#15502 ทัวรญี่ปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน ภูเขาไฟฟูจิ สวนฮิตา
ชิซีไซดปารค วัดอาซากุสะ บิน SL
ทัวรญี่ปุน โตเกียว เอมิพรีเมี่ยมเอาทเล็ต ศาลเจาโคมิตาเคะ ถนนนาคามิเซ
หอคอยโตเกียวสกายทรี(ไมรวมคาขึ้น) ดิวตีฟรี ชินจุกุ ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานดอนเมือง

2

ทา อากาศยานนาริตะ - อิบารากิ - อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซด - อามิ พรีเมี่ยม เอาท
เลต - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น

3

ภูเขาไฟฟูจ ิ - ศาลเจา โคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุ
สะ) - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - ดิวตี้ฟรี - ยา นชินจูกุ











โรงแรม



-



Fuji Schole
Land Hotel
หรือเทียบเทา



Hedistar
Hotel หรือ
เทียบเทา

4

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม







Hedistar
Hotel หรือ
เทียบเทา

5

ทา อากาศยานนาริตะ - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

7 เม.ย. 65 - 11 เม.ย. 65

฿23,999

฿23,999

฿23,999

฿8,000

9 เม.ย. 65 - 13 เม.ย. 65

฿33,999

฿33,999

฿33,999

฿8,000

11 เม.ย. 65 - 15 เม.ย.
65

฿35,999

฿35,999

฿35,999

฿8,000

13 เม.ย. 65 - 17 เม.ย.
65

฿33,999

฿33,999

฿33,999

฿8,000

15 เม.ย. 65 - 19 เม.ย.
65

฿23,999

฿23,999

฿23,999

฿8,000

17 เม.ย. 65 - 21 เม.ย.
65

฿23,999

฿23,999

฿23,999

฿8,000

19 เม.ย. 65 - 23 เม.ย.
65

฿23,999

฿23,999

฿23,999

฿8,000

21 เม.ย. 65 - 25 เม.ย.
65

฿23,999

฿23,999

฿23,999

฿8,000

23 เม.ย. 65 - 27 เม.ย.
65

฿23,999

฿23,999

฿23,999

฿8,000

25 เม.ย. 65 - 29 เม.ย.
65

฿23,999

฿23,999

฿23,999

฿8,000

27 เม.ย. 65 - 1 พ.ค. 65

฿25,999

฿25,999

฿25,999

฿8,000

29 เม.ย. 65 - 3 พ.ค. 65

฿25,999

฿25,999

฿25,999

฿8,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม



คํ่า

ทาอากาศยานดอนเมือง
22.00 น. พรอมกันทีส
่ นามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคาน เตอรสายการบิน THAI
LION AIR หมายเลข 8 เจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



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 - อิราบากิ - อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนฮิตาชิ ซี
ไซด - อามิ พรีเมี่ยม เอาทเลต - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น
เชา
01.00 น. เหิรฟ าสูเมืองนาริต ะ ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ SL300 บริการอาหารวางบนเครื่อง
09.10 น. ถึง เมืองนาริต ะ ประเทศญี่ปุน
หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนํ าทานเดินทางสู จังหวัดอิบารากิ เพื่อสักการะ พระใหญอุชิคุ ไดบุต สึ แหงเมืองอุชิคุ เป็ น
พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญมาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยังไดรับการบันทึกจากกินเนสบุควา เป็ นรูปปั้ นพระพุทธรูปปางยืน
ที่หลอจากทองสัมฤทธิม
์ ีความสูงที่สุดในโลก พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูงเป็ นอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู บุฟเฟ ต ปิ้งยางยากินิคุ
นํ าทานชม สวนฮิต าชิ ซีไซด ปารค เป็ นสถานที่ทองเที่ยวอันสวยงามอยูใกลๆ โตเกียวซึ่งสวนแหงนี้ ต ั้งอยูในจังหวัดอิบารากิ
สวนฮิต าชิเป็ นสวนดอกไมขนาดใหญ มีพื้นที่ 1.9 ลาน ตร.ม. มีช่ อ
ื เสียงเรื่อง ดอกไมที่จะบานใหชม ผัดเปลี่ยนสายพันธุ ตลอด
ทั้งปี ตามฤดูกาล (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)
ภายในสวนมีทุงดอกไมต ามฤดูกาลหลากหลายสายพันธุที่ออกดอกหมุนเวียนใหชมตลอดปี ในฤดูใบไมผลิจะไดชมทุงดอก
นารซิสซัส และดอกทิวลิป เมื่อถึงชวงตนฤดูรอนจะมีทุงดอกเนโมฟี ลา (เบบีบลูอายส) และดอกกุหลาบ สวนดอกบานชื่นจะบาน
ในชวงกลางฤดูรอน เมื่อเขาสูฤดูใบไมรวงก็จะไดชมทุงดอกโคเชียและทุงดอกคอสมอส
หลังจากนั ้นใหทานไดชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่ เอมิ พรีเมี่ยม เอาทเล็ต แหลงรวมสินคานํ าเขาและสินคาแบรนด
ญี่ปุนที่ดังไปทั่วโลก กวา 150 ราน อาทิเชน COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรู
่

