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บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

XJ600 BKK (สวุรรณภมิู) – NRT (นาริตะ) 23.50 – 08.10 

XJ601 NRT (นาริตะ) – BKK (สวุรรณภมิู) 09.15 – 14.35 

**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
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DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                                      (–/–/–)                                          

20.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจา้หน้าทีข่อง

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียน และมคัคุเทศก์คอยให้คาํแนะนํา

มาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  

  **กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบินอย่างน้อย 3 ชัว่โมง เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน** 

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ปรบัและจบั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

23.50  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบนิที่ 

XJ600  **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 

DAY 2 นาริตะ – สวนซากรุะ ฟรูซูาโตะ – หมู่บา้นน้ําใส โอชิโนะฮคัไค –  โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอาทเ์ลท็   (–/L/D)                                                                                                                                   

08.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัด

หมายเวลา **  

นําทุกท่านสู่ สวนซากรุะ ฟูรซูาโตะ(SAKURA FURUSATO SQUARE) เป็นสวนสาธารณะรมิทะเลสาบทีม่ ี

สวนดอกทวิลปิ ทีส่รา้งขึน้เป็นแห่งแรกของญี่ปุ่ นเพื่อฉลองความสมัพนัธ์ระหว่าง 2 ประเทศ อยู่ทีจ่งัหวดัชบิะ 

โดยจะมกีารจดังานเทศกาลสวนทวิลปิ ทีจ่ะมกีารปลูกดอกทวิลปิหลากสสีนั มากกว่า 7 แสนต้นจากกว่า 100 

สายพนัธ ์ และยงัมกีงัหนัลมสไตลเ์นเธอรแ์ลนด ์ "DE LIEFDE" ทาํขึน้ในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์และประกอบที่

เมืองซากุระ สร้างขึ้นในปี 1994 เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของ SAKURA FURUSATO SQUARE และเป็น

สญัลกัษณ์ของมติรภาพอนัดงีามระหว่างประเทศญี่ปุ่ นและเนเธอรแ์ลนด ์เป็นกงัหนัลมสบูน้ําอนัแรกในประเทศ

ญีปุ่่ น สงู 15.6 เมตร ทาํจากอฐิและสีค่อนกรตีเสรมิเหลก็ เพือ่จะตกัน้ําขึน้ เพลาทีข่บัเคลื่อนดว้ยแรงลมจะหมุน

กงัหนัน้ําขา้งล่าง ทําใหเ้ป็นทุ่งดอกทวิลปิทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่ น โดยแต่ละปีจะมกีจิกรรมต่างๆมากมาย

ใหท้าํเช่น การเช่าชุดประจาํชาตขิองเนเธอรแ์ลนด,์ การขดุดอกทวิลปิแลว้นํากลบับา้น, การแสดงดนตรอีอแกน

จากประเทศเนเธอรแ์ลนด,์ การล่องเรอืชมทะเลสาบ อนิบา, การเช่าจกัรยานปัน่ภายในสวน, รา้นขายของฝาก 

และร้านค้าร้านอาหารต่างๆ นอกจากทุ่งดอกทิวลิปแล้ว ที่สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ(SAKURA FURUSATO 

SQUARE)ในช่วงเวลาอื่นๆยังมีทุ่งดอกไม้ให้ชมอีกหลายชนิด เช่น ดอกคอสมอส ดอกป้อปป้ี และดอก

ทานตะวนัเป็นตน้ 
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เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บฟุเฟ่ต ์YAKINIKU 

บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง มีเน้ือสตัวใ์ห้เลือกมากมาย ไม่อัน้ เลือกทานได้ตามใจชอบ มีเมนูอ่ืนๆเช่น ซูชิ ราเมง 

สลดั ไอศกรีม ให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย 

นําท่านออกเดนิทางต่อไปยงั หมู่บ้านน้ําใส โอชิโนะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ในบรเิวณ

ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจ ิด้วยววิทวิทศัน์ของหมู่บา้นสไตล์ญี่ปุ่ นโบราณ มฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจสิูง

ตระหงา่น และสายน้ําบรสิทุธิท์ีเ่กดิจากหมิะบนยอดภเูขาไฟฟูจลิะลายและไหลลงมารวมกนั 
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 นําท่านเดนิทางสู ่โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอาท์เลท็ (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนยร์วมสนิคา้แบรนด์

เนมทัง้ STREET BRAND และ HI-END BRAND ที่ยิง่ใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงอย่างจุใจ เช่น MICHEL 

KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , 

DIESEL ,TUMI , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S. T. DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH 

PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็นตน้ 

 
คํา่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บฟุเฟ่ตข์าปทูานได้ไม่อัน้ 

ท่ีพกั FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น้ําแร่ ออนเซน็ธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้

แชน้ําแร่ออนเซน็ ธรรมชาติน้ีแล้ว จะทาํให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียน

โลหิตดีขึน้ 

 
 

DAY 3  ภเูขาไฟฟจิูชัน้ 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว – สวนอเุอโนะ – อิออนนาริตะ          

                                                                                                                                                                        (B/L/–)                                                                           

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ ฟูจยิาม่า ฟูจซิงั หรอื ที่เรารู้จกักนัทัว่ไปในนามของ ภเูขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตัง้อยู่

ระหว่าง จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาช ิภูเขาทีม่คีวามสงูเหนือจากระดบัน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชีื่อเสยีง
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และเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยงัถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์

หน่ึงของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยอืนประเทศญี่ปุ่ นในตลอดทุก

ฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศใหภู้เขาไฟฟูจ ิได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกโลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย  นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ท่ี 5  (ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์มข่ึน้ ใน

กรณีทีอ่ากาศไม่เอือ้อํานวย หรอื ทางขึน้ปิด โดยเจา้หน้าที ่ทีด่แูลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ 

กรณีทีไ่ม่สามารถขึน้ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบรษิทัไดช้ําระ

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรยีบรอ้ยแลว้) ทุกท่านจะได้พบกบัความสวยงามของตวัภูเขา

และววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสมัผสักบัอากาศที่บรสิุทธิ ์เยน็สบาย อสิระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความ

ประทบัใจเก็บไว้ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิใน

หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย 

 
 บนภูเขาไฟฟูจชิัน้ 5 น้ี ยงัเป็นทีต่ ัง้ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลทัธชินิโต เป็น

ทีส่กัการะบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยงัเป็นทีส่าํหรบับวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวามเชื่อว่ารอบของฟูจซิงัชัน้ 

5 น้ี ถูกเรยีกว่า “TENGU NO NIWA” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจทีม่จีมูกแดงยื่นออกมา) โดยมคีวามเชื่อว่า

ที่น่ีท่านเทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และ ยงัว่ากนัว่า ศาลเจ้าแห่งน้ีมสีมบตัขิองท่านเทนกุหลงเหลอือยู่มากมาย 

อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มน้ํีาหนักกว่า 375 กิโลกรมั ตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมยัก่อนมผีู้คนนิยมมา

ทดลองยกขวานน้ีกนัมากมาย เป็นต้น จึงเป็นที่มาว่าทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธิท์ี่ผู้คนต่าง

เคารพบชูาและนิยมมาซือ้เครือ่งรางของขลงักลบัไปเป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

 นําทา่นเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่าํลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟูจ ิ

และท่านจะได้สมัผสักบับรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการเกดิแผ่นดนิไหวที่

เกดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาตทิีป่ระเทศญีปุ่่ นไม่สามารถ

หลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เซตอาหารญ่ีปุ่ น 
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นําทา่นเดนิทางสู ่สวนอเุอโนะ (UENO PARK) เรยีกไดว้า่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว ทีถ่า้มา

แถวๆยา่นอุเอะโนะรบัรองวา่มาแลว้ไมใ่ชน่ัง่พกัผอ่นเพลนิๆเฉยๆแน่นอน เพราะสวนสาธารณะแหง่น้ีไมใ่ชแ่ค่

เพยีงสวนธรรมดาๆนะคะ แต่ขา้งในบอกเลยวา่ครบเครือ่งมากๆ โดยภายในมทีัง้วดั ศาลเจา้ ทะเลสาบ และ

สวนสตัว ์มตีน้ไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศรม่รืน่จงึเป็นสถานทีท่ีช่าวโตเกยีวนิยมมาพกัผอ่นกนั ชว่งปกตทิีว่า่คน

นิยมมาแลว้บอกเลยวา่จะพคีสดุๆกช็ว่งฤดใูบไมผ้ลขิองทุกๆปี (โดยปกตดิอกซากุระจะบานประมาณปลายเดอืน

มนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน ทัง้น้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่อิออน นาริตะ มอลล ์(AEON NARITA MALL) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีนิ่ยมในหมู่นกัท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาต ิเน่ืองจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่นัสมยัสไตลญ์ี่ปุ่ น มี

รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ี

ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES 

ARCADE และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าสําหรับนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาต ิสว่นรา้นอาหารกม็ใีหเ้ลอืกมากมายจาํหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหาร ถดัไป

