาคามัสสึ บาย

เมืองไอสุวาคามัสสึ หรือมีชื่อเรียกสั้นๆ วาเมืองไอสุ ตั้งอยูในจังหวัดฟูกุชิมะ มีจุดทอง
เท่ียวทางประวัติศาสตรของประเทศญ่ีป ุนเยอะแยะมากมาย โดงดังในงานฝีมือด้ังเดิมท่ี
เรียกวา“เครื่องเคลือบไอสึ”นอกจากนั้นยังเป็นแหลงผลิตขาวและเหลาสาเกอีกดวย

ออนเซ็น คํ่า

้ ่

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



วันท่ี 4 คาวาสึ - เทศกาลดอกซากุระเมืองคาวาสึ - เยติสโนวทาวน -
เทศกาลประดับไฟแกรนอิลูมิ - ยานชินจูกุ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตป้ิงยางสไตลญ่ีป ุน

 Ambient Izukogen Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองคะวะสึ จังหวัดชิซุโอกะ

ชม เทศกาลคาวาสึซากุระ ซ่ึงซากุระท่ีน่ีจะบานตั้งแตตนเดือนกุมภาพันธ จนถึงตนเดือนมีนาคม ประมาณ 1 เดือน ทานจะ
ไดชมซารุระสีชมพูขนาดใหญอายุกวา 60 ปี มากกวา 8,000 ตนบานเต็มสองขางทางแมน้ําคะวะสึ เป็นระยะทาง 4 กม. (ขึ้นอยู
กับสภาพอากาศ) และบานท่ัวเมืองหลายพันตน แถมบางจุดยังมีดอกนาโนะฮานะ สีเหลืองบานพรอมกันอีกดวย สีสันตัดกัน สด
ใสมากๆ มีผูคนจากท่ัวประเทศเขาชมซากุระแหงน้ีประมาณลานคนตอปี

จากนั้นนําทานไปพบประสบการณใหมกับการเลนสกีหิมะ ลานสกีสโนว ทาวน เยติ ตั้งอยูท่ีเมืองชิซึโอกะ บริเวณภูเขาไฟฟูจิ
ชั้น 2 จุดเดนคือ สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิ สนุกกับการเลนสโนวบอรด หรือทานท่ีอยากทดลองเลนสกีแบบระดับโปร ก็มี
ใหเชาอุปกรณการเลนอีกดวย (ราคาทัวรน้ีไมรวมคาเชาอุปกรณสกี และคาเชาชุดเลนสกี)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองโตเกียว

ใหทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง ยานชินจูกุ เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของกรุงโตเกียวใหทานไดเลือกซ้ือสินคานานาชนิด
ไมวาจะเป็น กระเปา รองเทา เสื้อผา เครื่องสําอาง สินคาแบรนดเนม ของกิน และอ่ืนๆ อีกมากมาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

พักท่ี Shinagawa Prince hotel หรือเทียบเทา
หมายเหตุ !! สําหรับลูกคาท่ีตองการพักหองแบบเตียงใหญนอน 2 คน (DBL) จะมีคาใชจายเพ่ิม 2, 500 บาท ตอหอง/ตอ

คืน และหองมีจํานวนจํากัด

คาวาสึ

เทศกาลซากุระคาวาสึ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองเล็กๆ ในจังหวัดชิสึโอกะ อยูติดทะเลทางตะวันออกของคาบสมุทรอิซุ มีแหลง
ทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงคือชายหาด, น้ําตก และออนเซนรีสอรท รวมท้ังเทศกาลซากุระบาน
(Kawazuzakura Matsuri) ท่ีเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ทําใหเป็นหน่ึงในสถานีท่ีชมซา
กุระแรกๆของปีในประเทศญ่ีป ุน

ท่ีเมืองน้ีมีซากุระกวา 8,000 ตน ท่ีจะออกดอกอวดโฉมงามกอนเมืองไหน โดยเมืองน้ีจะ
เป็นเมืองท่ีซากุระบานสะพรั่งเร็วท่ีสุดในเกาะฮอนชู โดยจะเริ่มออกดอกในชวงประมาณ
ก.พ. คอยๆ บาน ยาว ไปจนถึง เดือน มี.ค. ของทุกปี โดยทุกๆปีจะมีนักทองเท่ียวท่ีอยาก
ชมความงามของซากุระและเลนสกีในชวงเวลาเดียวกันจะเดินทางมาเท่ียวชมกันในชวงน้ี
ในสวนกลางของเมืองจะมีแมน้ําไหลตัดผาน 2 ขางทาง จะเรียงรายเต็มไปดวยตนซากุระ
หลากหลายรอยตน



