
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

บินด้วยสายการบิน PEACH AIR (MM) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูม(ิBKK) 
MM092 BKK(สุวรรณภูมิ) - KIX(โอซาก๎า) 01.15 – 08.55 
MM091 KIX(โอซาก๎า) - BKK(สุวรรณภูม)ิ 19.30 – 00.10+1 

**โหลดกระเปา๋สัมภาระโดยน้ําหนักไมํเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได๎น้าํหนักไมํเกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                                    
(–/–/–) 

 
21.00  คณะพร๎อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน 

สายการบิน PEACH AIR  โดยมีเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ คอยให๎การต๎อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 
หัวหน๎าทัวร์ให๎คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนออกเดินทาง  
ข๎อควรทราบ : ประเทศญี่ปุุนไมํอนุญาตให๎นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม๎ เข๎าประเทศ หากฝุาฝืน จะมีโทษปรับ
และจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับดุลพินิจของเจ๎าหน๎าที่ศุลกากร ดํานตรวจคนเข๎าเมือง  

 

วันที่ 2 สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิส ึ–  ศาลเจ้าฟูชิม ิ- อิออนมอลล์                                (–/L/–) 
01.15 ออกเดินทางสูํ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ 

MM092 
08.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท๎องถิ่นเร็วกวําเมืองไทยประมาณ 2 

ชั่วโมง) หลังผํานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร๎อย  
 นําทํานเดินทางสูํ เมืองเกียวโต(KYOTO) เมืองหลวงเกําของญี่ปุุนมานานกวํา 1,000 ปี ถูกขนานนามให๎วําเป็น “เมืองมรดก

โลกสุดยิ่งใหญ”ํ นําทํานเดินทางสูํ วัดคิโยมิส ึ(KIYOMIZU TEMPLE) หรือวัดน้ําใส ที่ติดรอบสุดท๎ายของการประกวด 1 ใน 7 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหมํ เป็นวัดที่ใหญํและเกําแกํตั้งอยูํบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามํา และมีทํอนซุงวางเรียงซ๎อนกันตาม
แนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญํ ซึ่งไมํใช๎ตะปูสักตัว ใช๎วิธีการเข๎าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุ
เกําแกํยิ่งกวํากรุงเกียวโต กวํา 1,200 ปี มาแล๎ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ๎าแหํงความร่ํารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระ
โพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแหํงนี้สามารถถํายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียว
โตได๎งดงาม พร๎อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดย
เชื่อวํา สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลํอ สายสาม แข็งแรง (ไมํรวมคําเข๎าชมด๎านใน) 

 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง    บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 นําทํานเดินทางสูํ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) เป็นศาลเจ๎าในศาสนาชินโต ตั้งอยูํทางตอนใต๎ของเกียวโต 

ศาลเจ๎าแหํงนี้มีชื่อเสียงจากเสาโทริอิ สีแดงจํานวนนับพัน ซึ่งตั้งเรียงกันเป็นอุโมงค์เส๎นทางเดินอยูํบริเวณหลังอาคารหลัก 
เส๎นทางนี้จะตรงไปยังปุาในหุบเขาอินาริ (MOUNT INARI) อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความสูง 233 เมตร และเป็นอาณาบริเวณสํวนหนึ่ง
ของศาลเจ๎าศาลเจ๎าฟุชิมิ อินาริเป็นศาลเจ๎าที่สําคัญที่สุดในหมูํศาลเจ๎าจํานวนนับพันที่สักการะเทพอินาริ ( INARI) ซึ่งเป็นเทพ
ผู๎รักษาข๎าว ตามความเชื่อของศาสนาชินโต เชื่อกันวําสุนัขจิ้งจอกนั้นเป็นผู๎นําสารของอินาริ ดังนั้นคุณจะสามารถพบเห็นรูปปั้น
สุนัขจิ้งจอกได๎ทั่วไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแหํงนี้ ศาลเจ๎าฟุชิมิ อินาริ มีมาตั้งแตํสมัยโบราณ กํอนการกํอตั้งเกียวโตเป็น
เมืองหลวงในปี 794 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทํานเดินทางเข๎าสูํ อิออน มอลล์ เพื่อให๎ทํานได๎จับจํายใช๎สํอย ซื้อของใช๎และอาหารกํอนเข๎าที่พัก โดยภายในเป็น
ห๎างสรรพสินค๎าที่นิยมในหมูํนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ ภายในตกแตํงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุุน มีร๎านค๎าที่หลากหลาย
มากกวํา 150 ร๎านจําหนํายสินค๎าแฟชั่น อาหารสดใหมํ และอุปกรณ์ภายในบ๎าน  
 

