 ฟรี !! น้ ำหนักกระเป๋ำ 30 กิโลกรัม 
 อิม่ อร่อยไม่อนั ้ กับเมนูขำปูยกั ษ์ 

Japan

 ฟรี !! WI-FI บนบัส ตลอดกำรเดินทำง 

ผ่อนคลำยไปกับกำรได้แช่ออนเซ็น

(ญี่ปน)
ุ่
แดนอาทิตย์อทุ ยั ...

ทำไมประเทศญีป่ นุ่ ถูกเรียกว่ำ "แดนอำทิตย์อทุ ยั "
เค้ำให้เหตุผลว่ำ "ประเทศญีป่ นุ่ ตัง้ อยูล่ ะติจดู ที่ 20 ซึง่ เป็ นประเทศทีต่ งั ้ อยู่ทำงตะวันออกสุดของโลก (ละติจดู ที่ 1-19 เป็ นทะเล)
ฉะนัน้ แต่ละวันใหม่ พระอำทิตย์จะส่องแสงในดินแดนของชำวญีป่ นุ่ เป็ นแห่งแรกของโลก ฝรังจึ
่ งเรียกว่ำเป็ น ‘Land of the Rising
Sun’ (แดนอำทิตย์อทุ ยั )

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
สะสมไมล์สมำชิกรอยัล ออร์คดิ พลัส // ขำกลับนังเครื
่ ่องบินลำใหญ่ทส่ี ุดในโลก A-380 ทีม่ กี ว่ำ 500 ทีน่ งั ่
วันที่ 1
21.00 น.

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โตเกียว

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ ผูโ้ ดยสำรระหว่ำงประเทศชัน้ 4 ประตูทำงเข้ำที่ 2 ROW-C
เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย
(TG)
โดยมีเจ้ำหน้ำทีข่ องบริษทั ฯ
คอยให้กำรต้อนรับ
และอำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระเช็คอิน
23.50 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงโตเกียว (นำริตะ) ประเทศญีป่ นุ่ โดยเทีย่ วบินที่ TG 640
(น้ำหนักกระเป๋ำไม่เกินใบละ 30 กิโลกรัม ไม่จำกัดจำนวนชิน้ ) / บริกำรเสิรฟ์ อำหำรบนเครือ่ งบินระหว่ำงเดินทำง

วันที่ 2

โตเกียว (นาริ ตะ) – คามาคูระ – หลวงพ่อโตไดบุทสึ – MT.KACHIKACHI (นัง่ กระเช้า) –
พิ พิธภัณฑ์คาวากูจิโกะฟอเรสต์ – แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
(-/L/D)

08.00 น.

ถึง
ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตินำริตะ
ประเทศญีป่ นุ่
(เวลำท้องถิน่ เร็วกว่ำไทย
2
ชม.
กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเป็ นเวลำท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในกำรนัดหมำย) ผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่
เมืองคำมำคูระ
ซึง่ เป็ นเมืองทีเ่ คยถูกขนำนนำมว่ำเป็ นเมืองหลวงทำงกำรเมือง
และวัฒนธรรมของประเทศญีป่ นุ่
เนื่องจำกในอดีตเมืองคำมำคูระเคยเป็ นเมืองหน้ำด่ำนซึง่ ซำมูไรทุกคนต้องผ่ำนก่อนเข้ำเมือง
“เอโดะ”
เพือ่ เข้ำพบท่ำนโชกุน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัวโมง)
่
... เพือ่ นำท่ำน นมัสกำรหลวงพ่อโต หรือองค์ไดบุทสึ
วัดคำมำคูระ
ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ทป่ี ระดิษฐำนอยูก่ ลำงแจ้ง
มีควำมสูงถึง
12
เมตร
ซึง่ ในอดีตกำลเคยประดิษฐำนอยูใ่ นวิหำรต่อมำในปี ค.ศ.
1368
วิหำรได้ถกู พำยุพดั จนได้รบั ควำมเสียหำย
และต่อมำในปี ค.ศ. 1495 ถูกคลื่นยักษ์กลืนหำยไปในทะเล แต่องค์พระมิได้ชำรุดเสียหำยแต่ประกำรใด
จวบจนกระทังป
่ จั จุบนั นับเป็ นเวลำกว่ำ
800
ปี แล้ว
...
ปำฏิหำริยท์ เ่ี กิดขึน้ นี้ทำให้ชำวญีป่ นุ่ มีควำมเชือ่ ในกำรบนบำน
เพือ่ ขอให้ประสบควำมสำเร็จต่ำง
ๆ
ในชีวติ ไม่ว่ำเรือ่ งกำรงำน ควำมรัก สุขภำพ หรือแม้กระทังขอลู
่ ก สำหรับคูส่ ำมี ภรรยำ ทีม่ บี ุตรยำก
อิสระให้ทำ่ นได้บนั ทึกภำพตำมอัธยำศัย
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จำกนัน้ นำท่ำนเปลีย่ นบรรยำกำศ
ขึน้ กระเช้ำไฟฟ้ำสูภ่ เู ขำคำจิคำจิ
ระยะทำง
400
เมตร
ั ่ นออกของทะเลสำบคำวำกูจโิ กะ กับดำดฟ้ำชมวิวใกล้ยอดภูเขำเทนโจ สูงประมำณ 1,000
เชือ่ มต่อชำยฝงตะวั
เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทีม่ ที ศั นียภำพอันงดงำมของทะเลสำบด้ำนล่ำงรวมกับภูเขำไฟฟูจิ
จำกนัน้ นำท่ำนชม
พิพธิ ภัณฑ์คำวำกูจโิ กะมิวสิคฟอร์เรส
เป็ นสวนสนุกขนำดเล็ก
และพิพธิ ภัณฑ์ทจ่ี ดั แสดงเครือ่ งดนตรีอตั โนมัติ
ซึง่ ภำยในห้องโถงหลักมีกล่องดนตรีโบรำณทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์...ออร์แกนขนำดใหญ่จำกฝรังเศสในปี
่
1905
ทีจ่ ะบรรเลงดนตรีทกุ ๆ 30 นำที และเครือ่ งดนตรีอตั โนมัตอิ น่ื ๆทีส่ ว่ นใหญ่นำเข้ำจำกประเทศในแถบยุโรป
 พักที่ KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำ
http://www.k-view.jp/language/english/
 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม พร้อมเสิรฟ์ ท่ำนด้วยเมนูพเิ ศษ “บุฟเฟต่ ป์ ยู กั ษ์”
ให้ทำ่ นได้ลม้ิ รสปูน้ำเย็นแห่ง
“เกำะฮอกไกโด”
ซึง่ ได้รบั กำรกล่ำวขำนจำกนักโภชนำกำรญีป่ นุ่ ว่ำเป็ นปูน้ำเย็นทีเ่ นื้อมีรสชำติอร่อยทีส่ ดุ และมีเนื้อทีน่ ุ่มน่ำรับประทำ
นให้ทำ่ นได้อมิ่ อร่อย “แบบไม่อนั ้ !!!”
หลังอำหำรค่ำไม่ควรพลำดประสบกำรณ์ “ กำรอำบน้ำแร่ธรรมชำติ เพือ่ สุขภำพ / ออนเซ็น”
น้ำแร่ในสไตล์ญป่ี นุ่ ให้ทำ่ นได้พกั ผ่อนอย่ำงเต็มอิม่ ซึง่ ชำวญีป่ นุ่ เชือ่ ว่ำน้ำแร่ธรรมชำติน้มี สี ว่ นช่วยเรือ่ ง
โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่

