
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยวเต็มวนั NO FREEDAY มีไกดแ์ละรถ บริการทกุวนั 

 



 

วนัที่ 1 กรุงเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนินก
สกู๊ต (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก
ตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

 

วนัที่ 2  สนามบนินารติะ-เกาะโอไดบะ-โทโยซุ-เทพเีสรภีาพ-ชมกนัด ัม้ UNICORN   โอไดบะได

เวอรซ์ติ ี ้  *** อาบน า้แรเ่ช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์*** 
02.15 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยสายบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่

XW102 
 

                  พเิศษ : ฟร ี!! บรกิารอาหารรอ้นและน ้าด ืม่บนเคร ือ่ง ไป-กลบั 

  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช่ัวโมง)  

 
** ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
 

09.55 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่น (เวลาทีญ่ีปุ่่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนับนรถ แบบเบนโตะ (1) 

น าท่าเดนิทางสู่ เกาะโอไดบะ จากนัน้น าท่านสู่  ยา่นโอไดบะ  

(Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ของเมือง

โตเกยีว เมอืงหลวงในปัจจุบันของญีปุ่่น โอไดบะ เป็นเกาะที่

มนุษย์สรา้งขึน้เอง โดยการน า ดิน ทราย มาถม ทะเล ให ้

เกดิขึน้เป็นเกาะขึน้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1850 สรา้งกันมาเป็นรอ้ยปี

เลยทเีดยีว เกาะนีเ้ป็นเกาะทีแ่สดงใหเ้ห็นถ ึง วิสัยทัศน์ และ

ศักยภาพของชาวญีปุ่่น ท ีส่ามารถสรา้ง สิ่งท ี่เป็นไปไม่ไดใ้ห ้

เป็นไปไดข้ึน้มา น าท่านชมและเลอืกซือ้อาหารทะเลสดใหม่ท ี ่

ตลาดปลา แห่งใหม่ “โทโยสุ” ก็ไดเ้ปิดตัวอย่างเป็นทางการ

เรยีบรอ้ย ซึง่มพีื้นท ีก่วา้งมากกว่าตลาดปลาซึก ิจิ 1.7 เท่า ตลาดปลาโทโยสุ สรา้งขึ้นโดยค านึงถ ึง

สุขอนามัย มกีารควบคุมอุณหภูมภิายในตลาดใหพ้อเหมาะ ต่างกับตลาดปลาซกึจิทิ ีเ่ป็นตลาดเปิดโล่ง ซึ่ง

ไดรั้บผลกระทบจากอากาศภายนอก ตลาดปลาโทโยสุจงึสามารถคงความสดของปลาและสินคา้อื่นๆได ้

ตามทีต่อ้งการ จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับ “เทพเีสรีภาพ” ส าหรับเทพีเสรีภาพที่โอไดบะนั้น ทางการ

ฝร่ังเศสไดส่้งเทพีเสรภีาพใหก้ับทางญีปุ่่น เนือ่งในโอกาสฉลองความสัมพันธอ์ันยาวนาน กว่า 3 ศตวรรษ

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 
(XW102 : 02.15-09.55+1) 

    

2 สนามบนินารติะ-เกาะโอไดบะ-โทโยซุ-เทพเีสรภีาพ 
กนัด ัม้ตวัใหม ่Rx-O UNICORN โอไดบะ ไดเวอรซ์ิตี ้

(ออนเซ็นธรรมชาต+ิบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ)์ 

   FUJIBOU HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า 

  
3 ลานสกฟีูจเิท็น-โออิชปิารค์-หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค-ชงชา

แบบญีปุ่่น-ผา่นชมทะเลสาบคาวากูจโิกะ-โตเกยีว 
รา้นAKA JEWELRY ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ  

   URAYASUSAN 
HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 
4 โตเกยีว-วดัอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียว

สกายทรี-อิออนมอลล์ -ชมงานประด ับไฟฤดูหนาว           
ณ หมูบ่า้นเยอรมนั 

   NARITA HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า 

5 วดันารติะซนั-Naritasan omotesando Street สนามบนิ
นารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ (XW101 : 13.55-
18.25) 

    
 
 



ระหว่างญีปุ่่นกับฝร่ังเศส ในปี ค.ศ.1998 จนเมือ่ถงึเวลาน ากลับไดม้กีารขอรอ้งไปยังรัฐบาลฝร่ังเศสว่าอย่า

ขนกลับเลย แต่รัฐบาลฝร่ังเศสนัน้มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งขนกลับเพราะเป็นตัวตน้แบบของเทพีเสรีภาพที่

