
 
 
 
 
 
 

 
 

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

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบนิได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 



 
วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู)                                                                                                                       (–/–/–) 
21.30  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน PEACH AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความ
สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนออกเดนิทาง  
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว์ พชื ผกั ผลไม้ เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

 

วนัท่ี 2 สนามบินคนัไซ – วดัคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ – อิออนมอลล์                                                (–/L/–) 
01.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบนิ PEACH AIR 

เที่ยวบนิที่ MM092 
08.55 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้องถิ่นเรว็กว่าเมืองไทย

ประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบร้อย  
 น าท่านเดนิทางสู่ วดัคิโยมิสึ (KIYOMIZU TEMPLE) หรอืวดัน ้าใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมท่ีอนซุงวางเรียงซ้อน
กนัตามแนวนอนตัง้จากพื้นดนิขึ้นมารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสกัตวั ใช้วธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืน
เรอืนไทย วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดษิฐานของเทพเอปิส ึ เทพเจ้า
แห่งความร ่ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธสิตัว์อวโลกิเตศวร, จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวย
ที่สุดในกรุงเกียวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกียวโตได้งดงาม พร้อมกบัวหิารของวดัคโิยมสิึ และเชญิดื่ม
น ้าศักดิส์ิทธิส์ามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย -
หล่อ สายสาม แขง็แรง  

 
เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เซตอาหารญี่ปุ่น 



 น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) เป็นศาลเจ้าในศาสนาชนิโต ตัง้อยู่ทางตอน
ใต้ของเกียวโต ศาลเจ้าแห่งนี้มชีื่อเสยีงจากเสาโทรอิิ สแีดงจ านวนนับพนั ซึ่งตัง้เรยีงกนัเป็นอุโมงค์เส้นทางเดิน
อยู่บรเิวณหลงัอาคารหลกั เส้นทางนี้จะตรงไปยงัป่าในหุบเขาอินาร ิ (MOUNT INARI) อนัศกัดิส์ทิธิซ์ึ่งมคีวามสูง 
233 เมตร และเป็นอาณาบรเิวณส่วนหนึ่งของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชมิ ิ อินารเิป็นศาลเจ้าที่ส าคญัที่สุดในหมู่ศาลเจ้า
จ านวนนับพนัที่สกัการะเทพอินาริ ( INARI) ซึ่งเป็นเทพผู้รักษาข้าว ตามความเชื่อของศาสนาชนิโต เชื่อกันว่า
สุนัขจิ้งจอกนัน้เป็นผู้น าสารของอินาร ิดงันัน้คุณจะสามารถพบเหน็รูปป้ันสุนัขจิ้งจอกได้ทัว่ไปในอาณาบริเวณศา
สนสถานแห่งนี้ ศาลเจ้าฟุชมิ ิอินาร ิมมีาตัง้แต่สมยัโบราณ ก่อนการก่อตัง้เกียวโตเป็นเมอืงหลวงในปี 794  

 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ อิออน มอลล์ เพื่อให้ท่านได้จบัจ่ายใช้ส่อย ซื้อของใช้และอาหารก่อนเขา้ที่พกั โดยภายใน
เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญ่ีปุ่ น มี
ร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน  

ค า่          อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพกั  TOYOKOINN GIFUHASHIMA หรือเทียบเท่า 
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (RYOKAIZAN YOKOKURA-JI TEMPLE) ตัง้อยู่ในหุบเขาของ
จงัหวดักิฟุ ประเทศญ่ีปุ่น ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวฒันธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 
1995 ภายในหมู่บ้านแห่งนี้มวีวิทวิทศัน์ที่สวยงาม บ้านแต่ละหลงัเป็นบ้านสไตล์ญ่ีปุ่นแบบดัง้เดมิ ที่หลงัคาบ้าน
เป็นแนวสโลปคล้ายๆ กบัมอืคนที่ก าลงัพนมมอือยู่ หลงัคาสร้างจากคานไม้ที่แข็ง แรง จงึทนทานต่อหมิะในฤดู
หนาวได้อย่างด ีแถมมห้ีองใต้หลงัคาที่กว้างขวางส าหรบัเอาไว้เลี้ยงหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่
มอีาชพีเกษตรกร ท านา เลี้ยงไหม เสรมิด้วยการท่องเที่ยวแบบพอเพยีงเป็นหลกั 

วนัท่ี 3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ                                                     (B/L/D)                                                         