ค่ํา          อิสระอาหารตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก  CONFORT GIFU HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า 
 
 



 
 

วันที่ 3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ                                                     (B/L/D) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทํานเดินทางสูํ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (RYOKAIZAN YOKOKURA-JI TEMPLE) ตั้งอยูํในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศ
ญี่ปุุน ได๎รับการขึ้นทะเบียนให๎เป็นมรดกโลกทางด๎านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมูํบ๎านแหํงนี้มีวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงาม บ๎านแตํละหลังเป็นบ๎านสไตล์ญี่ปุุนแบบดั้งเดิม ที่หลังคาบ๎านเป็นแนวสโลปคล๎ายๆ กับมือคนที่กําลังพนมมือ
อยูํ หลังคาสร๎างจากคานไม๎ที่แข็ง แรง จึงทนทานตํอหิมะในฤดูหนาวได๎อยํางดี แถมมีห๎องใต๎หลังคาที่กว๎างขวางสําหรับเอาไว๎
เลี้ยงหนอนไหมอีกด๎วย คนในหมูํบ๎านนี้สํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกร ทํานา เลี้ยงไหม เสริมด๎วยการทํองเที่ยวแบบพอเพียงเป็น
หลัก 

 
เที่ยง    บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

นําทํานเดินทางสูํ ทาคายาม่า(TAKAYAMA) เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหวํางเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะ
เข๎าด๎วยกัน ตั้งอยูํบริเวณที่โอบล๎อมไปด๎วยภูเขาน๎อยใหญํในจังหวัดกิฟุ จากนั้นนําทํานเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็ม
ไปด๎วยบ๎านเรือน และร๎านค๎านํารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ๎านในสมัย เอะโดะกวํา 300 ปีกํอน ให๎ทํานได๎เลือกซื้อของที่
ระลึกพื้นเมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอันนําประทับใจ ไมํวําจะเป็นเหล๎าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๏กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๏กตาตาม
ความเชื่อของคนญี่ปุุนโบราณสมัยกํอน (ไมํรวมคําเข๎าชมที่วําการอําเภอเกํา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ค่ํา บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร  เมนู บุฟเฟต์ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น 
พักที่ PREMIER CABIN MATSUMOTO, MATSUMOTO หรือเทียบเท่า  
 

วันที่ 4 ปราสาทมัตสึโมโต้– หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ– หมู่บ้านน้ําใส โอชิโนะฮัคไค                           (B/L/D)                                                                                                                                                                     
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําทํานเดินทางเข๎าสูํ มัตสึโมโต้ ตั้งอยูํตอนกลางของจังหวัดนากาโนํซึ่งเคยเป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันโอลิมปิกฤดูหนาวปี 1998
มัตสึโมโต๎ตั้งอยูํบริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุุน จึงทําให๎เมืองทั้งเมืองถูกโอบล๎อมไปด๎วยภูเขาน๎อยใหญํใจกลางประเทศ
ญี่ปุุน นําทํานชม ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็นปราสาทที่เกําแกํที่สุดในประเทศญี่ปุุน เป็นหนึ่งในห๎าปราสาทในญี่ปุุนที่ถูกกําหนดให๎
เป็นสมบัติประจําชาติ ตัวปราสาทสร๎างขึ้นด๎วยไม๎โดยไมํใชต๎ะปแูม๎แตํตัวเดียว หอคอยกลางปราสาทเคยใช๎เป็นที่สําหรับระวงัภยั 
ปูอมหอคอยและตัวปราสาทมัตสึโมโต๎ถูกสร๎างขึ้นในชํวงปีพ.ศ. 2135 ข๎างในตัวปราสาทมีขั้นบันไดสูงชันและเพดานที่ไมํสูงมาก
นัก ตามแนวทางเดินจัดแสดงวสัดุเครื่องใช๎ทางประวัติศาสตร์ เชํน ชุดเกราะซามูไรสมัยเซ็นโกกุ ปืนคาบศิลาและอาวุธที่เคยใชส๎ู๎
รบในสมัยกํอน หน๎าตํางเป็นหน๎าตํางไม๎แคบๆ มีชํองสําหรับยิงปืนและยิงลูกธนู สามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของเทือกเขา
แอลป์ญี่ปุุนและเมืองมัตสึโมโต๎ได๎จากชั้นบนสุดของปราสาท(ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาท) 
 