นวิยอรก์ จงึไดส้รา้งเทพีเสรภีาพตัวปัจจุบันนีซ้ึง่มขีนาดใหญ่กว่าตัวตน้แบบแต่ก็ยังเล็กกว่าเทพีเสรีภาพที่

ตัง้อยู่ท ีน่วิยอรก์ และส่งมาใหใ้นปี ค.ศ.2000 น่ันเองค่ะ ดังนัน้เทพีเสรภีาพทีโ่อไดบะนั้นไม่ใช่ของที่ท า

จ าลองขึน้มา แต่เป็นของแทจ้ากฝร่ังเศส จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ “หา้งสรรพสินคา้ไดเวอรซ์ติีโ้ตเกยีว” 

(DiverCity Tokyo Plaza) ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทงิ จุดโดดเด่นทีสุ่ดของหา้งแห่งนีค้อื 

หุ่นยนตก์ันดัม้ท ีตั่ง้ตระหง่านอยู่ดา้นหนา้ ในตอนกลางคนืจะมเีอฟเฟคแสงไฟส่องหุ่นยนต์ เสียงประกอบ 

และขยับหัวได ้น่าตืน่ตาตืน่ใจไม่นอ้ย หากใครทีช่ืน่ชอบการตู์นกันดัม้เป็นพิเศษ ยังมนีทิรรศการเล็กๆอยู่บน

ชัน้ 7 อกีดว้ย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตข์าปูยกัษ์ (2)  

ทีพ่กั               โรงแรม FUJI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

ใหท้่านไดผ่้อนคลายกับการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้ิวพรรณ

สวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

วนัที่ 3 ลานสกฟีูจเิท็น-โออชิิปารค์-หมูบ่า้นโอชิโนะฮคัไค-เรยีนรูว้ิธีการชงชาแบบญีปุ่่ น-ผ่านชม
ทะเลสาบคาวากูจโิกะ-โตเกยีว-รา้น AKA JEWELRY-ช้อปป้ิงชินจูกุ 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าทา่นสัมผัสความสนุกสนานกับ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระ

เพลดิเพลนิกับการสัมผัสเลน่หมิะและสนุกสนานกับการ “น่ังเลือ่นหมิะ” อยา่งเป็นประสบ การณ์ที่

สนุกไม่รูล้มื ** ไมร่วมอตัราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรบัเล่นสกี  เครื่องเล่นทุกชนิด **  

จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่สวนสาธารณะโออิชิปาร์ค ริมทะเลสาบคาวากูจ ิโกะดา้นในมีศ ูนย ์

Kawaguchiko Natural Living Center ทีส่ามารถซือ้ของฝากสนิคา้หัตถกรรมทอ้งถิน่มากมาย น า

ทา่นชืน่ชมวิวโดยมีภเูขาไฟฟจูอิยูเ่ป็นฉากหลัง แลว้น าทา่นสัมผัสประสบการณ์ พิธีชงชาแบบ

ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวทา่นเองและอิสระใหท้า่นเลือกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศยั  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนัแบบเซ็ตอาหารญีปุ่่ น (4) 

หลังอาหารกลางวันน าท่านเดินทางสู่ หมู ่บ ้านโอชิ

โนะฮคัไค เป็นแหลง่น ้าตามธรรมชาติตั ้งอยู่ในหมู่บา้น

โอชโินะ ใหท้า่นสัมผัสไดถ้งึอากาศบริสทุธิ์ และไอเย็น
จากแหล่งน ้ าธ รรมชาติ โดยในบ่อน ้ าใสแจ๋วมีปลา
หลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมิในน ้ า
เฉลีย่อยูท่ี ่10-12 องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยังมีน ้ าผุด

จากธรรมชาติใหต้ั กดื่ม ตามอัธยาศัย และที่ส าคัญ 
หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงส ินคา้โอท็อปชั้น
เยีย่มอีกดว้ยทีห่มู่บา้นนี้มีของขึน้ชือ่อยา่ง โมจชิาเขียว

ไส้ถ ั่วแดงย่าง  ขนมฮิตที่หมู่ บา้นน ้ าศักดิ์ส ิทธิ์โอชิ

โนะฮัคไค จากนั้นน าทา่นสู ่รา้น AKA JEWELRY    ใหท้า่นอิสระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง
สนิคา้และเครื่องประดับมากมาย และน าทา่นสู ่ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ ใหท้า่นอิสระและเพลิดเพลิน

กับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส ์
หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส ือ้ผา้ แบรนด์เนม เส ื้อผา้แฟช่ันสส าหรับ
วัยรุ่น เครื่องส าอางยีห่อ้ดังของญีป่ ุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีก

มากมาย 
ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั            URAYASUSAN HOTEL  หรอืเทียบเท่าระดบัเดยีวกนั   

ทีพั่กใกลส้ถานีรถไฟและแหลง่ชอ้ปป้ิง บริเวณโรงแรมมีรา้นอาหาร รา้นสะดวกซือ้ และรา้นขายยา 

 
วนัที่ 4 โตเกยีว-วดัอาซากุสะ-ถนนนากามเิซะ-ถา่ยรูปวิวโตเกยีวสกายทร-ีอิออนมอลล์-ชมงาน

ประดบัไฟฤดูหนาว ณ หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว-นารติะ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าทา่นเดนิทางสู ่มหานครโตเกยีว เพือ่นมัสการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วดัอาซากุสะ วัดที่ได ้

ชือ่ว่าเป็นวัดทีม่ีความศักดิส์ทิธิ์ และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่ส ุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว 

ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ์ ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมีผูค้นมา



กราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริิมงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั ้งของโคมไฟ

ยักษ์ทีม่ีขนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่

ดา้นหนา้สดุของวัด ทีม่ีช ือ่ว่า “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้ส ูต่ัววิหารที่ประดิษฐานเจา้

แม่กวนอิมทองค า มีชือ่ว่า ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมืองต่างๆ 

มากมาย อาท ิขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็น

ของฝากของที่ร ะลึก  และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่ส ูงที่ส ุด ในโล ก                       

หอคอยโตเกียวสกาย  ทรี แลนด์ม า ร์กแห่ง ใหม่ของกรุ งโต เกียว  ณ  ริ มแม่น ้ าส ุมิ ด ะ                            

(ไม่รวมค่าขึน้หอคอย)  

เที่ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าทา่นเดนิทางสู่ AEON TOWN SHOPPING MALL ใหท้่านไดล้ะลายเงินเยน ใหท้่านได ้
อิสระซือ้สนิคา้ท่ัวไปของญีป่ ุ่ น เชน่ ขนม, อาหารว่าง, ของเลน่, กระเป๋า , รองเทา้,เส ือ้ผา้ รวมถึง
รา้นรอ้ยเยน จากนั้นน าทา่เดนิทางสู ่หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว คือชื่อของธีมพาร์คที่ตั ้งอยู่

หา่งใจกลางกรุงโตเกยีว ออกไปราว 2 ช่ัวโมง เทศกาลประดับไฟฤดหูนาวของทีน่ี่จัดตดิตอ่กันมาปี
นี้เป็นครั้งที ่12 แลว้ โดยจะประดับหลอดไฟทัง้ส ิน้ 3 ลา้นดวงจนพร่างพราวไปดว้ยแสงสว่างท่ัวทัง้
บริเวณ ทัง้ “อุโมงคส์ายรุง้  ” สงู 70 เมตรทีร่ะยบิระยับไปดว้ยแสงไฟ 7 สสีวยงาม ไฟประดับสาม

มิตขินาดมหมึา และเวทหีลักของงานอยา่ง “มาร์คพลัทซ”์ ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์เยอรมันที่
ประดับประดาดว้ยแสงไฟสวยงาม อีกทัง้โชว์ ทีน่ี่มีการแสดงแสงสีเส ียง 3D illumination ที่เนน้
ศลิปะและเทคโนโลยเีขา้ไวด้ว้ยกันชว่ยสรา้งบรรยากาศใหย้ิง่คกึคัก นอกจากนี้จากบนชงิชา้สวรรค์

บริเวณเนินสงูมองลงมาก็จะไดเ้ห็นภาพอันสว่างไสวระยบิระยับเต็มไปหมด ราวกับปูไวด้ว้ยพรม
แหง่แสงไฟ ซึง่ดสูวยงามจนลมือากาศอันหนาวเหน็บในคนืฤดหูนาวไดเ้ลยทเีดยีว 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ที่พกั NARITA HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที่ 5 วดันารติะซนั- Naritasan Omotesando Street – สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง 
กรุงเทพฯ 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะซนั เป็นวัดประจ าเมืองนาริตะ 
ตัง้อยูบ่นเนินเขาใจกลางเมืองนาริตะ มีประวัตวิ่ากอ่ตัง้ในปี 
940 ซึง่รวมๆแลว้ถอืว่าอยูม่ายาวนานเกนิพันปี แน่นอนว่า

