
 
 

TOKYO FUJI PINKMOSS (5D3N) 

“NRT31 TOKYO PINKMOSS IN LOVE” 

สายการบนิ THAI AIR ASIA (XJ) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิสายการบนิ ไทยแอรเ์อเซยี (XJ) : ข ึน้เคร ือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ 602 DMK(กรงุเทพ) - NRT(นารติะ) 02.30 - 10.55 

XJ 603 NRT(นารติะ) - DMK(กรงุเทพ) 14.25 – 19.10 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ ทา่นละ 2,000 บาท ยกเวน้ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั** 

วนัที ่1  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)  

 

23.30  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 

1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 4 สายการบนิ Thai Air Asia X โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความ



 
 

พรอ้มกอ่นออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผัก 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจ

คนเขา้เมอืง  

 
 

วนัที ่2  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)- โตเกยีว (นารติะ) – วดัอาซากสุะ – โกเท็มบะ เอาทเ์ล็ต  

(พเิศษ !! เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ !! และ อาบน า้แร ่ออนเซ็น !!)   

 

02.30น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ Thai Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ 602  ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

10.55น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 2 

ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย  

น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ (Sensoji Temple) ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่

กวน  อมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผูีค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล

ตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 

เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวดั ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจาก

ประตเูขา้สูต่วัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่วา่ ถนนนากามเิซะ (Nakamise Road) ซึง่เป็น

ทีต่ัง้ของรา้นคา้ ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย เชน่ ขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจที่

ระลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ อสิระใหท้่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่บัหอคอยที่

สงูทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรงุโตเกยีว ทีร่มิแม่น ้าสมุดิะ โตเกยีว สกายทร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

น าท่านเดนิทางสู ่โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท   ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมทัง้ Street Brand และ Hi-End 

Brand ทีย่ ิง่ใหญ่ ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ! เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัน้ 

พกัที ่  FUJI SAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

จากน ัน้ อสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แร ่ออนเซ็นธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่

หากไดแ้ชน่ า้แรอ่อนเซ็น ธรรมชาตนิีแ้ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปล ัง่ สวยงาม และชว่ยใหร้ะบบ

การหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3  ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – Fuji Shibazakura PARK –  ยา่นโอไดบะ – นารติะ   

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) น าท่านเดนิทางขึน้สู ่ภเูขาไฟฟูจ ิช ัน้ที ่5 (ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด โดยเจา้หนา้ที ่ทีด่แูลทางขึน้จะเป็นผู ้

พจิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ กรณีทีไ่ม่สามารถขึน้ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่วา่

กรณีใดๆ เพราะทางบรษัิทไดช้ าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรยีบรอ้ยแลว้) เมือ่ถงึที่

ภูเขาไฟฟจูชิัน้ 5 ทุกท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟจู ิและสมัผัส

กบัอากาศทีบ่รสิทุธิ ์เย็นสบาย อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความประทับใจเก็บไวต้ามอธัยาศยั ท่านสามารถ

เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลกัษณร์ูปภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย ทีบ่นภูเขาไฟ

ฟจูชิัน้ 5 น้ี ยังเป็นทีต่ัง้ของ ศาลเจา้โคมติาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลทัธชินิโต เป็นที่

สกัการะบูชาและอธฐิานขอพร  

   จากนัน้น าท่านสู ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภูเขาไฟฟจู ิและท่านจะไดส้มัผัสกบั

บรรยากาศของการจ าลองเหตกุารณเ์รือ่งราวตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการเกดิแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น 

เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัตอ่ภัยธรรมชาตทิีป่ระเทศญีปุ่่ นไม่สามารถหลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้่าน

อสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางชมดอกพิง้คม์อส ที ่Fuji Shibazakura Park สมัผัสกบัความงามเทศกาลทีน่่าสนใจและ

ดงึดดูผูค้นจากความสวยงามของดอกพงิคม์อสสชีมพูสวยสดทีท่ าการปลกูและดแูลรักษาเป็นอย่างด ี

นักท่องเทีย่วจะไดช้ืน่ชมความงดงามของดอกชบิะซากรุะ หรอืดอกพงิคม์อส ท่ามกลางภาพเบือ้งหลงัทีเ่ป็น

ภูเขาไฟฟจูทิีอ่ยู่ในชว่งก าลงัสวยงามเป็นพเิศษ มองเห็นไดเ้ดน่ชดั เหมาะแกก่ารเก็บภาพความประทับใจ 

และดว้ยความสวยของดอกพงิคม์อสทีบ่านสะพรั่งเต็มพืน้ทีก่ลายเป็นสชีมพูสดใสทีส่วยราวกบัภาพวาดใน



 
 

