
#15548 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน หมูบานโอชิโนะฮัคไค
เทศกาลซากุระคาวาสึ บิน XW
ทัวรญี่ปุน โตเกียว ฟูจิเทนสกีรีสอรท ตลาดปลาซึกิจิ วัดอาซากุสะ ชินจูกุ ชิบูยา
วัดนาริตะ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - ลานสกีฟูจิเท็น - ขาปูยักษ - ออนเซ็น   
Fujibo Hotel
หรือเทียบเทา

3 หมูบานโอชิโนะฮัคไค - พิธีชงชาญ่ีป ุน - คาวาสึ - เทศกาลซากุระคาวาสึ - โอไดบะ -
สะพานเรนโบว - กันดัม้ ฟรอนท โตเกียว - ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา   

Narita Tobu or
Narita Gateway
หรือเทียบเทา

4 ตลาดสึคิจิ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ - ยานชินจู
กุ - ยานชิบูยา - รูปป้ันฮาชิโกะ   

Narita Tobu or
Narita Gateway
หรือเทียบเทา

5 วัดนาริตะ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

9 ก.พ. 65 - 13 ก.พ. 65 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - ลานสกีฟูจิเท็น - ขาปูยักษ - 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

23.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 3 ทาอากาศยานดอนเมือง เคานเตอร ของสายการบิน Nok
Scoot (XW) พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

02.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะโดยเท่ียวบินท่ี XW102 สายการบิน Nok Scoot ราคาทัวรน้ียังไม
รวมอาหารรอนและเครื่องเดิมบนเครื่อง โดยทานสามารถสั่งซ้ือเพ่ิมเติมไดบนเครื่องเทานั้น

10.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ มหานครโตเกียว ประเทศญ่ีป ุน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
รับสัมภาระเรียบรอยแลว อิสระใหทุกทานไดทําภารกิจสวนตัวตามอัธยาศัย (เวลาท่ีญ่ีป ุนจะเร็วกวาเมืองไทย 2 ช.ม.)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูบุฟเฟตป้ิงยางสไตลญ่ีป ุน

จากนั้นนําทานสูทานเดินทางสู ลานสกีฟูจิเท็น เป็นสกีรีสอรทขนาดเล็กท่ีตั้งอยูบริเวณ ภูเขาไฟฟูจิ มีท้ังลานสกีสําหรับ
ผูใหญและเด็ก นอกจากนั้นทานจะไดสัมผัสไดเป็นลานสกีท่ีเต็มไปดวยหิมะขาวโพลน บวกกับฉากหลังท่ีเป็นภูเขาไฟฟูจิท่ี
สวยงาม

ท่ีลานสกีแหงน้ีมีท้ังลานสกีสําหรับผูเริ่มเลนสกี และ สําหรับผูท่ีมีความชํานาญ ทานสามารถเลือกเลนได ท้ังสกี สโนวบอรด
กระดานเล่ือนหิมะ นอกจากน้ียังมีลานสกีสําหรับเด็ก ใหเลนกระดานเล่ือนหิมะหรือแคน่ังเลนหิมะ (ไมรวมคาอุปกรณในการ
เลนสกี)

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยรานอาหารของโรงแรมพรอมขาปูยักษ

้ ่ ่ ้



 หมายเหตุ

วันท่ี 3

ราคาทัวรน้ียังไมรวมอาหารรอนและเครื่องเดิมบนเครื่อง โดยทานสามารถสั่งซ้ือเพ่ิมเติมไดบนเครื่องเทานั้น

เวลาท่ีญ่ีป ุนจะเร็วกวาเมืองไทย 2 ช.ม.

ไมรวมคาอุปกรณในการเลนสกีลานสกีฟูจิเท็น

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

หลังอาหารใหทานได แชน้ําแรรอนธรรมชาติ (Onsen) เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา การแชน้ําแรรอนชวยทําใหระบบ
หมุนเวียนโลหิตดี และยังชวยใหผิวพรรณดีอีกดวย (ควรแชครั้งละ 20 นาที แตไมควรแชเกิน 1 ชั่วโมง)

พักท่ี Fujibo Hotel หรือเทียบเทา
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