 
 
 
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เซตอาหารญี่ปุ่น 
 นําทํานเดินทางชม หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (IYASHI NO SATO VILLAGE) ตั้งอยูํในพื้นที่ที่เคยเป็นหมูํบ๎านเกษตรกรรมบน

ชายฝั่งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(LAKE SAIKO) ซึ่งถูกพายุไต๎ฝุุนพัดถลํมในปี 1966 จนกระทั่งตํอมาอีก 40 ปีได๎รับการ
บูรณะขึ้นใหมํให๎เป็นแบบดั้งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ๎งให๎ประชาชนได๎เข๎าชมศึกษาเรียนรู๎เกี่ย วกับวัฒนธรรม ลอง
และซื้อสินค๎าหัตถกรรมแบบดั้งเดิมภายในหมูํบ๎าน ประกอบด๎วยบ๎านกวํา 20 หลังคาเรือน ที่ได๎รับการดัดแปลงให๎เป็นร๎านค๎า 
ร๎านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี่ ซึ่งแตํละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือดั้งเดิมที่ตํางกัน เชํน เครื่องปั้นดินเผา ธูป 
และผ๎าทอ หรืออาจเข๎ารํวมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถํานชาร์โคล และบะหม่ีโซบะด๎วย (**รายการนี้ไมํรวมคําเชําชุดกิโมโน**) 



 นําทํานออกเดินทางตํอไปยัง หมู่บ้านน้ําใส โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมูํบ๎านเกําแกํในบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 
รอบภูเขาไฟฟูจิ ด๎วยวิวทิวทัศน์ของหมูํบ๎านสไตล์ญี่ปุุนโบราณ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิสูงตระหงําน และสายน้ําบริสุทธิ์ที่เกิด
จากหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิละลายและไหลลงมารวมกัน 

 
 

 
ค่ํา บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  เมน ูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ทานได้ไม่อ้ัน  
ที่พัก FUJISAN GARDEN HOTEL, FUJI หรือเทียบเท่า   
 

วันที่ 5 ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ซากาเอะ - NABANA NO SATO                         (B/L/D)                                                                                                             
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําทํานสนุกกับกิจกรรมกลางแจ๎งทํามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น (FUJITEN SKI) ให๎ทํานได๎เพลิดเพลินกับการเลํนไม๎

กระดานเลื่อนได๎ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหํงนี้ที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญํ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลํนสกีมากมาย เป็น
ลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามทํานจะได๎สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ทํานที่สนใจจะเชําอุปกรณ์
เครื่องเลํนสามารถติดตํอหัวหน๎าทัวร์ลํวงหน๎า ราคานี้ไมํรวมคําเชําอุปกรณ์เคร่ืองเลํนสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 
เยน (ลานสกีจะเปิดให๎บริการหรือไมํ ขึ้นอยูํกับสภาพภูมิอากาศ)  

 (หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเข๎าไมํได๎เนื่องจากสภาพอากาศไมํเอ้ืออํานวย  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เป็น คา
วาฟูจิโกะ สถานีที่ 22 (RETRO BUS) เป็นจุดที่ชมภูเขาไฟฟูจิได๎สวยงามที่สุดในชํวงฤดูหนาว) 



 
 
 นําทํานเดินทางสูํ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทํานจะได๎

สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรื่องราวตํางๆ ที่เก่ียวกับการเกิดแผํนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุุน เทคโนโลยี 
วิวัฒนาการ การวางแผนปูองกันตํอภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุุนไมํสามารถหลีกเลี่ยงได๎นี้ ให๎ทํานอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เซตอาหารญี่ปุ่น 
 

นําทาํนเดินทางสูํ ซากาเอะ ถือเป็นหนึ่งในยํานทํองเที่ยวและแหลํงช๎อปปิ้งสาํคัญของเมืองนาโกยํา ซึ่งประกอบไปดว๎ยแลนด์

