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TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N 

ซุปตาร ์ไมเ่จอ๊ะกนันาน คดิถงึจงัเลย 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมถินุายน - กนัยายน 2565 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
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ขึน้ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

ลอ่งเรอืโจรสลดั พาชมิ ไขด่ า ณ หบุเขาโอวาคดุาน ิ

ไฮไลท!์! ชมดอกไมน้านาชนดิ ณ สวนดอกไม ้ฮานาโนะมโิยโกะ 

เยอืนหมูบ่า้นจ าลองเกษตรกรรม พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ 

สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สมุดิะ 

ขอพร ณ วดันารติะ ซนั พรอ้มเดนิเลน่ ณ  ถนนปลาไหล 

ยอ้นยคุไปกบั หมูบ่า้นเอโดะจิว๋ ณ คาวาโกเอะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ โอไดบะ และ ชนิจกู ุพรอ้มเช็คอนิ แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่แมวยกัษ ์3 มติ ิ

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ั่งจ ำนวน กรุ๊ปละ 34 ทำ่น 

กรณีทีญ่ีปุ่่ นใหเ้ขำ้ประเทศไมเ่กนิกรุ๊ปละ 15 ทำ่น 
ทกุพเีรยีด จำ่ยเพิม่ทำ่นละ 2,000 บำท  

**เงือ่นไขนีเ้ป็นไปจนกวำ่นโยบำยเขำ้ประเทศญีปุ่่ นจะมกีำรปรับเปลีย่น** 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ่ พักเดีย่ว อำกำศ ไฮไลท ์

01-05 กรกฎำคม 2565 27,888.- 7,900.- 
 

 

03-07 กรกฎำคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

08-12 กรกฎำคม 2565**HOT PRICE 25,888.- 7,900.- 
 

 

10-14 กรกฎำคม 2565**วันอำสำฬหฯ+วันเขำ้พรรษำ 28,888.- 7,900.- 
 

 

17-21 กรกฎำคม 2565 27,888.- 7,900.- 
 

 

22-26 กรกฎำคม 2565 27,888.- 7,900.- 
 

 

24-28 กรกฎำคม 2565**วันเฉลมิพระชนมพรรษำ ร.10 28,888.- 7,900.- 
 

 

29 กรกฎำคม-02 สงิหำคม 2565 27,888.- 7,900.- 
 

 

31 กรกฎำคม-04 สงิหำคม 2565 27,888.- 7,900.- 
 

 

01-05 สงิหำคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

02-06 สงิหำคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

03-07 สงิหำคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

04-08 สงิหำคม 2565 28,888.- 7,900.- 
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05-09 สงิหำคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

06-10 สงิหำคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

07-11 สงิหำคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

08-12 สงิหำคม 2565 29,999.- 7,900.- 
 

 

09-13 สงิหำคม 2565**Obon 29,999.- 7,900.- 
 

 

10-14 สงิหำคม 2565**Obon 29,999.- 7,900.- 
 

 

12-16 สงิหำคม 2565**วันแมแ่หง่ชำต+ิObon 29,999.- 7,900.- 
 

 

13-17 สงิหำคม 2565**Obon 29,999.- 7,900.- 
 

 

14-18 สงิหำคม 2565**Obon 29,999.- 7,900.- 
 

 

15-19 สงิหำคม 2565**Obon 29,999.- 7,900.- 
 

 

16-20 สงิหำคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

17-21 สงิหำคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

18-22 สงิหำคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

19-23 สงิหำคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

20-24 สงิหำคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

21-25 สงิหำคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

22-26 สงิหำคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

23-27 สงิหำคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

24-28 สงิหำคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

25-29 สงิหำคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

26-30 สงิหำคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

27-31 สงิหำคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

30 สงิหำคม-03 กนัยำยน 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

02-06 กนัยำยน 2565 28,888.- 7,900.- 
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*Obon (โอบง้) คอื เทศกาลเซน่ไหวด้วงวญิญาณบรรพบรุษุของชาวญีปุ่่ น เป็นวนัหยดุยาว ชาวญีปุ่่ นนยิม