ทาอากาศยานนาริตะ เชา

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตป้ิงยางสไตลญ่ีป ุน

ลานสกีฟูจิเท็น บาย

เป็นสกีรีสอรทขนาดเล็กท่ีตั้งอยูบริเวณ ภูเขาไฟฟูจิมีท้ังลานสกีสําหรับผูใหญและเด็ก
นอกจากนั้นทานจะไดสัมผัสไดเป็นลานสกีท่ีเต็มไปดวยหิมะขาวโพลนบวกกับฉากหลังท่ี
เป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่ีลานสกีแหงน้ีมีท้ังลานสกีสําหรับผูเริ่มเลนสกี และสําหรับผูท่ี
มีความชํานาญ ทานสามารถเลือกเลนได ท้ังสกี สโนวบอรด กระดานเล่ือนหิมะ นอกจาก
น้ียังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลนกระดานเล่ือนหิมะหรือแคน่ังเลนหิมะ

ขาปูยักษ

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู ขาปูยักษ

 Fujibo Hotel หรือเทียบเทา

เป็นอาหารท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย หวาน เน้ือแนน ใหทานไดล้ืมลอง

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



หมูบานโอชิโนะฮัคไค - พิธีชงชาญี่ปุน - คาวาสึ - เทศกาลดอก
ซากุระเมืองคาวาสึ - โอไดบะ - สะพานเรนโบว - กันด้ัม ฟรอนท
โตเกียว - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานชม หมูบานน้ําใสโอชิโนะฮัคไค เป็นหมูบานท่ีมีบอน้ําซ่ึงเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึงใชระยะเวลาอัน
ยาวนานในการไหลลงมาสูพ้ืนดินและซึมซาบไปยังแตละบอ ดังนั้นน้ําท่ีอยูในบอจะเป็นน้ําท่ีใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985
สถานท่ีแหงน้ีไดถูกเลือกใหเป็น 1 ใน 100 อันดับแหลงน้ําจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีป ุนอีกดวย ใหทานไดเลือกชมเลือกซ้ือ
สินคาพ้ืนเมืองและขนมขึ้นชื่อของญ่ีป ุนตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานสัมผัสวัฒนธรรมญ่ีป ุน ใหทานไดทดลองและรับชม พิธีชงชาแบบญ่ีป ุน โดยใหทานเรียนชงชาแบบธรรมเนียม
ญ่ีป ุน และทานสามารถเลือกซ้ือชาและสินคาของฝากราคาถูกไดจากท่ีน่ีเชน โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว โฟมขาว
ญ่ีป ุน หรือผลิตภัณฑจากน้ํามันมา และยาและวิตามินของญ่ีป ุนท่ีบํารุงสุขภาพและผิวพรรณ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู Japanese Set

นําทานเดินทางสูเมืองคาวาสึ สัมผัสความงามแหงแรกของเทศกาลดอกซากุระ ณ เมืองคาวาสึ โดยเมืองน้ีจะเป็นเมืองท่ี
ซากุระบาสะพรั่งเร็วท่ีสุดในเกาะฮอนชู โดยจะเริ่มออกดอกในชวงประมาณ 10 ก.พ. คอยๆบาน ยาว ไปจนถึง เดือน 10 มี.ค.
ของทุกปี

ทุกๆปีจะมีนักทองเท่ียวท่ีอยากชมความงามของ ซากุระและเลนสกีในชวงเวลาเดียวกัน จะเดินทางมาเท่ียวชมกันในชวงน้ี
โดยเมืองคาวาสึ เป็นเมืองเล็กๆ ซ่ึงตั้งอยูไมหางจากเมือง โกเทมบะมากนัก โดยในสวนกลางของเมืองจะมีแมน้ําไหลตัดผาน 2
ขางทาง จะเรียงรายเต็มไปดวยตนซากุระหลากหลายรอยตน ยาวตลอดเสนทางประมาณ 4 กิโลเมตรและบางจุดยังมี ดอกนาโน
ฮะนะ หรือดอกกวางตุง ท่ีบานสะพรั่งเป็นสีเหลือง ใหทานไดชมความงามกันอีกดวย

โดยปกติงานเทศกาลซากุระท่ีเมืองคาวาสึ จะเริ่มจัดในวันท่ี 10 กุมภาพันธ – 10 มีนาคม แตท้ังน้ีท้ังนั้นการบานของซากุระ
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปีดวย

จากนั้นนําทานอิสระช็อปป้ิง เมืองโอไดบะ เป็นเมืองท่ีเกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญบริเวณอาว
โตเกียวเพ่ือประโยชนในการปองกันประเทศ แตปัจจุบันโอไดบะไดกลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจแหงของประเทศ เน่ืองจากเต็มไป
ดวยรานคากวา 150 ราน โซนอาหาร หางสรรพสินคา และอ่ืนๆ อีกมากมาย

นอกจากนั้นยังเต็มไปดวยสถานท่ีทองเท่ียวหลากหลายดวยฝีมือของมนุษย ไมวาจะเป็นสะพานสายรุง เป็นตน สวนการเดิน
ทางมาท่ีน่ีก็สะดวกสบาย จึงไมแปลกหากท่ีน่ีคือสถานท่ีทองเท่ียวสุดฮิตของนักทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ พลาดไมไดกับ
กันด้ัมตัวใหม Unicorn Gundam ท่ีหาง Diver City ใหเวลาใหทานเก็บภาพความประทับใจ

ค่ํา

อิสระอาหารอาหารเย็น เพ่ือใหทานไดชอปป้ิงตามอัธยาศัย

พักท่ี Narita Tobu or Narita Gateway หรือเทียบเทา
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

หมูบานโอชิโนะฮัคไค
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบท้ัง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําท้ังหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติท้ัง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ



พิธีชงชาญี่ปุน
พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
ญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู Japanese Set

คาวาสึ

เทศกาลซากุระคาวาสึ

โอไดบะ

สะพานเรนโบว

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว

 บาย

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

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

ชื่อสะพานเป็นชื่อท่ีถูกตั้งขึ้นผานการการโหวตชื่อของประชาชนชาวเมือง มีลักษณะเป็น
สะพานแขวนยาวเกือบ 1 กิโลเมตรท่ีขามอาวโตเกียว ทอดยาวจากโตเกียวไปยังโอไดบะ มี
จุดเดนคือโคมไฟพลังงานแสงอาทิตยท่ีตัดตั้งอยูตลอดทางบนสะพาน

สามารถเขาไปชมไดฟรี ตั้งอยูใกลๆกับหาง Diver City Tokyo นอกจากหุนกันด้ัมแลว
จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันด้ัมโดยเฉพาะ ไมวาจะเป็น Museum Space,
Experiece Field , DOME-G เป็นตน โดยมีคาใชจายในการเขาชม นอกจากน้ียังมี
Gundam Official Shop และ Guadam Cafe อีกดวย เปิดตั้งแต 10.00-20.00 น



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ตลาดสึคิจิ - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนน
นาคามิเสะ - ยานชินจูกุ - ยานชิบูยา - รูปปนฮาชิโกะ

โดยปกติงานเทศกาลซากุระท่ีเมืองคาวาสึ จะเริ่มจัดในวันท่ี 10 กุมภาพันธ – 10 มีนาคม แตท้ังน้ีท้ังนั้นการบานของซากุระ
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปีดวย

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา
เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาด
เทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางกันด้ัม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง

 คํ่า  Narita Tobu or Narita Gateway หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

จากนั้นเดินทางสู ตลาดปลาซึกิจิ เป็นตลาดคาสงปลา, ผัก และ ผลไม ขนาดใหญใจกลางกรุงโตเกียว ตลาดปลาแหงน้ีนับ
เป็นท่ีท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด และเป็นท่ีรูจักกันดีวาเป็นหน่ึงในตลาดปลาท่ีใหญท่ีสุดในโลกอีกดวย เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินคา
ทะเล ตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด และยังเป็นแหลงรานอรอยชื่อดังของรานซูชิ ซาชิมิ และ อาหารทะเล
นานาชนิด

นําทานเดินทางสู วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ วัดท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว กอตั้งเมื่อปี 628 ซ่ึงตามประวัติความเป็นมา
วัดน้ีเกิดขึ้นโดยชาวประมงท่ีออกไปหาปลา แตกลับทอดแหไดพระโพธิสัตวกวนอิมทองคํา ความสูง 5.5 เซนติเมตร หลังจากนั้น
คนในหมูบานก็ไดสรางวัดน้ีขึ้นเพ่ือเป็นสถานท่ีประดิษฐานพระโพธิสัตวกวนอิมใหผูคนไดกราบไหวบูชา