 
เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู หมูย่างใบโอบะ 

หมูย่างร้อนๆบนใบโอบะ หรือ ใบแมกโนเลียเป็นใบขนาดใหญ่ปลูกกันมากท่ีเมืองฮิดะ จังหวัดกิฟุ  
ประเทศญี่ปุ่น กล่ินของใบจะท าให้อาหารมีรสชาติท่ีประณีตอร่อย และด้วยกล่ินพิเศษเฉพาะของใบ
โอบะท าให้หมูมีรสชาติหอมอร่อยย่ิงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า(TAKAYAMA) เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียม
ประเพณียุคเอโดะเขา้ด้วยกนั ตัง้อยู่บรเิวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักิฟุ จากนัน้น าท่านเดนิชม 
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ  ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านใน
สมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลอืกซื้อของที่ระลกึพื้นเมอืงและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอนัน่าประทับใจ ไม่
ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมโิสะชริุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนญ่ีปุ่นโบราณสมยัก่อน (ไม่
รวมค่าเข้าชมท่ีว่าการอ าเภอเก่า) 



 
ค า่          บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร   
ท่ีพกั  SHIRAKABAKO KOGEN HOTEL, NAGANO หรือเทียบเท่า 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ มตัสึโมโต้ ตัง้อยู่ตอนกลางของจงัหวดันากาโน่ซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัโอลิมปิก
ฤดูหนาวปี 1998มัตสึโมโต้ตัง้อยู่บริเวณเชงิเขาของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่ น จึงท าให้เมืองทัง้เมอืงถูกโอบล้อมไป
ด้วยภูเขาน้อยใหญ่ใจกลางประเทศญ่ีปุ่น น าท่านชม ปราสาทมตัสึโมโต้ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ
ญ่ีปุ่น เป็นหนึ่งในห้าปราสาทในญ่ีปุ่นที่ถูกก าหนดให้เป็นสมบตัิประจ าชาติ ตวัปราสาทสร้างขึ้นด้วยไม้โดยไม่ใช้
ตะปูแม้แต่ตวัเดยีว หอคอยกลางปราสาทเคยใช้เป็นที่ส าหรบัระวงัภยั ป้อมหอคอยและตวัปราสาทมัตสโึมโต้ถูก
สร้างขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2135 ขา้งในตวัปราสาทมีขัน้บนัไดสูงชนัและเพดานที่ไม่สูงมากนัก ตามแนวทางเดินจัด
แสดงวสัดุเครื่องใช้ทางประวัติศาสตร์ เช่น ชุดเกราะซามูไรสมัยเซ็นโกกุ ปืนคาบศลิาและอาวุธที่เคยใช้สู้รบใน
สมัยก่อน หน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้แคบๆ มีช่องส าหรับยิงปืนและยิงลูกธนู สามารถเพลิดเพลนิกับทัศนียภาพ
ของเทอืกเขาแอลป์ญ่ีปุ่นและเมอืงมตัสโึมโต้ได้จากชัน้บนสุดของปราสาท(ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาท) 

 
เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดนิทางชม หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (IYASHI NO SATO VILLAGE) ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้าน

เกษตรกรรมบนชายฝัง่ทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(LAKE SAIKO) ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่ นพัดถล่มในปี 1966 
จนกระทัง่ต่อมาอีก 40 ปีได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดัง้เดิม และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ งให้
ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดัง้เดิมภายในหมู่บ้าน 
ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลงัคาเรอืน ที่ได้รบัการดดัแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร พพิธิภณัฑ์ และแกลเลอรี่ 

วนัท่ี 4 ปราสาทมตัสึโมโต้ –หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ - หมู่บ้านน ้าใสโอชิโนะฮคัไค                           (B/L/D)                                                                                                                              



ซึ่งแต่ละหลงัก็จะมคีวามเชี่ยวชาญในงานฝีมอืดัง้เดมิที่ต่างกนั เช่น เครื่องป้ันดนิเผา ธูป และผ้าทอ หรอือาจเข้า
ร่วมทดลองผลติกระดาษวาช ิถ่านชาร์โคล และบะหมี่โซบะด้วย (**รายการนี้ไม่รวมค่าเช่าชุดกิโมโน**) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในบริเวณ

ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ด้วยวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นโบราณ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจสิูง
ตระหง่าน และสายน ้าบรสิุทธิท์ี่เกิดจากหมิะบนยอดภูเขาไฟฟูจลิะลายและไหลลงมารวมกนั 

