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✅ ชม ดอกซากรุะ ณ “สวนฟุนาโอกะ โจช”ิ เนนิเขาสงูซึง่เต็มไปดว้ยตน้ซากรุะกวา่ 1,000 ตน้ ตามแนวแมน่ ้าชโิรอชิ ิ

✅ ชม “ทุง่ดอกนโีมฟีลา NEMOPHILA HARMONY”  สฟ้ีาออ่นทัว่ทัง้เนนิเขา ณ สวนฮติาช ิซไีซด ์พารค์ 

✅ ชม “อโุมงคด์อกซากรุะรมิธารน า้” ตน้ซากรุะขนาดใหญ ่เรยีงราย 2รมิน ้า เป็นระยะทางเกอืบ 1 กโิลเมตร 

✅ ชม “หมูบ่า้นโออจุ ิจกู”ุ เคยเป็นเมอืงส าคัญในยคุเอโดะ ถกูสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่นดว้ยเอกลักษณ์หลังคาทรง

หญา้คา 

✅ ชม “ปราสาทสรึกุะ” หลังคาสแีดงเป็นเอกลักษณ์ไมซ่ ้ากบัปราสาทแหง่อืน่ในญีปุ่่ น ลอ้มรอบดว้ยสวนตน้ซากรุะ 

✅ ชม “โตรกผาโทโน เฮทสรึ”ิ จดุชมววิหบุเขาดว้ยการทีแ่มน่ ้าโอะกะวะกดัเซาะเป็นระยะเวลามากกวา่ 1 ลา้นปี 

✅ ชม “สะพานชนิเคยีว(Shinkyo Bridge)” ไดรั้บการจัดอนัดับใหต้ดิ 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีส่ดุของประเทศ

ญีปุ่่ น 

✅ เขา้พักรสีอรท์สไตลญ์ีปุ่่ นดว้ยการ “แชอ่อนเซ็น” พักผอ่นรา่งกายคลายเหนือ่ยลา้ 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง  12-16 เมษายน 2566 (วนัสงกรานต)์ 
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04.00 น.  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 สว่นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู7 เคานเ์ตอร ์P 

โดยสายการเจแปนแอรไ์ลน ์Japan Airline (JL) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

08.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่JL708 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

16.20 น. เดนิทางถงึสนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น พบการตอ้นรับอยา่งอบอุน่จากเจา้หนา้ที ่(เวลาทอ้งถิน่ทีญ่ีปุ่่ น

เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  หลังจากผา่นขัน้ตอนของกรมศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่จากนัน้เดนิทางสู ่“อสุโึนะมยิะ (USTUNOMIYA)” ทีน่ีม่รีา้นรวงตา่งๆมากมายใหท้กุ

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของเชน่รา้นรองเทา้ รา้นเสือ้ผา้ตา่งๆ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารหลากหลายใหท้กุทา่นได ้

เลอืกชมิเลอืกรับประทาน และจะพลาดไมไ่ดก้บัเมนูเกี๊ยวซา่ เมนูขึน้ชือ่ของเมอืงอสุโึนะมยิะแหง่นี ้

 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 พกัที ่ HOTEL ROUTE INN UTSUNOMIYA หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่“เมอืงนกิโก”้ อยูท่างตอนเหนอืของกรงุโตเกยีว เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ยิม

ของนักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวญีปุ่่ นและชาวตา่งประเทศ ทวิเขาทางตะวันตกของเมอืงเป็นสว่นหนึง่ของ

อทุยานแหง่ชาตนิกิโก ้ยงัเป็นทีต่ัง้ของน ้าตกและเสน้ทางชมทวิทัศนท์ีก่ลา่วกนัวา่สวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่

ในญีปุ่่ น  

 

จากนัน้น าทา่นสู ่“ศาลเจา้โทโชก ุ(TOSHOGU SHRINE)” ศาลเจา้ประจ าตระกลูโตกกุาวา่โดยมี