นอกจากน้ีลักษณะโดดเดนของวัดคือ ประตูทางเขาวัดท่ีประดับดวยโคมสีแดงขนาดใหญท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร แขวนอยู
ชื่อวา ประตูฟาคํารณ หรือ Kaminari Mon ภายในวัดทานสามารถเลือกซ้ือเครื่องรางของขลัง

หรือเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกตางๆ มากมายท่ี ถนนนาคามิเสะ อาทิ พวงกุญแจ ตุกตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดแตงกาย
ประจําชาติญ่ีป ุน และพลาดไมไดกับ ขนมอาเกะมันจู ขนมซาลาเปาทอดสูตรเฉพาะของวัด และเป็นขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ

นําทานเดินทางสู ยานชินจุกุ ศูนยกลางอีกแหงหน่ึงของมหานครโตเกียว ยานชอปป้ิงชั้นนําท่ีถือวาเป็นแหลงอัพเดทเทรนด
ของชาวญ่ีป ุน ยานความเจริญอันดับหน่ึงของมหานครโตเกียวในปัจจุบัน ใหทานอิสระเลือกชมสินคามากมาย

นําทาน อิสระชอปป้ิงชิบุยะ คือหน่ึงใน 23 เขตของมหานครโตเกียว และมีพ้ืนท่ีเพียง 15 ตารางกิโลเมตรเทานั้น ซ่ึงท่ีน่ีก็
เป็นอีกหน่ึงยานท่ีเป็นศูนยรวมยอดนิยมของวัยรุนมากวา 30 ปี เพราะเป็นท่ีตั้งของหางสรรพสินคาแฟชั่นตางๆ มากมาย

อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปป้ิง

ค่ํา

พักท่ี Narita Tobu or Narita Gateway หรือเทียบเทา
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ตลาดสึคิจิ

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ

เป็นชื่อตลาดปลา แตตลาดน้ีขายผักผลไมและของสดอ่ืนๆ ดวย เป็นตลาดท่ีอยูใจกลาง
เมืองโตเกียวและชื่อดังท่ีสุด ซ่ึงมีปลาสดมากกวา 2,000 ตันตอวันผานเขามา ซ่ึงตลาด
ปลาสดชื่อดังของโตเกียวแหงน้ี ไดมีการยายไปยังตลาดปลาแหงใหมชื่อ “โทโยสุ”
(Toyosu) ซ่ึงตั้งอยูบนเกาะโอไดบะ (Odaiba) โดยตลาดแหงเดิมไดถูกปิดตัวไปในวันท่ี 6
ตุลาคม 2018 และท่ีใหมไดเปิดใหบริการอยางเป็นทางการวันแรกในวันท่ี 11 ตุลาคม
2018 ถึงแมจะยายตลาดไป แตท่ีน่ีก็มีสินคาของขายมากมายท่ีนาสนใจยังคงอยู

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดินท่ีอยูติดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ถนนเสนน้ีมี
รานคามากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

ยานชินจูกุ

ยานชิบูยา

 บาย

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

ชิบูยานั้นไดรับฉายาวาเป็น Shopping District แหงโตเกียวและของญ่ีป ุน ท่ีผูคนท่ัวโลก
รูจักกันเป็นอยางดี นอกจากน้ีก็ยังเป็นแหลงรวมของความบันเทิงหลากหลายชนิด แฟชั่น
ใหมๆ ท่ีอัพเดทตลอดเวลา คาเฟ ท่ีชวนแฮงคเอาทอยางย่ิง ไปจนถึงรานอาหารอรอยๆ ท่ี
แทรกตัวอยูมากมาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 วัดนาริตะ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทา
อากาศยานดอนเมือง

อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปป้ิง

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

รูปปนฮาชิโกะ
เป็นรูปป้ันของสุนัขพันธุญ่ีป ุนซ่ึงถูกสรางขึ้นมาเพราะความซ้ือสัตยท่ีนาสรรเสริญซ่ึงอยู
ตอไปหลังเจาของเสียไปหลายปี

 คํ่า  Narita Tobu or Narita Gateway หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู วัดนาริตะ เป็นหน่ึงในวัดท่ีเป็นท่ีรูจัก มากท่ีสุดในภูมิภาคคันโต มีอายุกวา 700 ปี อาคารหลักเป็นสถานท่ี
สําหรับ สักการะบูชา ภายในกอสรางดวยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดียโดยยังคง เอกลักษณ ของศิลปะแบบญ่ีป ุนเอาไว