มาร์คที่สําคัญของเมือง ได๎แก ํหอคอยนาโกยําทีวทีาวเวอร์ (Nagoya TV Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารที่มีรูปทรง

เหมือนยานอวกาศ นอกจากนัน้แล๎ว ในยํานซากาเอะยังมีศนูย์การค๎า ร๎านขายสนิค๎าแฟชัน่แบรนด์เนม และรา๎นอาหาร

หลากหลายร๎าน รวมถึงร๎านขายสินค๎าลดราคายอดนิยมของนักทํองเที่ยว 

นําทาํนเดินทางสูํ งานประดับไฟ NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION เป็นงานประดบัไฟสุดยิ่งใหญํของญี่ปุุน ที่

จัดขึ้นในสวนดอกไม๎ที่ชื่อวาํ NABANA NO SATO ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของ NAGASHIMA RESORT ในจังหวัดมิเอะ ใกล๎ๆ กับเมือง

นาโกยาํ ในแตํละปีจะมีธีมการจดังานแตกตาํงกันออกไป ในพื้นที่ของสวนดอกไม๎ขนาดใหญํจะเต็มไปด๎วยดวงไฟกวําลา๎นดวงที่

แขํงกันสํองแสงยามค่าํคืน ซึ่งจะถูกประดับตกแตํงเปน็รูปทรงตาํงๆ ทั้งภูเขาไฟฟูจิ ตน๎คริสต์มาส แมํน้ํา ทุงํหญ๎า รวมถึงยังมีการ

ประดับไฟบนน้าํ ให๎นักทํองเที่ยวได๎เดินชมกนัเพลินๆ ทํามกลางอากาศเย็นสบายในฤดูหนาว และห๎ามพลาดกับ อุโมงค์ไฟ

ระยิบระยับ หรือ TUNNEL OF LIGHT ในระยะทางกวาํ 200 เมตร ตลอดเส๎นทางจะล๎อมรอบไปด๎วยดวงไฟรูปดอกไมน๎ํารักๆ 

และก็ยังมีอุโมงค์ไฟที่เปลี่ยนสไีด๎อีกด๎วย 



 
 
ค่ํา  บริการอาหาร คูปอง 1,000 เยน ให้ท่านอิสระเลือกทานได้ในงาน  
พักที่ TOYOKO INN NAGOYA, NAGOYA หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 6  ชินไซบาชิ - ริงกุ เอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)                                         (B/-/-)                                                                    

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําทํานเดินทางสูํ ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ยํานช๎อปปิ้งชื่อดังของนคร โอซาก๎า ภายในยํานนี้มีร๎านค๎าเกําแกํปะปนไป

กับร๎านค๎าอันทันสมัย และสินค๎าหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผู๎ใหญํ ซึ่งยํานนี้ถือวําเป็นยํานแสงสี และบันเทิงชั้นนํา
แหํงหนึ่งของนครโอซาก๎า อีกทั้งยังมีร๎านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย สัญลักษณ์เดํนของยํานนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค๎าของ  
กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุุนนั่นเอง 

 
 
เที่ยง รับประทานอาหารตามอัทธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 

นําทํานเดินทางสูํ ริงกุ เอาท์เล็ท (RINKU OUTLET) แหลํงช๎อปปิ้งใหญํใกล๎กับสนามบินคันไซ ให๎ทํานเพลิดเพลินกับการเลือก
ซื้อสินค๎า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค๎าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ๎า, กระเป๋า, รองเท๎า
อุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช๎ไฟฟูา และยังเป็นแหลํงรวมสินค๎าแบรนด์ญี่ปุุนโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ๎าลําสุด อาทิ  MK 
MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY,  DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ พร๎อมทั้งเลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ 
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANI ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยําง TAG 
HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI ฯลฯ รวมไปถึงรองเท๎าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, 



HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค๎าสําหรับคุณหนู  AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, MIKI HOUSE และสินค๎าอื่นๆอีก
มากมาย ให๎ทํานได๎เลือกช๎อปปิ้งตามอัธยาศัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น 
19.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ MM091 
00.10  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

 
 

