
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SJT 23.1 #Re.1  TOKYO – FUKUSHIMA 



 

 

23.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบิน NOK SCOOT ใช้เครื่อง BOEING 777-200 จำนวน 415 ท่ีนั่ง 

จัดท่ีนั่งแบบ 3-4-3 

รวมน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใต้เครื่อง 20 กก./ท่าน 

(หากต้องการซื้อน้ำหนักเพ่ิม ท่านจะต้องทำการซื้อเพ่ิม) 

วนัท่ี 1 :     กรงุเทพฯ - สนามบินดอนเมือง            (-/-/-)  
                



 

 

 
 
 
 
 
02.45 น.    เหินฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XW 102 

10.25 น.        เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก 
ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภารกิจส่วนตัว
เรียบร้อยแล้ว  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน SET BOX (1) 
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ (Sensoji) วัดนี้ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความ
เคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายใน
วัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของ
วัด ที่มีช่ือว่า  “ประตูฟ้าคำรณ”    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีช่ือว่า “ถนนนากามิเซะ” ถนนช็อปปิ้งช่ือดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ
เป็นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE (ถ่ายภาพด้านนอก) คือหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี ซึ่งตั้งอยู่ใจ
กลางของ Sumida City Ward ไม่ไกลจากวัดอาซากุสะมากนักแบบเดินมาก็ยังไหว ซึ่งเป็นหอที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่และยังเป็น
เหมือนแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโตเกียวเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเพราะความสูงของตึกที่ท้าชนทุกตึกด้วยความสูงมากถึง 

เท่ียวบินขาไป     XW 102   เวลา 02.45 น. - 10.25 น.   
เท่ียวบินขากลบั  XW 101   เวลา 13.55 น. - 19.10 น. 

วนัท่ี 2 :     สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วดัอาซากสุะ - ถนนนากามิเซะ - ถ่ายรปูหอคอยโตเกียวสกายทรี

    (-/SB/D)  กนัดัม้โอไดบะ – ห้างไดเวอรซิ์ต้ี – เมืองยามานาชิ - แช่น ้าแร่ออนเซน็ธรรมชาติ 

            



634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองข้ัน โดยช้ันแรกสูง 350 เมตร และช้ันบนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวย
ที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา โดยได้รับการยอมรับให้โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ที่กิน
เที่ยวช็อปปิ้งอยู่ในตึกแห่งนี้ครบครันรวมทั้งยังมีอควอเรียมอยู่ในนั้นอีกด้ว 
ฃฃฃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านข้ึนรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (ODAIBA) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงต่างๆในอ่าวโตเกียว 

นอกจากมีสถาปัตยกรรมทีส่วยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว อิสระให้

ท่านได้เก็บภาพประทับใจกับ เจ้าหุ่นยนต์กันดั้มขนาดใหญ่ยักษ์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว เปิด

บริการในปี 2012 ภายใต้แนวคิด "เมืองแห่งโลกมายา" ห้างสรรพสินค้าที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กของย่านโอไดบะ ทั้ง 7 ช้ัน มีร้าน

เสื้อผ้าที่มีช่ือเสียงจากอเมริกา, แบรนด์แฟช่ันหรูหรา, ร้านขายของญี่ปุ่นและแหล่งบันเทิง แต่ที่เด่นสุดคือส่วนนิทรรศการเล็กๆอยู่บน

ช้ัน 7 ให้คนที่ช่ืนชอบการ์ตูนกันดั้มเป็นพิเศษได้มาช่ืนชม 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองยามานาชิ ดินแดนแหง่ "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายเนือ่งจากล้อมรอบด้วยภูเขา 
นอกจากนี้ในบรรดาสถานทีท่่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของยามานาชิก็มีเมืองน้ำพุรอ้นออนเซ็น  
ค่ำ  รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)  

 นำท ่ าน เข ้าส ู ่ท ี ่ พ ัก  ณ โรงแรม JIRAGONNO FUJI NO YAKATA  หรือเทียบเท่า 



หลังเดินท่านสู่ที่พักอิสระให้ท่านได้       แช่น้ำแรอ่อนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต
และให้ผิวพรรณสวย (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ช่ัวโมง)  
 

