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เพลิดเพลิน – เทศกาลไฟนาบะนะโนะ ซาโตะ 
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บินด้วยสายการบนิ นกสกู๊ต (XW) : ขึน้เคร่ืองสนามบินดอนเมือง (DMK) 

XW112 DMK(กรุงเทพ) - KIX(คนัไซ) 23.40 – 07.10 

XW111 KIX(คนัไซ) - DMK(กรุงเทพ) 08.30 – 12.45 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํา้หนกัไมเ่กิน 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้นํา้หนกัไมเ่กิน 7 ก.ก. ** 

โปรแกรมการเดนิทาง 
วันที่ 1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                     
 
20.30น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์

เช็คอิน หมายเลข 3 สายการบิน Nok Scoot โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอน

การเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนญุาตให้นํา

อาหารสด จําพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

ศลุกากร ดา่นตรวจคนเข้าเมือง 

23.40น. ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตคิันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW112  ** ไม่

รวมคา่อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 

 วันที่ 2       สนามบินคนัไซ – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสึ – ดูไฟหมู่บ้าน Nabana no sato  -  นาโกย่า                                                                                                                                              
07.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ ปุ่น (ตามเวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง) หลงัผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย  

 นําท่านเดินทางสู ่เกียวโต(Kyoto) เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ นมายาวนานที่สดุ คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถุึง 1868 ร่วมๆ 

1,100 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองสาํคญัที่เต็มไปด้วยประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของญ่ีปุ่ น อีกทัง้เมืองเกียวโตยงัมกัจะรอดพ้นจาก

การเป็นเป้าโจมตีต่างๆเมื่อเกิดสงคราม ซึ่งรวมไปถึงระเบิดนิวเคลียช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ด้วย ทําให้เกียวโตยงัคงสภาพวดั 

ศาลเจ้า และสิง่ก่อสร้างที่มีคณุคา่ทางด้านศิลปะวฒันธรรมและเก่าแก่เอาไว้ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

  นําทา่นเดินทางสู ่ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ตัง้อยูท่างตอนใต้ของเกียวโต ศาลเจ้าแหง่นีม้ีช่ือเสยีงจากเสา

โทริอิ (Torii gate) สแีดงจํานวนนบัพนั ซึง่ตัง้เรียงกนัเป็นอโุมงค์เส้นทางเดินอยู่บริเวณหลงัอาคารหลกั เส้นทางนีจ้ะตรงไปยงัป่า

ในหบุเขาอินาริ (Mount Inari) อนัศกัดิ์สทิธ์ิซึง่มีความสงู 233 เมตร และเป็นอาณาบริเวณสว่นหนึง่ของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชิมิ อินา

ริเป็นศาลเจ้าที่สําคญัที่สดุในหมู่ศาลเจ้าจํานวนนบัพันที่สกัการะเทพอินาริ (Inari) ซึ่งเป็นเทพผู้ รักษาข้าว ตามความเช่ือของ



 

 

ศาสนาชินโต เช่ือกันว่าสนุขัจิง้จอกนัน้เป็นผู้นําสารของอินาริ ดงันัน้คุณจะสามารถพบเห็นรูปปัน้สนุขัจิง้จอกได้ทัว่ไปในอาณา

บริเวณศาสนสถานแหง่นี ้ศาลเจ้าฟชิุมิ อินาริ มีมาตัง้แตส่มยัโบราณ ก่อนการก่อตัง้เกียวโตเป็นเมืองหลวงในปี 794 