เทีย่วในชว่งนี ้รถตดิ หอ้งพกัแนน่ท าใหร้าคาสงูกวา่ปกต ิ

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย 

 

20.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้ำสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สำยกำรบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ ำนวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  (น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 กก./

ทำ่น หำกตอ้งกำรซือ้น ้ำหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ - ฮาโกเนะ - ลอ่งเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ิ- ชมิ ไขด่ า ณ 

หุบเขาโอวาคุดาน ิ– จุดชมววิช ัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) - ออนเซ็น + ขาปู

ยกัษ ์

 

 

04-08 กนัยำยน 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

09-13 กนัยำยน 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

11-15 กนัยำยน 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

16-20 กนัยำยน 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

23-27 กนัยำยน 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

25-29 กนัยำยน 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

30 กนัยำยน-04 ตลุำคม 2565 29,999.- 7,900.- 
 

 



Page 5 of 14 

 

 

 

08.00 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืง

และศุลกำกร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่น

เพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหาร

สด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ฮาโกเนะ (Hakone) เป็นเมอืงหนึง่ในอ าเภออาชกิะราชโิมะ จงัหวดัคานากาวะ  

  ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเขำฮำโกเนะดำ้นตะวันออก เป็นจุดหมำยปลำยทำงของนักท่องเที่ยว โดย

สำมำรถเดนิทำงไปชมภเูขำไฟฟจูจิำกโตเกยีวและกลับไดภ้ำยในระยะเวลำหนึง่วัน และนอกจำกน ้ำพรุอ้น 

พพิธิภณัฑ ์และกจิกรรมนันทนำกำรอืน่ ๆ แลว้ ฮำโกเนะยังไดรั้บกำรก ำหนดใหเ้ป็นอทุยำนธรณีแห่งชำติ

ญีปุ่่ นโดยเครอืข่ำยอุทยำนธรณีประเทศญีปุ่่ น (Japanese Geoparks Network)  (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 2.30-3 ชัว่โมง)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

จำกนัน้น ำทำ่น ลอ่งเรอืโจรสลดั (Hakone Sightseeing Cruise or Pirate Ship)  

ณ ทะเลสำบอำช ิใชเ้วลำประมำณ 10-15 นำท ีใหท้่ำนไดล้่องเรอืชมควำมงำมของทัศนียภำพ

สองขำ้งทำง รวมถงึววิภเูขำไฟฟจูอิกีดว้ย  

 เดนิทำงสู ่หบุเขาโอวาคดุาน ิ(Owakudani) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 20-30 นำท)ี  

  หบุเขำภเูขำไฟทีเ่กดิจำกกำรปะทขุองภเูขำคำม ิในชว่งทีภ่เูขำไฟฮำโกเนะระเบดิครัง้สดุทำ้ยเมือ่

ประมำณ 3,000 ปีกอ่น ดังนัน้ ท ำใหบ้รเิวณนีม้แีรก่ ำมะถันหรอืซลัเฟอรใ์นปรมิำณมำก ไฮไลท!์!! ชมิ ไข่

ด า (Kuro-Tamago) ซึง่เป็นไขต่ม้สกุในบอ่ของหบุเขำโอวำคดุำนแิหง่นี ้วำ่กนัวำ่กนิไขด่ ำหนึง่ฟอง จะ

อำยยุนืขึน้ไปอกีเจ็ดปี  

 เดนิทำงสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.40 ชัว่โมง)  

  ทีม่คีวำมสูงเหนือจำกระดับน ้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขำทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่ง

ควำมสวยงำมทีธ่รรมชำตไิดม้อบมำใหอ้ยำ่งลงตัว และยงัถอืวำ่เป็นสัญลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้