 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)   

เดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเทน ลานสกีฟูจิเทนตั้งอยู่บนฐานทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบฟูจิทั้งห้าและบนฐานทางตอนใต้ 

เป็นอีกหนึ่งลานสกีที่ไปเช้าเย็นกลับโตเกียวได้สบาย ท่านที่อยากชมวิวดีๆของภูเขาไฟฟูจินี่รับรองว่าไม่ผิดหวังเพราะสกรีีสอร์ทแหง่นี้

มีจุดสูงสุด สูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ต่ำสุดสูง 1,300 เมตร ความลาดชันสูงสุด 32 องศานับว่าระดับที่เหมาะสำหรับเลน่สกี

มากๆ ระยะทางยาวที่สุด 1,500 เมตรที่นั่งให้บริการทั้งหมด 4 ที่นั่ง ที่สำคัญเส้นทางให้เลือกเล่นทั้งหมด 7 เส้นทาง สำหรับคนเล่น

ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาเลย เพราะบริเวณรีสอร์ทมีพื้นที่ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นสกีในระยะ 500 เมตรแรกจะมีความลาดชันต่ำ และไต่

ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ รวมถึงพื้นที่สวนขนาดใหญ่สำหรับเด็กเล็ก สามารถเล่นรถเลื่ อน หรือเรียนรู้การเล่นสกีขั้นต้น (ราคานี้ไม่รวม

อุปกรณ์การเล่นสกี อุปกรณ์ต่างๆ และค่าขึ้นกระเช้า ประมาณ 3 ,000 เยน หากท่านลูกค้าสนใจกรุณาติดต่อไกด์หรือหัวหน้า

ทัวร์ท่ีเดินทางไปกับทัวร์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เป็นตัวแทนของการส่งข้อความไปถึงทุกคนให้รับรู้ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและการระเบิดของ

ภูเขาไฟภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหวห้องแสดงเหตุการหลงัแผน่ดินไหว 

ห้องจำลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆและโซนช๊อปปิ้งสินค้างานฝีมือ

ญี่ปุ่นต่างๆเช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและของฝากอีกมากมาย เยี่ยมชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก หรือ หมู่บ้านน้ำใส 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะมากๆกบัสายธรรมชาติเพราะที่นี่ลอ้มรอบไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบรูณ์กับวิวที่สวยงามมากๆ สาเหตุที่

ทำให้ที่นี่โด่งดังมาจากความใสของน้ำที่บอกได้เลยว่าบ่อน้ำของที่นี่นั้น น้ำใส ไหลเย็น เห็นตัวปลาของจริง ว่ากันว่าในอดีตที่นี่คือเป็น

ทะเลสาบขนาดยักษ์ชื่อว่า ทะเลสาบอุทสึโกะ เมื่อเวลาผ่านไปน้ำในทะเลสาบแห่งนี้ก็เริ่มลดน้อยลงจนกลายเป็นแอ่งกระทะ เมื่อ

น้ำแข็งจากภูเขาไฟฟูจิละลายและซึมลงสู่ใต้ดินจนผ่านมาถึง 80 ปี ก็เริ่มมีน้ำผุดข้ึนมาตามรอยแยกของหินจนกระทั่งกลายเป็นบ่อน้ำ

ผุดทั้ง 8 บ่อ ในหมู่บ้าน ซึ่งชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน้ำในหมู่บ้านแห่งนี้น้ันเป็นน้ำสะอาดและมีความศักดิ์สิทธ์ิ หากใครได้ด่ืมน้ำก็จะมีอายุที่ยืน

ยาวปราศจากโรคภัยหรือท่านใดอยากจะเอาน้ำกลับไปฝากเพื่อนๆ หรือญาติพี่น้องเป็นที่ระลึก ภายในบริเวณก็มีขวดขายให้สามารถ

ตักกลับบ้านได้ตามอัธยาศัย 

วนัท่ี 3 :    ลานสกีฟูจิเทน – พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮกัไก - เมืองฟุกชิุมะ - หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ   