จากนั้นนําทานสู อิออนมอลล เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น
อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผาแฟชั่นมากมาย

บาย

อิสระใหทานทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ

13.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมืองโดยเท่ียวบินท่ี XW101 สายการบิน Nok Scoot ราคาทัวรน้ียังไมรวม
อาหารรอนและเครื่องเดิมบนเครื่อง (หากตองการบนเครื่องมีบริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมจําหนาย)

ค่ํา

19.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย พรอมความประทับใจ

วัดนาริตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียง ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ี
หลากหลายตั้งอยูในบริเวณท่ีกวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชั้นสไตล Tahoto
มีชื่อวา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญ่ีป ุน และสวนยุโรปอีกดวย



 หมายเหตุ ราคาทัวรน้ียังไมรวมอาหารรอนและเครื่องเดิมบนเครื่อง (หากตองการบนเครื่องมีบริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมจําหนาย)

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

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

ทาอากาศยานนาริตะ บาย

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

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 30 คนขึ้นไป

ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบินท่ีออกเป็นกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ี
อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นหลัก

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การ
ประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของ
ตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง

กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
เป็นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีท่ีทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทา
งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจา
กการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม

กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

การชําระเงิน
ชําระคามัดจํา ทานละ 15,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน

ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 30 วัน กอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทองเท่ียว

คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน

คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียวหรือระดับเดียวกัน

คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว

คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ

คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด โหลดกระเปา 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม

คาธรรมเนียมวีซา

คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม
เป็นตน

คาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีหัก ณ ท่ีจายของแตละประเทศ

ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 5,000 เยน หรือ 1500 บาท / ทาน / ทริป (สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรและแตจะพอใจในการบริการ)

วีซา

่ ่ ่



รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย (เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตเขาประเทศ
ญ่ีป ุน)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะอยู
ดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสม
บัตรการเขาประเทศญ่ีป ุนดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดในระหวางพํานักอยูในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม เป็นตน)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน

เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศญ่ีป ุน ทางบริษัทฯ ไดมีการจัดเตรียมไวใหแลว ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท่ีประเทศญ่ีป ุนดวย

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (กรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่าวา 6 เดือน

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุน จะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น
เทานั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาในการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. ตองเป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไม
เขาขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธในการเขาประเทศ

กรณีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการ เขา-ออก โดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง ท้ังในประเทศไทยและประเทศญ่ีป ุน อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบและ
ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น เน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนบริษัท

หมายเหตุ
ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง หากตองการกรุณาสั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น

หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปนั้นจะคอนเฟิรมกอนประมาณ 10 วันกอนเดิน
ทาง
หากทานตองการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟิรมกับเจาหนาท่ีกอน กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชา
ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเป็นตน เหตุผลตางๆท่ีอยู
เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี

ยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 5,000 เยนหรือ 1500 บาท ตลอดทริป

เด็กทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ปี) ราคา 6,900 บาท

จอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบินลดราคาตั๋ว 8,000 บาท/ทาน

กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง

โรงแรมท่ีญ่ีป ุนหองคอนขางเล็ก และบางโรงแรมไมมีหองสําหรับนอน 3 ทาน ทานอาจจะตองพักเป็นหองท่ีนอน 2 ทาน และหอง
ท่ีนอน 1 ทาน (แยกเป็น 2 หอง) และในกรณีท่ีพัก 2 ทาน บางโรงแรมอาจจะไมมีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหองพัก
เป็นเตียงดับเบิ้ลสําหรับนอน 2 ทาน

รายการทองเท่ียวอาจมีการสลับหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีท่ีมีเหตุการณสุดวิสัย
หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณท่ีไมไดอยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทรถทัวรของญ่ีป ุนสามารถใชรถได 12 ชั่วโมง
/ วัน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการสลับหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ี บริษัทฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเป็นสําคัญ

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การ เล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน

์ ้



ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรท้ังหมด

กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปีใหม สงกรานต เป็นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสาย
การบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ท้ังหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตั๋วได เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