ตัวอาคารไม่ใชข่องดัง้เดมิจากพันปีกอ่น ตัวอาคารแมจ้ะ
ถกูบรูณะและสรา้งใหม่มาหลายครั้งแลว้แตก็่สวยงามมากๆ
และไดรั้บการบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ

ญีป่ ุ่ น วัดแหง่นี้ศักดิส์ทิธิ์มากโดยเฉพาะเรื่องการขอพรให ้
ปลอดภัย แคลว้คลาดจากอุบัตเิหตตุา่งๆ หรือจะขอพรดา้น
ความ รัก การงาน และเรื่อ งท่ัวไป  จากนั้นน าท่านสู ่

Naritasan omotesando Street ซึ่งเป็นถนนที่ต ่อเนื่องประมาณ 800 เมตร ซึ่งมีทั้ง
รา้นอาหารและของฝากมากกว่า 150 รา้น ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับอาหารและของฝากและผลผลิต
เฉพาะของทอ้งถิน่มากมาย  สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  

13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกูต๊ เที่ยวบินที่ XW101 (ใชร้ะยะเวลาในการ

เดนิทางประมาณ 6.50 ช่ัวโมง)  บรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่งบนิ 
18.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

*************** 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

 
 

 

 

 
 



อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ เด็กอายุต ่ากวา่ 2 ปี พกัเด ีย่ว 

06 – 10 มกราคม 62 27,888 7,000 8,900 
07 – 11 มกราคม 62 27,888 7,000 8,900 
08 – 12 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 
09 – 13 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 
10 – 14 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 

11 – 15 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 
12 – 16 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 
13 – 17 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 
14 – 18 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 
15 – 19 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 

16 – 20 มกราคม 62 26,888 7,000 8,900 
17 – 21 มกราคม 62 26,888 7,000 8,900 
18 – 22 มกราคม 62 26,888 7,000 8,900 
19 – 23 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 
20 – 24 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 

21 – 25 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 
22 – 26 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 
23 – 27 มกราคม 62 26,888 7,000 8,900 
24 – 28 มกราคม 62 26,888 7,000 8,900 
25 – 29 มกราคม 62 26,888 7,000 8,900 

26 – 30 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 
27 – 31 มกราคม 62 25,888 7,000 8,900 
28 มกราคม– 01 กุมภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
29 มกราคม– 02 กุมภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
30 มกราคม– 03 กุมภาพนัธ ์62 26,888 7,000 8,900 
31 มกราคม– 04 กุมภาพนัธ ์62 26,888 7,000 8,900 
01 – 05 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
02 – 06 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
03 – 07 กมุภาพนัธ ์62 23,888  7,000 8,900 
04 – 08 กมุภาพนัธ ์62 24,888 7,000 8,900 

05 – 09 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
06 – 10 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
07 – 11 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
08 – 12 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
09 – 13 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

10 – 14 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
11 – 15 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
12 – 16 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
13 – 17 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
14 – 18 กมุภาพนัธ ์62 28,888 7,000 8,900 

15 – 19 กมุภาพนัธ ์62 28,888 7,000 8,900 
16 – 20 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 



 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ (ถา้ม)ี
ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระท ีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) 

 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
 

 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 

 ค่าทีพั่กหอ้งคู่ (2-3 ท่าน) ดังทีร่ะบุในรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าอาหาร ดังทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชม ดังทีร่ะบุในรายการ 

 ค่ารถน าเท ีย่ว ดังทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
 
 
 

17 – 21 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

18 – 22 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
19 – 23 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
20 – 24 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
21 – 25 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
22 – 26 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 

23 – 27 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
24 – 28 กมุภาพนัธ ์62 25,888 7,000 8,900 
25 กุมภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 62 26,888 7,000 8,900 
26 กุมภาพนัธ ์– 02 มนีาคม 62 26,888 7,000 8,900 
27 กุมภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 62 26,888 7,000 8,900 
28 กุมภาพนัธ ์– 04 มนีาคม 62 26,888 7,000 8,900 
01 – 05 มนีาคม 62 27,888 7,000 8,900 
02 – 06 มนีาคม 62 27,888 7,000 8,900 
03 – 07 มนีาคม 62 27,888 7,000 8,900 
04 – 08 มนีาคม 62 27,888 7,000 8,900 