(B/L/-)        

เทศกาลคามาครุะหิมะประดบัไฟสดุโรแมนติก - แช่น ้าแร่ออนเซน็ธรรมชาติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิมะ (FUKUSHIMA) ดินแดนแห่งธรรมชาติ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่

โทโฮคุแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ และใบไม้เปลี่ยนสี นำท่าน
เยี่ยมชม หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (OUCHI JUKU) ชมบ้านโบราณอดีตเเมืองสำคัญในยุคเอโดะ ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้าน
ชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงราย ในอดีตสมัยเอโดะการคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือน
แหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เมื่อ พ.ศ.2524 
หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการข้ึนทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลงัในโออจุิ 
จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที ่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื ้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื ่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จากนั้นนำท่านสัมผัสความงามแสนโรแมนติกในฤดูหนาวของกับ เทศกาลคามาคุระ (YOKOTE KAMAKURA SNOW FESTIVAL) 

เมืองโยะโคะเตะแห่งจงัหวัดอะกิตะได้แปลงโฉมมาเป็นดินแดนแห่งเทพนิยาย มีสิ่งก่อสร้างทีดู่คล้ายกับอิกล ูหรือบา้นน้ำแข็งของเอสกโิม

อยู่เกลื่อนเมือง เป็นงานเทศกาลที่มีประวัติอันยาวนานถึง 400 ปี บ้านหิมะเหล่าน้ีมีช่ือว่า คะมะคุระ และก่อสร้างข้ึนในพื้นที่ต่างๆทั่ว

เมือง เมื่อพระอาทิตย์ลาลับฟ้าเทียนจะถูกจุดขึ้นภายในกระท่อมหิมะส่องสว่างไปทั่วทั้งบริเวณ ว่ากันว่าเป็นการบูชาขอบคุณเทพเจ้า

แห่งสายน้ำเพื่อขอพรน้ำบริสุทธ์ิจำนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และจพมีชาวบ้านคอยต้อนรับผู้มาเยือนเข้าสู่บ้านหิมะและให้บริการขนมโมจิและอะมะสะเกะหรือสาเกหวาน ในบ้านคะมะคุระแต่ละ

หลังจะมีศาลเจ้าหิมะเล็กๆ เพื่อเป็นที่สิงสถิตย์ของเทพเจ้าท้องถิ่น ในเวลาต่อมาได้กลายมาเป็นเทศกาลเป็นการขอพรให้ประสบ

ความสำเร็จและความปลอดภัย 

*** ในกรณีท่ีมีการยกเลิกเทศกาลดังกล่าวทางบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์โดยจะนำท่านไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน

แทน*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ      เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคำ่ตามอัธยาศยั 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม APA HOTEL FUKUSHIMA หรือเทียบเท่า 
หลังรับประทานอาหารให้ทา่น ได้      แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียน
โลหิตและให้ผิวพรรณสวย(แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ช่ัวโมง)  



 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)   

นำท่านเดินทางสู่ หน้าผาโทโนะเฮทสึริ (TONOHETSURI) หรือ หน้าผาล้านปี เป็นหน้าผาเลียบลำธารประมาณ 100 เมตร ที่มีหินใน
รูปลักษณะแปลกๆที่เกิดขึ้นจากการได้รับการกัดเซาะของกระแสน้ำ ลมและฝน เป็นเวลานานนับล้านปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม ช่ือ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถ่ินของไอสึ แปลว่า หน้าผา และด้วยรูปร่างหน้าตาของหน้าผาชันๆที่ดูคล้ายกับเจดีย์ จึงเป็นที่มา
ของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หน้าผารูปเจดีย์ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิออนเซ็น เป็นเมืองตากอากาศออนเซ็นเล็กๆ ที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัดฟูกุชิมะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์!! อิสระเพลิดเพลินกับการแช่เท้าผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซ็นเท้าที่ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น (YUNOKAMI 
ONSEN STATION) นอกจากจะเป็นแหล่งออนเซนช้ันดีแห่งหนึ่งแล้ว ยังมีช่ือเสียงด้านการเป็นจุดชมซากุระที่สวยงามของเมืองนี้ด้วย 
เพราะจะเห็นต้นซากุระออกดอกบานเรียงตัวไปกับทางรถไฟ โดยมีสถานีรถไฟแบบญี่ปุ่นโบราณพร้อมภูเขาเป็นฉากหลัง ตัวสถานีรถไฟ 
เองก็น่าสนใจไม่น้อย เพราะเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่นที่มีอาคาร  สถานีทำจากหลังคาแบบญี่ปุ่นโบ ราณ สถานีแห่งนี้ 
ให้บริการออนเซ็นได้ฟรีระหว่างที่รอรถไฟอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 4 :    หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยโูนคามิ – ออนเซน็เท้า - โตเกียว - Duty Free - ช้อปป้ิงชินจูก ุ 
(B/-/-)        



