
 

 

รหัสทัวร GS1901859 
ทัวรญ่ีปุ�น โตเกียว ฟูจิ นิคโก 5 วัน 3 คืน [JL] 
ทะเลสาบซูเซ็นจิ – น้ําตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว – ศาลเจาโทโชกุ 
อิออน นาริตะมอลล - วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเทมบะ เอาทเล็ท   
ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – ดูใบไมเปล่ียนท่ีมหาวิทยาลัยโตเกียว – ชินจุกุ   
(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน !!และ อาบน้ําแร ออนเซ็น !!) 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว)                                                      
(-/-/-) 

 
07.00  คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาที่ 

6 สายการบิน เจแปน แอรไลน เคานเตอร R เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  
** ประเทศญ่ีปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

 

 
09.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ�น โดย

สายการบิน JAPAN AIRLINE เท่ียวบินที่ JL032   



 

 

** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 
17.30 เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ  (เวลาทองถ่ินเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
ค่ํา เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย 
พักท่ี TOYOKO INN HOTEL , HANEDA หรือเทียบเทา  
 

วันที่ 2 
นิกโก – ทะเลสาบซูเซ็นจิ – น้ําตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว –  ศาลเจาโทโชกุ                
– อิออน นาริตะมอลล – นาริตะ                                                                                  
(B/L/-)  

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู นิกโก Nikko เมืองที่มีช่ือเสียงมากในดานแหลงพักผอนหยอนใจท่ี
สวยงามโดยเฉพาะชวงใบไมเปล่ียนสี  ทีมี่ความสวยงามของวัดและศาลเจาตางๆที่
ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกจากUNESCO และยังคงวัฒนธรรมในแบบด่ังเดิม 
เดินทางผาน ถนนสายอิโระฮะซะกะ Irohazaka เปนถนนเลนคูท่ีใหเดินรถทางเดียว
ท้ังขาข้ึนและขาลง เสนทางวิ่งเปนทางคดเค้ียวไปมาเช่ือมระหวางตัวเมืองนิกโก และ
ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji) นับรวมตลอดสายแลวมีทางโคงท้ังหมดมากถึง 
48 โคง เปนเสนทางขับรถเท่ียวท่ีมีทัศนีภาพสวยงามนาประทับใจเปนอยางมาก และ
ยังเปนท่ีรูจักในฐานะจุดชมวิวใบไมเปล่ียนสีที่งดงามแหงหน่ึงในนิกโกอีกดวย ถนนสาย
น้ีไตระดับข้ึนไปสูงถึงกวา 500 เมตร ระหวางทางเชิญ ทานเพลินตาและด่ืมด่ํากับ
ธรรมชาติอันงดงามสลับกับวิถีชีวิตความเปนอยูในแบบฉบับของชาวบาน  
นําทานเดินทางสู ทะเลสาบชูเซ็นจ ิLake Chuzenji  ซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขา
ไฟนันไท ทําใหลาวาไหลมาปดทางเขาออกของน้ําจากแมน้ําไดวะ ทําใหเกิดเปน



 

 

ทะเลสาบข้ึน  ใหทานช่ืนชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบ แมกไมสีเขียวตัดกับ
ฟ�าสีครามและพ้ืนน้ําสีฟ�าที่จะทําใหทานประทับใจไมรูลืม  

 
 เดินทางไปชมความงามของ น้ําตกเคกอน Kegon Waterfall น้ําตกท่ีใหญและ

ยาวท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ�นมีความสูงเกือบ 100 เมตร เปนหน่ึงในสามของน้ําตกท่ี
สวยงามที่สุดของญ่ีปุ�น   

 ผาน จุดชมวิว (คาทัวรไมรวมคาลิฟทประมาณ 550 เยน) ท่ีทานสามารถด่ืมด่ํากับ
ภาพของน้ําตกแหงน้ีไดอยางงดงามมาก พรอมสัมผัสกับสายน้ําท่ีเย็นช่ืนฉ่ํา อิสระ
ใหทานไดเลือกหามุมเก็บภาพความงามท่ีประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือกชม
และซ้ือสินคาพ้ืนเมืองที่ข้ึนช่ือในเขตน้ีไดตามอัธยาศัยสมควรแกเวลา 