นําทา่นเดินทางสูเ่มืองเกียวโต นําชมวัดคิโยมิสึ หรือวัดนํา้ใส ที่ติดรอบสดุท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยคุ
ใหม่ เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตัง้จ ากพืน้ดินขึน้มา
รองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปสูกัตวั ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วดันีม้ีอายเุก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่ า 
1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิส ึเทพเจ้าแห่งความร่ํารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร, จาก
ระเบียงแหง่นีส้ามารถถ่ายภาพ ณ จดุที่สวยที่สดุในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกบัวิหาร
ของวดัคิโยมิส ึและเชิญดื่มนํา้ศกัดิ์สทิธ์ิสามสายอนัเกิดขึน้จากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือวา่ สายแรก รวย  สายสอง 
สวย-หลอ่ สายสาม แข็งแรง   
จากนัน้เดินตามทาง สมัผสักับร้านค้าญ่ีปุ่ นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง ที่ระลกึเก่ียวกับญ่ีปุ่ นขนานแท้ 
อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึน้ช่ือที่สดุของญ่ีปุ่ น มีให้ทา่นได้เลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไส้ถัว่แดงสตูรดัง้เดิม , ไส้สตรอเบอร์ร่ี, ชอค
โกแลต เป็นต้น หรือว่าจะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สญัลกัษณ์ที่โด่งดงัที่สดุในญ่ีปุ่ น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตาแต่งกายด้วยชุด
กิโมโนประจําชาติอยา่งเต็มรูปแบบซึง่ควรคา่แก่เป็นของฝากของที่ระลกึในราคายอ่มเยาว์, เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่ น ทัง้กานํา้ชา ถ้วย 
ชาม ตา่งๆ และของที่ระลกึ อีกมากมายนานาชนิด 
นําท่านชม หมู่บ้านNabana no Sato Illumination เทศกาลประดบัไฟช่วงหน้าหนาวที่เคยได้จดัอนัดบัว่าใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น 
ตัง้อยูท่ี่จงัหวดั มิเอะ ใกล้ๆกบัเมืองนาโกย่าไฮไลท์ของที่นี่ ที่ทกุคนต่างอยากมาถ่ายรูปด้วยก็คือ อโุมงไฟยาวสดุลูกหลูกูตา และ 
การแสดงไฟไฮไลท์ของที่นี่ ที่จะเปลีย่นตีมไปทกุๆปี 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว 

พักที่  โรงแรม APA NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

          
วันที่ 3 นาโกย่า – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซนัมาชิซจึิ -  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – กิฟุ        
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเดินทางสู ่ทาคายาม่า(Takayama) เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกบัขนมธรรมเนียมประเพณียคุเอโดะเข้า

ด้วยกนั ตัง้อยูบ่ริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภเูขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักิฟุ ดํารงไว้ซึง่บรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมือง

เก่าแก่ไว้ได้เป็นอยา่งดี เปรียบได้กบัเมืองที่ได้รับพรให้เต็มเป่ียมไปด้วยวฒันธรรมอนัดีงาม ย้อนกลบัไปในสมยัยคุเอโดะ (1603-

1868) ทาคายามะนัน้แตกต่างกับเมืองอื่นในญ่ีปุ่ นอย่างชัดเจนเนื่องจากความโดดเด่นด้านขนบธรรมเนียมและวิวทิวทศัน์ที่



 

 

สวยงาม พืน้ท่ีบริเวณเมืองทาคายามะจึงถกูปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคฟุุ) เพื่อปกป้องและอนรัุกษ์พือ้ที่บริเวณชาย

ป่านัน้เอง 

เมืองทาคายาม่า ซึ่งยงัคงความเป็นบ้านเมืองแบบญ่ีปุ่ นดัง้เดิมอย่างแท้จริงนําท่านชมสถานที่สําคญัเมื่อครัง้อดีต ที่ ทําการเก่า
เมืองทาคายามา่ ใช้เป็นทัง้ที่ทํางาน และที่อยูอ่าศยัของผู้วา่ราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใต้การปกครองของโช
กุนโตกุกาว่า  ในสมยัเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมยัมาได้อย่าง
สมบรูณ์ ซึง่ภายในนีป้ระกอบด้วยบริเวณไตส่วนพิจารณาคดี ห้องขงันกัโทษ โรงครัว และห้องพกัของเจ้าหน้าที่ ไม่รวมค่าเข้าชม

ท่านละ  430 เยน  จากนัน้นําทา่นเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึง่เต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยงัคงอนรัุกษ์
แบบของบ้านในสมยัเอะโดะกวา่ 300 ปีก่อน ให้ทา่นได้เลือกซือ้ของที่ระลกึพืน้เมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่
วา่จะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเช่ือของคนญ่ีปุ่ นโบราณสมยัก่อน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

  นําทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตัง้อยูใ่นหบุเขาของจงัหวดักิฟ ุประเทศญ่ีปุ่ น ได้รับการขึน้ทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกทางด้านวฒันธรรมโดยองค์การยเูนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมูบ้่านแหง่นีม้ีวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม บ้านแต่ละหลงัเป็น

บ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม ที่หลงัคาบ้านเป็นแนวสโลปคล้ายๆ กบัมือคนที่กําลงัพนมมืออยู่ หลงัคาสร้างจากคานไม้ที่แข็ง แรง 

จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมีห้องใต้หลงัคาที่กว้างขวางสําหรับเอาไว้เลีย้งหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บ้านนี ้

สว่นใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ทํานา เลีย้งไหม เสริมด้วยการทอ่งเที่ยวแบบพอเพียงเป็นหลกั 

 นําทา่นข้าสูเ่มือง กิฟุ (GIFU) เป็นเมืองหลวงของจงัหวดักิฟ ุประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยูท่างทิศใต้ของจงัหวดั ในอดีตมีบทบาทสาํคญัใน

ประวตัิศาสตร์ญ่ีปุ่ นในสมยัเซงโงะกุ กลา่วคือบรรดานกัรบและไดเมียวสําคญั เช่น โอดะ โนะบนุะงะ ใช้เมืองกิฟุที่มีทําเลที่ตัง้อยู่

กึ่งกลางของประเทศ ใช้เป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผน่ดินญ่ีปุ่ น 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว 

พักที่  โรงแรม GIFU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า   

 
 

 

 

 



 

 

วันที่ 4     โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท                                       
 
เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

  นําทา่นเดินทางสู ่ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผสัความยิ่งใหญ่และชม

นิทรรศการท่ีจดัแสดงอยูภ่ายใน ซึง่เลา่ถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวตัิและข้าวของเคร่ืองใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิ

โตโยโตมิ ผู้มีคําสัง่ให้ก่อสร้างปราสาทแหง่นี ้  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ ย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิง้ช่ือดงัของนคร โอซาก้า ภายในย่านนีม้ีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอัน

ทนัสมยั และสนิค้าหลากหลายรูปแบบทัง้สาํหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึง่ยา่นนีถื้อวา่เป็นยา่นแสงส ีและบนัเทิงชัน้นําแหง่หนึ่งของนคร

โอซาก้า อีกทัง้ยงัมีร้านอาหารทะเลขึน้ช่ือมากมาย ซึง่เสนห์่อยา่งหนึง่คือ ทกุร้านจะประดบัประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่ง

ดดัทําให้เป็นรูปป ูกุ้ ง และปลาหมกึ ซึง่นกัทอ่งเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลกึอยา่งมาก และร้านค้าทกุแห่ง จะ

พยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สดุ เพื่อดึงดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ สญัลกัษณ์เด่นของย่านนีค้ือ ตึกรูป

เคร่ืองหมายการค้าของ  กลูโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมช่ือดงัจากญ่ีปุ่ นนัน่เองให้ทา่นได้เลอืกช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

นําท่านเดินทางสู ่ริงกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหลง่ช้อปปิง้ใหญ่ใกล้กับสนามบินคนัไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการเลือกซือ้

สินค้า “แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองสําอาง , เคร่ืองประดบั, เสือ้ผ้า, กระเป๋า, รองเท้า

อปุกรณ์กีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และยงัเป็นแหลง่รวมสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชัน่เสือ้ผ้าลา่สดุ อาทิ  MK 

Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทัง้เลือกซือ้กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, 

Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรือจะเลือกดเูคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki 

ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซือ้สินค้าสําหรับคณุหน ู Aigle, 

Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสนิค้าอื่นๆอีกมากมาย  

  
คํ่า  อิสระอาหารคํ่า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว 

พักที่  โรงแรม KANSAI AIRPORT WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า   

 

 



 

 

วันที่ 5    สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)                                                                     
 
เช้า       บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX 

05.30น.     นําท่านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 

08.30น.     ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่  XW111  ** ไม่รวม

คา่อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

12.45น.     เดินทางถงึ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อัตราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อัตราเดก็ ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบนิอตัรา  

ท่านละ 

วันเดนิทางเดือนพฤศจกิายน 2561 – มีนาคม 2562 

02 – 06 ธันวาคม 61 31900 31900 31900 7,000 20,900 
07 – 11 ธันวาคม 61 31900 31900 31900 7,000 20,900 
09 – 13 ธันวาคม 61 30900 30900 30900 7,000 20,900 
14 – 18 ธันวาคม 61 29900 29900 29900 7,000 20,900 
16 – 20 ธันวาคม 61 29900 29900 29900 7,000 20,900 
21 – 25 ธันวาคม 61 29900 29900 29900 7,000 20,900 
23 – 27 ธันวาคม 61 29900 29900 29900 7,000 20,900 
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 39900 39900 39900 9,000 27,900 
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 62 39900 39900 39900 9,000 27,900 
04 – 08 มกราคม 62 27900 27900 27900 7,000 18,900 
06 – 10 มกราคม 62 26900 26900 26900 7,000 18,900 
11 – 15 มกราคม 62 27900 27900 27900 7,000 18,900 
13 – 17 มกราคม 62 26900 26900 26900 7,000 18,900 
18 – 22 มกราคม 62 27900 27900 27900 7,000 18,900 
20 – 24 มกราคม 62 25900 25900 25900 7,000 18,900 
25 – 29 มกราคม 62 27900 27900 27900 7,000 18,900 
27 – 31 มกราคม 62 26900 26900 26900 7,000 18,900 

