
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  IAW-NRTXK-JP06 GOOD 4D3N OCT18-XJ-W15 

เดนิทางวนัที ่20 – 23 ตุลาคม 2561
จ านวน 4 วนั 3 คนื 

02.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบนิ Thai Air Asia X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยให้
การตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระเชค็อนิ 

05.05 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศญีปุ่น่ โดย สายการบนิ Thai Air Asia X  เทีย่วบนิที ่XJ 602 
 (พเิศษ !! ส าหรบัคณะน้ี บรกิาร Snack Box ทา่นละ่ 1 ชุด) 

20 ต.ค. 61    กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) – ทา่อากาศยานนารติะ - มหานครโตเกยีว - โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติี ้   
                  บุฟเฟต่ข์าป ู+ ออนเซน็                                                                              (-/-/D) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0yLPB5craAhUMQY8KHXLtCa8QjRx6BAgAEAU&url=http://www.japan-tourist-guide.com/odaiba-tokyo.php&psig=AOvVaw39tEJyo_vaszMKiaePxIkI&ust=1524380359281156
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkvIDZ5craAhXFqI8KHfdNBWIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g1165980-d1992574-i161315967-Mt_Fuji_5th_Station-Narusawa_mura_Minamitsuru_gun_Yamanashi_Prefecture_.html&psig=AOvVaw0QOtf7qVZTfGIq2u6fwhGe&ust=1524380408123662
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGhej85craAhUDMI8KHTDEARQQjRx6BAgAEAU&url=http://zekkeijapan.com/spot/index/385/?language%3Den&psig=AOvVaw2jjrrkNqbnINbobNjaSnEr&ust=1524380484930797
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9-cWy5sraAhUIrI8KHZBYCGEQjRx6BAgAEAU&url=http://benesse.jp/contents/history/sensouji/&psig=AOvVaw2pqABBU6bxJanVEbs956LZ&ust=1524380531985667
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFtJXL5sraAhWJP48KHc3ACUQQjRx6BAgAEAU&url=https://blogs.saphana.com/2015/06/10/culture-innovation/&psig=AOvVaw2VzGDyhnnXG3eiOsQZKL6Z&ust=1524380644844393
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr16br5sraAhXFYo8KHTy1DNQQjRx6BAgAEAU&url=https://www.chill.co.th/japan/tour.php?pid%3D1156;&psig=AOvVaw26yULJMd-DheSYKNgI3J3C&ust=1524380705704269
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13.10 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ ประเทศญี่ปุน่ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ไทย 2 ชม. กรุณา
ปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนดัหมาย) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงแลว้ 

 จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่ มหานครโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่น จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางไป โอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ีเ่กดิจากการถมทะเล
ขึน้มาเป็นเกาะ  
ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนิดที ่หา้งไดเวอรซ์ติี ้ซึง่
ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิงมากมาย ให้
ท่านได้ ถ่ายรูปกับกันดัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่า
ของจรงิโดยสรา้งขึน้ตามอตัราส่วน 1:1 เหมอืนตวัเดมิ ท าให้
มคีวามสูงถึง 19.7 เมตร (ตวัเดมิสูง 18 เมตร) และเปิดตวัอย่างเป็นทางการในวนัที่ 24 
กนัยายน 2560   

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนู บุฟเฟต่ข์าปยูกัษ์ไมอ่ัน้!!! 
หลงัอาหารไม่ควรพลาดกบัประสบการณ์ การอาบน ้าแร่ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) 
น ้าแร่ในสไตลญ์ี่ปุน่ใหท้่านไดผ้อ่นคลายอยา่งเตม็อิม่ โดยชาวญี่ปุน่มคีวามเชื่อกนัว่าน ้าแร่
ธรรมชาตน้ีิ มสีว่นชว่ยในเรื่องการรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็และท าใหผ้วิพรรณเปลง่ปลัง่ 
 พกัที ่ALEXANDER YAMANAKAGO หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

21 ต.ค. 61    ภเูขาไฟฟูจ ิชัน้ 5 – สวนโออชิ ิปารค์ – ชมพธิชีงชาแบบญี่ปุน่ – วดัอาซากุสะ  
                  ถนนนาคามเิซ - ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูกุ                                                                (B/L/-)  
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จากนั ้นน าทุกท่านเดินทางขึ้นสู่  ภู เขาไฟฟูจิ ชัน้  5 สัมผัส
บรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดในระดบัความสูงที่ 2,500 
เมตร (ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ในกรณีสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยหรอื
ทางขึน้ปิดโดยเปลี่ยนเทีย่วที่หมู่บา้นโอชโินะฮคัไคแทน) อสิระให้
ท่านไดบ้นัทกึภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พรอ้มทัง้เลอืกชม
เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศยั  