 
เท่ียง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

  ผานชม สะพานแดงชินเคียว Shinkyo Bridge คือสะพานศักด์ิสิทธิ์ เปน
เหมือนกับประตูท่ีจะพาเขาสูศาลเจาตางๆในนิกโก สะพานชินเคียวน้ันสรางในป 
1636 และเปนหน่ึงใน 3 สะพานท่ีสวยท่ีสุดของญ่ีปุ�น ความสวยงามของสะพาน
ชินเคียวน้ันจะสวยท่ีสุดในยามใบไมเปล่ียนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคมตนเดือน
พฤศจิกายนเม่ือใบไมตางๆ เปล่ียนเปนสีแดง สีสม สีเหลือง สลับกันไปแตงแตมให
สะพานแหงน้ีงดงามราวกับภาพวาด นอกจากน้ีสะพานชินเคียวยังไดรับการข้ึน
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกอีก  

 
  เดินทางสูบริเวณโซนมรดกโลก อิสระใหทานเดินทางชมและถายรูปตามอัธยาศัย 

ศาลเจานิกโกโทโชกู Nikko Tosho-gu Shrine เปนศาลเจาเกาแกมี
ประวัติศาสตรยาวนานและไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก เปนศาลเจาประจํา
ตระกูลโทกุงาวะที่โดงดังในอดีต และยังเปน สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โช
กุนผูพลิกผันชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ�น เอกลักษณของศาลเจาแหงน้ีอยูที่
สถาปตยกรรมระดับสมบัติของชาติซ่ึงใชเทคนิคดานฮวงจุยประกอบการกอสราง 
จนไดช่ือวาเปนจุดเสริมดวงชะตาเร่ืองโชคลาภ จุดเดนของศาลเจาแหงน้ีก็คือ ประตู
โยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวยที่เพ่ิงเสร็จส้ินการบูรณะปฏิสังขรณคร้ัง
ใหญไปในปน้ี รูปแกะสลักหลากสีสันบนบานประตูน้ันสวยงามนาชมเปนอยางมาก 
มีระเบียงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝم�งซายและขวาของประตู ซ่ึง



 

 

ประดับดวยรูปแกะสลักนกและดอกไมมากมาย และยังจะไดเห็นรูปแกะสลักลิงสาม
ตัวมิซะรุ (Mizaru) (The Three Wise Monkeys) ท่ีส่ือถึงการไมดู ไมพูด และ
ไมฟง และรูปแมวนอนหลับเนะมุริเนะโกะ (Nemuri-neko) (Sleeping Cat) 
อีกดวย ทานสามารถเขาชมภายในศาลเจาโทโชกุได    (คาทัวรไมรวมคาเขาชม
ประมาณ 1,300 เยน)  

 
นําทานเดินทางสู อิออน นาริตะ มอลล (Aeon Narita Mall) เปน
หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เน่ืองจากต้ังอยูใกลกับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญ่ีปุ�น มีรานคา
ท่ีหลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณ
ภายในบาน นอกจากน้ียังมีรานเส้ือผาแฟช่ันมากมาย เชน MUJI , 100 yen 
shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอรมารเกต
ขนาดใหญ เปนตน ซ่ึงบางรานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ สวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมายจําหนายอาหารหลายประเภท 
รานกาแฟ และศูนยอาหาร ถัดไปจากหางสรรพสินคายังมีโรงภาพยนตร Humax 
Cinema เปดใหบริการ 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก        

  ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 



 

 

ที่พัก   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา   
 
วันที ่3  โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเทมบะ เอาทเล็ท                                      

(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน !! และ อาบน้ําแร ออนเซ็น !!)                           
(B/L/D) 

เชา     บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดท่ีได
ช่ือวาเปนวัดท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงใน 
กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวน  อิมทองคําที่ศักด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 
เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดท้ังป 
ประกอบกับภายในวัดยังเปนท่ีต้ังของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความ
สูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีช่ือวา 
“ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา 
มีช่ือวา ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซ่ึงเปนท่ีต้ังของรานคา ขายของท่ีระลึก
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มากมาย เชน ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานได
เลือกซ้ือเปนของฝากของท่ีระลึก อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูง
ท่ีสุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ท่ีริมแมน้ําสุมิดะ  