อยาง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเทาแฟชั่น ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA,
REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม ใหทานไดอิ่มอรอยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมนํ้ าจิ้ม
สไตสญี่ปุนอยางจุใจ
หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบ
หมุนเวียนโลหิต ดีขึ้น
พักที่ Fuji Schole Land Hotel หรือเทียบเทา



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

อิบารากิ
เป็ นหนึ่ งเมืองของญี่ปุนที่เต็มไปดวยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ทั้งภูเขา ทะเล
และมีแหลงทองเที่ยวที่งดงามโดดเดนไมแพที่ใดในญี่ปุน

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 เมนู บุฟเฟตปิ้งยางยากินิคุ

สวนฮิตาชิ ซีไซด
เป็ นสถานที่ทองเที่ยวอันสวยงามอยูใกลๆ โตเกียว ตั้งอยูในจังหวัดอิบารากิ สวนดอกไม
แหงนี้ มีขนาดใหญ มีพื้นที่ 1.9 ลานตาราเมตร มีช่ อ
ื เสียงเรื่องดอกไมที่จะบานใหชมผัด
เปลี่ยนสายพันธุ ตลอดทั้งปี ต ามฤดูกาล นอกจากนี้ ยังมีเสนทางปั่ นจักรยานที่นักทอง
เที่ยวสามารถปั่ นชมภายในสวน รวมถึงโซนอื่นๆอีกมากมายที่นาสนใจ เชน สวนสนุก
สนามBMX วิบาก สนามกีฬา และสถานที่ทําบารบีคิว เป็ นตน

อามิ พรีเมี่ยม เอาทเลต
เป็ นพรีเมียมเอาทเล็ทที่ใกลกรุงโตเกียวมากที่สุด และสะดวกตอการเดินทางดวยรถยนต
ซึ่งใชเวลาประมาณ 45 นาทีจากสนามบินนาริต ะ แหลงทองเที่ยวที่อยูใกลๆ ก็มีสวนไครา
คุเอนในเมืองมิโตะซึ่งเป็ นหนึ่ งในสวนชื่อดัง 3 แหงของญี่ปุน นอกจากนี้ ก็ยังมีพระพุทธ
รูปอุชิคุไดบุต สึซึ่งเป็ นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกซึ่งไดรับการบันทึกอยูในกิน
เนสบุค และยังมีเมืองซึคุบะซึ่งมีภูเขาซึคุบะและมีช่ อ
ื เสียงในฐานะที่เป็ นเขตพื้นที่การ
ศึกษา



บุฟเฟตขาปูยักษ

คํ่า

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ ต  พรอมปูยักษ ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่มอรอยกันแบบ
ไมอั้น

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

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู พิเศษ บุฟเฟ ต ขาปูยักษ
 Fuji Schole Land Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3