นำท่านขึ้นนรถโค้ชเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เป็นเมืองที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวไม่ขาดสาย  
เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งช้ันนำในโตเกียว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีท่ี  DUTY FREE และ อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ คือ ย่านรวมเสน่ห์ทุกอย่างโดยเปน็ทั้งแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งรวม
ร้านกินดื่มและร้านอาหารทุกระดับ และแหล่งท่องเที่ยวข้ึนช่ือในแห่งเดียวกัน ทุกท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด 
ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่าง ๆ กันที่ร้าน 
MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้ ,กันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าและสินค้าอื่นหรือให้ท่านได้
สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิเช่น LOUIS VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ 
COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื ้อรองเท ้าหลากหลายแบรนด์ด ัง อาทิ NIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, 
REEBOK ฯลฯ ได้ท่ีร้าน ABC MAR   
เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)   
อิสระช้อปปิ้ง อิออนมอลล์ คือห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม สินค้าซักกะ (zakka) เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆตลอดจนสินค้าประเภทอาหารและมีบริการกลอ่งสำหรับแพ็คให้
ฟรีด้วย เรียกว่ามีบริการอำนวยความสะดวกให้กับนักช้อปจากต่างประเทศอย่างครบครันเลยทีเดียว 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 5 :    อิออนมอล ์- สนามบินนาริตะ  - สนามบินดอนเมือง              (B/-/-)        



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างรอข้ึนเครื่องให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน 

13.55 น.    เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT  เที่ยวบินที่ XW 101 

19.10 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 

 

 

 

 

** หากท่านท่ีต้องออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ี 

ก่อนทำการ  เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน ** 

อัตราค่าบริการ 

 
*** จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว 11,990 *** 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่าน 

พักเด่ียวเพ่ิม 

(ราคาต่อท่าน) 
อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด - ตำ่สุด 

เดือน กุมภาพันธ์ 2563 - เดือน มีนาคม 2563 

11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 19,777  18,777 7,900 10℃ - 1℃ 

25 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 19,777  18,777 7,900  12℃ - 2℃ 

17 - 21 มีนาคม 2563 19,777  7,900  14℃ - 2℃ 

**หมายเหตุ : โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการปรบัเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศการจราจร, การเมือง, สายการบินและฤดูกาล 

 



การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถา้ผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกลา่วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 

* ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  7,990 บาท * 
**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ให้คิดเป็นผู้ใหญ่ (นับวันเกิดจากวันท่ีกลับจากญีปุ่่น)** 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไมร่วมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 1,600 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
 
 
 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเง่ือนไขของสายการบิน 

2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป – กลบั ช้ันประหยัด  เส้นทางตามทีร่ะบุไว้ในโปรแกรม  (ตั๋วกรุ๊ป)  

ท่ีนั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมส่ามารถเลือกระบุที่นั่งได้ ยกเว้นการซื้อท่ีนั่งเพ่ิม 

◼ ซื้อท่ีนั่งเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่นั่ง พรอ้มชำระค่าที่นัง่ได้ดังนี้ 

- ท่ีนั่งชั้น ScootBiz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10วัน 

- ท่ีนั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง10วัน มีค่าใช้จ่ายและเง่ือนไข ดังนี ้