กลำงวัน

ค่ำ

วันที่ 3
เช้ำ

โอชิ โนะ ฮัคไค – ล่องเรือโจรสลัด – GOTEMBA OUTLET – โตเกียว

(B/L/D)

 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว (ถ้ำมี)
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ หมูบ่ ำ้ นโอชิโนะฮัคไค จุดท่องเทีย่ วทีส่ ร้ำงเป็ นหมูบ่ ำ้ นเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8
บ่อในโอชิโนะ ตัง้ อยูร่ ะหว่ำงทะเลสำบคำวำกูจโิ กะ กับทะเลสำบยำมำนำคำโกะ ซึง่ เป็ นพืน้ ทีเ่ ก่ำของทะเลสำบแห่งที่

กลำงวัน

วันที่ 4
เช้ำ

6 ทีแ่ ห้งขอดไปเมือ่
200-300 ปี ทผ่ี ำ่ นมำ บ่อน้ำทัง้ 8 นี้เป็ นน้ำจำกหิมะทีล่ ะลำยในช่วงฤดูรอ้ น
ทีไ่ หลมำจำกทำงลำดใกล้ๆ ภูเขำไฟฟูจผิ ำ่ นหินลำวำทีม่ รี พู รุนอำยุกว่ำ 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอำดเป็ นพิเศษ
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดคะนะงะวะ ซึง่ เป็ นแหล่งรวมบ่อน้ำพุรอ้ นมำกถึง
17
แห่ง
พร้อมนำท่ำนล่องเรือทะเลสำบอำชิ
(ใช้เวลำในกำรล่องประมำณ
30
นำที)
กับเรือแฟนตำซีโจรสลัดชมควำมงดงำมของทะเลสำบอันดับหนึ่งในญีป่ นุ่
ซึง่ ได้กอ่ ตัวจำกลำวำของภูเขำไฟ
ท่ำนจะได้สมั ผัสกับทัศนียภำพทีส่ วยงำมดังภำพวำดสะท้
่
อนลงสูท่ ะเลสำบ
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ โกเทมบะ เอ้ำท์เลท เป็ นสถำนทีช่ อ้ ปปิ้ งทีร่ วบรวมแบรนด์ระดับโลกมำไว้ดว้ ยกันบนหุบเขำริม
Tomei
Expressway
ทีเ่ ชือ่ มระหว่ำง
ภูเขำฟูจ-ิ อุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่กบั มหำนครโตเกียว
ให้ทำ่ นได้อสิ ระกับกำรเลือกซือ้ เลือกชมสินค้ำทีไ่ ด้รวบรวมกว่ำ 165 แบรนด์ดงั ไม่ว่ำจะเป็ น Coach, Bally, Diesel,
Gucci, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมำกมำย หมวดสินค้ำ Intimate
Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้ำ Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ
Richard Ginori เป็ นต้น นอกจำกนี้ยงั มีหมวดสินค้ำอืน่ ๆ อย่ำงรองเท้ำ กระเป๋ำ เสือ้ ผ้ำเด็ก
ซึง่ ของทุกชิน้ เป็ นของแท้ และรำคำถูกกว่ำในห้ำงสรรพสินค้ำ ทีร่ วมไว้ในพืน้ ทีก่ ว่ำ 400,000 ตำรำงฟุต
ถือเป็ นสวรรค์แห่งกำรช้อปปิ้ งของคนญีป่ นุ่ โดยเฉพำะ
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ มหำนครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญีป่ นุ่ ทีค่ ลำคล่ำไปด้วยผูค้ นจำกทัวทุ
่ กมุมโลก
ท่ำนจะได้เห็นวัฒนธรรม วิถชี วี ติ ของชำวญีป่ นุ่ ทีผ่ สมผสำนเข้ำกันกับเทคโนโลยีอนั ทันสมัยได้อย่ำงกลมกลืน
ค่ำ  พักที่ TOYOKO INN NARITA หรือเทียบเท่ำ
http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00037/