ประเพณีวา่ โชกนุในตระกลูนีจ้ะตอ้งมาสกัการะศาลเจา้อยา่งนอ้ยปีละสามครัง้ ชม “ประตโูยเม (โย

เมมง)” งานศลิปะทีไ่ดช้ ือ่วา่งดงามและมคีวามส าคญัยิง่ตอ่ประวตัศิาสตรศ์ลิปะของญีปุ่่ น ในสมยัโบราณ

มแีตช่นชัน้ซามไูรเทา่นัน้ทีใ่ชป้ระตนูีเ้ขา้ออกศาลเจา้  โดยตอ้งทิง้ดาบเอาไวด้า้นนอก และชม “ประตจูนี 

(คาระมง)” ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตเิชน่เดยีวกบัโยเมมงแตม่ขีนาดเล็กกวา่ ดา้นบนประตู

สลักเป็นรปูตา่งๆมากมาย อาท ิมงักร ตน้บว๊ย ตน้โบตั๋น ตน้ไผ ่ฯลฯ เพดานสลกัเป็นรปูเทพธดิาก าลังเลน่

พณิ กอ่นจะเขา้สู ่“ไฮเดง” ศาลาโถงประกอบพธิ ีและ “ฮนเดง” ศาลเจา้ใหญ ่อกีทัง้ยงัสามารถมองเห็น

วนัทีส่อง เมอืงนกิโก ้- ศาลเจา้โทโชก ุ- สะพานชนิเคยีว - โตรกผาโทโน เฮทสรึ ิ-             หมูบ่า้นโออจุ ิ

จกู ุ- ปราสาทสรึกุะ - ออนเซ็น  

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนินารติะ – อสุโึนะมยิะ 
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ทวิทศันข์องศาลเจา้ไดโ้ดยรอบภายในศาลเจา้แหง่นีม้ทีัง้หมด103วหิารถกูบนัทกึใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปี

2000(ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน)  

 

แลว้น าทา่น “สะพานชนิเคยีว (SHINKYO BRIDGE)” หรอืทีห่ลายๆคนจะรูจั้กกนัในชือ่วา่ “สะพาน

ศกัดิส์ทิธิ”์ ไดรั้บการจดัอนัดับใหต้ดิ 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น โครงสรา้งสะพาน

ปัจจบุนัสรา้งขึน้ในปี 1636 แตเ่ริม่แรกทีส่รา้งขึน้ไมเ่ป็นทีช่ดัเจน จนกระทั่งปี 1973 ไดเ้ปิดใหป้ระชาชน

เขา้ชม 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชม “โตรกผาโทโน เฮทสรึ ิ(TONO HETSURI)” จดุชมววิในเขตมนิะมไิอส ุจังหวดัฟุ

กชุมิะ เป็นหบุเขาทีอ่ยูต่ดิกบัแมน่ ้าโอะกะวะ ไดรั้บการจัดใหเ้ป็นอนุสรทางธรรมชาตทิีม่คีวามส าคัญ ใน

ภาษาพดูทอ้งถิน่ค าวา่ เฮทสรึ ิหมายถงึ “หนา้ผา” หนินีก้อ่ตวัโดยการกดัเซาะเป็นระยะเวลามากกวา่ 1 

ลา้นปี และกลายเป็นหอคอย จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโน เฮทสรึ ิ(หอคอยหนา้ผา) ทา่นสามารเทีย่วชมทัง้

สองฝ่ังไดโ้ดยเดนิขา้มสะแพนแขวนทีส่รา้งไวพ้าดผา่น  
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 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่“หมูบ่า้นโออจุ ิจกู ุ(OUCHIJUKU)” หมูบ่า้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญในยคุ

เอโดะถกูสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีม่งุหลังคาทรงหญา้คาหนาๆเรยีงราย

กนัสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร มบีา้นโบราณประมาณ 40 - 50 หลัง เมือ่ พ.ศ.2524 หมูบ่า้น

โออจุจิคูไุดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลกูสรา้งอนัทรงคณุคา่ของชาต ิซึง่ในปัจจบุนัหมูบ่า้น

โบราณหลายหลังในโอะอชุ ิจคูไุดรั้บการบรูณะใหม ่จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้

พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่กัแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจบุนัมนัีกทอ่งมาเยีย่มชมหมูบ่า้นนี้

กวา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี  

 

จากนัน้น าทา่นชม “ปราสาทสรึกุะ (TSURUGAJO CASTLE)” ทีถ่กูสรา้งขึน้ในปี1384 มกีารเปลีย่น

ผูป้กครองมาหลายครัง้ในชว่งทีย่งัเป็นภมูภิาคไอซ ุและถกูท าลายลงหลังจากเกดิสงครามโบชนิปี1868 

ซึง่เกดิการจลาจลตอ่ตา้นรัฐบาลสมยัเมจ ิท าใหส้ ิน้สดุยคุศกัดนิายดึอ านาจทา่นโทคกุาวา่โชกนุ ตอ่มา

ปราสาทไดถ้กูฟ้ืนฟขูึน้มาใหมด่ว้ยคอนกรตีในปี 1960 เสร็จสมบรูณ์ในปี 2011 หลังคาเดมิซึง่เป็นสเีทา

กลับกลายเป็นสแีดง เป็นเอกลักษณ์ไมซ่ า้กบัปราสาทแหง่อืน่ในญีปุ่่ น ปราสาทแหง่นีล้อ้มรอบดว้ย

สวนสาธารณะสรึกุะในชว่งฤดใูบไมผ้ลปิระมาณกลางเดอืนเมษายนทีน่ีย่งัเป็นสถานทีช่มดอกซากรุะที่

ไดรั้บความนยิมอกีแหง่หนึง่ของนักทอ่งเทีย่วและชาวญีปุ่่ น(ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขึน้อยูก่บั

สภาพอากาศ) (ไมร่วมคา่เขา้ชมตัวปลาสาทดา้นใน) 



Page 6 of 14 

 

 

 

 

 

 พกัที ่ HOTEL KAMINOYAMA ONSEN หรอืเทยีบเทา่ 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พเิศษ! ณ โรงแรมทีพั่กแหง่นี ้ทา่นจะไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแร ่หรอื เรยีกอกีอยา่งวา่ออนนเซน็ เพือ่

ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ การอาบน ้าแร ่จะท าให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี ผอ่นคลายความ

เมือ่ยลา้ และยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายอกีดว้ย 

 

 

 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

จากนัน้น าทา่นสนุกสนาน ณ “ลานสกซีาโอะ (ZAO SKI RESORT)” ลานสกแีหง่นีม้ชี ือ่เสยีงใน

ระดับประเทศ มขีนาดใหญท่ีค่รอบคลมุไปถงึเทอืกเขาซะโอ ใหท้า่นไดท้ ากจิกรรมกลางแจง้ตา่งๆ ทา่น

จะไดส้มัผัสประสบการณ์ใหมก่บั “หมิะ” อนัขาวโพลน สนุกสนานกบักระดานเลือ่น ทีไ่หลลงมาจากเนนิ

เขาหมิะ หรอืทา่นใดสนใจจะลองเลน่สก ีก็สามารถเชา่ชดุ และอปุกรณ์ได ้อสิระตามอธัยาศัย (ไมร่วมคา่

เชา่ชดุ, กระดานเลือ่น, ลฟิท ์และอปุกรณ์ในการเลน่สก)ี  

 

จากนัน้น าทา่นมุง่หนา้สู ่“วดัยามาเดระ (YAMADERA TEMPLE)” เป็นวดัของนกิายเทนไดที่

สวยงามทีต่ัง้อยูใ่นภเูขาทางทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของเมอืงยามากาตะ กอ่ตัง้ขึน้ในปี 860 มอีายุ