ยงัเป็นจดุมุง่หมำยของนักทอ่งเทีย่วตำ่งชำตทิีม่ำเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูำล  

น าท่านขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของภูเขำไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื 

ทางขึน้ปิด)  

  ทุกท่ำนจะไดเ้ห็นถงึควำมสวยงำมของตัวภูเขำและววิโดยรอบของภูเขำไฟฟูจ ิใหทุ้กท่ำนได ้

ถ่ำยภำพควำมประทับใจเก็บไว ้และเลือกซือ้สนิคำ้ของที่ระลึกซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขำไฟฟูจใิน

หลำกหลำยบรรยำกำศไดอ้กีดว้ย 

  อสิระใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกบักำรถ่ำยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตำมอัธยำศัย ไดเ้วลำอันสมควรน ำ

ทำ่นเดนิทำงเขำ้สูโ่รงแรม 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู  

ทีพ่กั  ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณ

สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัทีส่าม สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ หรอื เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ีท่ะเลสาบคาวากุจ ิ (ตาม

ฤดกูาล) - พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ – พธิชีงชาญีปุ่่ น - กรุงโตเกยีว - วดัอาซากุสะ - 

ชอ้ปป้ิงถนนนากามเิสะ – ถา่ยรปู โตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สุมดิะ - ยา่นโอไดบะ - หา้งไดเวอร์

ซติ ี ้- เมอืงนารติะ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 เดนิทำงสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Yamanakako Hananomiyako Park)  

  สวนดอกไมข้นำดใหญ่ใกลก้ับทะเลสำบยำมำนะกะและภูเขำไฟฟจูมิพีืน้ทีถ่งึ 300,000 ตำรำง

เมตร หรอืประมำณ 87.5 ไร่ มดีอกไมห้ลำยพันธุท์ีป่ลูกไวใ้หนั้กท่องเทีย่วไดเ้ดนิทำงมำชมตลอดทัง้ปี 

ภำยในสวนยงัมดีอกไมท้ีถ่กูปลกูไวใ้นโดมขนำดใหญ่ ใหท้่ำนไดส้ัมผัสควำมงำมของดอกไมใ้นร่มไดแ้ม ้

ในวันทีฝ่นตก  

 ไฮไลท!์!! น ้ำตกเมยีวจนิ น ้ำตกสงู 10 เมตร ยำว 800 เมตร บรเิวณรอบๆ น ้ำตกยงัมกีงัหันและมมุถำ่ยรูป

มำกมำย ส ำหรับทีน่ีท่ำ่นสำมำรถเขำ้ชมดอกไมไ้ดต้ลอดทัง้ปี โดยทำงสวนมตีำรำงบอกชว่งเวลำบำนของ

ดอกไมช้นดิตำ่งๆ ดังนี ้ 

 ปลำยเดอืนเมษำยน-กลำงเดอืนพฤษภำคม : ดอกทวิลปิ,  

 ปลำยเดอืนมถินุำยน-กลำงเดอืนกรกฎำคม : ดอกป๊อปป้ี, แคลฟิอรเ์นยีป๊อปป้ี  

 กลำงถงึปลำยเดอืนสงิหำคม : ดอกทำนตะวัน 

 ปลำยเดอืนสงิหำคมถงึเดอืนกนัยำยน : ดอกบำนชืน่ ,ดอกคอสมอส เป็นตน้ 

ส าหรบัวนัเดนิทางที ่**17-21, 19-23, 24-28, 26-30 มถิุนายน, 01-05, 03-07 และ 08-12 กรกฎาคม 

2565** ปรบัโปรแกรมไป  

เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ีท่ะเลสาบคาวากุจ ิFuji Kawaguchiko Herb Festival 2022 : 

JUNE 18 – JULY 10’2022  

 จัดขึน้ทีร่มิทะเลสำบคำวำกจุใินชว่งตน้ฤดรูอ้น ซึง่นอกจำกจะจัดขึน้เพือ่ตอ้นรับฤดูชมดอกลำ