อิ สระช้อปปิ้ งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียว ดิ สนี ยแ์ ลนด์

(B/-/-)

 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ท่ำนสำมำรถนังรถไฟเพื
่
อ่ ไปยังสถำนทีต่ ่ำงๆได้อย่ำงสะดวกอำทิเช่น
ฮำรำจูกุ แหล่งรวมแฟชันวั
่ ยรุน่ อินเทรนด์อพั เดทของเมืองปลำดิบทีเ่ ชือ่ มระหว่ำงสถำนี JR HARAJUKU
STATION
กับถนนสำยหลัก
MEIJIDORI
ถนนคนเดินทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของฮำรำจูกสุ งิ่ ทีม่ ชี อ่ื เสียงของย่ำนนี้กค็ อื กำรแต่งตัวแฟชันแบบ
่
COSPLAY
ของวันรุน่ ญีป่ นุ่ แต่งตำมกำร์ตนู เรือ่ งต่ำงๆ
• ถนนทำเคชิตะ ถนนสำยเล็กๆ ทีอ่ ยูห่ น้ำสถำนีฮำรำจูกุ ถนนสำยนี้เป็ นแหล่งรวมร้ำนค้ำแฟชันวั
่ ยรุน่ เสือ้ ผ้ำ
เครือ่ งสำอำง
เครือ่ งประดับ
ห้ำมพลำดร้ำนเครปสไตล์ญป่ี นุ่ ทีโ่ ด่งดังไปทัวโลก
่
ทีต่ งั ้ อยู่ตรงกลำงของถนนทำเคชิตะร้ำนทีม่ ชี อ่ื เสียงคือ
MARION
CREPES
ทีถ่ อื ว่ำเป็ นร้ำนเครปสไตล์ญป่ี นุ่ อันเก่ำแก่ทเ่ี ปิ ดบริกำรมำนำนทีส่ ดุ ในญีป่ นุ่
• ถนนโอโมเตะซำนโดะ แหล่งรวมสินค้ำแบรนด์เนม และห้ำงสรรพสินค้ำดัง
- ห้ำง LAFORET HARAJUKU สูง 7 ชัน้ ทีม่ รี ำ้ นเสือ้ ผ้ำมำกกว่ำ 150 ร้ำน
- OMOTOSANDO HILL ช้อปปิ้ งมอลล์แหล่งรวมของแบรนด์ดงั เช่น LOUIS VUITTON, CHANNEL,
GUCCI, DIOR เป็ นต้น
- KIDDYLAND ร้ำนขำยสินค้ำของเด็ก ทีม่ ที งั ้ เสือ้ ผ้ำ ของเล่น ขนมมำกมำย
- ORIENTAL BAZZAR ร้ำนขำยของทีร่ ะลึก