เทพนยิาย เป็นทีน่่าสนใจใหก้บันักท่องเทีย่ว ทัง้ยังสามารถหาของกนิทอ้งถิน่ และ ของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมอื

กลบัมาไดอ้กีดว้ย (ขอสงวนสทิธิก์รณีดอกพิง้คม์อสไม่บาน น าท่านท่องเทีย่วทีห่มู่บา้นอยิาชโินะซาโตะ

แทน)     

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ย่านโอไดบะ เป็นเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหลง่บันเทงิต่างๆใน

อ่าวโตเกยีว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ีชื่อเสยีงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 มีไดเวอร์ซติี ้โตเกยีว

พลาซ่า เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึ่งอยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของหา้งน้ีคอื หุ่นยนตก์ันดัม้ ขนาดเท่าของจรงิ 

ซึง่ใหญ่มาก ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่หนา้หา้ง  นอกจากน้ียังมีส ิง่ทีน่่าสนใจอกีที่ท่านสามารถไปชมไปถ่ายรูปได ้

เชน่ สะพานสายรุง้เรนโบว ์อนุสาวรยีเ์ทพีสนัตภิาพจ าลอง และ ช็อปโดเรมอ่น หรอื Doraemon Future 

Department Store การต์นูขวญัใจของทุกเพศทุกวยั มสีนิคา้น่ารักๆและกจิกรรมสนุกๆใหท้่านท าอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที ่4   อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ 

 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวนั ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการ

เดนิทาง อาท ิ



 
 

- ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ที่สรา้งขึน้เพื่ออุทศิและเป็นที่สถิตย์วญิญาณขององค์

สมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิีม่ีความส าคญักบัประเทศญีปุ่่ นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิง่ และไดร้ับ

ความเคารพจากชาวญีปุ่่ นยุคปัจจุบันมากทีส่ดุ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ยา่นฮาราจกู ุแหลง่รวมเสือ้ผา้ เครือ่งประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญีปุ่่ น หากคณุคอืคนทีก่ าลงัมองหาซือ้

เสือ้ผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ท่านยังสามารถหาไดจ้ากทีน่ี่อกีดว้ย หรอื ถา้

ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญีปุ่่ นแตง่ตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูดท้ีน่ี่ได ้จะมวีัยรุ่นญีปุ่่ นน่ารักๆ เดนิกนัเต็มถนน

เหมอืนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แลว้ ท่านยังไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัระดบั

โลก  

-  ยา่นชบิยุา่ ศนูยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคูไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึกบั “ฮาจโิกะ” รูปปั้นสนัุข

แสนรูท้ี่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติส าหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อัพเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีวที่ตกึ(109) อจิมิารุ

ควิ ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดบัและแฟชัน่ชัน้น าของญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆอืน่ๆมากมาย  

-   ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ(Shinjuku) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้  

มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิ

ดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ น และอืน่ๆ 

อกีมากมาย 

- Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้บัสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทุกวนั 

มแีบรนดช์ัน้น าของญีปุ่่ นและแบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกวา่ 120 รา้นคา้ 

สามารถชอ้ปไดต้ัง้แตเ่วลา 10:00 - 20:00น. ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมที่แหลง่รวมสนิคา้น าเขา้

และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

หรอืหากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะ เลอืกซือ้ดสินยีแ์ลนดเ์พิม่ทา่นละ 2,900.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

ดสีนียแ์ลนดโ์ลกแห่งจนิตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ นซึง่เป็นดสินีย์แลนดแ์ห่งแรกที่สรา้งนอกประเทศ

สหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่าน

สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ (ไม่จ ากดัจ านวนการเลน่ ) ผจญภัยในดนิแดนตา่งๆ ใหท้่านเลน่เครือ่งเล่น

ตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดนิแดนโจรสลัดจาก

ภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผีสงิใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของ

ตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year ใหท้่าน

ไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ที่ระลกึน่ารักในดสินีย์แลนดอ์ีกทัง้ยังจะไดส้ัมผัสกับตัว

การต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนิน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกบัการจับจ่าย

ซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 

 

 

1) จากโรงแรมแถวย่านนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบัสบรกิารฟรขีองทางโรงแรม(บางโรงแรมอาจะไม่มี

ใหบ้รกิาร) แตเ่น่ืองดว้ยจะตอ้งเริม่ตัง้ แต ่9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 

แผนทีก่ารเดนิทาง      

  Ueno  Nippori  Airrport   

นาท ี   41   36     Keisei Skyliner 

          

 Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa Tokyo     

นาท ี 97 92 84 80 67   Narita Express N'EX 

          

 Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa     

นาท ี 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   

Airport Limousine 

Bus 

          

 Tokyo Area        

นาท ี 90+           Taxi 



 
 