กิจกรรม

บริการอาหารวางบนเครื่อง

ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี ดิวตี้ฟรี - ยานชินจูกุ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่ต ั้งตระหงานอยูเหนื อเกาะญี่ปุนดวยความสูง3,776เมตร จากระดับนํ้ าทะเล นํ าทานขึ้นชม
ความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนี ยภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่
สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ
นอกจากนี้ ดานหลังยังมี ศาลเจาโคมิต าเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็ นที่สัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็ นที่สําหรับ
บวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวาที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกวา “สวนของทานเทนกุโดยมีความเชื่อวาที่นี่มี
ทานเทนกุปกครองอยูนั่นเอง และยังวากันวา ศาลเจาแหงนี้ มีสมบัต ิของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย
จากนั ้น นํ าทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัส
กับความรูสึกของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน จากนั ้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นนํ าทานชม วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา
นอกจากนั ้นทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด
และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ
หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปิ้ งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเป็ นเครื่องรางของ
ขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ปุน มายังวัดแหงนี้ ต องมาตอคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสนอรอย
นํ าทาน เก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมนํ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี”
(Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก
้

้

่

่

่

จากนั ้นนํ าทานชอปปิ้ งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี ดิวตีฟรี ยานดัง “ยานชิน
จุกุ” ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิ ด ไดจากที่นี่
คํ่า
เพื่อไมเป็ นการรบกวนเวลาชอปปิ้ งของทาน อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Hedistar Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาไฟฟูจิ
เป็ นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาไฟฟูจิมีอิทธิพล
ตอศิลปะวัฒนธรรมของญี่ปุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกไดวาภูเขาไฟฟูจินี้ถ ือเป็ นหัวใจ
สําคัญที่เป็ นสัญลักษณหนึ่ งของความเป็ นญี่ปุน การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจินั้นหากใช
พาหนะจะสามารถขึ้นมาไดถ ึงบริเวณชั้น 5 ซึ่งมีความสูงประมาณ 2,300 เมตรเหนื อ
ระดับนํ้ าทะเล ตรงชั้น 5 นี้ จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ที่สวยงามของทะเลสาบทั้ง 5 ที่
ลอมภูเขาไฟได

ศาลเจาโคมิตาเคะ
เป็ นศาลเจาของศาสนาลัทธิชินโต เป็ นที่สักการะบูชาและอธิษฐานขอพร อีกทั้งยังเป็ นที่
สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกวา “Tengu
no niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปี ศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อวาที่นี่ทาน
เทนกุปกครองอยูนั่นเอง และยังวากันวาศาลเจาแหงนี้ มีสมบัต ิของทานเทนกุหลงเหลืออยู
มากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีนํ้าหนั กกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูที่พื้นในสวน ซึ่ง
ในสมัยกอนมีผูคนนิ ยมมาทดลองยกขวานนี้ กันมากมาย

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน
เป็ นพิพิธภัณฑและสถานที่ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญี่ปุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิต วิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากที่ขายของที่
ระลึกจากพิพิธภัณฑ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

ถนนนาคามิเสะ
เป็ นถนนคนเดินที่อยูต ิดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกที่มีช่ อ
ื เสียงของญี่ปุน ถนนเสนนี้ มี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง 250 เมตร ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหต ลอดทั้งปี จะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยางไมขาดสาย

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

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย

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

วันที่ 4


กิจกรรม

 Hedistar Hotel หรือเทียบเทา
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปิ้ ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกดคอยใหคําแนะนํ าในการเดินทาง อาทิ
- ศาลเจาเมจิ เป็ นศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศและเป็ นที่สถิต ยวิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ
ซึ่งเป็ นจักรพรรดิที่มีความสําคัญกับประเทศญี่ปุนยุคปั จจุบันเป็ นอยางยิ่ง และไดรับความเคารพจากชาวญี่ปุนยุคปั จจุบันมากที่สุด
- ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุน หากคุณคือคนที่กําลังมองหาซื้อเสื้อผาแบบแปลกๆ
หรือตองการหาซื้อเสื้อผาแนว Cost Play ทานยังสามารถหาไดจากที่นี่อีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญี่ปุนแตงตัวแบบ
แปลกๆ ก็สามารถมาดูไดที่นี่ได จะมีวัยรุนญี่ปุนน ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ
- ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเป็ นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้ นสุนัขแสนรูที่กลายเป็ น
จุดนั ดพบยอดฮิต สําหรับหน ุมสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตลโตเกียวที่ต ึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผา กระเป า รองเทา เครื่อง
ประดับและแฟชั่นชั้นนํ าของญี่ปุนในฤดูต างๆอื่นๆมากมาย
หรือหากทานใดมีความประสงคจะเลือกซื้อดิสนี ยแลนดเพิ่มทานละ 2,700.- บาท (ไมรวมคาเดินทาง)
ดีสนี ยแลนด โลกแหงจินตนาการของราชาการต ูนญี่ปุนซึ่งเป็ นดิสนี ยแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
สรางขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิ ด (ไม
จํากัดจํานวนการเลน )
ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลนเครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความ
น ารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิต ิThe Invention of the Year
้