เวนเดอรแ์ลว้ ยังจะไดเ้พลดิเพลนิไปกับควำมงำมของดอกไมอ้กีหลำกชนิด เชน่ ดอกคำโมมำยลแ์ละ

สมนุไพรมำกมำย โดยสถำนทีจ่ัดงำนหลักคอื สวนสาธารณะยากซิาค ิ(Yagizaki Park) สวนยอด

นยิมทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วมำกมำยดว้ยลำเวนเดอรซ์อฟครมีและชำสมนุไพร  และสวนสาธารณะโออชิ ิ

(Oishi Park) ทีม่ภีำพภเูขำฟจูซิ ึง่เป็นฉำกหลังของทะเลสำบคำวำกจุติัดกนักบัภำพทุง่ดอกลำเวนเดอร์

อยำ่งสวยสดงดงำม  
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 อสิระใหท้่ำนไดว้ิง่เล่นท่ำมกลำงทุ่งดอกลำเวนเดอรส์มีว่งสดใส สัมผัสกลิน่หอมสดชืน่ และ

เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนอ์นังดงำม พรอ้มเก็บภำพควำมประทับใจตำมอธัยำศัย (ดอกลาเวนเดอรจ์ะบาน

หรอืไมน่ ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ สงวนสทิธิห์ากชว่งวนัเดนิทางลาเวนเดอรไ์มม่แีลว้ ไกด์

สามารถปรบัโปรแกรมไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้)   

  

 เดนิทำงสู ่พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 40

นำท)ี  

  ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บำ้นเกษตรกรรมบนชำยฝ่ังทศิตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ 

(Lake Saiko) ซึง่ถูกพำยไุตฝุ้่ นพัดถล่มในปี ค.ศ.1966 จนกระทั่งต่อมำอกี 40 ปีไดรั้บกำรบรูณะขึน้

ใหมใ่หเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลำงแจง้ให  ้  ประชำชนไดเ้ขำ้ชมศกึษำเรยีนรูเ้กีย่วกับ

วัฒนธรรม ลองและซือ้สนิคำ้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิ ภำยในหมูบ่ำ้น ประกอบดว้ยบำ้นกวำ่ 20 หลังคำเรอืน 

ในอำคำรแตล่ะหลังนอกจำกกจิกรรมงำนฝีมอืแบบดัง้เดมิแลว้ ยงัสำมำรถชมพพิธิภณัฑแ์ละแกลลอรี่, ซือ้

สนิคำ้พืน้เมอืง, เพลดิเพลนิกับรำ้นน ้ำชำและรำ้นอำหำร นอกจำกนี้ยังมจีัดอเีวนทแ์บบโบรำณใหเ้ขำ้กับ

ฤดกูำลดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

จำกนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชำวญีปุ่่ น น่ันก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 10 นำท)ี  

โดยกำรชงชำตำมแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมำกมำย เริม่ตัง้แต่กำรชงชำ กำรรับชำ และกำรดืม่ชำ 

ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรำยละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงำมเป็นอยำ่งมำก พธิชีงชำนี้ ไมใ่ชแ่ค่รับชมอยำ่ง

เดยีว ยังเปิดโอกำสใหท้่ำนไดม้สีว่นร่วมในพธิกีำรชงชำนี้อกีดว้ย และจำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้สิระเลอืกซือ้

ของทีร่ะลกึตำมอธัยำศัย  

เดนิทำงสู ่โตเกยีว (Tokyo) เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นภมูภิำคคันโต (Kanto)  
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บนเกำะฮอนช ู(Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ (Edo) มรีถไฟสำยยำมำโนเตะ (Yamanote) 

วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลำงเมือง มีสถำนที่ท่องเที่ยวมำกมำย เป็นจุดหมำยปลำยทำงยอดนิยมของ

