
#15506 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟ
ฟูจิ ชมดอกชิบะซากุระ บิน SL
ทัวรญี่ปุน โตเกียว ถนนนาคามิเซ โกเทมบะแฟคทอรี่เอาทเล็ต ศาลเจาโคมิตาเคะ
ดิวตีฟรี ชินจุกุ ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียวสกายทรี - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ถนนนาคามิเสะ -
โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเลต - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น   

Fuji Schole
Land Hotel
หรือเทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - ชิบะซากุระฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - ดิวต้ีฟรี
- ยานชินจูกุ   

Hedistar
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม   
Hedistar
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

6 พ.ค. 65 - 10 พ.ค. 65 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

8 พ.ค. 65 - 12 พ.ค. 65 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

10 พ.ค. 65 - 14 พ.ค. 65 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

12 พ.ค. 65 - 16 พ.ค. 65 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

14 พ.ค. 65 - 18 พ.ค. 65 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

16 พ.ค. 65 - 20 พ.ค. 65 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

18 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

20 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

22 พ.ค. 65 - 26 พ.ค. 65 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

24 พ.ค. 65 - 28 พ.ค. 65 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

26 พ.ค. 65 - 30 พ.ค. 65 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿8,000

28 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

30 พ.ค. 65 - 3 มิ.ย. 65 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียวสกายทรี - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุ
สะ) - ถนนนาคามิเสะ - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเลต - บุฟเฟตปู
ยักษ - 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

22.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน THAI
LION AIR หมายเลข 8 เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

01.00 น. เหินฟาสู เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี SL300 บริการอาหารวางบนเครื่อง

09.10 น. เดินทางถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว

นําทาน เก็บภาพประทับใจณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมท่ี
สูงท่ีสุดในโลก เปิดใหบริการเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรางดวยเทคนิคทางสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรมอันทันสมัย ในชวงท่ีเกิดแผนดินไหวครั้งใหญหอคอยแหงน้ีไดพิสูจนใหเห็นถึงโครงสรางทางสถาปัตยกรรมท่ีแข็ง
แรงทนทาน เพราะไมเกิดความเสียหายแมแตนอย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู บุฟเฟตป้ิงยางยากินิคุ

นําทานชม วัดอาซากุสะ วัดท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา นอกจากนั้น
ทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยัง
สามารถเลือกซ้ือเครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ

อิสระ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปป้ิงท่ีมี ชื่อเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเลน
โบราณ และตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญ่ีป ุน มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพ่ือล้ิมลองกับรสชาดสุดแสนอรอย

้ ่ ่ ่ ่ ่



นําทานอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชื่อดังท่ี โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาทเล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีป ุนท่ี
ดังไปท่ัวโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผาใหมลาสุด

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม ใหทานไดอ่ิมอรอยกับมื้อพิเศษท่ีมีขาปูยักษใหทานไดล้ิมลองรสชาติปูพรอมน้ําจ้ิม
สไตสญ่ีป ุนอยางจุใจ

หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแช น้ําแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยให
ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

พักท่ี Fuji Schole Land Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนาริตะ

โตเกียวสกายทรี

 เชา

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตป้ิงยางยากินิคุ

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

ถนนนาคามิเสะ

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต

 บาย

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

เป็นถนนคนเดินท่ีอยูติดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ถนนเสนน้ีมี
รานคามากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

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



วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - ชิบะซากุระฟูจิ - พิพิธภัณฑ
แผนดินไหวญี่ปุน - ดิวตี้ฟรี - ยานชินจูกุ

บุฟเฟตขาปูยักษ

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู พิเศษ บุฟเฟตขาปูยักษ

 Fuji Schole Land Hotel หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญ่ีป ุนดวยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชม
ความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ
ท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบท้ังหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิบ์นยอดเขาฟูจิ ถายภาพท่ีระลึก กับ
ภูเขาไฟท่ีไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามท่ีสุดในโลก

นําทานสู ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกท้ังยังเป็นท่ีสําหรับบวงสรวงทานเท
นกุ โดยมีความเชื่อวาท่ีบริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา “สวนของทานเทนกุโดยมีความเชื่อวาท่ีน่ีมีทานเทนกุ
ปกครองอยูน่ันเอง และยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญท่ีมีน้ํา
หนักกวา 375 กิโลกรัมตกอยูท่ีพ้ืนในสวน