่

้

ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกน ารักในดิสนี ยแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการต ูนเอก
จากวอลดิสนี ย อยาง มิกกี้เมาส มินนี่ เมาส พรอมผองเพื่อนการต ูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกน ารักในดิสนี ย
แลนด
การเดินทางจากนาริต ะสูโตเกียว
1) จากโรงแรมแถวยานนาริต ะสูสนามบินนาริต ะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แตเนื่ องดวยจะตองเริ่มตั้ง แต 9.00
น.เป็ นตนไปเพราะเนื่ องจากในตอนเชาระหวาง 6.00 - 9.00 น เป็ นชวงที่มีลูกคาใชบริการไปสนามบิน เป็ นจํานวนมากซึ่งอาจ
จะทําใหขึ้นรถบัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางทั้งหมด
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็ นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริต ะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการ
วิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยคาตั๋วจะอยูที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ทาน โดยเวลาที่ใหบริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะนั ้นกอนเดินทางกลับ
ควรเช็คเที่ยวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็ นรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเป็ นรถไฟที่ราคาคอนขางสูงนิ ดนึ งแตต ั๋วรถไฟ
จะเป็ นแบบระบุที่นั่งบนรถไฟไดเลยโดยไมต องกลัววาขึ้นไปแลวเราจะไมมีที่นั่งเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหารขายบน
รถไฟโดยคาตั๋วรถไฟจะอยูที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาที่รถไฟใหบริการตั้งแตเวลา 7.44-19.42 น
4) Airport Limousine Bus เป็ นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถบัสนี้ จะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดย
ตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเที่ยวโดยจะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เที่ยว เวลาที่ให
บริการ 5.55-17.30 น ถาเด็กอายุต ํากวา 12 จะเสียครึ่งราคา
5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่นี้คาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมที่พักยานนาริต ะจะอยูที่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคา
นี้ จะไมรวมคาทางดวน)
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย
คํ่า
พักที่ Hedistar Hotel หรือเทียบเทา



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

วันที่ 5


กิจกรรม

 Hedistar Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
11.00 น. เหินฟ าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL301 บริการอาหารวางบนเครื่อง
บาย
16.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



ทาอากาศยานดอนเมือง

บาย

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

บริการอาหารวางบนเครื่อง
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
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น
2. ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนั ก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหน าอยางน อย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางน อย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา
ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนั กทองเที่ยวสวนใหญเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
7. อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั ้น

การชําระเงิน
1. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน(ในวันเวลาทําการ) กรณี
นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถ ือวานั กทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
คารถรับ-สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน
คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้น
ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ
1,700 บาท
่

คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

วีซา
หนั งสือเดินทาง (Passport) ของทานตองมีอายุไมนอยกวา 6 เดือน
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต )
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
อัต ราคาบริการนี้ ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน
บริการนํ้ าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว
ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ขวบ 10,000 บาท คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท /ทริป/
ตอทาน
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั ้น ไมเชนนั ้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้ง
สิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ ี่ถ วนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพื่อประโยชน แกต ัวทานเอง
ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเนื่ องจากเงื่อนไขของสายการบิน
คาทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น
ขอแนะนํ ากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและ
ฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจาหน าที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนํ าผลิต ภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้ อสัต วทุกชนิ ดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้ อสัต ว ไส
กรอกฯ เพื่อเป็ นการป องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหน าที่ต รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัต ราที่สูงมาก

การยกเลิก
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ อ
ื ใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
่

หนั งสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรง
กับวันหยุดนั กขัต ฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางน อยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน
การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถ ึง 15 คน
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