จากหา้งสรรพสนิคา้ยงัมโีรงภาพยนตร ์HUMAX CINEMA เปิดใหบ้รกิาร 

คํา่ อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

ท่ีพกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

 

DAY 4     ฮิตาชิ ซีไซด ์พารค์ - คาวาโกเอะ -  ย่านช้อปป้ิงชินจกุ ุ                                                                  (B/-/-)                                                                                                                                                                                                                                        

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําทา่นสู ่ฮิตาชิ ซีไซด ์พารค์ (HITACHI SEASIDE PARK) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ในจงัหวดัอบิาราก ิพืน้ที่

ทัง้หมด 350 เฮกตาร์ (2,187.5 ไร่) โดยแบ่งเป็นสวนดอกไมก้วา้ง 200 เฮกตาร์ (1,250 ไร่) สวนสาธารณะที่

https://kiji.life/travel/japan/kanto/ibaraki
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สามารถชมดอกไมแ้ละพชืนานาพนัธุไ์ดต้ลอด 4 ฤดกูาล พรอ้มพืน้ทีก่จิกรรมมากมายตามจุดต่างๆ ไฮไลทข์อง

ทศันียภาพบนเนินเขามฮิาราช ิ(MIHARASHI) อนักว้างใหญ่ เป็นความงามที่ตรงึตาตรงึใจของนักท่องเที่ยว

ที่มาชมดอกเนโมฟีลาสฟ้ีาประมาณ 5,300,000 ต้น ตัง้แต่ช่วงกลางเดอืนเมษายนจนถงึต้นเดอืนพฤษภาคม 

ส่วนในช่วงกลางเดอืนตุลาคม พุ่มตน้โคเชยี ประมาณ 32,000 ตน้ จะพากนัเปลีย่นเป็นสแีดงไปทัว่บรเิวณรอบ 

ๆ ทีน่ี่ยงัม ีดอกดารารตัน์ ทวิลปิ กุหลาบ ทานตะวนั คอสมอส ฯลฯ ทีเ่ป็นดอกไมผ้ลดักนับานตามฤดูกาลของ

ญีปุ่่ น  

 
เท่ียง อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

 นําทา่นเทีย่วชม คาวาโกเอะ นบัเป็นยา่นทีม่เีสน่หแ์ละมคีวามเป็นเอกลกัษณ์มากๆ โดยจะอยูท่างทศิเหนือของ

สถานีรถไฟ KAWAGOE ประมาณ 2 กโิลเมตร ถนนหลกัจะยาวประมาณ 700 เมตร แต่ระหว่างสองขา้งทาง

ของถนนเสน้น้ีจะม ีตรอกซอกซอย ทีส่ามารถเดนิเทีย่วเขา้ไปไดอ้กียาวๆ ซึง่สิง่ทีท่าํใหย้่านเมอืงเก่าแหง่น้ีฮอต

ฮติในหมูน่กัทอ่งเทีย่วกต็รงทีท่ ัว่ทัง้ยา่นเตม็ไปดว้ยบา้นเรอืนสไตลส์มยัเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง ใน 

สมยัก่อนเน่ืองจากเมอืงคาวาโกเอะเจรญิรุ่งเรื่องทางด้านการค้าขายเป็นอย่างมากเปรยีบได้กบัโตเกียวใน

ปัจจุบนัเลยทเีดยีว บรเิวณน้ียงัเคยมโีกดงัเกบ็ของอยู่หลายแห่งตัง้แต่สมยัก่อน จากการทีพ่อ่คา้แม่คา้จงึรํ่ารวย

และมกีารสรา้งอาคารต่างๆขึน้เรื่อยๆ บางอาคารกม็อีายเุก่าแก่และยงัคงความดัง้เดมิมาจนถงึปัจจุบนักม็ ีทาํให้

ย่านน้ีมฉีายา KOEDO KAWAGOE หรอืแปลไดว้่า ลติเติ้ลเอโดะ (LITTLE EDO)  โดยคําว่า “KURA” แปลว่า 

โกดัง จึงเป็นที่มาของชื่อถนน KURAZUKURI ซึ่งเป็นเส้นที่คนนิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบ้านช่องและ

สถาปัตยกรรมของเมอืงน้ีนัน่เอง บอกเลยว่าถ้ามาเทีย่วเมอืงคาวาโกเอะแลว้ไม่ว่าเชก็อนิทีแ่ลนด์มารก์แห่งน้ี

แลว้นัน้ถอืวา่มาไมถ่งึเลยทเีดยีว 
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 นําท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุก ุ(SHINJUKU) ให้ท่านอิสระและเพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงสนิค้ามากมายและ 

เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์หรอืสนิค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า 

รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชัน่สําหรบัวยัรุ่น เครื่องสําอางยี่ห้อดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , 

KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อกีมากมาย 

คํา่ อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

ท่ีพกั  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

 

DAY 5   นาริตะ  - สวุรรณภมิู (กรงุเทพฯ)                                      (B/–/–)                                                                                                                                                                                                                                        

เช้า      บริการอาหาร เซตเบนโตะ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

09.15    ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบนิที่ 

XJ601 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

14.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 
อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

07 – 11 เมษายน 2566 41,999 6,500 

08 – 12 เมษายน 2566 41,999 6,500 
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**หากต้องการทาํกรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

ข้อสาํคญั  

- อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน

สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง

ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตียงจะขึ้นอยู่กบันโยบายของ

โรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) กรณีท่ีห้อง TRP 

เต็ม ทางบริษทัอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและสาํหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่าน

จะต้องชาํระค่าห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 

3,200 บาท)  

09 – 13 เมษายน 2566 43,999 6,500 

14 – 18 เมษายน 2566 46,999 6,500 

15 – 19 เมษายน 2566 43,999 6,500 

16 – 20 เมษายน 2566 39,999 6,500 

17 – 21 เมษายน 2566 39,999 6,500 

18 – 22 เมษายน 2566 39,999 6,500 

19 – 23 เมษายน 2566 39,999 6,500 

20 – 24 เมษายน 2566 39,999 6,500 

21 – 25 เมษายน 2566 39,999 6,500 

22 – 26 เมษายน 2566 39,999 6,500 

26 – 30 เมษายน 2566 39,999 6,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 20,500 บาท 

ไม่มีราคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
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- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น 

รถบสันําเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

สาํคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า

เคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ

เกิดขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง

เครื่องสําอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง

รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือทาํราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

- รถรบัสง่นําเทีย่วตามรายการ 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- หวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 

ทา่น) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความ

เหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนั

มาก่อน เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ

วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 
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- คา่วซ่ีาสาํหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งทาํการยืน่เองเทา่นัน้ 

- คา่ใชจ้า่ยดา้นเอกสารสว่นตวั เชน่ คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 

- คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานดัหมาย ทา่นตอ้งออกคา่เดนิทางดว้ยตนเอง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเกบ็ภาษน้ํีามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ลกูคา้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

- อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่าน

สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- คา่พนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 

- ค่าวีซ่าท่องเท่ียว 1,500 บาท 

- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลมุประกนัสขุภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  

- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อนเดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็น

แบบฟอรม์ทีท่างญีปุ่่ นกําหนดเท่านัน้ ท่านตอ้งยื่นผลใหก้บัทางบรษิทั กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจ

และใบรบัรองแพทย์ใช้ในการยนืยนั เพื่อทําการย้ายวนัเดินทาง หรอืเก็บเครดิตการเดนิทาง อาจมกีารเก็บ

ค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่คา้ และต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน้                  แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 

 

เงื่อนไขการจอง 

- กรุณาทาํการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํครัง้ที ่1 ทา่นละ 15,000 บาท 

หลงัจากสง่เอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 

น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวาม

ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING 

LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจํานวนจํากดั ยกเว้น

โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

https://bit.ly/3NVFrkV
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**กรุณาส่งสาํเนาพาสสปอรต์และข้อมูลท่ีจาํเป็นต้องใช้ในการยื่นเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า 

ทนัทีหลงัจากการชาํระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 

เดือน ณ วนักลบั และเหลือหน้าว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ตํา่กว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาชําระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทั

กําหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจาํใหท้่านใด

ไมว่า่สว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วนัเดิน

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ 

โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน

ออกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ

แต่ละคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

- ในการยื่นวซ่ีา กรณียื่นวซ่ีาไม่ผ่าน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยื่นวซ่ีาและจดัเตรยีมเอกสาร 

1,000 บาทและค่าใชจ้่ายอื่นๆตามจรงิเช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา เป็นตน้ กรณียื่นวซ่ีาหลงั 15 วนัก่อนเดนิทาง หาก

ถูกปฏเิสธวซี่า บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิ 

 

หมายเหต ุ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
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ล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน้ สิง่สาํคญั ทา่น

จาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสาํเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

- หลงัจากทา่นชาํระคา่ทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้า่นอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้อง

ชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คาํสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอีํานาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 

(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิสําหรบัการ

ดาํเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหน่ึงทีท่า่นไมต่อ้งการไดร้บั

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูก

เกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 
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- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณี

ทีจ่าํเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
**เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