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 อิสระทองเท่ียวในโตเกียว หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม

ราคาทัวรน้ีไมรวมคาเชาอุปกรณสกี และคาเชาชุดเลนสกี

รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

สําหรับลูกคาท่ีตองการพักหองแบบเตียงใหญนอน 2 คน (DBL) จะมีคาใชจายเพ่ิม 2, 500 บาท ตอหอง/ตอคืน และหองมี
จํานวนจํากัด

เยติสโนวทาวน
สกีรีสอรทน้ีตั้งอยูท่ีสถานีท่ี 2 ของเชิงเขาทางใตของภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีโซนใหเลนสกี
กระดานเล่ือน หรือการป้ันหิมะเป็นรูปตางๆ ตามจินตนาการ จุดเดนของท่ีน่ีคือสามารถ
มองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิ ไดจากลานสกีเลย สามารถเดินทางมาไดงายๆ ดวยการน่ังรถเทลมา
จากในตัวเมืองโตเกียว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เทศกาลประดับไฟแกรนอิลูมิ

ยานชินจูกุ

 บาย

เป็นเทศกาลประดับไฟขนาดใหญท่ีจัดขึ้นในสวนอิซุแกรนพาล จังหวัดชิซึโอกะ ท่ีในยาม
ค่ําคืน ตลอดพ้ืนท่ีท้ังสวนดังกลาวจะเต็มไปดวยการจัดแสดงไฟ LED อันสวยงามเป็น
จํานวนนับลานๆ ดวงในพ้ืนท่ีกวา 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงจะมีการจัดวางเป็นรูปแบบ
ศิลปะตางๆ อันสุดงดงาม โดยมีไฮไลทหลักคืออุโมงคสีรุงท่ีถือเป็นเป็นจุดถายภาพท่ีสวย
งามสุดๆ นอกจากน้ียังมีการแสดงแสงการเตนรําของสีเลเซอรอยางเต็มรูปแบบบนจอแส
ดงผลขนาดใหญท่ีนาสนใจมาก

ท่ีน่ีเป็นแหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟาขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

 คํ่า  Shinagawa Prince hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นใหทานไดเลือกอิสระชอปป้ิง หรือซ้ือทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด รวมคาเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผูใหญจายเพ่ิม
3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท)

เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึงเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600
ลานเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ
SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง

บาย

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

เชิญทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงหรือสนุกสนานกันอยางตอเน่ืองกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนียแลนด

่



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - โตเกียวสกายทรี - นาริตะ - อิออน
นาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

สําหรับลูกคาท่ีตองการพักหองแบบเตียงใหญนอน 2 คน (DBL) จะมีคาใชจายเพ่ิม 2, 500 บาท ตอหอง/ตอคืน และหองมี
จํานวนจํากัด

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

พักท่ี Shinagawa Prince hotel หรือเทียบเทา
หมายเหตุ !! สําหรับลูกคาท่ีตองการพักหองแบบเตียงใหญนอน 2 คน (DBL) จะมีคาใชจายเพ่ิม 2, 500 บาท ตอหอง/ตอ

คืน และหองมีจํานวนจํากัด

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซ้ือทัวรโตเกียวดิสนียแลนด เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึงเต็ม
ไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูป
แบบ อาทิ ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึก
ขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง,เป็นตน หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทาง หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียว
ศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบป้ิงชื่อดัง ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับ
รานคาหลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบูยา”
รานคามากมาย มากกวา 100 รานคา

 คํ่า  Shinagawa Prince hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม วัดอาซากุสะ วัดท่ีเกาแกท่ีสุดในโตเกียวภายในประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคําท่ี ชาวญ่ีป ุนนิยมมาสักการะบูชา
และพากันมาเท่ียวชมความย่ิงใหญของโคมไฟขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร

นําทุกทานถายรูปคู หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) เป็นหอสงสัญญาณ โทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก เปิดให
บริการเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง ในมณฑล
กวางโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และ หอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ใหทานไดทานบุฟเฟตชาบู ชาบู ล้ิมรสเน้ือคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยม พิเศษ เน้ือวากิว
และ ขาปูยักษ และซอฟดริงกไมอ้ัน

นําทานเดินทางสู นาริตะ ชอปป้ิงท่ีหางชื่อดัง หางอิออน แหลงใหญรวบรวมสินคาหลากหลายชนิดรอใหทานเลือกซ้ือ อาทิ
เสื้อผาแฟชั่น นําสมัย กระเปา รองเทา เครื่องสําอาง ของท่ีระลึก เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เป็นตน ใหทานอิสระใน
การเลือกซ้ือของฝาก และสินคาท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุนกอนกลับกรุงเทพฯ

ไดเวลาอันสมควร เดินทางสู สนามบินนาริตะ

ค่ํา

18.35 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ สายการบินออลนิปปอน เท่ียวบินท่ี NH805

23.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

โตเกียวสกายทรี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมท้ังมีอควอเรียมอยูในนั้น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นาริตะ

อิออนนาริตะ

ทาอากาศยานนาริตะ

 บาย

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ เป็นสถานท่ีตั้งของทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ

หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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



เง่ือนไข
กรุณาอานเงื่อนไขใหละเอียดกอนทําการจองทัวรและชําระคามัดจํา

- การเดินทางในแตละครั้งตองมีจํานวนผูรวมเดินทางตั้งแต 10 ทานขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือน หรือยกเลิกการเดิน
ทางหากคณะทัวรมีผูเดินทางตํ่ากวา 10 ทานโดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนาอยางนอย 15 วันกอนการเดินทาง

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรอาจจะแตกตางกันเน่ืองจาก ตรงกับวัน
หยุดยาว เทศกาลตางๆท้ังของไทยและประเทศญ่ีป ุน ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกวาปกติ

- เน่ืองจากโรงแรมท่ีพักในประเทศญ่ีป ุนสวนใหญเป็นเตียงคูแยก (TWN) ลูกคาท่ีตองการหองพักแบบเตียงเดียวพักคู (DBL) บาง
โรงแรมมีโดยไมตองเสียคาใชจาย แตบางโรงแรมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมและตองรีเควสเขาไป (ติดตอสอบถามเจาหนาท่ีกอนการเดิน
ทางทุกครั้ง) 

- เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียก
รองคาบริการคืนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

- บริษัทฯไมรับผิดชอบตอการถูกปฏิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางไดเน่ืองจากผูเดิน
ทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง, ภัยธรรมชาติ, การประทวง, การกอจลาจล, ความลาชาการเล่ือนหรือยกเลิกเท่ียว
บิน และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง
 

การชําระเงิน
1. สงใบจองทัวรและชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของทานเงินมัดจําทานละ

10,000 บาท

2. ชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมดลวงหนา 20 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนเดินทาง

3. หากไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามกําหนดวันดังกลาวทางบริษัท ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไขและทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําตามเงื่อนไขการยกเลิก

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) สายการบิน และ เสนทางตามท่ีระบุไวเทานั้น

- คาภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน ณ วันออกราคาทัวร หากสายการบินเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมใดๆเพ่ิมในภายหลัง ทางบริ
ษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง

- คาพาหนะรับ-สง และคาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆตามรายการท่ีระบุไวเทานั้น

- คาโรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา หองพักหองละ 2-3 ทานเทานั้น

- คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ วงเงินทานละ
500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด

- หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพรอมลูกคา 1 ทาน

- สมนาคุณทุกทานดวยกระเปา ทานละ 1 ใบ

- บริการน้ําด่ืมบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการเชนคาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืม และอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจัด
ให เป็นตน

- คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 23 ก.ก. X 2 ใบ

- คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาสําหรับคนตางดาว

- คาธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง
 

วีซา
่



Passport หรือหนังสือเดินทาง ตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
ตั๋วเครื่องบิน

- ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป กรณีลูกคาตองการเล่ือนวันเดินทางกลับทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯไมสามารถ
เขาไปแทรกแซงได 

- และในกรณีลูกคายกเลิกการเดินทาง แตทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วไปแลวนั้น ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเทานั้น กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีบริษัทฯวาสามารถคืนคาโดยสารไดหรือไม

- กรณีทานมีความประสงคตองการเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะดําเนิน
ไดภายหลังจากออกตั๋วกรุปแลวเทานั้น โดยผูโดยสารตองดําเนินการทุกขั้นตอนดวยตัวทานเอง

- ในกรณีท่ีออกตั๋วเครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได และตองการเปล่ียนตัวผูเดินทางในกรณีน้ีทางบริษัทฯจะเช็คกับ
ทางสายการบินกอนวาสามารถเปล่ียนชื่อผูโดยสารทานอ่ืนแทนไดหรือไม กรณีถาสามารถเปล่ียนไดจะมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงในการ
เปล่ียนตั๋ว ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายตรงน้ีเองท้ังหมด

- ทางสายการบินไมรับจองท่ีน่ัง (LONG LEG) ลูกคาท่ีประสงคท่ีน่ังตรงน้ี ทางลูกคาตองชี้แจงเหตุผลหนาเคานเตอรเช็คอินดวย
ตัวทานเองในวันเดินทางท่ีสนามบิน

- สายการบินออลนิปปอน กําหนดใหน้ําหนักกระเปาเดินทางไมเกินใบละ 23 กก. 2 ใบ สวนกระเปา ใบเล็กท่ีสามารถนําขึ้น
เครื่องไดอยูในความดูแลของทานน้ําหนักไมเกิน 7 กก. และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากทาน
เดินทางดวยสายการบินอ่ืน ตองตรวจสอบเรื่องน้ําหนักและจํานวน สัมภาระอีกครั้งกับเจาหนาท่ี

- การสะสมไมลของสายการออลนิปปอน หากใชตั๋วโดยสารเป็นแบบหมูคณะสามารถสะสมไมลได   รวมในเครือ STAR
ALLIANCE ของสายการบินไทย ขึ้นอยูกับเงื่อนไขระหวางสายการบินนั้นๆ กับการบินไทย วาจะสะสมไดกี่เปอรเซ็นต ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยูกับสิทธิข์องสายการบิน

- ในบางรายการทัวร ท่ีตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น้ําหนักกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่าหรือ
สูงกวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ซ่ึงผูเดินทางสามารถตรวจสอบไดจากพนักงานดวยตัวทานเอง

- กรุณาใสหมายเลขสะสมไมลทุกครั้งท่ีกรอกรายละเอียดการจองทัวรท่ีทางบริษัทฯสงใหเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง (กรุณาเก็บ
หางบัตรโดยสารท้ังขาไปและขากลับไวเพ่ือตรวจสอบกรณีทานไมไดรับไมลสะสม ทานสามารถใชหางบัตรโดยสารเพ่ือยืนยันกับทาง
สายการบินได

การยกเลิก
1. การเล่ือนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั้นตองเเจงกับบริษัทเป็นลายลักษณอักษร (แฟกซ/อีเมล) ในวันทําการคือ

วันจันทร - อาทิตย ตั้งเเตเวลา 09.00 - 17.30 น.

2. หากทานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนไดโดยอยูในตามกําหนดเวลา ทาง
บริษัท จะดําเนินการเปล่ียนชื่อผูโดยสารให สวนคาใชจายในการเปล่ียนตั๋วทางลูกคาจะตองเป็นคนจายเองท้ังน้ีตองไมอยูในเงื่อนไขตั๋ว
เครื่องบินท่ีไมอนูญาตใหเปล่ียนชื่อ และไมอนุญาตใหคืนบัตรโดยสาร

ยกเลิกกอนวันเดินทาง

นอยกวา 10 วัน เก็บคาทัวรท้ังหมด 100%

11-15 วันเก็บคาทัวร  50%

16-30 วัน เก็บคามัดจําท้ังหมด 100%

31-45 วัน เก็บคามัดจํา 50%

มากกวา 45 วัน คืนเงินท้ังหมด

หมายเหตุ ทางบริษัทไดทําการจองและชําระคาใชจายตางๆท่ีเกี่ยวของกับรายการทองเท่ียวตางๆไวลวงหนากับทางสายการบิน โณงแรม
รานอาหาร และคาเขาชมสถานท่ีตางๆ เมื่อทานตกลงชําระเงินใหกับทางบริษัทแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขการเดินทางท่ีระบุไว
ท้ังหมด