จากนัน้น าท่านไปชม สวนโออชิ ิปาร์ค (Oi shi Park) เป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji) 
ทีต่ ัง้อยูร่มิฝ ัง่ทะเลสาบคาวากูจโิกะฝ ัง่เหนือ ทีน่ี่เป็นทีนิ่ยมของนกัทอ่งเทีย่วชาวญีปุ่น่ซึ่งมา
พกัผ่อนตากอากาศ ชมดอกไม้ และดื่มด ่ากบัความงามของ
ทวิทศัน์ ในวนัที่อากาศแจ่มใส สวนแห่งน้ีจะเป็นจุดชมวิวที่
สามารถมองเหน็ภเูขาไฟฟูจไิดเ้กอืบทัง้ลกูซึง่สวยงามมาก 
(ในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน ท่านสามารถชม
ความงดงามของพุ่มดอกโคเชยี โดยรอบของสวนสาธารณะ
แหง่น้ีได)้  
ต่อจากนัน้น าท่านสมัผสัวฒันธรรมโบราญ ชมพธิชีงชาแบบญี่ปุน่ ใหท้่านไดท้ดลองชงชา
ดว้ยตวัท่านเอง และอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ราคาถูกตามอธัยาศยั บรเิวณดา้นหลงั
ของรา้นทา่นสามารถชมววิทวิทศัน์ของทะเลสาบคาวากูจโิกะและมภีเูขาฟูจอิยูเ่บือ้งหลงัได้
อกีดว้ย  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาซากุสะ กราบนมสัการขอพรจากองค์เจา้แม่กวนอมิทองค า 
ที่เป็นทองสมัฤทธิ ์มีขนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนติเมตร เป็นวดัใน
พุทธศานาที่เก่าแก่ที่สุดในภูมภิาคคนัโต และมผีูค้นนิยมมากราบ
ไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ใหท้่านถ่ายภาพเป็น
ทีร่ะลกึกบั ประตูฟ้าค ารณ ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก 
ที่มคีวามสูงถึง 4.5 เมตร และให้ท่านเลอืกชมและเช่าเครื่องราง
ของขลงัอนัศกัดิส์ทิธิข์องวดัแห่งน้ีหรอื เพลดิเพลนิกบั ถนนนาคา

มเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่มชีื่อเสยีงของวดั มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องราง
ของขลงั ของเล่นโบราณ รวมทัง้ขา้วของเครื่องใช้คุณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม , หมวก, 
รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ หากมเีวลาทา่นสามารถ ถ่ายรปูคูก่บัหอคอยทีส่งูทีสุ่ดใน
โลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ได้จาก
บรเิวณใกลก้บัวดัอาซากุซะ ส าหรบัโตเกยีวสกายทร ีเปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่22 พฤษภาคม 
2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เก่า คอื หอคอยแคนตนัทาวเวอร ์ทีน่ครกวา่งโจว
ของจนี และหอซเีอน็ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา  จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงยา่น
ชนิจูกุ แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชัน่ของเหล่า
บรรดาแฟชัน่นิสต้า เป็นแหล่งอพัเดทเทรนด์และเป็นย่านความเจรญิอนัดบัหน่ึงของนคร
โตเกียวในปจัจุบนั ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้อง
ถ่ายรูป, MP-3, คอมพวิเตอร์, Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครื่องส าอางเช่น 
แบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่นๆ อกีมากมาย ซึง่มรีาคาคอ่นขา้ง
ถูกกว่าเมอืงไทย และรา้น100เยน ซึ่งสนิคา้ทุกอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากนั
หมด หรอื เป็นรา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้ราคาถูกสารพดัอยา่ง หรอืจะเป็นรา้นมตัสโึมโตท้ีร่วม
สนิคา้ เครื่องใชเ้ครื่องส าอาง ผลติภณัฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย  

 อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
ค ่า  อสิระอาหารค ่า 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  IAW-NRTXK-JP06 GOOD 4D3N OCT18-XJ-W15 

  พกัที ่THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว   
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคามาครูะ ซึ่งเป็นเมอืงทีเ่คยถูกขนานนามวา่เป็นเมอืงหลวง