 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสู โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บอน้ําธรรมชาติกับความ
เล่ือมใสศรัทธา ความเช่ือในภูเขาไฟศักด์ิสิทธิ์ฟูจิยามา กับเวลาแสนยาวนานจากการ
ละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพ้ืนพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณท่ี
ลุมทําใหเกิดน้ําซึมขังขยายวงกวางกลายเปนบอขนาดยอมน้ําในบอแตละบอใสสะอาด
จนเกิดสะทอนท่ีสวยงาม ตอมาในป ค.ศ. 1985 สถานที่แหงน้ีไดรับ การคัดเลือก
เปน 1ใน100 อันดับแหลงน้ําจากธรรมชาติ ที่ดีท่ีสุดของญ่ีปุ�น ทานสามารถเลือกซ้ือ
สินคาพ้ืนเมืองตางๆ และสินคาเกษตรกรรมที่ชาวบานนํามาขายระหวางทางได  ไมวา
จะเปนผักภูเขาที่สดกรอบผลไมอบแหง ถ่ัว มันญ่ีปุ�น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
 นําทานเดินทางสู โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเล็ท (Gotemba Premium Outlets) 

ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมทั้ง Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ ให
ทานไดอิสระชอปปم�งอยางจุใจ เชน MICHEL KLEIN, MORGAN , ELLE , 
CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI 
, DIESEL ,TUMI , GAP , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT 
, TASAKI , LONGINES , HUSH PUPPIES , SCOTCH GRAIN , 
SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเปนตน 



 

 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน 
พักท่ี ALEXANDER YAMANAKAKO HOTEL , FUJI หรือเทียบเทา   

จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ�นมี
ความเช่ือวาหากไดแชน้ําแรออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง 
สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 
 

  
 
 
 



 

 

วันที่ 4 ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – ดูใบไมเปล่ียนท่ีมหาวิทยาลัยโตเกียว – 
ชินจุกุ  –  สนามบินฮาเนดะ                                                                                 
(B/L/-) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือ ท่ีเรารูจักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ 
(Mount Fuji) ต้ังอยูระหวาง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจาก
ระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักไปท่ัวโลกในเร่ืองความ
สวยงามท่ีธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของ
ประเทศญ่ีปุ�น ทั้งยังเปนจุดมุงหมายของนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมาเยือนประเทศญ่ีปุ�น
ในตลอดทุกฤดูกาล ซ่ึงในป พ.ศ. 2556 ท่ีผานมา องคการยูเนสโก ไดประกาศให
ภูเขาไฟฟูจิ ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกดวย  
นําทานเดินทางข้ึนสู ภูเขาไฟฟูจิ ช้ันที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไมข้ึน ในกรณีที่
อากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางข้ึนปด โดยเจาหนาที่ ท่ีดูแลทางขึ้นจะเปนผูพิจารณา
และตัดสินใจเทาน้ัน กรณีที่ไมสามารถข้ึนได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยเงิน
คืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจายทั้งหมดในลักษณะของการเหมา
จายเรียบรอยแลว) เม่ือถึงที่ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัว
ภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธ์ิ เย็นสบาย อิสระ
ใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซ้ือสินคา
ของท่ีระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย ที่บน
ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 น้ี ยังเปนท่ีต้ังของ ศาลเจาโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของ
ศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเปนที่สําหรับบวงสรวง
ทานเทนกุ โดยมีความเช่ือวารอบของฟูจิซังช้ัน 5 น้ี ถูกเรียกวา “Tengu no niwa” 
“สวนของทานเทนกุ” (ปศาจที่มีจมูกแดงย่ืนออกมา) โดยมีความเช่ือวาที่น่ีทานเทนกุ
ปกครองอยูน่ันเอง และ ยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยู
มากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีน้ําหนักกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูที่พ้ืนในสวน 
ซ่ึงในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เปนตน จึงเปนที่มาวา
ทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ท่ีผูคนตางเคารพบูชาและนิยมมาซ้ือ
เคร่ืองรางของขลังกลับไปเปนฝากของเปนท่ีระลึก 



 

 

 
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว (Experience Earthquake) ที่จําลอง
เร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ
เร่ืองราวตางๆ ที่เก่ียวกับการเกิดแผนดินไหวที่เกิดข้ึนในประเทศญี่ปุ�น เทคโนโลยี 
วิวัฒนาการ การวางแผนป�องกันตอภัยธรรมชาติท่ีประเทศญี่ปุ�นไมสามารถหลีกเล่ียง
ไดน้ี ใหทานอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางชม ชมใบไมเปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว เปนจุดชมใบไมเปล่ียน