 
ค า่          บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปูทานได้ไม่อัน้ 
ท่ีพกั HOTEL JUST ONE FUJI OYAMA หรือเทียบเท่า 

เช้า    บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่เรารู้จักกันทัว่ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตัง้อยู่

ระหว่าง จ.ชซิึโอกะ และ จ.ยามานาช ิ ภูเขาที่มคีวามสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3 ,776 เมตร ภูเขาที่มชีื่อเสียง
และเป็นที่รู้จกัไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสญัลกัษณ์

วนัท่ี 5 ภเูขาไฟฟูจิ ชัน้5 – พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว – FLOWER GARDEN LAKE HAMANA – ซากาเอะ (B/L/–)                                                                                                                                    



หนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญ่ีปุ่ นในตลอดทุก
ฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจ ิได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมอีกด้วย  น าท่านเดนิทางขึ้นสู่ ภเูขาไฟฟูจิ ชัน้ท่ี 5  (ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึ้น ในกรณีที่
อากาศไม่เอื้ออ านวย หรอื ทางขึ้นปิด โดยเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็นผู้พจิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ กรณีที่
ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบรษัิทได้ช าระค่าใช้จ่าย
ทัง้หมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว)  ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิว
โดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิ และสมัผสักบัอากาศที่บริสุทธิ ์ เยน็สบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
เก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย
บรรยากาศได้อีกด้วย 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ 

และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดนิไหวที่
เกิดขึ้นในประเทศญ่ีปุ่น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติที่ประเทศญ่ีปุ่นไม่สามารถ
หลกีเลี่ยงได้นี้ ให้ท่านอิสระเลอืกซื้อของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนู บุฟเฟ่ต์ YAKINIKU 
 น าท่านเข้าชม สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ HAMAMATSU FLOWER PARK แห่งนี้  มีพื้นที่รวม 

300,000 ตารางเมตร ปลูกพชืกว่า 3,000 ชนิดเป็นจ านวนมากถึง 100,000 ต้น ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถแวะ
มาชื่นชมสวนดอกไม้แห่งนี้ได้ทัง้สี่ฤดู ช่วงเดอืนมนีาคม สวนแห่งนี้เต็มไปด้วยความรื่นรมย์ของฤดูใบไม้ผล ิ ทวิ
ลปิหลากสสีนัเบ่งบานต้อนรบันักท่องเที่ยว ทัง้ยงัดอกซากุระ ดอกไม้ขึ้นชื่นแห่งประเทศญ่ีปุ่นก็ออกดอกบานสวย
แข่งขนัใหญ่ สวนแห่งนี้เป็นสถานที่ชมซากุระที่โด่งดงัมากแห่งหนึ่งของเมอืงฮามามทัส ึ จงัหวดัชซิุโอกะ ที่นี่เปิด
ให้เขา้ชมทัง้ตอนกลางวนั และตอนกลางคนื ตอนกลางคนืจะประดบัไฟสวยงาม ได้บรรยากาศไปอีกแบบ ที่นี่มี
ซากุระพันธุ์หายากที่ชมได้แค่ที่นี่ **ความสวยงามของดอกไม้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ถ้าไม่บาน จะน าพาท่าน
ความงามทะเลสาบฮามานาโกะแทน ** 



 
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ซากาเอะ หนึ่งในย่านท่องเที่ยวและแหล่งช้อปป้ิงส าคัญของเมอืงนาโกย่า ซึ่งประกอบไป
ด้วยแลนด์มาร์คที่ส าคญัของเมือง ได้แก่ หอคอยนาโกย่าทีวทีาวเวอร์ (NAGOYA TV TOWER) และ โอเอซิส 
21 (OASIS 21) อาคารที่มรีูปทรงเหมอืนยานอวกาศ นอกจากนัน้แล้ว ในย่านซากาเอะยงัมศีูนย์การค้า ร้านขาย
สนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนม และร้านอาหารหลากหลายร้าน รวมถึงร้านขายสนิค้าลดราคายอดนิยมของนักท่องเที่ยว  

ค า่          อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
ท่ีพกั  UENO FLEX HOTEL หรือเทียบเท่า 

เช้า   บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มรี้านค้า
เก่าแก่ปะปนไปกบัร้านค้าอนัทนัสมยั และสนิค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรบัเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็น
ย่านแสงส ีและบนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทัง้ยงัมรี้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย สญัลกัษณ์เด่น
ของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ  กูลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมชื่อดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง 