มากกวา่ 1,000 ปี เนือ่งจากพืน้ทีข่องวดัครอบคลมุถงึบนเนนิเขาลาดชนั ท าใหส้ามารถมองเห็นววิ

ทวิทศันข์องหบุเขาทีส่วยงามไดอ้ยา่งชดัเจน รอบๆฐานของภเูขาประกอบดว้ยอาคารของวัดหลายอาคาร 

จะมทีางแยกไปยงัจดุตา่งๆรมิเชงิเขา แตล่ะจดุเป็นสถานทีช่มววิทวิทศันห์บุเขาอนังดงาม วดัแหง่นีเ้ป็น

สถานทีแ่สวงบญุมานานหลายศตวรรษ และถกูก าหนดใหเ้ป็นทัง้สถานทีท่ีม่ทีัศนยีภาพสวยงามและเป็น

โบราณสถานแหง่ชาตอิกีดว้ย 

วนัทีส่าม ลานสกซีาโอะ - วดัยามาเดระ - ชมซากรุะสวนฟุนาโอกะ โจช ิ- ฮโิตะเมะเซ็มบงซากรุะ+ซากรุะ

รมิแมน่ า้ชโิรอชิ ิ-  ออนเซ็น 
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 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้น าทกุทา่นชมซากรุะ ณ “สวนฟุนาโอกะ โจช ิ(FUNAOGA JOSHI PARK)” ซึง่เป็นสถานที ่

ชมดอกซากรุะยอดนยิมอกีแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น สวนแหง่นีจ้ะตัง้อยูบ่นเนนิเขาสงูซึง่เต็มไปดว้ย

ตน้ซากรุะกวา่ 1,000 ตน้ ทีป่ลกูเรยีงรายอยูเ่ป็นทวิแถวไลต่ัง้แตบ่รเิวณสองขา้งทางลานจอดรถไปจนถงึ

บนภเูขา อกีทัง้จะไดเ้ห็นแนวตน้ซากรุะทีอ่อกดอกสชีมพอูอ่นสวยงามทอดเป็นแนวยาว ใหท้กุทา่น

ถา่ยรปูเก็บความสวยงามและความประทับใจไดต้ามอธัยาศัย (ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขึน้อยูก่บั

สภาพอากาศ)   

 

จากนัน้พาทา่นชมซากรุะพันตน้ ณ “ฮโิตะเมะเซ็มบงซากรุะ (HITOME SENBONZAKURA)” 

ทางเดนิรมิแมน่ ้าชโิรอชิ ิมยีาวกวา่ 8 กม.ทีม่ทีวิแถวตน้ซากรุะเรยีงรายกนักวา่ 1200 ตน้ ทวิทศันข์อง

ภเูขาซาโอท้ีย่งัมหีมิะปกคลมุ ตดักับสสีนัของซากรุะนัน้ยิง่ท าใหด้งูดงามมาก ซากรุะทีน่ีม่หีลากหลายไม่

วา่จะเป็นพันธุโ์ซเมโยชโินะ, ชโิระยามะซากรุะ, ยาเอะซากนุะ และเซน็ไดโยชโินะ ในชว่งหนา้ซากรุะนัน้

ทีน่ีก่็จะจัดงานเทศกาลขึน้ทกุปี มกีารออกรา้นและนักทอ่งเทีย่วมากมายมาเยีย่มชม ชว่งกลางคนืก็มกีาร

จัดไฟไลทอ์พัใหไ้ดข้มซากรุะกลางคนืทีส่วยงามชวนฝันไปอกีแบบ 

 

 

 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 พกัที ่ HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรอืเทยีบเทา่ 

พเิศษ! ณ โรงแรมทีพั่กแหง่นี ้ทา่นจะไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแร ่หรอื เรยีกอกีอยา่งวา่ออนนเซน็ เพือ่

ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ การอาบน ้าแร ่จะท าให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี ผอ่นคลายความ

เมือ่ยลา้ และยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายอกีดว้ย 

 

 

 

     

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

จากนัน้น าทา่นสู ่“เมอืงฟุกชุมิะ” เพือ่ชม “อโุมงคด์อกซากรุะรมิธารน า้คนันนจ ิ(KANNOJI 

RIVER SAKURA)” เป็นหนึง่ในจดุชมซากรุะทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวดัฟกุชุมิะ จะมลีกัษณะเป็นธารน ้า

ขนาดเล็กทีม่นี ้าใสๆไหลผา่น 2 ฝ่ังแมน่ ้าจะมทีางเดนิและตน้ซากรุะขนาดใหญ ่เรยีงรายเป็นระยะทาง

เกอืบ 1 กโิลเมตร จนเกดิเป็นบรรยากาศของอโุมงคต์น้ซากรุะเหนอืธารน ้าพรอ้มบรรยากาศทีเ่งยีบสงบ

ของเมอืงชนบทเล็กๆของญีปุ่่ น (ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 

จากนัน้น าทา่นชมสวนดอกไมอ้นัสวยงาม “สวนฮติาช ิซไีซด ์พารค์ (HITACHI SEASIDE 

PARK)” สวนดอกไมร้มิทะเลขนาดใหญม่พีืน้ทีต่ดิกบัมหาสมทุรแปซฟิิก ตัง้อยูท่ีจั่งหวดัอบิะระก ิภมูภิาค

คันโต ภายในมหีลายโซน โซนชมทุง่ดอกไมม้ทีัง้หมด 8 จดุหลักๆ มดีอกไมป้ระจ าฤดกูาลหลายสาย

พันธุห์มนุเวยีนออกดอกอวดโฉมใหช้มกนัไดท้ัง้ปี ชม ดอกป๊อปป้ี ทีจ่ะบานอวดความสวยงามใหช้มกนั

เต็มพืน้ที ่และงานเทศกาล NEMOPHILA HARMONY ทั่วทัง้เนนิเขาจะกลายเป็นทอ้งทุง่สฟ้ีาออ่นที่

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฟุกชุมิะ - อโุมงคด์อกซากรุะรมิธารน า้คนันนจ ิ- สวนฮติาช ิซไีซต ์พารค์ -        อาม ิเอาท์

เล็ต - เมอืงโตเกยีว – ยา่นชนิจกู ุ 
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เต็มไปดว้ยดอกนโีมฟีลา (Nemophila) หรอื เบบีบ้ลอูายส,์ (Baby Blue Eyes) กวา่ 4 ลา้นตน้ โลกแหง่

สฟ้ีาทีร่วมดอกนโีมฟีลา ทอ้งฟ้า และทอ้งทะเลเอาไวด้ว้ยกนั 

 

 

 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่“อาม ิเอาทเ์ล็ต (AMI OUTLET)” ศนูยร์วมแหง่สนิคา้ชัน้น านานาชนดิ อาท ินาฬกิา

, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ เป็นตน้ เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง และเลอืกซือ้ของฝากอยา่งเต็มที ่ 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางมุง่หนา้สู ่“มหานครโตเกยีว” เพือ่เดนิทางสู ่“ยา่นชนิจกู ุ(SHINJUKU)” 

ยา่นแหง่ความเจรญิอนัดบัหนึง่ของกรงุโตเกยีว ทา่นจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสนิคา้ และรา้นขายของเป็น

พันๆ รา้น ซึง่จะมผีูค้นนับหมืน่เดนิกนัขวักไขว ่ถอืเป็นจดุนัดพบยอดนยิมอกีดว้ย เชญิทา่นเลอืกชมสนิคา้

มากมาย อาท ิเครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, นาฬกิา, เสือ้ผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเครือ่งส าอาง เป็นตน้ 

อสิระใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกบัการ “เลอืกชมและซือ้” สนิคา้ตามอธัยาศัย 

 

 

 

 รับประทานอาหารค ่าแบบอสิระ เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

 พกัที ่ HOTEL LISTEL SHINJUKU หรอืเทยีบเทา่ 
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 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

จากนัน้น าทกุทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ “วดัอาซากสุะ (ASAKUSA TEMPLE)” วดัทีไ่ด ้

ชือ่วา่เป็นวดัทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายใน

ประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อ

พรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญ่

ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ 

“ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่วัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่วา่ “ถนนนากา

มเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ 

รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

 

แลว้ใหท้า่นหามมุถา่ยรปูคูก่บั แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว “หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี

(TOKYO SKY TREE)” หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก โดยหอนีม้คีวามสงู 634 เมตร 

ทีบ่รรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากบรเิวณวดัอาซะกสุะทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบ

เมอืงเกา่ของเอะโดะ  

 

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่“ออิอนพลาซา่ (AEON MALL)” ศนูยร์วมแหง่สนิคา้นานาชนดิ ไมว่า่จะ

เป็นขนมญีปุ่่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนดิใน ซปุเปอรม์ารเ์กต็ ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้และของฝากได ้

ตามอธัยาศัย 

 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอสิระ เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

ไดเ้วลาอนัสมควรพาทา่นเดนิทางสู ่“สนามบนินารติะ” เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

วนัทีห่า้ วดัอาซากสุะ+ววิโตเกยีวสกายทร ี– ออิอนพลาซา่ - สนามบนินารติะ - กรงุเทพฯ  
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18.05 น.   เหนิฟ้าสูเ่มอืงไทย โดยสายการบนิ JAPAN AIRLINES โดยเทีย่วบนิที ่JL707  

23.00 น.   เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม 

 

 

หมายเหต ุ:  รายการตา่งๆ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากภยัธรรมชาต,ิ สภาวะอากาศ,  

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ อกีทัง้โรงแรมตา่งๆทีร่ะบใุนรายการนีอ้าจมกีารปรับยา่น และสถานทีต่ัง้ ไดต้ามความ

เหมาะสม  

ทัง้นีย้งัคงไวซ้ ึง่ระดับในมาตรฐานเดยีวกนั โดยบรษัิทจะค านงึถงึความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการน าเทีย่วเป็นส าคญั 

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

อตัราคา่บรกิารเดนิทาง : 12-16 เมษายน 2566 (วนัสงกรานต)์ 

ส าหรับคณะเดนิทาง  30  ทา่นขึน้ไป (การนัตอีอกเดนิทาง 20ทา่น) 

ผูใ้หญ ่ 66,900 บาท 

เด็กอาย ุ7-11ปี / มเีตยีง  64,900 บาท 

เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไมม่เีตยีง 62,900 บาท 

พักเดีย่วจา่ยเพิม่ (จากราคาผูใ้หญ)่ 8,000 บาท 

ไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ ลด (ทัง้เด็กและผูใ้หญ)่ -22,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดนิทาง) เช็คราคาต ัว๋กอ่นท าการจองคะ่ 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีป้ระกอบดว้ย 2 สว่น 

1.คา่ทีพ่กัและบรกิารอืน่ๆทีเ่ก ีย่วขอ้งในตา่งประเทศ (ไมร่วมคา่ตัว๋เครือ่งบนิ) 

2.คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ JAPAN AIRLINES 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

o ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) 

o คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร ์

o คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ (ค านวณ ณ วนัที ่8/11/2565) 
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o คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

o โรงแรมทีพ่ักตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกนั (พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) 

o คา่ประกนัสขุภาพและอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง  ***ไมคุ่ม้ครองเด็กอายตุ า่กวา่ 1เดอืน 