นําทาน ชมดอกชิบะซากุระ หรือท่ีรูจักกันในนามนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีชื่อทุงพิงคมอส”ท่ีพรอมเพรียงกันเบงบานอวดสีสัน
ฉูดฉาดงดงาม (โดยปกติ ดอกชิบะซากุระ หรือ พิงคมอส จะบานชวงปลายเดือนเมษายน – ตนเดือนมิถุนายนของทุกปี แตท้ังน้ี
ท้ังนั้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ทามกลางอากาศท่ีเย็นสบาย พรอมกับทัศนียภาพท่ีโดดเดน เบื้องหลังเป็นฉากของภูเขาไฟฟูจิท่ี
งามสงา ทานจะไดชมสีสันท่ีเต็มท่ัวท้ังภูเขา และสงกล่ินหอมอบอวลของดอกไม

** ในกรณีท่ีทุงดอกพิงคมอสปิด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธินํ์าทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค นําทานเจาะลึกตามหาแห
ลงน้ําบริสุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยามานชิ **

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเย่ียมชม พิพิธภัณฑ EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสกับความ
รูสึกของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญ่ีป ุน จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซ้ือของท่ีระลึกตาม
อัธยาศัย

นําทานชอปป้ิง ดิวตีฟรี ยานดัง “ยานชินจุกุ” ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือสินคานานาชนิด ไดจากท่ีน่ี ไมวาจะเป็น
รานซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตางๆ กันท่ีราน MATSUMOTO แหลง
รวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิ
เซโด แอนเนสซาท่ีคนไทยรูจักเป็นอยางดี และสินคาอ่ืนๆ

่



ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Hedistar Hotel หรือเทียบเทา

ภูเขาไฟฟูจิ

ศาลเจาโคมิตาเคะ

ชิบะซากุระฟูจิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาไฟฟูจิมีอิทธิพล
ตอศิลปะวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกไดวาภูเขาไฟฟูจิน้ีถือเป็นหัวใจ
สําคัญท่ีเป็นสัญลักษณหน่ึงของความเป็นญ่ีป ุน การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจินั้นหากใช
พาหนะจะสามารถขึ้นมาไดถึงบริเวณชั้น 5 ซ่ึงมีความสูงประมาณ 2,300 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ตรงชั้น 5 น้ีจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามของทะเลสาบท้ัง 5 ท่ี
ลอมภูเขาไฟได

เป็นศาลเจาของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและอธิษฐานขอพร อีกท้ังยังเป็นท่ี
สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา “Tengu
no niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงย่ืนออกมา) โดยมีความเชื่อวาท่ีน่ีทาน
เทนกุปกครองอยูน่ันเอง และยังวากันวาศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยู
มากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญท่ีมีน้ําหนักกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูท่ีพ้ืนในสวน ซ่ึง
ในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย

งานเทศกาลชิบะซากุระแหงภูเขาฟูจิ จัดขึ้นในชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือนมิถุนายนของ
ทุกปี ชิบะซากุระในงานจะมีอยูหลายสายพันธุ ซ่ึงแตละสายพันธุจะมีรูปรางและสีสันท่ี
แตกตางกัน เมื่อนํามาจัดแตงเป็นสวนชิบะซากุระขนาดใหญ จะเห็นเป็นทุงดอกไมสีแดง
สีชมพู สีมวง และสีขาวละลานตาสลับกันไปอยางงดงาม และถาในวันท่ีอากาศแจมใสอาจ
จะไดเห็นฟูจิซังเผยโฉมอวดความงามแขงกับเจาชิบะซากุระอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน

ดิวต้ีฟรี

 บาย

เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวในโตเกียว หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม

** ในกรณีท่ีทุงดอกพิงคมอสปิด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธินํ์าทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค นําทานเจาะลึกตามหาแห
ลงน้ําบริสุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมน้ํา
ผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกท่ียางเทาเขาไปในหมูบาน ก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ ์และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีให
เห็นอยูทุกมุม โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ แตขอบอกเลยวาน้ําแตละบอนั้นเย็นเจีย๊บถึงใจ
จนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกันบางรึ เพราะอุณหภูมิในน้ําเฉล่ียอยูท่ี 10-12 องศาฯนอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผุดจาก
ธรรมชาติใหตักด่ืมตามอัธยาศัย และท่ีสําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเป็นแหลงชอปป้ิงสินคาโอทอปชั้นเย่ียม **