ชิบุยำ่ ได้รบั ฉำยำว่ำเป็ น SHOPPING DISTRICT แห่งโตเกียว และของญีป่ นุ่ ทีโ่ ด่งดังไปทัวโลก
่
เป็ นแหล่งรวมควำมบันเทิงหลำกหลำยชนิดไม่ว่ำจะเป็ นห้ำงสรรพสินค้ำต่ำงๆ SHIBUYA109, TOKYO HAND
ทีถ่ อื ว่ำเป็ นสำขำทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ,
PARCO,
LOFT
สำขำชิบยู ำ่ ทีเ่ ต็มไปด้วยของเก๋ๆ
และถนนทีจ่ ะเต็มไปด้วยร้ำนค้ำแบรนด์ดงั มำกมำย อำทิ UNIQLO, UNITED ARROW, JOURNAL STAND,
BATTING APE, ABC MART ชิบุยำ่ มีแยกทีเ่ รียกได้ว่ำวุ่นวำยทีส่ ดุ ในโลกเป็ นอีกหนึ่งสถำนทีย่ อดนิยมทีใ่ ครๆ
ก็ตอ้ งแวะมำ
HACHIKO
SQUAREทีม่ ผี คู้ นพลุกพล่ำนข้ำมถนนกันแทบจะ
24
ชม.
ั้
เลยทีเดียวจุดไฮไลท์อกี จุดในย่ำนนี้ได้แก่รปู ปนของ
HACHIKO สุนขั ผูซ้ ่อื สัตย์อนั โด่งดังไปทัวโลก
่
SHISUI OUTLET สำมำรถช้อปได้ตงั ้ แต่เวลำ 10:00 - 20:00 น. ช้อปปิ้ งอย่ำงจุใจกับสินค้ำแบรนด์เนมทีแ่ หล่ง
รวมสินค้ำนำเข้ำ และสินค้ำแบรนด์ญป่ี นุ่ โกอินเตอร์มำกมำย
เดินทำงโดย SHUTTLE BUS จำกสนำมบินนำริตะ จะมีรถบัส OUTLET SHUTTLE ออกจำก (TERMINAL 1)
NO.30 หรือ (TERMINAL 2) NO.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้เวลำประมำณ 15 นำที
หรือจะเลือก เดินทำงโดยรถไฟ JR จำกสถำนี JR NARITA STATION ไปลงทีส่ ถำนี JR SHISUI STATION
แล้วขึน้ รถไปที่ SHISUI PREMIUM OUTLET ประมำณ 15 นำที
โตเกียว ดิสนียแ์ ลนด์ สวนสนุกขนำดใหญ่ในกรุงโตเกียว ทีต่ งั ้ อยูใ่ นอำณำเขตของ TOKYO DISNEY RESORT
เขต
URAYASU
จังหวัด
CHIBA
ซึง่ มีพน้ื ทีต่ ดิ กับโตเกียว
สำมำรถเดินทำงได้อย่ำงสะดวกอยูห่ ำ่ งจำกสถำนีโตเกียวประมำณ 15 นำที โดยรถไฟ JR มำลงทีส่ ถำนี
MAIHAMA และ TPKYO DISNEY STATION มีโซนต่ำงๆ มำกมำยทีน่ ่ำสนใจคือ
- แอดแวนเจอร์แลนด์ รวมเครือ่ งเล่นแบบผจญภัย ตื่นเต้นหวำดเสียว อำทิ ล่องเรือโจรสลัด, ล่องเรือในปำ่ ซำฟำรี,
ผำดโผนกับรถไฟเหำะรำงไม้ เป็ นต้น
- เวสเทอร์น แลนด์ เครือ่ งเล่นจะมีควำมใกล้เคียงกัน อำทิ รถไฟเหำะสะท้ำนโลกำ บิก๊ ฮันเตอร์ ,ล่องแก่งมรณะ
เป็ นต้น
- แฟนตำซีแลนด์ และ กำร์ตนู ทำวน์ ทีร่ วมเครือ่ งเล่น สบำยๆ น่ำรักๆ สวยงำม อำทิ สมอล เวิรด์ , ปี เตอร์ แพน,
ปรำสำทสโนว์ ไวท์, บ้ำนหมีพหู รรษำ, บ้ำนปี ศำจผีสงิ , ช้ำงน้อยจัมโบ เหินลม, บ้ำนมิกกี้ เม้ำส์, เรือโดนัลดัก
มหำสนุก, เยีย่ มบ้ำนกุ๊ฟฟื่ , ผจญภัยกับพีน๊อคคีโอ เป็ นต้น
- เวลำประมำณ
19.00
น.พลำดไม่ได้กบั กำรชม
ขบวนอิเลคทริคพำเหรด
กำรเดินขบวนของเหล่ำบรรดำตัวกำร์ตนู ทีท่ กุ คนชืน่ ชอบมำกับแสง สี เสียง ทีท่ ำ่ นจะประทับใจ
รำยละเอียดเพิม่ เติมกรุณำสอบถำมได้ทไ่ี กด์ ค่ำตั ๋วโตเกียว ดิสนียแ์ ลนด์ รำคำผูใ้ หญ่ทำ่ นละ 2,700 บำท
และรำคำเด็กต่ำกว่ำ 12 ปี ท่ำนละ 2,500 บำท (ไม่รวมค่ำรถไฟไป–กลับ) (กรณีทท่ี ำ่ นต้องกำรซือ้ บัตรเทีย่ ว TOKYO
DISNEYLAND กรุณำแจ้งควำมประสงค์กอ่ นเดินทำง 10 วัน พร้อมทัง้ ชำระเงิน)
วิธกี ำรเดินทำงจำกนำริตะเข้ำสูโ่ ตเกียว
จำกโรงแรมย่ำนนำริตะ
เรำสำมำรถนังรถ
่
SHUTTLE
BUS
ของโรงแรมไปต่อรถทีส่ นำมบินนำริตะเข้ำสูก่ ลำงเมืองโตเกียว
โดยสำมำรถทำได้หลำยวิธอี ย่ำงเช่น
รถไฟ
ั บนั วิธที ก่ี ำลังเป็ นทีน่ ิยมคือกำรนังรถไฟดั
รถโดยสำรประจำทำง และแท็กซี่ ในปจจุ
่
งนัน้ ขอแนะนำกำรเดินทำงโดยรถไฟ
ซึง่ สะดวกในกำรคำนวณระยะเวลำ
และจัดสรรตำรำงเดินทำง
ท่ำมกลำงรถไฟทีม่ อี ยูห่ ลำยสำย
รถไฟฟ้ำทีใ่ ห้บริกำรจำกสนำมบินนำริตะเข้ำเมืองโตเกียว มีอยูห่ ลักๆ 5 สำยด้วยกัน ได้แก่

