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NT160
ทวัรญ์ปีุ่ น โตเกยีว ฟจู ิลาเวนเดอร ์5 วัน 3 คนื (SL)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 3 คนื ,

FUJISAN GARDEN HOTEL  , TOYOKO INN NARITA HOTEL

โตเกยีว - วดัอาซากุสะ - โออโินะฮคัไค - โกเท็มบะพรเีมยีมเอาทเ์ล็ท - ขาปูยกัษ ์- ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟจูชินัท ี5 
พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ทุง่ลาเวนเดอรO์ishi Park - ยา่นชนิจุกุ - ฟรเีดย ์- ดสินยีแ์ลนด์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)

22.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชนั 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข
8 สายการบนิ Thai Lion Air โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอนิ และ
หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทงันขีนึอยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทศีลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง

วนัท ี2
กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) - โตเกยีว (นารติะ) - วดัอาซากุสะ - โออโินะ ฮคัไค - โกเท็มบะ - เอา้ทเ์ล็ท (พเิศษ !! เมนูบุฟเฟตข์าปูยกัษไ์มอ่นั
!! และ อาบน้าํแร ่ออนเซ็น !!)



01.00 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิ Thai Lion Air เทยีวบนิท ีSL300 ** มเีสรฟิ SNACK
บนเครือง มจีอทกุทนัีงดหูนัง/ฟังเพลง ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชวัโมง **

09.10 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญปีุ่ น (ตามเวลาทอ้งถนิเร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชวัโมง)
หลังผา่นขันตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบรอ้ย 

นําทา่นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ (Sensoji Temple)วัดทไีดช้อืวา่เป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธิ
และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทสีดุแหง่หนงึใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทศัีกดสิทิธ ิขนาด 5.5 เซนตเิมตร
ซงึมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตัีงของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซงึแขวนหอ้ยอยู่ ณ
ประตทูางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทมีชีอืวา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูตั่ววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีอืวา่
ถนนนากามเิซะ (Nakamise Road) ซงึเป็นทตัีงของรา้นคา้ ขายของทรีะลกึพนืเมอืงตา่งๆมากมาย เชน่ ขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้
พวงกญุแจทรีะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึ อสิระใหท้า่นสามารถเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับหอคอยทสีงูทสีดุในโลก
แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีว ทรีมิแม่น ้าํสมุดิะ โตเกยีว สกายทรี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู บุฟเฟ่ตปิ์งยา่ง YAKINIKU

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่โอชโินะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บอ่น ้าํธรรมชาตกิับความเลอืมใสศรัทธา ความเชอืในภเูขาไฟศักดสิทิธฟิจูยิาม่า
กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะ ของบนภเูขาไฟฟจูทีไีหลซมึ
ลกึลงพนืพภิพปฏบัิตกิารซมึซบับรเิวณทลีุม่ทําใหเ้กนิน ้าํซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาดย่อมน ้าํในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นทสีวยงาม
ตอ่มาในปี ค.ศ. 1985 สถานทแีหง่นีไดรั้บการคัดเลอืกเป็น 1ใน100 อันดับแหลง่น ้าํ จากธรรมชาต ิทดีทีสีดุของญปีุ่ น
ทา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงตา่ง  ๆและสนิคา้เกษตรกรรมทชีาวบา้นนํามาขายระหวา่งทางได ้ไม่วา่จะเป็นผักภเูขาทสีดกรอบผลไมอ้บแหง้
ถัว มันญปีุ่ น และอนื  ๆอกีมากมาย 

นําทา่นเดนิทางสู ่โกเท็มบะ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium Outlets) ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมทัง Street Brand และ Hi-End
Brand ทยีงิใหญ่ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงอย่างจใุจ เชน่ 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 KIDSเป็นตน้

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนูบุฟเฟตข์าปูยกัษไ์มอ่นั

ทพีกั
FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

จากนันอสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับ การแช่น้าํแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิซงึชาวญปีุ่ นมคีวามเชอืวา่หากไดแ้ชน่ ้าํแร่ออนเซ็น ธรรมชาตนีิแลว้
จะทําใหผ้วิพรรณเปลง่ปลัง สวยงาม และชว่ยใหร้ะบบการหมุนเวยีนโลหติดขีนึ