ทางการเมอืง และวฒันธรรมของประเทศญี่ปุ่น เน่ืองจากในอดตีเมอืงคามาคูระเคยเป็น
เมอืงหน้าด่านซึ่งซามูไรทุกคนต้องผ่านก่อนเขา้เมอืง “เอโดะ” เพื่อเขา้พบท่านโชกุน (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  
จากนัน้น าทุกท่านเดินทางสู่  วดัคามาคูระ เพื่อนมสัการหลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปสมัฤทธิอ์งค์ใหญ่ที่ประดษิฐานอยู่กลางแจ้ง มคีวาม
สูงถงึ 12 เมตร โดยในอดตีกาลเคยประดษิฐานอยูใ่นวหิารต่อมา
ในปี ค.ศ. 1368 วหิารไดถู้กพายุพดั จนไดร้บัความเสยีหาย และ
ในปี ค.ศ. 1495 ไดถู้กคลื่นยกัษ์กลนืหายไปในทะเล แต่องคพ์ระ
มไิด้ช ารุดเสยีหายแต่ประการใด จวบจนกระทัง่ปจัจุบนันับเป็น
เวลากว่า 800 ปีแล้ว ... ปาฏหิารยิ์ที่เกิดขึ้นน้ีท าให้ชาวญี่ปุ่นมี
ความเชื่อในเรื่องของการบนบาน เพือ่ขอใหป้ระสบความส าเรจ็ต่าง ๆ ในชวีติ ไมว่า่จะเป็น
เรื่องการงาน ความรกั สุขภาพ หรอืแมก้ระทัง่ขอลกู ส าหรบัคูส่าม ีภรรยา ทีม่บีุตรยาก  

กลางวนั         บรกิารอาหารกลางวนั  แบบเซท็ 

22 ต.ค. 61    เมอืงคามาครูะ - วดัคามาครูะ - นมสัการหลวงพอ่โต (ไดบุทส)ึ - อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน่  
                  ลอ่งเรอืโจรสลดั - โอวาคุดานิ                                                                       (B/L/-)      
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 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน่ ตัง้อยูใ่นจงัหวดัคะนะงะวะ ซึง่เป็นแหล่ง
รวมบ่อน ้าพุรอ้นมากถงึ 17 แห่ง พรอ้มน าท่าน ล่องเรอืโจรสลดั 
ที่ทะเลสาบอาช ิ(ใช้เวลาในการล่องประมาณ 10 นาท)ี กบัเรอื
แฟนตาซีโจรสลดัชมความงดงามของทะเลสาบอนัดบัหน่ึงใน
ญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สมัผสักับ
ทศันียภาพทีส่วยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสูท่ะเลสาบ  

ต่อจากนัน้น าท่านชม โอวาคุดานิ หุบเขาภูเขาไฟที่เกดิจากการปะทุ
ของภูเขาคาม ิ ในช่วง 3,000 ปีก่อน ซึ่งปจัจุบนัไม่มกีารระเบดิของ
ภูเขาไฟอีกแล้ว แต่ใต้พื้นผิวยงัคงมีความร้อนอยู่จึงท าให้น ้ าที่อยู่
ขา้งล่างระเหยกลายเป็นไอน ้าออกมาขา้งบนตลอดเวลา ท าใหม้กีลิน่
ก ามะถนัทีรุ่นแรงซึ่งไม่ถูกกบัจมูกมนุษย ์แต่มคีุณค่าต่อสุขภาพอย่าง

ไม่น่าเชื่อ และมบี่อก ามะถนัทีส่ามารถตม้ไขใ่หสุ้กได ้และไขท่ีต่ม้จะมเีปลอืกเป็นสดี า และ
ใหท้่านไดช้มิไข่ด า ซึ่งตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่น เชื่อว่าหากใครที่ทานกนิไข่ด า 1 ฟอง 
จะท าใหม้อีายยุนืขึน้ 7 ปี  

เยน็   อสิระอาหารเยน็  
 พกัที ่THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว  
 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น าทุกท่านเดนิทางสู่ วดันารติะซงั เป็นหน่ึงในวดัที่รู้จกักนั

มากที่สุดในภูมภิาคคนัโต ถอืว่าเป็นวดัที่โด่งดงัที่สุดในแถบ
ชบิะ บรเิวณวดัเป็นที่ตัง้ของประตูหลกั มทีางเดนิบนัไดขึน้สู่
อาคารหลกัเป็นสถานที่ส าหรบัสกัการะบูชา ภายในวดัท่าน
สามารถบนัทกึภาพเจดยีห์้าชัน้หน่ึงคู่ สวนหย่อมที่มสีระน ้า