ท่ีสวยงามบริเวณใน 
 มหาวิทยาลัยโตเกียวจะมีตนแปะกวยที่ปลูกเรียงกัน และจะเปล่ียนสีเปนสีเหลืองพรอม

กัน ซึ่งยังถือเปนสถานท่ี 
 ยอดนิยมในการชมใบแปะกวยในโตเกียวอีกดวย ชวงใบแปะกวยเปล่ียนสี สําหรับการ

ชมใบแปะกวยเปล่ียนสีที ่
 มหาวิทยาลัยโตเกียวน้ัน สามารถชมไดต้ังแตประมาณเดือนตุลาคม แตหากไปชวง

กลางเดือนพฤศจิกายน– 
 ตนเดือนธันวาคม จะเปนชวงที่ใบแปะกวยเปนสีเหลืองอรามท้ังมหาวิทยาลัย มุมยอด

ฮิตที่นักทองเที่ยวนิยมมา 



 

 

 ถายรูปชมใบแปะกวยเปล่ียนสี จะอยูที่ทางเดินไปหอนาฬิกา ถนนเสนน้ีจะปลูกตน
แปะกวยท้ังสองฝم�ง ใบไมจะ 

 เปล่ียนสีเปนสีเหลืองพรอมกัน ใบแป�ะกวยที่รวงลงสูพ้ืนทําใหพ้ืนถนนกลายเปนสี
เหลือง  

  (ความสวยงามข้ึนอยูกับสภาพอากาศในกรณีที่ใบไมยังไมเปล่ียนสี ขอพาทุกทานไปโอ
ไดบะแทน) 

 
 จากน้ันนําทานชอปปم�งยานดัง ยานชินจุกุ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือสินคา

นานาชนิด ไดจากท่ีน่ี     
 ไมวาจะเปน รานซานริโอะ รานขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เคร่ืองสําอาง ตางๆ กัน 
 ท่ีราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเคร่ืองสําอางมากมาย อาทิ มารค

เตาหู, โฟมลางหนา WHIP  
 FOAM ที่ราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาท่ีคนไทยรูจัก

เปนอยางดี  และสินคาอ่ืน  



 

 

 ๆ  หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซ้ือสินคา แบรนดดังอาทิ LOUIS VULTTON, 
UNIQLO, กระเป�าสุดฮิต  

 BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือ
เลือกซ้ือรองเทา 

 
ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว  ประเทศญ่ีปุ�น 
 

วันท่ี 5 สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                     
(B/-/-) 

 
00.05  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย

การบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ JL033   
** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

05.05  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 

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



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

06 – 10 พฤศจิกายน 
62 29,999 29,999 29,999 8,000 17,90

0 
13 – 17 พฤศจิกายน 
62 31,999 31,999 31,999 8,000 17,90

0 
20 – 24 พฤศจิกายน 
62 31,999 31,999 31,999 8,000 17,90

0 

27 พย. – 01 ธค. 62 31,999 31,999 31,999 8,000 17,90
0 

  
 ** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน)  
 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญ่ีปุ�น 
ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอคร้ัง **  
 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร 
ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 



 

 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 

Class) รวมถึงคาภาษี 
     สนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลง
บัตรโดยสาร ไมวาเที่ยว  
     ใด เที่ยวหน่ึงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ 
ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน   
     ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน JAPAN 

AIRLINES อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 
23 ก.ก.2 ใบ รวม 46 ก.ก.  และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด
จํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของ
สายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน
เทรดแฟร การแขงขันกีฬาหรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ี
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  

 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 



 

 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 
ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซ่ึงอาจ
เปล่ียนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 

บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 

ของคาบริการที่ชําระแลว 



 

 

** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทัง้หมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก 
ตามจํานวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได 



 

 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัว
รถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจอง
บัตรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ 
ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวน
น้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
ใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 



 

 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ  

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควร
เผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจาย
ท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนา
ใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี



 

 

ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือ
ยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

- เก่ียวกับท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกล
กันใหมากท่ีสุด  

- ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับ
ข้ึนกอนวันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึง
อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 



 

 

**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                
ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