นักทอ่งเทีย่วทั่วโลก (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.50 ชัว่โมง)  

จำกนัน้ นมสักำรเจำ้แมก่วนอมิทองค ำ ณ วดัอาซากสุะ (Asakusa Temple)  

วัดที่ไดช้ื่อว่ำเป็นวัดที่มีควำมศักดิส์ทิธิ์ และไดรั้บควำมเคำรพนับถือมำกที่สุดแห่งหนึ่งใน

กรุงโตเกยีว ภำยในประดษิฐำนองคเ์จำ้แมก่วนอมิทองค ำทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนำด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมี

ผูค้นมำกรำบไหวข้อพรเพือ่ควำมเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภำยในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟ

ยกัษ์ทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยควำมสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทำงเขำ้ทีอ่ยูด่ำ้นหนำ้

สดุของวัด ทีม่ชี ือ่ว่ำ “Kaminari Mon หรอื ประตฟู้าค ารณ” บรเิวณทำงเขำ้สูต่ัววหิำรจะม ีถนนนา

กามเิซะ (Nakamise Shopping Street) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรำ้นคำ้ขำยของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่ำงๆ 

มำกมำย เชน่ หนำ้กำก ของเลน่ รองเทำ้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ และขนมนำนำชนดิ ทัง้ เมลอ่นปังในต ำนำน 

ดังโงะหนบึหนับ ขนมนงิเงยีวยำกไิสถ้ั่วแดง และนอ้งปลำขนมไทยำก ิฯลฯ ใหทุ้กท่ำนไดเ้ลอืกซือ้เป็น

ของฝำกของทีร่ะลกึ  

ใกลก้นัพำทำ่นเดนิไปถา่ยรปูคูก่บั หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree)  

หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก จัดเป็นแลนดม์ำรก์อกีอยำ่งหนึง่ของกรุงโตเกยีว บรเิวณรมิแมน่ ้ำสมุดิะ 

เป็นหอส่งสัญญำณโทรคมนำคมทีสู่งทีสุ่ดในโลก เปิดใหบ้รกิำรตัง้แต่วันที ่22 พฤษภำคม ค.ศ.2012 

โดยหอนี้มคีวำมสูง 634 เมตร สำมำรถท ำลำยสถติคิวำมสูงของหอกวำงตุง้ ในมณฑลกว่ำงโจว ซึง่มี

ควำมสูง 600 เมตร และหอซเีอ็น ทำวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนำดำ มีควำมสูง 553 เมตร 

ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกยีวสกำยทร ีทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนำ้สดุสำมำรถมองเห็นไดจ้ำกละแวกวัด

อำซำกสุะทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อำยแบบเมอืงเกำ่ของเอโดะ (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) 

 เดนิทำงสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี  

  เกำะทีส่รำ้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บนัเทงิตำ่งๆ ในอำ่วโตเกยีว ไดรั้บกำรปรับปรุงให ้

มชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจำกมสีถำปัตยกรรมทีส่วยงำมตัง้อยูม่ำกมำยแลว้ 

แต่ก็ยังคงควำมเป็นธรรมชำตไิวด้ว้ยควำมอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า 

(Diver City Tokyo Plaza) เป็นหำ้งดังอกีหำ้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกำะ โอไดบะ จุดเด่นของหำ้งนี้ก็คอื 

หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนำดเทำ่ของจรงิ ซึง่มขีนำดใหญม่ำก ในบรเิวณหำ้ง อสิระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศัย 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  The Hedistar Hotel Narita หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 



Page 9 of 14 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงนารติะ – วดันารติะซนั - ถนนปลาไหล โอโมเตะซงัโดะ นารติะ - ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ 

- กรงุโตเกยีว - ชมแมวยกัษ ์3 มติ ิพรอ้มชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุ- เมอืงนารติะ  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 น ำทำ่นสู ่วดันารติะซนั (Naritasan Shinshoji Temple)  