วงเงนิทนุชวีติจากอบุตัเิหตทุา่นละ 2,000,000 บาท ดแูลคา่รักษาพยาบาลทัง้สขุภาพและอบุตัเิหต ุ1,500,000 บาท  

ประกนัสขุภาพคุม้ครองคา่รักษา COVID-19 ตามเงือ่นไขเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

o การบรกิารของมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทยตลอดการเดนิทาง 1 ทา่น 

o น ้าดืม่ทีญ่ีปุ่่ นทา่นละ 1 ขวด / วัน (ทัง้หมด 3 วัน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

o คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% + หกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

o คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ อาจรวมถงึมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

o คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 

o คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก เป็นตน้ 

o คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์

o คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (23 กโิลกรัม*2ใบ ตอ่ทา่น) 

o คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

o คา่เปลีย่นแปลงตัว๋ กรณีไป-กลับไมพ่รอ้มคณะ หรอืเปลีย่นคนเดนิทาง (สอบถามคา่ใชจ้า่ยกบัเจา้หนา้ที)่ 

 กรณุาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทาง พรอ้มหนา้พาสชดัเจนของคนเดนิทางแทน 

o คา่ธรรมเนยีมทปิไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 4,000 เยน (ประมาณ 1,000 บาทไทย) หรอื ตามความพงึพอใจ 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ / ช าระเงนิ 

o กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า (ทวัร ์31,000 บาท) 

o สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง

โดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการจอง 

ตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการก าหนดอตัราการจา่ยเงนิคา่บรกิารคนืใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว 2563 

 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วันขึน้ไป กอ่นวันน าเทีย่วคนืเงนิทัง้หมด  

(โดยหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยจรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ า ของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ ) 

 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน กอ่นวันน าเทีย่ว คนืเงนิ 50 % ของคา่ทัวร ์หลงัหักคา่ธรรมเนยีม

ทา่นละ 1,000 บาท 

 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้นอ้ยกวา่ 15 วัน กอ่นขอสงวนสทิธค์นืเงนิในทกุกรณี 
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(ส าคญัมาก!!! หากวา่สายการบนิใดๆ ก าหนดใหบ้รษิทัจะตอ้งช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ 100% กอ่นการเดนิทางไม่

นอ้ยกวา่15วนั ในสว่นของการช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิดงักลา่วจะไมส่ามารถคนืเงนิใหก้บัผูเ้ดนิทางได)้ 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นหรอืยกเลกิการเดนิทาง หากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วัน กอ่นการเดนิทาง(อาจเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ

จ านวนทีร่ะบ)ุ 

o กรณีทา่นมกีารเดนิทางดว้ยต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศหรอืออกต ัว๋โดยสารระหวา่งประเทศเอง ตอ้งรบกวนแจง้

ใหก้บัเราทราบ ณ วันทีส่ ารองทีน่ั่ง หากไมม่กีารแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋

เครือ่งบนิดังกลา่วได ้

o กรณุา อยา่ขดีเขยีน ฉีก หรอืประทับตราใดๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ลงในหนังสอืเดนิทาง หากทางสายการบนิไมอ่นุญาตให ้

เชค็อนิ หรอืต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงประเทศนัน้ๆ ปฎเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และภาษีตัว๋ทกุชนดิเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

o หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิขากลับซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 

o ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี ้หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้ 

o คา่บรกิารทีท่า่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตัวแทนแต่

ละแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้

ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

o หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็น

เหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอื

ทัง้หมด  

o หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทวัรท์า่นอืน่ๆ 

รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แตท่างตวัแทนบรษัิท

ฯ จะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิ

หรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะท าหนา้ทีช่ว่ยเหลอืเจรจา แตอ่ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจ

คนเขา้เมอืง  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ ทีเ่กดิเหนอื

อ านาจควบคมุของบรษัิทฯ  

o บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญู

หายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  
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o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะ

ยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

o เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

แลว้ 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