อัตราค่าบริการ 

วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พักเดี่ยว 

27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566 49,999 8,500 

29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2566 51,999 8,500 

07-12 มกราคม 2566 39,999 7,500 

14-19 มกราคม 2566 39,999 7,500 

21-26 มกราคม 2566 40,999 7,500 

28 ม.ค.-02 ก.พ. 2566 39,999 7,500 

04-09 กุมภาพันธ์ 2566 39,999 7,500 

11-16 กุมภาพันธ์ 2566 39,999 7,500 

25 ก.พ. - 02 มี.ค. 2566 39,999 7,500 

04-09 มีนาคม 2566 39,999 7,500 



**หากต้องการทํากรุป๊ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้** 

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า ในกรณีที่จะต้องกลบัมายื่นวีซ่าญี่ปุ่น ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าธรมเนยีมวีซ่าภายหลัง 

 

การเข้าประเทศญี่ปุ่นแนะนําให้มีการทําประกันการเดินทาง โดยรายการนี้ไม่รวมประกันการเดินทางที่ครอบคลุมประกันสุขภาพที่มี
วงเงินรักษาโควิด-19 ท่านสามารถติดต่อเพื่อชื้อประกันได้ในราคาเริ่มต้น 225 บาท (แผน EASY VISA) ประกันคุ้มครองการเสียชีวิต 
สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงสูงสุด 
2,000,000 บาท และการคุ้มครองด้านอื่นๆ (เงื่อนไขเป็นไปตามกรรมธรรม์) รายการน้ีไม่รวมประกันการเดินทางที่ครอบคลุมประกัน
สุขภาพที่มีวงเงินรักษาโควิด-19 

 
ข้อสําคัญ  

- อัตรานี้ยังไมํรวมคําทิปพนักงานขับรถ หัวหน๎าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท๎องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตํอ ทริป ตํอ ลูกค๎า ผู๎
เดินทาง 1 ทําน รวมไปถึงเด็ก ยกเว๎นเด็กอายุไมํถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ทํานสามารถให๎มากกวํานี้ได๎ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทําน โดยสํวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกํอนเดินทางทุกทําน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน  

- ถ๎าหากมีผู๎เดินทางต่ํากวํา 20 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้นอยูํกับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บาง
โรงแรมใช๎เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช๎ฟูกในการเสริมเตียง) กรณีที่ห้อง TRP เต็ม ทางบริษัทอาจจะต้องปรับไป
นอนห้องพักสําหรับ 1 ท่าน 1 ห้องและสําหรับ 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยว 

- อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

- เนื่องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น รถบัสนําเที่ยว
สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

สําคัญ!! :  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั้งจากที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน 
หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่า
ทัวร์ที่ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอาง หมอ พยาบาล 
ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้าที่เพื่อทําราคาให้ใหม่
ทุกคร้ัง  
 
 
 

ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 21,500 บาท (ปีใหม่24,500) 
ไม่มีราคาเด็ก สําหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 13,000 บาท (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) 



 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

- คําบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร๎อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงคําภาษีสนามบินและคํา
ภาษีน้ํามันทุกแหํง กรณีต๎องการอัพเกรด UPGRADE ใช๎วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมํวําเที่ยวใด 
เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคําใช๎จํายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู๎เดินทาง 

- กระเป๋าสัมภาระโดยน้ําหนักไมํเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได๎น้ําหนักไมํเกิน 7 ก.ก.  
- รถรับสํงนําเที่ยวตามรายการ 
- คําเข๎าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมทํองเที่ยว 
- หัวหน๎าทัวร์นําเที่ยวตลอดการเดินทาง 
- คําอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- คําโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทําน ตํอ ห๎อง กรณีพัก 3 ทํานจะเป็นเตียงเสริม 1 ทําน) ในกรณีมงีาน

เทรดแฟร์ การแขํงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําให๎โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
โรงแรมที่พัก ไปเปน็เมืองใกล๎เคียงแทน อ๎างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกค๎าเป็น
สําคัญ ทางบริษทัไมํมนีโยบายจดัคูํนอนให๎กับลูกค๎าที่ไมํรู๎จักกันมากํอน เชํน กรณีที่ทาํนเดินทาง 1 ทําน จาํเป็นต๎องชําระคําห๎องพัก
เดี่ยวตามที่ระบุ  

- คําประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ คํารักษาพยาบาลวงเงินทํานละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิตวงเงินทํานละ 
1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย  
 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
- คํามินิบาร์ในห๎องพัก(ถ๎ามี) และคําใช๎จํายสํวนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- คําอาหารสําหรับทํานที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 
- คําวีซําสําหรับพาสสปอร์ตตํางชาติ (ถ๎ามี) โดยผู๎เดินทางต๎องทําการยื่นเองเทํานั้น 
- คําใช๎จํายด๎านเอกสารสํวนตัว เชํน คําทําหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็นต๎น 
- คําเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช๎ากวําเวลานัดหมาย ทํานต๎องออกคําเดินทางด๎วยตนเอง 
- คําธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวําที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญํเกินขนาดมาตรฐาน  
- คําธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต๎องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสายการบิน และ รุํน

ของเคร่ืองบินแตํละไฟล์ทที่ใช๎บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได๎อยูํที่สายการบินเป็นผู๎กําหนด 
- คําภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม หากสายการบินมีการเก็บภาษีน้ํามันเพิ่ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ลูกค๎า 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
- อัตรานี้ยังไมํรวมคําทิปพนักงานขับรถ หัวหน๎าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท๎องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตํอ ทริป ตํอ ลูกค๎า ผู๎

เดินทาง 1 ทําน รวมไปถึงเด็ก ยกเว๎นเด็กอายุไมํถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( INFANT) ทั้งนี้ทํานสามารถให๎มากกวํานี้ได๎ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทําน โดยสํวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกํอนเดินทางทุกทําน ที่สนามบิน 
ในวันเช็คอิน 

- คําพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่า 
- ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงินรักษาโควิด-19  



- กรณีที่ไม่มีวัคซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ที่มีผลเป็นลบ ต๎องตรวจกํอนเดินทางไมํเกิน 72 
ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุุนกําหนดเทํานั้น ทํานต๎องยื่นผลให๎กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต๎องมีผลตรวจ
และใบรับรองแพทย์ใช๎ในการยืนยัน เพื่อทําการย๎ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บคําใช๎จํายตามจริง ทั้งนี้
ขึ้นอยูํ กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคูํค๎ า  และ ต้องมี ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น             
แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาทําการจองลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30 วัน กํอนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครั้งที่ 1 ท่านละ 15,000 บาท หลังจากสํง

เอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยํางเชํน ทํานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กํอนเวลา 16.00 น. เทํานั้น โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมํได๎รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทํานมีความประสงค์จะต๎องเดินทางในพีเรียดเดิม ทําน
จําเป็นต๎องทําจองเข๎ามาใหมํ นั่นหมายถึงวํา กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให๎สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพี
เรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจํานวน 
เท่านั้น  
**กรุณาส่งสําเนาพาสสปอร์ตและ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท** 

- กรุณาชําระคําทัวร์สํวนที่เหลืออยํางน๎อย 20 วัน กํอนออกเดินทาง หากทํานไมํชําระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทาง
บริษัทจะถือวําทํานสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไมํสามารถคืนเงินมัดจําให๎ทํานใดไมํวําสํวนในสํวนหนึ่งก็ตาม 

- กรณีลูกค๎าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมํถึง 15 วัน กํอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคําทัวร์
เต็มจํานวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกกํอนการเดินทางตั้งแตํ 30 วันขึ้นไป คืนเงินคําทัวร์โดยหักคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ต๎องยกเลิกกํอน 40 วัน*  

- ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของคําทัวร์ หรือหักคําใช๎จํายตามจริง เชํน คํามัดจําตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ
คําใช๎จํายจําเป็นอื่นๆ  

- ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินคําทัวร์ที่ชําระแล๎วทั้งหมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไมํใชํความผิดของบริษัททัวร์ เชํน มีนโยบายห๎ามการเข๎าออกของแตํละประเทศ หรือการยกเลิก