 
เท่ียง อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

วนัท่ี 6 ย่านชินไซบาชิ – ริงก ุเอาท์เลท็ – สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู)                             (B/–/–)                                                                                                                                                                     



น าท่านเดินทางสู่  ริงกุ เอาท์เล็ท (RINKU OUTLET) แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ใกล้กับสนามบินคันไซ ให้ท่าน
เพลิดเพลนิกับการเลอืกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสนิค้าดีราคาพเิศษ อาทิ เครื่องส าอาง , 
เครื่องประดบั, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสนิค้าแบรนด์ญ่ีปุ่นโก
อินเตอร์มากมายกับคอลเลคชัน่เสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY,  DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ พร้อมทัง้เลอืกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 
TUMI, GAP, ARMANI ฯลฯ หรือจะเลือกดู เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอ ย่าง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, 
HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซื้อสนิค้าส าหรบัคุณหนู  AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, MIKI HOUSE และ
สนิค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลอืกช้อปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญี่ปุ่น 

19.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ 
MM091 

00.10  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
เพ่ิมอตัรา 
ท่านละ 

04-09 เมษายน 2566 49,999 49,999 8,500 
05-10 เมษายน 2566 49,999 49,999 8,500 

12-17 เมษายน 2566 58,999 58,999 8,500 
13-18 เมษายน 2566 57,999 57,999 8,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 24,500 บาท 
** ไม่มีราคาเด็ก ส าหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีที่นัง่บนเคร่ืองบิน)** 

 
ข้อส าคญั  



- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่สนามบนิ ในวนัเช็คอิน  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต ่ากว่า 20 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตียงจะขึ้นอยู่กบันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)  กรณีท่ีห้อง TRP เต็ม 
ทางบริษัทอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพักส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้อง
ช าระค่าห้องพกัเดี่ยว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 
บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น รถ
บสัน าเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เครื่องส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ ทางบรษัิทของสงวนสิทธิ ์
ในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิที่เกิดขึ้นกบัผู้เดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบนิได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
- รถรบัส่งน าเที่ยวตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- หวัหน้าทวัร์น าเที่ยวตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตียงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรอื กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอ



สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน 
เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพกัเดี่ยวตามที่ระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชวีติ
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษัิทประกนัภยั  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบาร์ในห้องพกั(ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านที่ทานเจ มงัสวริตัิ หรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าวซี่าส าหรบัพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้าม)ี โดยผู้เดนิทางต้องท าการยื่นเองเท่านัน้ 
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง วคัซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดนิทางด้วยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ทที่ใช้บนิ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบนิเป็นผู้ก าหนด 
- ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิ่มเติม หากสายการบนิมกีารเก็บภาษีน ้ามนัเพิ่ม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ ์

ในการเรยีกเก็บลูกค้า 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่สนามบนิ ในวนัเช็คอิน 

- คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่า 
- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- กรณีท่ีไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ที่มผีลเป็นลบ ต้องตรวจก่อน

เดินทางไม่เกิน 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญ่ีปุ่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลให้กบัทางบริษัท กรณี
เป็นบวกหรือติดโควดิต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อท าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บ
เครดิตการเดนิทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบรษัิทคู่ค้า และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้             แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 30,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มคีวิรอ (WAITING 

https://bit.ly/3NVFrkV


LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด  ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านัน้  
**กรุณาส่งส าเนาพาสสปอร์ตและ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท** 

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัท
ก าหนด ทางบรษัิทจะถือว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคืนเงนิมดัจ าให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดนิทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรยีกเก็บค่าทวัร์เต็มจ านวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ *ในกรณีที่วนัเดนิทางตรง

กบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน 40 วนั*  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัร์ที่ช าระแล้วทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพเีรยีดถัดไปให้กบัลูกค้า 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษัิทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ ์
ในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวันเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิ้น 
 

หมายเหตุ  
- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน
จ าเป็นต้องมาถึงสนามบนิเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสยีหายใดๆ
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทัง้สิ้น   

- กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออก
บตัรโดยสาร 



- หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบร้อยแล้ว ทางบรษัิทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเดี่ยวตามที่ระบุ 

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสตัว์ หรอื แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ 
- บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าช้าของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาติ การเมอืง จลาจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษัิท  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกร้องค่าบรกิารคนืได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการตดัสนิใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง 
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามที่ท่านต้องการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับ
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแล้ว 

- หากมสีถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บรกิารได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่
จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์ให้กบัทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 