วนัท ี3
ภเูขาไฟฟจูชินั5 - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ทุง่ลาเวนเดอรO์ishi Park - ชนิจกูุ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ฟจูยิามา่ ฟจูซิงั หรือ ทเีรารูจั้กกันทัวไปในนามของ ภเูขาไฟฟจู ิ(Mount Fuji) ตังอยู่ระหวา่ง จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาชิ
ภเูขาทมีคีวามสงูเหนือจากระดับน ้าํทะเล 3,776 เมตร
ภเูขาทมีชีอืเสยีงและเป็นทรีูจั้กไปทัวโลกในเรืองความสวยงามทธีรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว
และยังถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนงึของประเทศญปีุ่ น ทังยังเป็นจดุมุ่งหมายของนักทอ่งเทยีวตา่งชาตทิมีาเยือนประเทศญปีุ่ นในตลอดทกุฤดกูาล
ซงึในปี พ.ศ. 2556 ทผีา่นมา องคก์ารยูเนสโก ้ไดป้ระกาศใหภ้เูขาไฟฟจู ิไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอกีดว้ย 

นําทา่นเดนิทางขนึสู ่ภเูขาไฟฟจู ิชนัท ี5(ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธไิม่ขนึ ในกรณีทอีากาศไม่เออือํานวย หรือ ทางขนึปิด โดยเจา้หนา้ที



ทดีแูลทางขนึจะเป็นผูพ้จิารณาและตัดสนิใจเทา่นัน กรณีทไีม่สามารถขนึได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการชดเชยเงนิคนืไม่วา่กรณีใดๆ
เพราะทางบรษัิทไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยทังหมดในลักษณะของการเหมาจา่ยเรียบรอ้ยแลว้) เมอืถงึทภีเูขาไฟฟจูชินั 5
ทกุทา่นจะไดพ้บกับความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกับอากาศทบีรสิทุธ ิเย็นสบาย
อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจเก็บไวต้ามอัธยาศัย
ทา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึซงึเป็นสญัลักษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย ทบีนภเูขาไฟฟจูชินั 5 นี
ยังเป็นทตัีงของ ศาลเจา้โคมติาเคะ (KomitakeJinja)ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทสีกัการะบชูาและอธฐิานขอพร
อกีทังยังเป็นทสํีาหรับบวงสรวงทา่นเทนก ุโดยมคีวามเชอืวา่รอบของฟจูซิงัชนั 5 นี ถูกเรียกวา่ “Tengu no niwa” “สวนของทา่นเทนก”ุ
(ปีศาจทมีจีมูกแดงยืนออกมา) โดยมคีวามเชอืวา่ทนีีทา่นเทนกปุกครองอยู่นันเอง และ ยังวา่กันวา่
ศาลเจา้แหง่นีมสีมบัตขิองทา่นเทนกหุลงเหลอือยู่มากมาย อย่างเชน่ ขวานขนาดใหญ่ทมีนี ้าํหนักกวา่ 375 กโิลกรัม ตกอยู่ทพีนืในสวน
ซงึในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวานนีกันมากมาย เป็นตน้ จงึเป็นทมีาวา่ทําไมภเูขาไฟฟจูิ
จงึเป็นสถานทศัีกดสิทิธทิผีูค้นตา่งเคารพบชูาและนยิมมาซอืเครืองรางของขลังกลับไปเป็นฝากของเป็นทรีะลกึ 

นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว (Experience Earthquake)ทจํีาลองเรืองราวของภเูขาไฟฟจูิ
และทา่นจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตกุารณ์เรืองราวตา่ง  ๆทเีกยีวกับการเกดิแผน่ดนิไหวทเีกดิขนึในประเทศญปีุ่ น เทคโนโลยี
ววัิฒนาการ การวางแผนป้องกันตอ่ภัยธรรมชาตทิปีระเทศญปีุ่ นไม่สามารถหลกีเลยีงไดนี้ ใหท้า่นอสิระเลอืกซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสู ่ทุง่ลาเวนเดอร ์สวนสาธารณะรมิ Oishi Park สวนสาธารณะรมิทะเลสาบคาวากจูโิกะ ดา้นในมศีนูย ์Kawaguchiko Natural Living
Center ทสีามารถซอืของฝากสนิคา้หัตถกรรมทอ้งถนิมากมายอกีทังในหนา้รอ้นยังสามารถชนืชมความงามของลาเวนเดอร์
โดยมภีเูขาไฟฟจูใินหนา้รอ้นเป็นฉากหลัง นับเป็นอกีหนงึจดุถ่ายรูปยอดฮติเลยทเีดยีว (การบานของดอกไมข้นึอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ
ปกตจิะอยู่ชว่งประมาณชว่งเดอืนมถิุนายน – ตน้กรกฏาคม) **ในกรณีททีุง่ลาเวนเดอรย์งัไมบ่านหรอืบานจนหมดแลว้
ขอนําทา่นสูศ่าลเจา้คติะงจุฮิองง ุฟจู ิแทน** 

นําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปปิงชนิจกุุ (Shinjuku)ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายและ เครืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล
นาฬกิา เครืองเลน่เกมสห์รือสนิคา้ทจีะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ แบรนดเ์นม เสอืผา้แฟชนัสําหรับวัยรุ่น
เครืองสําอางยีหอ้ดังของญปีุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอนื  ๆอกีมากมาย

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํ ตามอัธยาศัยเพอืสะดวกแกก่ารชอ้ปปิง

ทพีกั
TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
อสิระทอ่งเทยีวตามอธัยาศยัหรอืเลอืกซอืดสินยีแ์ลนด์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวนั ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิง หรือเดนิทางสูส่ถานททีอ่งเทยีวอนื  ๆโดยมไีกดค์อยใหคํ้าแนะนําในการเดนิทาง อาทิ
ศาลเจา้เมจเิป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทสีรา้งขนึเพอือุทศิและเป็นทสีถติยว์ญิญาณขององคส์มเด็จพระจักรพรรดเิมจิ
ซงึเป็นจักรพรรดทิมีคีวามสําคัญกับประเทศญปีุ่ นยุคปัจจบัุนเป็นอย่างยงิ และไดรั้บความเคารพจากชาวญปีุ่ นยุคปัจจบัุนมากทสีดุ
ย่านฮาราจกูแุหลง่รวมเสอืผา้ เครืองประดับ รองเทา้ ของวัยรุ่นญปีุ่ น หากคณุคอืคนทกํีาลังมองหาซอืเสอืผา้แบบแปลกๆ
หรือตอ้งการหาซอืเสอืผา้แนว Cost Play ทา่นยังสามารถหาไดจ้ากทนีีอกีดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวัยรุ่นญปีุ่ นแตง่ตัวแบบแปลกๆ
ก็สามารถมาดไูดท้นีีได ้จะมวัียรุ่นญปีุ่ นน่ารัก  ๆเดนิกันเต็มถนนเหมอืนกับถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนันแลว้
ทา่นยังไดช้อ้ปปิงสนิคา้แบรนดดั์งระดับโลก อาท ิCHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER
ทตีอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบับ MADE IN JAPAN ท ีSHOP นีมแีบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อกีทังยังมรีา้นขายตุก๊ตา KITTY DORAENMON
หรือตุก๊ตา LINE สดุแสนน่ารักไวค้อยเอาใจคณุหนู อกีทังยังม ีSHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสอื COMME DES
GARCONS อกีดว้ย
ย่านชบิยุ่าศนูยก์ลางแฟชนัวัยรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคูไ่วเ้ป็นทรีะลกึกับ “ฮาจโิกะ”
รูปปันสนัุขแสนรูท้กีลายเป็นจดุนัดพบยอดฮติสําหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อัพเดทแฟชนัสไตลโ์ตเกยีวทตีกึ(109) อจิมิารุควิ ทังเสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้
เครืองประดับและแฟชนัชนันําของญปีุ่ นในฤดตูา่งๆอนืๆมากมาย
ย่านชอ้ปปิงชนิจกุ ุ(Shinjuku)ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้



มากมายและ เครืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครืองเลน่เกมส ์หรือสนิคา้ทจีะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้
แบรนดเ์นม เสอืผา้แฟชนัสําหรับวัยรุ่น เครืองสําอางยีหอ้ดังของญปีุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอนื  ๆอกีมากมาย
Shisui Premium Outletsอยู่ใกลก้ับสนามบนินารติะ เปิดใหบ้รกิารทกุวัน
มแีบรนดช์นันําของญปีุ่ นและแบรนดต์า่งประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกวา่ 120 รา้นคา้เชน่ Coach, Coach Men,Disney Store, Isetan, Ugg, G-
Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors,
Tommy Hilfiger, New Balance, Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren
สามารถชอ้ปไดตั้งแตเ่วลา 10:00 - 20:00น.
ชอ้ปปิงอย่างจใุจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทแีหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ปีุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย

เทยีง
อสิระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพอืสะดวกแกก่ารทอ่งเทยีว

บา่ย
หรือหากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะเลอืกซอื ดสินยีแ์ลนดเ์พมิทา่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง)
ดสีนียแ์ลนดโ์ลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญปีุ่ นซงึเป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทสีรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขนึในปี พ.ศ. 2526
จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนุกสนานกับเครืองเลน่นานาชนดิ (ไม่จํากัดจํานวนการเลน่ ) ผจญภัยในดนิแดนตา่งๆ
ใหท้า่นเลน่เครืองเลน่ตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเรืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate
of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผสีงิใน Haunted Mantionสมัผัสความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World
ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year
ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจา่ยเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทังยังจะไดส้มัผัสกับตัวการต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง
มกิกเีมา้ส ์มนินีเมา้ส ์พรอ้มผองเพอืนการต์นูอกีมากมายสนุกกับการจับจา่ยซอืของทรีะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด์

การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว
จากโรงแรมแถวย่านนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบัสบรกิารฟรีของทางโรงแรม แตเ่นืองดว้ยจะตอ้งเรมิตัง แต ่9.00
น.เป็นตน้ไปเพราะเนืองจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นชว่งทมีลีกูคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ
เป็นจํานวนมากซงึอาจจะทําใหข้นึรถบัสไม่ครบตามจํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด
รถไฟสาย Keisei Skylinerเป็นรถไฟทวีงิจากสนามบนินารติะไปสถาณีอูเอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใชค้วาม เร็วในการวงิ 160
ก.ม./ชม.โดยคา่ตัวจะอยู่ทเีทยีวละ 2,470 เยน/ทา่น โดยเวลาทใีหบ้รกิาร 7.28-18.20 น
เพราะฉะนันกอ่นเดนิทางกลับควรเช็คเทยีวสดุทา้ยวา่หมดตอนกโีมง
รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากคา่ย JR
ถอืวา่เป็นรถไฟทรีาคาคอ่นขา้งสงูนดินงึแตตั่วรถไฟจะเป็นแบบระบทุนัีงบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลัววา่ขนึไปแลว้เราจะไม่มทีนัีงเบาะสามารถหมุนเขา้
หากันไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยคา่ตัวรถไฟจะอยู่ทรีาคาเทยีวละ 3,190 เยน/ทา่นโดยเวลาทรีถไฟใหบ้รกิารตังแตเ่วลา 7.44-19.42 น
เพราะฉะนันกอ่นเดนิทางกลับควรเช็คเทยีวสดุทา้ยวา่หมดตอนกโีมง
Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแตร่ถบัสนีจะจํากัดจํานวนผูโ้ดยสาร ตอ่รอบโดยตอ่รอบจะรับอยู่ 35-40
ทา่นตอ่เทยีวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ีราคา 3,000 เยน/ทา่น/เทยีว เวลาทใีหบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายุตํากวา่ 12
จะเสยีครงึราคา
Taxi ในสว่นของรถแท็กซนีีคา่โดยสารจากโตเกยีว สูโ่รงแรมทพัีกย่านนารติะจะอยู่ทรีาคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานีจะไม่รวมคา่ทางดว่น)

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํ ตามอัธยาศัยเพอืสะดวกแกก่ารชอ้ปปิง

ทพีกั
TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
สนามบนินารติะ - กรุงเทพ (ดอนเมอืง)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

08.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญปีุ่ น

11.00 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสายการบนิThai Lion AirเทยีวบนิทSีL301 ** มเีสรฟิ SNACK บนเครือง
มจีอทกุทนัีงดหูนัง/ฟังเพลง ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชวัโมง **



16.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี5 เมษายน 2562 เวลา 09:53 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารน ีรวม
• คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตวั) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy Class)รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้าํมนัทุกแหง่
กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลยีนแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่เทยีวใด เทยีวหนงึ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ
โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ช่ตวัเครอืงบนิ ตามทตีามทตีารางอตัราคา่บรกิารระบุ

• คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ สายการบนิ Thai Lion Airใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.
(1 ชนิ) และ ถอืขนึเครอืงบนิไดน้ ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.(ไมจ่ํากดั

• จํานวนชนิ แตท่ังนเีจา้หนา้ทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงอืนไขของสายการบนิ) **

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ)

• คา่โรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐานตามรายการทรีะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ
ททีําใหโ้รงแรมตามรายการทรีะยเุตม็ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน
อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ กรณไีมร่วมจะชแีจงแตล่ะสถานทใีนโปรแกรม

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีวตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ทปิพนักงานขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาทตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเดก็
ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant)ทังนที่านสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางทุกท่าน ทสีนามบนิ ในวันเช็คอนิ

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ธรรมเนยีมการจองทนัีงบนเครอืงบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทังนขีนึอยูก่บัสายการบนิ และ รุน่ของเครอืงบนิแตล่ะไฟลท์ทใีชบ้นิ
ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยูท่สีายการบนิเป็นผูก้าํหนด

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิท

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ
•  กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง มดัจาํทา่นละ 15,000 บาทและตดัทนัีงการจองภายใน 2 วัน ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวันนี
กรณุาชําระเงนิใน 2 วันถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท  ีหากยังไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทกีาํหนด
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม ่นันหมายถงึวา่ กรณทีมีคีวิรอ (Waiting List)
กจ็ะใหส้ทิธไิปตามระบบ ตามลาํดบั เนอืงจากทุกพเีรยีด เรามทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั

• กรณลีกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลยีนชอืคนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆในกรณทีไีมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

เงอืนไขการยกเลกิ และ เปลยีนแปลงการเดนิทาง
•  ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ** ยกเวน้ พเีรยีดทมีวีนัหยดุนกัขตัฤกษ์
ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง **

• ยกเลกิการเดนิทาง15-29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้



• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระมาแลว้ทังหมดทังนี
ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ
การจองทพีกั ฯลฯ

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนงึใหท้่านไดไ้มว่า่กรณใีดๆทังสนิ เช่น สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ

• กรณตีอ้งการเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลยีนชอื) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นออนออกเดนิทาง
กรณแีจง้หลงัจากเจา้หนา้ทอีอกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด
ทังนขีนึอยูก่บัช่วงพเีรยีดวันทเีดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• กรณตีอ้งการเปลยีนแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลอืนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัคา่ใชจ้่ายการดาํเนนิการตา่งๆ
ทเีกดิขนึจรงิสาํหรบัการดาํเนนิการจองครงัแรก ตามจํานวนครงัทเีปลยีนแปลง ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

เงอืนไขสําคญัอนืๆททีา่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง

•  คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีนึต่าํ อยา่งนอ้ย 30 ท่าน หากต่าํกวา่กาํหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้
หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะประสานงาน เพอืใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอนืตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ
จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครงั ทังน ีกอ่นคอนเฟิรม์ลางาน
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษทุกครงัหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลยีนแปลงได ้

• กรณทีที่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครอืงบนิ , ตวัรถทัวร ์, ตวัรถไฟ) กรณุาตดิตอ่สอบถามเพอืยนืยันกบัเจา้หนา้ทกีอ่นทุกครงั
และควรจองบัตรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณทีสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน สงิสาํคญั
ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพอืเช็คอนิกอ่นเครอืงบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัวโมง
โดยในสว่นนหีากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึใดๆทังสนิ

• กรณทีที่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
หรอืตงัแตท่ที่านเรมิจองทัวร ์เพอืใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิเพอืจัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณมีคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ
ทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง

• กรณุาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ทหีลงัจากชําระเงนิกรณทีที่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน)
กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทใีหท้ราบ

• กรณทีอีอกบัตรโดยสาร (ตวั) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ
หากท่านไมด่าํเนนิการสง่สาํเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพอืใชใ้นการออกบัตรโดยสาร

• หลงัจากท่านชําระคา่ทัวรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะนําสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่านอยา่งนอ้ย 5 หรอื 7 วัน
กอ่นออกเดนิทาง

• อตัราทัวรน์ ีเป็นอตัราสาํหรบับัตรโดยสารเครอืงบนิแบบหมูค่ณะ (ตวักรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลอืนไฟลท์ วัน ไป หรอื กลบัสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั
ตามกาํหนดการเท่านัน หากตอ้งการเปลยีนแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทไีมรู่จ้ักกนัมากอ่น เช่น กรณทีที่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระคา่หอ้งพกัเดยีวตามทรีะบุ

• หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลบั

• ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสโีมงเย็นกจ็ะเรมิมดืแลว้ สถานทที่องเทยีวตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2ช.ม.
การเดนิทางควรเผอืเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทที่องเทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื
ใชร้องเทา้ทสีามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ
เงอืนไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนทีางบรษัิทจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีจีําเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ
ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เนอืงจากการเดนิทางท่องเทยีวในครงัน ีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิ
ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนงึทที่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิารหากระหวา่งเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหท้่าน
เนอืงจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้

• กรณทีที่านถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ



จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ

• หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง

• (พาสปอรต์) ของท่านชํารดุแมเ้พยีงเลก็นอ้ย เช่น เปียกน ้าํ ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา
มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ
เขา้เมอืงมสีทิธไิมอ่นญุาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันันกรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง
กรณชีํารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย
พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทียีังไมแ่ (ตวัเครอืงบนิ)
ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญต่วัเครอืงบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20วัน
ทังนขีนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ

• เกยีวกบัทนัีงบนเครอืงบนิ เนอืงจากบัตรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิ
กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทสีดุใหท้่านไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุ

• ขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทพีกัเนอืงจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดยีว (Single)
และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple)จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชันกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป)

• กรณทีที่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน ,
การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิท

• บรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม และ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสงิของไวท้โีรงแรมและจําเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามทที่านตอ้งการ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

**เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้**
** ขอขอบพระคณุทุกทา่นทมีอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร **
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