  วัดในพระพุทธศำสนำเกำ่แก ่ตัง้อยูท่ีเ่มอืงนำรติะ จังหวัดชบิะ ทีว่ัดแห่งนี้มรีูปเคำรพขององคฟ์ุ

โดเมยีวโอ ทีม่ชี ือ่เรยีกขำนกนัมำตัง้แตส่มยัโบรำณวำ่ "นำรติะฟโุด" ประดษิฐำนเป็นองคพ์ระประธำน ถอื

เป็นหนึ่งในศำสนสถำนส ำคัญที่เป็นศูนย์กลำงควำมศรัทธำต่อองค์ฟุโดเมียวโอ ชำวญี่ปุ่ นและ

นักทอ่งเทีย่วนยิมมำไหวข้อพรเรือ่งกำรงำน กำรเดนิทำงปลอดภยั และโชคลำภ  

  บริเวณถนนเขำ้สู่วัด เป็นถนนชอ้ปป้ิงที่มีชื่อว่ำ โอโมเตะซงัโดะ นาริตะ (Naritasan 

Omotesando) หรอื ถนนปลำไหล ระยะทำงประมำณ 1 กโิลเมตร จำสถำนีรถไฟ เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้

ต่ำงๆ เชน่ รำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้งำนฝีมอืดัง้เดมิ รำ้นอำหำร และรำ้นของทีร่ะลกึ และทีถ่นนแห่งนี้จะมรีำ้น

ขำยขำ้วหนำ้ปลำไหลขึน้ชือ่ และมกีำรแรป่ลำโชวส์ดๆ หนำ้รำ้นอกีดว้ย ซึง่เปิดบรกิำรใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว

มำนำนหลำยศตวรรษ 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่จงัหวดัไซตามะ (Saitama)  

  อยูใ่นภมูภิำคคันโต มคีวำมเจรญิมำกเพรำะอยูต่ดิโตเกยีว มเีมอืงชชิบิ ุทีโ่ดดเด่นเรือ่งธรรมชำติ

อดุมสมบูรณ์ เมอืงโอมยิะและคำวำโกเอะ ทีเ่ป็นแหล่งรวมจุดชอ้ปป้ิงและสถำนทีท่ีท่่องเทีย่วน่ำสนใจ

หลำยแหง่  

เดนิชม ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District)  

  ยำ่นทีม่บีำ้นเรอืนสมัยเอโดะตลอดแนวยำวสองขำ้งทำง และบรเิวณนี้ยังเคยมโีกดังเก็บของอยู่

หลำยแห่งตัง้แต่สมัยกอ่น โดยค ำว่ำ Kura แปลว่ำ โกดัง จงึเป็นทีม่ำของชือ่ถนนคุระซคุุร ิKurazukuri 

ซึง่เป็นเสน้ทีค่นนยิมเดนิเทีย่วชมตกึรำมบำ้นชอ่งและสถำปัตยกรรมของเมอืงนี้ ในสมัยก่อนเนื่องจำก

เมอืงคำวำโกเอะเจรญิรุง่เรอืงทำงดำ้นกำรคำ้ขำยเป็นอยำ่งมำกเปรยีบไดก้บัโตเกยีวในปัจจบุนัเลยทเีดยีว 

พอ่คำ้แมค่ำ้จงึร ่ำรวยและมกีำรสรำ้งอำคำรตำ่งๆขึน้เรือ่ยๆ บำงอำคำรก็มอีำยเุกำ่แกแ่ละยงัคงควำมดัง้เดมิ

มำจนถงึปัจจบุนัก็ม ี 

จำกนัน้ใหท้ำ่น อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคำ้พืน้เมอืง ณ ตรอกลกูกวาด (Candy Alley)  

  เสน้ชอ้ปป้ิง ทีร่ำ้นคำ้สว่นใหญจ่ะขำยขนมพืน้เมอืงเชน่ เคก้ และ ขนมหวำน จงึเป็นทีม่ำของชือ่