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

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

 คํ่า  Hedistar Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปป้ิง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ

- ศาลเจาเมจิ เป็นศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรางขึ้นเพ่ืออุทิศและเป็นท่ีสถิตยวิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ
ซ่ึงเป็นจักรพรรดิท่ีมีความสําคัญกับประเทศญ่ีป ุนยุคปัจจุบันเป็นอยางย่ิง และไดรับความเคารพจากชาวญ่ีป ุนยุคปัจจุบันมากท่ีสุด

- ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญ่ีป ุน หากคุณคือคนท่ีกําลังมองหาซ้ือเสื้อผาแบบแปลกๆ
หรือตองการหาซ้ือเสื้อผาแนว Cost Play ทานยังสามารถหาไดจากท่ีน่ีอีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญ่ีป ุนแตงตัวแบบ
แปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ีน่ีได จะมีวัยรุนญ่ีป ุนนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ

- ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเป็นท่ีระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรูท่ีกลายเป็น
จุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหน ุมสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตลโตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ท้ังเสื้อผา กระเปา รองเทา เครื่อง
ประดับและแฟชั่นชั้นนําของญ่ีป ุนในฤดูตางๆอ่ืนๆมากมาย

อิสระเลือกซ้ือดิสนียแลนดเพ่ิมทานละ 2,700.- บาท (ไมรวมคาเดินทาง) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูน
ญ่ีป ุนซ่ึงเป็นดิสนียแลนดแหงแรกท่ีสรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุน
สรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน )

การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แตเน่ืองดวยจะตองเริ่มตั้ง แต 9.00

น.เป็นตนไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชาระหวาง 6.00 - 9.00 น เป็นชวงท่ีมีลูกคาใชบริการไปสนามบิน เป็นจํานวนมากซ่ึงอาจ
จะทําใหขึ้นรถบัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางท้ังหมด

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีว่ิงจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการ
ว่ิง 160 ก.ม./ชม.โดยคาตั๋วจะอยูท่ีเท่ียวละ 2,470 เยน/ทาน โดยเวลาท่ีใหบริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะนั้นกอนเดินทางกลับ
ควรเช็คเท่ียวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเป็นรถไฟท่ีราคาคอนขางสูงนิดนึงแตตั๋วรถไฟ
จะเป็นแบบระบุท่ีน่ังบนรถไฟไดเลยโดยไมตองกลัววาขึ้นไปแลวเราจะไมมีท่ีน่ังเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหารขายบน
รถไฟโดยคาตั๋วรถไฟจะอยูท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาท่ีรถไฟใหบริการตั้งแตเวลา 7.44-19.42 น

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถบัสน้ีจะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบ
โดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเท่ียวโดยจะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เท่ียว เวลาท่ีให
บริการ 5.55-17.30 น ถาเด็กอายุตํากวา 12 จะเสียครึ่งราคา

่ ้ ่ ่



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

5) Taxi ในสวนของรถแท็กซ่ีน้ีคาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมท่ีพักยานนาริตะจะอยูท่ีราคา 20,000-25,000 เยน (โดย
ราคาน้ีจะไมรวมคาทางดวน)

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

ค่ํา

พักท่ี Hedistar Hotel หรือเทียบเทา

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  Hedistar Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

11.00 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดย สายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL301 บริการอาหารวางบนเครื่อง

บาย

16.15 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานนาริตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

 บาย



 หมายเหตุ บริการอาหารวางบนเครื่อง

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

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



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

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

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

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

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

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

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วันในวันเวลาทําการ(ในวัน
เวลาทําการ) กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจาย
เงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

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
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-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 ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น

ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทาน
ละ 1,700 บาท**

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

คาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
 

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต)

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

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให
 

หมายเหตุ
บริการน้ําด่ืมวันละ 1 ขวดในวันท่ีมีรายการทองเท่ียว**

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียวทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน***

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ัง
สิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 

ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

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 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว ***ในกรณีท่ีวันเดินทางตรง
กับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

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

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
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