1) NARITA EXPRESS (N'EX) – เส้นสีแดงตำมรูป เดินทำงเข้ำโตเกียวจำกทำงทิศใต้ ผ่ำนจิบะเข้ำสถำนีโตเกียว
ใช้เวลำ 53 นำที แล้วขบวนรถจะแยกเป็ น 2 ตอนตำมหมำยเลขโบกี้ ส่วนแรกวิง่ ขึน้ ไปทำงเหนือผ่ำน
SHINJUKU, OMIYA ส่วนหลังวิง่ ไปทำง YOKOHAMA, TOTSUKA, OFUNA ค่ำรถอยู่ท่ี 2,940 เยน – 4,180
เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS
วิง่ ด้วยควำมเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตร / ชัวโมง
่
ให้บริกำรจำกหลำยๆสถำนีในโตเกียว
และปริมณฑล ทุกขบวนจะวิง่ ผ่ำนสถำนีโตเกียว
ซึง่ เป็ นสถำนีทข่ี บวนรถจะเชือ่ มต่อกัน
หรือแยกจำกกัน ปกติแล้วขบวนทีม่ ำจำกโอฟุนะ

หรือโยะโกะฮะมะจะเชือ่ มต่อกับขบวนทีม่ ำจำกชินจุกุ
อิเคะบุคโุ ระ
หรือโอมิยะ
กลำยเป็ นขบวนเดียวกันวิง่ ต่อไปจนถึงท่ำอำกำศยำนนะริตะ (ผ่ำนทำง SOBU MAIN LINE และ สำยนำริตะ)
2) รถไฟ JR เป็ นรถไฟธรรมดำ–เส้นสีเขียว ใช้เวลำ 80 นำที เดินทำงไปสถำนี TOKYO รำคำประมำณ 1,280 เยน
3) KEISEI SKYLINER – เส้นสีน้ำเงิน รถด่วนของฝงั ่ KEISEI เดินทำงจำกสนำมบินนำนำชำตินำริตะ
ผ่ำนสถำนีนิปโปริ สุดปลำยทำงทีอ่ เุ อโนะ ใช้เวลำเพียง 41 นำที ค่ำโดยสำรประมำณ 2,470 เยน KEISEI
SKYLINER วิง่ ด้วยควำมเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตร / ชัวโมง
่
SKYLINER มีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นำที
ในระหว่ำงช่วงเวลำ 14.00-16.00 มีรถวิง่ 3 เทีย่ ว / ชัวโมง
่
กรณีใช้บริกำร KEISEI LINE
จะต้องลงทีส่ ถำนีนิปโปริ
(NIPPORI)
หรือไม่กส็ ถำนีอเุ อโน่
(UENO)
ซึง่ ทัง้
2
สถำนีน้ีจะสำมำรถสำมำรถต่อรถไฟ
JR
(JR
YAMANOTE
LINE)
ไปยังสถำนีต่ำงๆ
ในโตเกียวได้อย่ำงสะดวกสบำย ไม่ว่ำจะเป็ น AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA, IKEBUKURO
4) ACCESS EXPRESS – เส้นสีสม้ เป็ นรถด่วนพิเศษของสำย KEISEI ปลำยทำงอยูท่ ส่ี ถำนีอเุ อโนะ
ใช้เวลำประมำณ 1 ชัวโมง
่ ค่ำโดยสำรประมำณ 1,240 เยน
5) KEISEI MAIN LINE – เส้นสีฟ้ำ เป็ นรถไฟแบบด่วน (RAPID SERVICE) วิง่ จำกสนำมบินไปสุดปลำยทำงที่
อุเอโนะ ใช้เวลำตัง้ แต่ 60 – 90 นำที ค่ำโดยสำรประมำณ1,030 เยน
กลำงวัน / ค่ำ  อิสระในกำรรับประทำนอำหำรกลำงวัน และอำหำรค่ำ
 พักที่ TOYOKO INN NARITA หรือเทียบเท่ำ
http://www.toyoko-inn.com/e_hotel/00037/

วันที่ 4
เช้ำ
จำกนัน้

วัดอาซากุสะคันนอน – AEON PLAZA – กรุงเทพฯ ( B / L / D )
 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว (ถ้ำมี)
นำท่ำนเดินทำงสู่
วัดอำซำกุสะคันนอน
วัดเก่ำแก่ทส่ี ดุ ในโตเกียว...เชิญท่ำนกรำบนมัสกำรขอพรองค์เจ้ำแม่กวนอิมทีเ่ ป็ นทองสัมฤทธิ ์ มีขนำดเล็กเพียง 5.5
เซนติเมตร พร้อมถ่ำยภำพควำมประทับใจกับโคมไฟขนำดยักษ์ ทีม่ ขี นำดใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก สูง 4.5 เมตร
หำกมีเวลำเชิญท่ำนชม
หรือช้อปปิ้ งที่
ถนนนำคำมิเซะ
ท่ำนจะได้ชม
และซือ้ สินค้ำของฝำกของทีร่ ะลึกทีเ่ ป็ นสินค้ำพื้นเมือง Made In Japan แท้ๆ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญป่ี นุ่

กลำงวัน

17.25 น.
21.55 น.