ตรอกลูกกวำดหรือตรอกขนมน่ันเอง นอกจำกนี้ยังมีขำยคำรนิโดะ (karinto) คุก้กี้พื้นเมอืงญี่ปุ่ น, 

ไอศกรมี, ขนมทีท่ ำจำกถั่วแดงและมนัหวำน และยังมขีองเล็กชิน้เล็กๆและของฝำกตำ่งๆ  

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงกลับเขำ้สู ่กรงุโตเกยีว  

จำกนัน้ น ำทำ่นชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกุ ุ(Shinjuku) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.20 ชัว่โมง)  

ใหท้่ำนอสิระและเพลดิเพลนิกับกำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้มำกมำยทัง้เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ กลอ้งถ่ำยรูป

ดจิติอล นำฬกิำ เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคำ้ทีจ่ะเอำใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋ำ รองเทำ้ เสือ้ผำ้ แบรนด์
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เนม เสือ้ผำ้แฟชัน่ส ำหรับวัยรุ่น เครือ่งส ำอำงยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่่ำจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอืน่ๆ อกีมำกมำย  

หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิทีโ่ผล่บนจอ

แอลอดีมีขีนำดมหมึำ จอมคีวำมโคง้ขนำด 154 ตำรำงเมตร (1,664 ตำรำงฟตุ) เสยีงทีอ่อกจำกล ำโพง

คณุภำพเกรดด ี ควำมละเอยีดภำพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้ำพเสมอืนจรงิปรำกฎเป็น

ภำพแมวเหมยีวเดนิเลน่ไปมำอยูเ่หนอืกรงุโตเกยีว นอกจำกแมวยักษ์แลว้ ท่ำนยังสำมำรถรับชมโฆษณำ

ต่ำงๆ ทีถู่กครเีอทใหเ้ป็นภำพ 3 มติผิ่ำนจอแอลอดีนีี้ ไม่ว่ำจะเป็น แพนดำ้, รองเทำ้ไนกี,้ นอ้งหมำ 

Pompompurin, จำนบนิ UFO แมแ้ต่ หุ่นยนตเ์ครือ่งดูดฝุ่ น  ท่ำนสำมำรถรับชมและเก็บภำพไดต้ำม

อธัยำศัย 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  The Hedistar Hotel Narita หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีห่า้  ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  หลังรับประทำนอำหำรเชำ้เรยีบรอ้ยแลว้ น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  

  (โดยรถบสัโรงแรม) 

09.15 น.   ออกเดนิทำงสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสายการบนิ

ภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋

ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รำยกำรทวัร.์................................................................................. วนัเดนิทำง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ ำนวนผูเ้ดนิทำงทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทำ่น / เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี..............ทำ่น) 

จ ำนวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณำแจง้ควำมประสงคอ์ืน่ตำมทีท่ำ่นตอ้งกำร อำทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่ำนเนือ้ววั  ไมท่ำนเนือ้หม ู ไมท่ำนสตัวปี์ก  ทำนมังสวรัิต ิ

รำยละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

 

(..............................................................) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย

ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บริษัทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวร์อืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถใน
กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุี้มำเป็นขอ้เรียกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม
เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซี่ำแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยื่นขอวซี่ำแบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซี่ำก่อนกำรเดนิทำง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู) 

ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อย่ำงรวดเร็วกอ่น

ช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี
5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไม่ปฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่

ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในกำรยืน่วซี่ำทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล
เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 

7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ
กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 
9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไม่ได ้

รับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หำกลูกคำ้ไม่ใชห้รือไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร

นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ำ่ทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้คำ่วซีำ่) กรณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจำกในปัจจบุนั พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่

สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 

อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกันสขุภำพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกันสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนนิกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนนิกำรทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง
บญัชเีทำ่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