เที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให๎กับลูกค๎า โดยยึดตามนโยบายของสาย
การบินและบริษัทแลนด์ตํางประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต๎องการเปลี่ยนแปลงผู๎เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต๎องแจ๎งให๎ทางบริษัททราบลํวงหน๎า อยํางน๎อย 20 วัน กํอนออกเดิ นทาง 
กรณีแจ๎งหลังจากเจ๎าหน๎าที่ออกเอกสารเรียบร๎อยแล๎ว ไมํวําสํวนใดสํวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคําใช๎จํายที่
เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับชํวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตํละคณะ เป็นสําคัญด๎วย กรุณาสอบถามกับ
เจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีต๎องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคําใช๎จํายการดําเนินการตํางๆ 
ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวนคร้ังที่เปลี่ยนแปลง ไมํวํากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 
 
 
 

https://bit.ly/3NVFrkV


 
หมายเหตุ  

- กรณีที่ทํานต๎องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชํน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตํอสอบถามเพื่อ
ยืนยันกับเจ๎าหน๎าที่กํอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได๎ เพราะมีบางกรณีที่สาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ 
ตารางบินของทําอากาศยานเป็นสําคัญเทํานั้น สิ่งสําคัญ ทํานจําเป็นต๎องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกํอนเครื่องบิน อยํางน๎อย 3 
ชั่วโมง โดยในสํวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่เกิดข้ึนใดๆทั้งสิ้น   

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร๎อยแล๎ว มีรายละเอียดสํวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไมํวําสํวนใดสํวน
หนึ่ง หากทํานไมํดําเนินการสํงสําเนาหน๎าแรกของหนังสือเดินทางให๎ทางบริษัทเพื่อใช๎ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากทํานชําระคําทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร๎อยแล๎ว ทางบริษัทจะนําสํงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให๎ทํานอยําง
น๎อย 3 หรือ 5 วัน กํอนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมํูคณะ (ตั๋วกรุ๏ป) ทํานจะไมํสามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับสํวน
ใดได๎ จําเป็นจะต๎องไป และ กลับ ตามกําหนดการเทํานั้น หากต๎องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไมํมีนโยบายจัดคูํนอนให๎กับลูกค๎าที่ไมํรู๎จักกันมากํอน เชํน กรณีที่ทํานเดินทาง 1 ทําน จําเป็นต๎องชําระคําห๎องพักเดี่ยว
ตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต๎องมีอายุใช๎งานได๎คงเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน ณ วันกลับ  

- กรณีที่ทํานเป็นอิสลาม ไมํทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ๎อาหารบางประเภท กรุณาแจ๎งเจ๎าหน๎าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การลําช๎าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท๎วง คําสั่งของเจ๎าหน๎าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยูํนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  

- เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ทํานงดใช๎บริการใดบริการหนึ่ง หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะ ถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํสามารถ
เรียกร๎องคําบริการคืนได๎ ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไมํมีอํานาจในการตัดสินใจหรือให๎คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู๎มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเทํานั้นกรณีต๎องการเปลี่ยนแปลงพี เรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการหักคําใช๎จํายการดําเนินการตํางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไมํวํากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวํางการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บคําใช๎จํายตามจริง กรณีทํานลืมสิ่งของไว๎ที่โรงแรมและจําเป็นต๎องสํงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทํานต๎องการ  

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง  

- เนื่องจากการเดินทางทํองเที่ยวในคร้ังนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจํายขาดกับบริษัทตัวแทนในตํางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ์ ไมํสามารถขอรับเงินคืนได๎ในบริการบางสํวน หรือ สํวนใดสํวนหนึ่งที่ทํานไมํต๎องการได๎รับบริการ  หากระหวํางเดินทาง 
สถานที่ทํองเที่ยวใดที่ไมํสามารถเข๎าชมได๎ ไมํวําด๎วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมํสามารถคืนคําใช๎จํายไมํวํา
สํวนใดสํวนหนึ่งให๎ทําน เนื่องจากทางบริษัทได๎ทําการจองและถูกเก็บคําใช๎จํายแบบเหมาจํายไปลํวงหน๎าทั้งหมดแล๎ว 



- หากมีสถานที่ ร๎านค๎าที่ไมํสามารถเปิดให๎บริการได๎ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม โดยไมํแจง๎ให๎
ทราบลํวงหน๎า โดยสํวนนีท้างบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลกูค๎าเป็นสาํคัญ หากกรณีที่จําเปน็จะต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่ม ทาง
บริษัทจะแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 

**เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ใหก้ับทางบรษิัทฯ แล้วทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว** 
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 