จำกนัน้ นำท่ำนถ่ำยรูปคูก่ บั แลนด์มำร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว
โตเกียวสกำยทรี
ทำวเวอร์
แลนด์มำร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว หรือหอส่งสัญญำณโทรคมนำคมทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก...เปิ ดให้บริกำรเมือ่ วันที่ 22
พฤษภำคม 2555 โดยหอนี้มคี วำมสูง 634 เมตร สำมำรถทำลำยสถิตคิ วำมสูงของหอกวำงตุง้ ในมณฑลกว่ำงโจว
ซึง่ มีควำมสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทำวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนำดำ มีควำมสูง 553 เมตร
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จำกนัน้ อิสระให้ทำ่ นช้อปปิ้ ง
อิออนพลำซ่ำ
ศูนย์กำรค้ำทีม่ สี นิ ค้ำหลำกหลำยชนิดจำหน่ำยในรำคำทีไ่ ม่แพง
ทัง้ สินค้ำอุปโภค
และบริโภค
โดยภำยในห้ำงอิออนนัน้ ประกอบไปด้วย
ส่วนของดีพำร์ทเมนท์สโตร์
ซึง่ ก็คอื ห้ำงจัสโก้
และส่วนทีเ่ ป็ นพลำซ่ำ
หรือร้ำนค้ำย่อย
ๆ
รวมทัง้
ร้ำน
100
เยน
ทีม่ สี นิ ค้ำคุณภำพดีรำคำถูกแสนถูก
นอกจำกนัน้ ยังมีรำ้ นอำหำรให้ทำ่ นเลือกรับประทำนมำกมำย
แต่สว่ นใหญ่จะเป็ น ร้ำนอำหำรประเภทฟำสต์ฟ้ ูดทีส่ ะดวก
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตินำริตะ
ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 677
*** บริกำรเสิรฟ์ อำหำรบนเครือ่ งบินระหว่ำงเดินทำง ***
เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ

--------

หากจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบ 30 ท่าน ทางบริษทั ขอเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
ในกรณีทผ่ี โู้ ดยสำร
มีไฟล้ทเ์ ดินทำงภำยในประเทศ
หรือระหว่ำงประเทศ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับวันเดินทำงทีท่ ำ่ นได้ทำกำรจองไว้กบั ทำงบริษทั ฯ
กรุณำแจ้งให้กบั ทำงเจ้ำหน้ำทีท่ รำบ
ก่อนกำรชำระเงินค่ำตั ๋วดังกล่ำว ถ้ำเกิดข้อผิดพลำด ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรรับผิดชอบทุกกรณี

โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ :
1)
ห้องพักทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่หอ้ งพัก จะมีขนำดค่อนข้ำงเล็กกว่ำประเทศอืน่ ๆ โดยเฉพำะในเมืองใหญ่
และจะไม่มนี ้ำดื่มในห้อง
2) เมนูอำหำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ขึน้ อยูก่ บั สถำนกำรณ์ลว่ งหน้ำ เช่น รถติด, ร้ำนอำหำรปิ ด
หรือด้วยเหตุผลอืน่ ๆ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่ทำงบริษทั จะคัดสรรค์ในสิง่ ทีใ่ ห้กบั ลูกค้ำเสมอ โดยสมเหตุสมผล
3) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหำคม 2556 เป็ นต้นไป กฎหมำยเกีย่ วกับยำนพำหนะของประเทศญีป่ นุ่ มีผลบังคับกำหนดให้
รถบัสทีใ่ ช้สำหรับบริกำรนักท่องเทีย่ ว จะสำมำรถให้บริกำรได้ ตัง้ แต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวันเท่ำนัน้ (ประมำณ 12
ชัวโมง/วั
่
น)
ดังนัน้ รำยกำรท่องเทีย่ วทุกๆวัน
บริษทั จะต้องนำคณะเข้ำสูท่ พ่ี กั ในแต่ละวันไม่เกิน
20.00
น.
เพือ่ ไม่เป็ นกำรผิดกฎหมำยเกีย่ วกับยำนพำหนะของญีป่ นุ่

อัตราค่าบริการ ** ไม่มีราคาตั ๋วเด็ก **
กาหนดการเดิ นทาง
เดือนธันวาคม

06-10 กรกฎาคม 2560
10-14 สิ งหาคม 2560

ผูใ้ หญ่
อายุตา่ กว่า 12 ปี
(2-3 ท่าน/ห้อง)
ผูใ้ หญ่ 2 ท่ าน
(ผูใ้ หญ่ 1 + เด็ก 1 )
(มีเตียง)

38,900
38,900

38,900
38,900

อายุตา่ กว่า 12 ปี
ผูใ้ หญ่ 2 ท่ าน
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ ม