น เป็นชว่งทีม่ลีกูคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะท าใหข้ึน้รถบัสไม่ครบตามจ านวนผู ้

เดนิทางทัง้หมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทีว่ ิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอเูอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใช ้

ความ เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตัว๋จะอยู่ทีเ่ทีย่วละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-

18.20 น เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลบัควรเช็คเทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง     

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากคา่ย JR ถอืวา่เป็นรถไฟทีร่าคาคอ่นขา้งสงู

นดินงึแตต่ัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบทุีน่ั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัวา่ขึน้ไปแลว้เราจะไมม่ทีีน่ั่งเบาะ

สามารถหมุนเขา้ หากนัไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยคา่ตัว๋รถไฟจะอยู่ทีร่าคาเทีย่วละ 3,190 เยน/ท่านโดย

เวลาทีร่ถไฟใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลบัควรเช็คเทีย่วสดุทา้ยวา่หมด

ตอนกีโ่มง   

4) Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแตร่ถบัสน้ีจะจ ากดัจ านวน

ผูโ้ดยสาร ตอ่รอบโดยตอ่รอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านตอ่เทีย่วโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ี

ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายุต ากว่า 12 จะเสยีครึง่ราคา   

5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซีน้ี่คา่โดยสารจากโตเกยีว สูโ่รงแรมทีพ่ักย่านนารติะจะอยู่ทีร่าคา 20,000-

25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไม่รวมคา่ทางดว่น)              

  อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว 

ทีพ่กั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที ่5   วดันารติะ – ออิอนมอลล ์– สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)  

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านสู ่วดันารติะซนั ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวดัพุทธเกา่แก ่ขนาดใหญ่ ที่

มชีือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในวดัมี

อาคารทีห่ลากหลายตัง้อยู่ในบรเิวณทกีวา้งขวาง เชน่ หอ้งโถงหลกั เจดยี ์3 ชัน้สไตล ์Tahoto มชีือ่วา่ 

Great Pagoda of Peace นอกจากน้ียังมสีวนญีปุ่่ น และสวนยุโรปอกีดว้ย  

 

น าท่านเดนิทางสู ่ออิอน นารติะ มอลล ์(Aeon Narita Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมู่ 

 

นักท่องเทีย่วชาวตา่งชาต ิเน่ืองจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรูปแบบที่

ทันสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และ

อปุกรณภ์ายในบา้น นอกจากน้ียังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่  ซึง่บางรา้นไม่



 
 

ตอ้งเสยีภาษีสนิคา้ส าหรับนักท่องเทีย่วชาวตา่งชาต ิสว่นรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจ าหน่ายอาหาร

หลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหาร ถัดไปจากหา้งสรรพสนิคา้ยังมโีรงภาพยนตร ์Humax Cinema 

เปิดใหบ้รกิาร 

11.00น.     น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

13.55น.     ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Air Asia X เทีย่วบนิ

ที ่XJ 603   ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง  

19.05น.     เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทุก

คร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใด

มไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เคร ือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

วนัเดนิทางเดอืน พฤษภาคม 2563 

6-10 พ.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,500 

7-11 พ.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,500 

8-12 พ.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,500 

14-18 พ.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,500 

16-20 พ.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,500 

20-24 พ.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,500 

21-25 พ.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,500 

22-26 พ.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,500 

27-31 พ.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,500 

29 พ.ค. – 2 ม.ิย. 63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,500 

 



 
 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 2,000 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ 

ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ 

ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท **  

(ไมม่ทีีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดย

สามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ตอ่คร ัง้ **  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ    

  และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เทีย่วหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไม่ใชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามที่ตามที่ตาราง 

  อตัราคา่บรกิารระบุ 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Thai Air Asia X ใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เคร ือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่

จ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้น้ีเจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่ ค่าซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 2,000 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผู ้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่น้ี

ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บก่อนเดนิทาง

ทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 



 
 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

 กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท และตดัทีน่ั่งการจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิใน2วนัถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 30-44 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี 

ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก ฯลฯ 

 เน่ืองจากโปรแกรมน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ กรุ๊ปเหมา หรอืตดักรุ๊ป ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางไดทุ้กกรณี 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 7 วนั กอ่นออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กับชว่งพีเรียดวันที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต า่ อย่างนอ้ย 30 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 สนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 

วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ 

กรณีมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  



 
 

 กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่า่

สว่นใดสว่นหนึง่ หากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให ้

ท่านอย่างนอ้ย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทัวรน้ี์ เป็นอตัราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระคา่

หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ เหตกุารทาง

การเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นน้ีทางบรษัิทจะ

ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิท

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร 

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้่าย

แบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีส่ดุใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้** 