01 – 05 กุมภาพนัธ์ 62 27900 27900 27900 7,000 18,900 
03 – 07 กุมภาพนัธ์ 62 26900 26900 26900 7,000 18,900 
08 – 12 กุมภาพนัธ์ 62 27900 27900 27900 7,000 18,900 
10 – 14 กุมภาพนัธ์ 62 26900 26900 26900 7,000 18,900 
15 – 19 กุมภาพนัธ์ 62 30900 30900 30900 8,000 20,900 
17 – 21 กุมภาพนัธ์ 62 26900 26900 26900 7,000 18,900 
22 – 26 กุมภาพนัธ์ 62 27900 27900 27900 7,000 18,900 
24 – 28 กุมภาพนัธ์ 62 26900 26900 26900 7,000 18,900 

01 – 05 มีนาคม 62 29900 29900 29900 7,000 20,900 
03 – 07 มีนาคม 62 28900 28900 28900 7,000 20,900 
08 – 12 มีนาคม 62 29900 29900 29900 7,000 20,900 
10 – 14 มีนาคม 62 28900 28900 28900 7,000 20,900 



 

 

 
** อัตรานีย้งัไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทวัร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่สนามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  
(ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน)  

 

** ท่านที่ถอืหนังสอืเดนิทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดนิทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น ไม่จาํเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถ
พาํนักได้ไม่เกนิ 15 วัน ต่อครัง้ **  

 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตรานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถอืหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสือเดนิทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

อัตราค่าบริการนี ้รวม 
 คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษี 

     สนามบินและคา่ภาษีนํา้มนัทกุแหง่ กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรือ เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เที่ยว  

     ใด เที่ยวหนึง่กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงคา่ใช้จา่ยการจองทวัร์แบบ ไมใ่ชต่ัว๋เคร่ืองบิน   

     ตามที่ตามที่ตารางอตัราคา่บริการระบ ุ

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน สายการบิน Nok Scoot อนญุาตให้โหลดกระเป๋า 

สมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยมีนํา้หนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เคร่ืองบนิได้นํา้หนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจํ่ากดัจํานวนชิน้ 

แตท่ัง้นีเ้จ้าหน้าที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทิปพนกังานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบ ุ(พกั 2-3 ทา่น ตอ่ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักีฬาหรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีทํา

ให้โรงแรมตามรายการท่ีระยเุต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโรงแรมท่ีพกั ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคณุภาพ

และความเหมาะสมเดิม โดยคํานงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั 

 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานท่ีในโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที่ยวตา่งประเทศ วงเงินประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

15 – 19 มีนาคม 62 30900 30900 30900 7,000 20,900 
17 – 21 มีนาคม 62 29900 29900 29900 7,000 20,900 
22 – 26 มีนาคม 62 33900 33900 33900 8,000 21,900 
24 – 28 มีนาคม 62 32900 32900 32900 8,000 21,900 



 

 

อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวม 

× คา่ใช้จ่ายสว่นตวัของผู้ เดินทาง อาทิ คา่ทําหนงัสอืเดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่อาหาร เคร่ืองดื่ม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ในห้องและคา่พาหนะตา่งๆ 

ที่ไมไ่ด้ระบใุนรายการ 

× คา่ทิปพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้ เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก 

ยกเว้นเด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้นีท้่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

โดยสว่นนี ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทกุทา่น ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีนํา้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเคร่ืองบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสายการบิน และ รุ่นของ

เคร่ืองบินแตล่ะไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึง่อาจเปลีย่นแปลงได้อยูท่ี่สายการบินเป็นผู้ กําหนด 

× คา่ภาษีนํา้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชาํระเงนิ 

 กรุณาทําการจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น 

ทา่นจองวนันี ้กรุณาชําระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัที หากยงัไมไ่ด้รับยอดเงินตามเวลาที่

กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่ มีคิวรอ 

(Waiting List) ก็จะให้สทิธ์ิไปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทกุพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจํานวนจํากดั  

 กรณีลกูค้าเดินทางไมไ่ด้ สามารถเปลีย่นช่ือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีท่ีไม่สามารถหาคน

มาแทนได้ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีชําระแล้ว 
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีชําระแล้ว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชําระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี ้ทางบริษัทจะหัก
คา่ใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากคา่บริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการนําเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ตัว๋ เคร่ืองบิน 
การจองที่พกั ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบ และ คืนคา่ทวัร์สว่นใดสว่นหนึง่ให้ทา่นได้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏิเสธวีซา่ ด่านตรวจคน

เข้าเมือง ฯลฯ 



 

 

 กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผู้ เดินทาง (เปลีย่นช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้ง

หลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสาํคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้

จริงสาํหรับการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่เปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 
เงื่อนไขสาํคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมีขึน้ตํ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้

เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทกุท่านเดินทางตามความ

ประสงค์ตอ่ไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลือ่นการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื่นตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า

เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี ้ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุกครัง้หากท่านลางานแล้วไม่

สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณีที่ทา่นต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยนักบั

เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ

ปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยาน

เป็นสําคญัเท่านัน้ สิ่งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนีห้ากเกิดความ

เสยีหายใดๆบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีที่ทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเนือ้สตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง 

หรือตัง้แตท่ี่ทา่นเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียมลว่งหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริ ษัทของ

สงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผู้ เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลงัจากชําระเงินกรณีที่ท่านเดินทางเป็น

ครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจ้งรายนามคูน่อนกบัเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

 กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดสว่นใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง หาก

ทา่นไมด่ําเนินการสง่สาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบตัรโดยสาร 



 

 

 หลงัจากทา่นชําระคา่ทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 

7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์นี ้เป็นอตัราสาํหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟล์ท วนั ไป หรือ กลบัสว่นใดได้ จําเป็น

จะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเทา่นัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมม่ีนโยบายจดัคูน่อนให้กบัลกูค้าที่ไมรู้่จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ทา่นเดินทาง 1 ทา่น จําเป็นต้องชําระคา่ห้องพกัเดี่ยวตามที่ระบุ 

 หนงัสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

 ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ สีโ่มงเย็นก็จะเร่ิมมืดแล้ว สถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกติ 

ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความ

ระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสงู หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะท้อนเข้าตา 

อาจทําให้ระคายเคืองตาได้ 

 ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ เหตกุารทางการเมือง การลา่ช้า

ของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแตล่ะประเทศ เป็นต้น โดยสว่นนีท้างบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นสําคญั หาก

กรณีที่จําเป็นจะต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในครัง้นี ้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่

สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหนึง่ที่ทา่นไมต้่องการได้รับบริการ หากระหวา่งเดินทาง สถานท่ีทอ่งเที่ยวใดที่ไม่

สามารถเข้าชมได้ ไมว่า่ด้วยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งให้ท่าน เน่ืองจาก

ทางบริษัทได้ทําการจองและถกูเก็บคา่ใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหน้าทัง้หมดแล้ว 

 กรณีท่ีทา่นถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่า

ทวัร์ที่ทา่นชําระเรียบร้อยแล้วไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนงัสอืเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํา้ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่ง

หลดุออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนงัสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก 

และ เข้าเมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่

ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่า

ไปอ้างอิง และ ยืนยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สดุ เพื่อยืนยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมลูหนงัสือเดินทาง หากท่านได้สง่เอกสารม าที่

บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) 



 

 

เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่

บนเคร่ืองบิน กรณีลกูค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที่สดุให้ท่านได้นัง่ด้วยกนั หรือ ใกล้กนัให้มาก

ที่สดุ  

 ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบ

ห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู ่(Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะ

อยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ิดกนัเสมอไป) 

 กรณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไมใ่ห้เดินทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใช้จ่าย

ให้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสทิธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนดัหยดุ

งาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสทิธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง กรณีทา่นลมืสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องสง่มายงัจดุหมายปลายทางตามที่ทา่นต้องการ  

 รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย

โรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม 

 

**เมื่อท่านชาํระเงนิค่าทวัร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้                ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 