38,900
38,900

8,000
8,000

วิธีการชาระเงิน
- ชำระมัดจำ ท่ำนละ 15,000 บำท (หลังจำกทำกำรจอง 3 วันทำกำร)
- ค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ ชำระก่อนเดินทำง 15 วัน
อัตรานี้ รวม
 ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด เส้นทำงตำมทีร่ ะบุไว้ในโปรแกรม (ตั ๋วกรุ๊ป)
 ค่ำน้ำหนัก กระเป๋ำสัมภำระเดินทำง ตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนดแต่ละเส้นทำง โหลดใต้เครือ่ งบิน (ไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
 ค่ำธรรมเนียม น้ำมันเชือ้ เพลิงของสำยกำรบิน และภำษีสนำมบินทุกแห่ง  ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ตำมทีร่ ะบุในรำยกำร
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมทีร่ ะบุในรำยกำร (พัก 2-3 ท่ำน / ห้อง)
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ
 ค่ำพำหนะเดินทำงระหว่ำงนำเทีย่ ว ตำมทีร่ ะบุในรำยกำร
 ค่ำอำหำร และเครือ่ งดื่ม ตำมทีร่ ะบุในรำยกำร
 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในกำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท
(หมำยเหตุ:
ค่ำประกันอุบติ เิ หตุสำหรับเด็กทีม่ อี ำยุน้อยกว่ำ
2
ปี
และผูใ้ หญ่อำยุมำกกว่ำ
70
ปี
ทำงบริษทั ประกันฯจะชดใช้คำ่ สินไหมทดแทนเพียงครึง่ หนึ่งของสัญญำฯ)

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว นอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่ำอำหำร-เครือ่ งดื่ม, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำมินิบำร์
และทีวชี อ่ งพิเศษ ฯลฯ
 ค่ำทิปบริกำร สำหรับพนักงำนบริกำร เช่น ค่ำทิปคนขับรถ, ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ , ค่ำทิปพนักงำนเสิรฟ์ , พนักงำนยกกระเป๋ำ
 ค่ำธรรมเนียม น้ำมันเชือ้ เพลิง และภำษีสนำมบินทีท่ ำงสำยกำรบินอำจเรียกเก็บเพิม่ ตำมภำวะอัตรำแลกเปลีย่ น
 ค่ำภำษีต่ำง ๆ หัก ณ ทีจ่ ่ำย 3% และภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% (กรณีทล่ี กู ค้ำต้องกำรใบกำกับภำษี)
 ค่ำปรับสำหรับกระเป๋ำสัมภำระเดินทำงทีเ่ กินกว่ำทีส่ ำยกำรบินกำหนด
 ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ คนขับรถ 3,000 เยน/ท่ำน ตลอดกำรเดินทำง

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
 กรุ๊ปทีเ่ ดินทำงช่วงวันหยุด
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว
เทศกำลสำคัญ
จะไม่มกี ำรคืนเงินมัดจำ
หรือค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
หำกไม่ได้ปฏิบตั ติ ำมเงือ่ นไขต่ำงๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้
 ช่วงเทศกำลหรือวันหยุดต่อเนื่อง
ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 45 วัน ทำกำรหรือก่อนหน้ำนัน้
 กำรยกเลิกจะ ต้องแจ้งทำงบริษทั
ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วัน ทำกำรหรือก่อนหน้ำนัน้ คืนค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
 ยกเลิกกำร เดินทำงภำยใน 30 วัน
คิดค่ำใช้จ่ำย 50 เปอร์เซ็นต์ของรำคำทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกกำร เดินทำงภำยใน 15 วัน
ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมดในทุกกรณี
 ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต่ อ้ งกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปทีม่ กี ำรกำรันตีคำ่ มัดจำทีพ่ กั โดยตรง
หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ำรคืนเงินมัดจำ หรือค่ำทัวร์ทงั ้ หมดเนื่องจำกค่ำตั ๋วเป็ นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่ วบินนัน้