23 ต.ค. 61    วดันารติะซงั – ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)                    (B/-/-)  
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ขนาดใหญ่ รวมทัง้บรเิวณส าหรบัเลี้ยงสตัว์ ภายในก่อสรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมพุทธแบบ
อนิเดยี โดยยงัคงเอกลกัษณ์ของศลิปะแบบญี่ปุ่นเอาไว ้น าท่านกราบนมสัการขอพรพระ
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ท่านมีชีวิตที่ดีและยนืยาว พร้อมเลือกชมและเลือกซื้อสินค้า
พืน้เมอืงตามอธัยาศยั  

  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ 
14.25 น.  เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ Thai Air Asia X  เทีย่วบนิที ่XJ 603 
19.10 น.      เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

อตัราคา่บรกิาร  
** ส าหรบัผูเ้ดนิทาง 34 ทา่น** 

 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ่ 
(2-3 ทา่น/หอ้ง) 

(ผูใ้หญ่ 1 + เดก็ 1 ) 

อายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มเีตยีง) 

อายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
(จา่ยเพิม่) 

วนัที ่20 – 23 ตุลาคม 2561 32,500 .- 32,500 .- 32,500 .- 8,500 .- 
 

วิธีการช าระเงิน  ช าระมดัจ า ท่านละ  15,000 บาท  
 แฟกซห์รอือเีมล ์หน้าหนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT) เพือ่ส ารองทีน่ัง่ (หนังสือเดินทางมีอายกุารใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป) 
 คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯขอเกบ็คา่ทวัรท์ัง้หมด กอ่นการเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  IAW-NRTXK-JP06 GOOD 4D3N OCT18-XJ-W15 

อตัราน้ีรวม 
 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั สายการบนิ Thai Air Asia X  เสน้ทาง กรุงเทพฯ – นารติะ – 
กรุงเทพฯ  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 คา่น ้าหนกั กระเป๋าสมัภาระเดนิทาง ตามทีส่ายการบนิก าหนดแต่ละเสน้ทาง 

- สายการบิน Thai Air Asia X  สามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบินได้ไม่เกินท่านล่ะ 20 กิโลกรมั  
สามารถถอืขึน้เครื่องได ้7 กโิลกรมั  

 คา่ธรรมเนียม น ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษสีนามบนิทุกแหง่ 
 คา่โรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบุในรายการ หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2 ทา่น/หอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 คา่อาหารและเครื่องดื่ม ตามทีร่ะบุในรายการ  
 คา่พาหนะเดนิทางระหวา่งน าเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการ 
 คา่น ้าดื่มวนัละ 2 ขวด / ทา่น 
 คา่มคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท   
 
อตัราน้ีไมร่วม 
 คา่ภาษตี่างๆ หกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี  
 คา่ด าเนินการท าหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากรายการทวัรร์ะบุไว ้ เชน่ คา่อาหาร-เครื่องดื่ม,คา่ซกัรดี,คา่โทรศพัท์

,คา่มนิิบารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ  
 คา่ภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร , คา่ภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็) 
 คา่ธรรมเนียม น ้ามนัเชือ้เพลงิและภาษสีนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเกบ็เพิม่ตามภาวะอตัรา
แลกเปลีย่น  
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 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 1,200 บาท / ทา่น 
 คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ (ทา่นสามารถใหไ้ดต้ามอธัยาศยั) 
 คา่ปรบั ส าหรบักระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
 
หมายเหตุ 

- กรุณาอา่นและศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื่อทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทั
ฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด และไมส่ามารถ
เรยีกรอ้งคา่ทดแทนใดๆได ้

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ เชน่ตอ้งการใชร้ถวลีแชรก์รุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
น้อย 10 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษิทัฯ ไมส่ามารถเตรยีมการลว่งหน้าได ้

- กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้ง หรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง(TRIPLE) หากโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่
เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้ง ใหเ้ป็นแบบแยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งส าหรบัพกั 2 ทา่น และ 1 
หอ้งส าหรบัพกั 1 ทา่น โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่ 

- การประกนัภยั ที่บรษิทัฯไดท้ าไว้ ส าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการประกนัอุบตัเิหตุจาก
การเดนิทางท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ และการ
เจบ็ปว่ย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบรษิทัฯได ้และทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจ
และยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทวัร ์(ท่านสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหว่างการ
เดนิทางได ้จากบรษิทัประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 