05 – 09 มนีาคม 62 27,888 7,000 8,900 
06 – 10 มนีาคม 62 27,888 7,000 8,900 
07 – 11 มนีาคม 62 27,888 7,000 8,900 
08 – 12 มนีาคม 62 27,888 7,000 8,900 
09 – 13 มนีาคม 62 27,888 7,000 8,900 
10 – 14 มนีาคม 62 27,888 7,000 8,900 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี    ค่ามนิบิาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซ่ีาอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื่นวซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่นประกาศใหย้ื่นวซ่ีาตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

รอ้งขอวซ่ีา 

 ค่าธรรมเนยีมในกรณีท ีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

 ค่าภาษีน ้ามัน ท ีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท ีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถ ิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ (ค่าทปิหัวหนา้ทัวร์

แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 

 
เง ือ่นไขการส ารองที่น ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท หลังจากการจอง 

ภายใน 1 วัน พรอ้มกับเตรยีมเอกสารส่งใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้

เรยีบรอ้ยก่อนก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่า

ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการล่าชา้ของสาย

การบนิระหว่างประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) , เด็ก ,  ผูสู้งอายุ ,  มโีรคประจ าตัว  หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมง ตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัว                  

ของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามก าหนด

ของแต่ละสายการบนิก่อนการเดนิทาง 7 วัน) 

 

 
หมายเหตุ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ใน

กรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัร ์อื่นให ้ถ้าต้องการ บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท ี่จะเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีสู่ญหาย 

สูญเสีย หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การ

นดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

 
บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่

ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

1. หากลูกคา้ท่านใดประสงคจ์ะซือ้ท ีน่ั่งแบบ Super หรอื Stretch มค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิ (โปรดแจง้ล่วงหนา้ก่อน 7 วันท าการ) และ
ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้ิการ น่ังท ีน่ั่งแถวที ่31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

2.  ทางสายการบนิมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้่านละ 20 กก. ต่อ 1 เท ีย่วการเดนิทาง ท่านใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิ่มกรุณาแจง้

เจา้หนา้ท ี ่ณ วันจองทัวร.์..อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอยีด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายการบนิจะจ ากดัน า้หนกัสูงสุดไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิน้  

** หมายเหตุ : ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัที่ 20 ก.ค. 61 อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 
 

จากมาตรการยกเว้นวีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอก สารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยืนยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ท ีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเว้นวีซา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ท ีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

 



หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพ ือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบรษิทั 

 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรือปรับราคาคา่บริการขึน้ในกรณีทีม่ีผูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ทา่น  

 ขอสงวนสทิธิ์การเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประทว้ง , 

การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ, การน าส ิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมัดจ าหรือคา่ทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อม รับ
เงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้ ูบบุหรี่ 

/ ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บความพรอ้มใหบ้ริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันก่อน

การเดนิทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีส ิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งส ิ้นแทนผูจ้ัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นั้น 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผ่ ูเ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส ่อไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีป่ ุ่ น หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิิจของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน
การบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครั้งที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

 เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครั้งนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกับบริษัทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง

บริษัทจงึขอสงวนสทิธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคนืไดใ้นบริการบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหนึ่งที่ท่านไม่ตอ้งการ

ไดรั้บบริการ หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่งใหท้า่น เนื่องจากทางบริษัทไดท้ าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บริการน ้าด ืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน เริ่มในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดินทาง การ
บริการของรถบัสน าเทีย่วญีป่ ุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีป่ ุ่ น สามารถใหบ้ริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนั้นๆ 
มิอาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข ึ้นอยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอร์ตตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร์ **ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนินการเช็คเรื่องการท าวีซ่าในการ

เขา้ประเทศญีป่ ุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เต ิมผูเ้ด ินทางตอ้งรับผิดชอบในส่วนนั้นๆ ซึ่งหากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวีซา่ จะถอืว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไม่สามารถคนืเงินคา่ทัวร์ทีท่า่นช าระเรียบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 

 หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึ่งหายไป 

มีกระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิ์ไม่อนุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไป



ได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง 

กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่  โดยใชฉ้บับ

เกา่ไปอา้งอิง และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่ริษัทเร็วที่ส ุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือ

เดนิทาง หากท่านไดส้ ่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มีคา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จริงทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดินทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 กรณีทีท่า่นไม่ผา่นดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบริษัทขอ

สงวนสทิธิ์ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งทัง้ส ิน้ 

 

*เม ือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

 