เงื่อนไขอื่นๆ

- รำยกำรทัวร์สำมำรถปรับเปลีย่ นกำรเดินทำงได้
ตำมควำมเหมำะสม
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
แต่ทำงบริษทั จะยังคงรักษำผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นสิง่ สำคัญ
- ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรขำยหรือไม่ขำยให้แก่ทำ่ นทีต่ อ้ งใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจำตัวบำงอย่ำง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มำก
หรือ มีเด็กอำยุ 1-2 ปี หรือ คนพิกำร หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซือ้ ทัวร์ จะต้องแจ้ง เพือ่ หำข้อตกลงร่วมกัน
เพรำะเรำคำนึงถึงควำมปลอดภัยและเพือ่ สร้ำงควำมสุขแก่คณะผูเ้ ดินทำง)
- ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ท่ำนผูเ้ ดินทำงทีม่ คี วำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศเกำหลีใต้เพือ่ ไปทำงำน
หรือเพือ่ กำรอืน่ ใดอันมิใช่กำรท่องเทีย่ ว ขอสงวนสิทธิ ์ปฏิเสธควำมรับผิดชอบค่ำเสียหำยทีเ่ กิดกับชีวติ ร่ำงกำย กำรเจ็บปว่ ย
กำรถูกทำร้ำย ควำมตำย อุบตั เิ หตุต่ำงๆ สูญหำยในทรัพย์สนิ หรืออย่ำงอืน่ กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรก่อจลำจล
กำรปฏิวตั ิ และอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม
- กรณียกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงกำรเดินทำง
ทำงบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินทัง้ หมดหรือบำงส่วนให้กบั ท่ำน
เมือ่ ท่ำนตกลงชำระเงินไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษทั ฯ
ทำงบริษทั ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่ำงๆ
ทีไ่ ด้ระบุไว้ทงั ้ หมดแล้ว
- เมือ่ ท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว
ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง
หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์
พนักงำนและตัวแทนของผูจ้ ดั
ไม่มสี ทิ ธิ ์ในกำรให้คำสัญญำใดๆ
ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั
นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจของผูจ้ ดั กำกับ
- อัตรำค่ำบริกำรคิดคำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
และรำคำตั ๋วเครือ่ งบินในปจั จุบนั
บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรปรับเปลีย่ นค่ำบริกำรในกรณีทม่ี กี ำรขึน้ รำคำค่ำตั ๋ว
เครือ่ งบิน
ภำษีเดินทำง
ค่ำประกันภัย
ค่ำธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีกำรประกำศลดค่ำเงินบำท หรืออัตรำแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทำง
- บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใดๆทัง้ สิน้
ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสดุ วิสยั ต่ำงๆ
เช่น
กำรยกเลิกหรือกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน,
อุบตั เิ หตุ,
ภัยธรรมชำติ,
กำรนัดหยุดงำน,
กำรจรำจรติดขัด
หรือสิง่ ของสูญหำยตำมสถำนทีต่ ่ำงๆ
ทีเ่ กิดขึน้ เหนืออำนำจกำรควบคุมของบริษทั ฯ
และเจ้ำหน้ำทีน่ นั ้ ๆ
ทีจ่ ะส่งผลทำให้เสียเวลำในกำรท่องเทีย่ วตำมรำยกำรทัวร์ ผูเ้ ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ไม่ว่ำในกรณีใดๆทัง้ สิน้
ทัง้ ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส ค่ำเสียควำมรูส้ กึ และค่ำใช้จ่ำยทีบ่ ริษทั จ่ำยไปแล้ว เป็ นต้น
- บริษทั ฯรับเฉพำะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทำงเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่ำนัน้
หำกท่ำนถูกเจ้ำหน้ำทีต่ รวจคนเข้ำเมืองของประเทศนัน้ ๆปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง
ด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตำมถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทำงบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินบำงส่วนหรือทัง้ หมดหำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง
ไม่ว่ำประเทศใดจนทำให้ทำ่ นไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได้ คณะทัวร์ท่ำนอืน่ ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สำมำรถรอท่ำน ณ สนำมบินได้
จำเป็ นต้องออกเดินทำงตำมโปรแกรมทีว่ ำงไว้
แต่ทำงตัวแทนบริษทั ฯจะทำหน้ำทีป่ ระสำนงำนและเจ้ำหน้ำทีจ่ ะทำกำรติดต่อและช่วยเหลือท่ำนเป็ นระยะๆ
- เนื่องจำกตั ๋วเครือ่ งบินชุดนี้เป็ นตั ๋วรำคำพิเศษ
(ตั ๋วกรุ๊ป)
ต้องเดินทำงตำมวันทีท่ ร่ี ะบุไว้บนหน้ำตั ๋วเท่ำนัน้
จึงไม่สำมำรถยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงใดๆ
ทัง้ สิน้
และถ้ำทำงบริษทั ได้ดำเนินกำรออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้วนัน้
ไม่สำมำรถยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงรำยชือ่ ผูเ้ ดินทำงได้ (ยกเว้นบำงสำยกำรบิน ทีส่ ำมำรถเปลีย่ นแปลงรำยชือ่ ผูเ้ ดินทำงได้
เมือ่ ท่ำนต้องกำรเปลีย่ นแปลงรำยชือ่ ผูเ้ ดินทำงหลังจำกออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
จะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
ทัง้ นี้จะขึน้ อยูก่ บั สำยกำรบินเท่ำนัน้ )
- บริษทั ฯทำหน้ำทีเ่ ป็ นตัวแทนในกำรเรียกร้องค่ำชดใช้จำกสำยกำรบิน,
โรงแรมหรือบริษทั ขนส่งเมือ่ เกิดกำรสูญหำยของสัมภำระระหว่ำงกำรเดินทำง

แต่จะไม่รบั ผิดชอบต่อกำรสูญหำยดังกล่ำวในระหว่ำงกำร ท่องเทีย่ วนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใดๆ ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน
ถือว่ำท่ำนสละสิทธิ ์ไม่สำมำรถเรียกร้องขอคืนค่ำบริกำรได้หำกท่ำนไม่
เดินทำงกลับพร้อมคณะทัวร์
ตั ๋วเครือ่ งบินขำกลับซึง่ ยังไม่ได้ใช้
ไม่สำมำรถนำมำขอคืนเงินได้คำ่ บริกำรที่
ท่ำนชำระกับทำงบริษทั ฯ
เป็ นกำรชำระแบบเหมำขำด
และทำงบริษทั ฯได้ชำระให้กบั บริษทั ฯ
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมำขำดเช่นกัน
ดังนัน้ หำกท่ำนมีเหตุอนั ใดทีท่ ำให้ทำ่ นไม่ได้ทอ่ งเทีย่ วพร้อมคณะตำมรำยกำร ทีร่ ะบุไว้ ท่ำนจะขอคืนค่ำบริกำรไม่ได้บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรำยกำรทัวร์ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯจะยึดถือและคำนึงถึง
ควำมปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ำส่วนมำกเป็ นสำคัญ