 

โซน แถวท่ี ประเภทท่ีนั่ง Seat Pitch ราคาต่อท่านต่อเท่ียว 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 2,000 บาท 
โซนเงียบ 22-25 Super มากกว่า 35 นิ้ว 1,500 บาท 
โซนหน้า 31 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 1,700 บาท 
โซนหน้า 32-34 Super มากกว่า 35 นิ้ว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 1,700 บาท 
โซนหลัง 62-63 71-74 Super มากกว่า 35 นิ้ว 1,200 บาท 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆทัง้ส้ิน 

โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัรท์ุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงค์

เพื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่น* 

ดงัต่อไปนี้ 

1. ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัร์จดัเตรยีมให้ 
2. สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกิดขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็นต้น) 

3. ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่น ๆ) ทางทวัร์จดัเตรยีมให้ 
4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัร์จดัเตรยีมให ้



*Stretch Seat 
-ไม่อนุญาตให้เด็ก ทารก ผู้สูงอายุเกิน 65 ปีและผู้พิการนัง่ 
-โซนเงียบไม่อนุญาตให้เด็กนั่ง  
 
 ค่าน้ำหนกั กระเป๋าสัมภาระเดินทางโหลดใต้ท้องเครือ่ง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง  (ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
เท่านั้น) ถือข้ึนเครือ่งได้ (ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรมั)  
(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพยส์ินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯ
ไม่สามารถรับผิดชอบได้) 
◼ ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิม่สายการบิน Nok Scoot(XW) (แจ้งอย่างช้าก่อนเดินทาง10วัน) มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(ราคาต่อท่าน ต่อเที่ยว) 
เพิ่ม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพิ่ม 20กก.1,300 บาท/เพิ่ม 30กก.2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจ่ำกัดจำนวนช้ินในการโหลด แต่กฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบนน.สงูสุดได้ 32กก./ช้ิน 
 ค่าธรรมเนียม น้ำมันเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง    
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)      
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ    
 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรบั

เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  
(กรณีส่งจอยหน้าร้าน) 

 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนัก  
ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า    ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ทำวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , 
ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
  ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,600 บาท/ท่าน/ทริป 
  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 
 
 

 

ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมทิป พนักงานขบัรถ,  ไกดท้์องถ่ิน  และหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย 

ค่าทิป จ านวน 1,600 บาท  *กรณุายื่นค่าทิปให้กบัหวัหน้าทวัรท่ี์สนามบิน (วนัแรก) * 

 

 



วิธีการชำระเงิน  

1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและสง่หลักฐานการโอนเงินใหเ้จ้าหน้าทีท่ี่ดูแล
เส้นทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจำแล้วเท่านั้น 
2. สง่สำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ทีเ่ดินทาง (ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน)  
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทกุครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
การชำระคา่ทัวร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรยีกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อน
กำหนดเนื่องจากทางบรษิัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  

 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจ้งยกเลกิการจองกับทางบริษัทเป็น
ลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบ
อำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่าง ๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงิน
เข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ  
ยกเลิกการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการ คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว  
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริง
จากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 
 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจำท่ีพักโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ 

CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ท้ังหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคง

รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ 

- บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น  หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ 

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผดิชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทาง



ต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ  รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทาง

ตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะ ๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ  เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้า

ของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนือ

อำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่นั้น ๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถ

เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น  

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตก

ลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจง้

ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ทา่น แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจรงิ  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของ

ประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า) 

- อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

ค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท 

หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับข้ึนในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 

- เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าต๋ัวเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก

หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

- รายช่ือผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้

เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะข้ึนอยู่กับสายการบินเท่านั้น) 

- บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของสัมภาระ

ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยัง

ไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับ

บริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ 

ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ทาง

บริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 

 

 

 

  

 

โปรดอ่านขอ้มูลทัง้หมดในรายการทวัรโ์ดยละเอียด  

หากมีขอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุครัง้ 



 

 

 



 


