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อาบน า้แร ่แชอ่อนเซ็นธรรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

04-08 ธนัวาคม 2561 30,987.- 8,000.-  

05-09 ธนัวาคม 2561 30,987.- 8,000.-  

06-10 ธนัวาคม 2561 30,987.- 8,000.-  

07-11 ธนัวาคม 2561 30,987.- 8,000.-  

08-12 ธนัวาคม 2561 30,987.- 8,000.-  
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09-13 ธนัวาคม 2561 29,999.- 8,000.-  

10-14 ธนัวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  

11-15 ธนัวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  

12-16 ธนัวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  

13-17 ธนัวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  

14-18 ธนัวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  

15-19 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

16-20 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

17-21 ธนัวาคม 2561 27,999.- 8,000.-  

18-22 ธนัวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  

19-23 ธนัวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  

20-24 ธนัวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  

21-25 ธนัวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  

22-26 ธนัวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  

23-27 ธนัวาคม 2561 28,999.- 8,000.-  

24-28 ธนัวาคม 2561 31,999.- 8,000.-  

25-29 ธนัวาคม 2561 31,999.- 8,000.-  

26-30 ธนัวาคม 2561 31,999.- 8,000.-  

27-31 ธนัวาคม 2561 31,999.- 8,000.-  

28 ธนัวาคม 2561-01 มกราคม 2562  32,999.- 8,000.- วนัปีใหม ่

29 ธนัวาคม 2561-02 มกราคม 2562  35,999.- 10,000.- วนัปีใหม ่

30 ธนัวาคม 2561-03 มกราคม 2562  35,999.- 10,000.- วนัปีใหม ่

31 ธนัวาคม 2561-04 มกราคม 2562  3,2999.- 8,000.- วนัปีใหม ่

01-05 มกราคม 2562 25,999.- 8,000.-  

02-06 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  

03-07 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  

04-08 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  

05-09 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  

06-10 มกราคม 2562 22,987.- 8,000.- ช าระเต็ม 

07-11 มกราคม 2562 23,987.- 8,000.- ช าระเต็ม 

08-12 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  

09-13 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  

10-14 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  

11-15 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  

12-16 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  

13-17 มกราคม 2562 22,987.- 8,000.- ช าระเต็ม 

14-18 มกราคม 2562 23,987.- 8,000.- ช าระเต็ม 

15-19 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  

16-20 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  

17-21 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  

18-22 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  

19-23 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  

20-24 มกราคม 2562 22,987.- 8,000.- ช าระเต็ม 

21-25 มกราคม 2562 23,987.- 8,000.- ช าระเต็ม 

22-26 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  

23-27 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  

24-28 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  

25-29 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  

26-30 มกราคม 2562 24,999.- 8,000.-  
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27-31 มกราคม 2562 22,987.- 8,000.- ช าระเต็ม 

28 มกราคม 2562 -01 กมุภาพนัธ ์2562  23,987.- 8,000.- ช าระเต็ม 

29 มกราคม 2562 -02 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

30 มกราคม 2562 -03 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

31 มกราคม 2562 -04 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

01-05 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  

02-06 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  

03-07 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

04-08 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

05-09 กมุภาพนัธ ์2562 27,999.- 8,000.- วนัตรุษจนี 

06-10 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  

07-11 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  

08-12 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  

09-13 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  

10-14 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

11-15 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

12-16 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  

13-17 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  

14-18 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  

15-19 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  

16-20 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  

17-21 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

18-22 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

19-23 กมุภาพนัธ ์2562 27,999.- 8,000.- วนัมาฆบูชา 

20-24 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  

21-25 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  

22-26 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  

23-27 กมุภาพนัธ ์2562 26,999.- 8,000.-  

24-28 กมุภาพนัธ ์2562 25,999.- 8,000.-  

25 กมุภาพนัธ ์2562 -1 มนีาคม 2562 25,999.- 8,000.-  

26 กมุภาพนัธ ์2562 -2 มนีาคม 2562 27,999.- 8,000.-  

27 กมุภาพนัธ ์2562 -3 มนีาคม 2562 27,999.- 8,000.-  

28 กมุภาพนัธ ์2562 -4 มนีาคม 2562 27,999.- 8,000.-  

01-05 มนีาคม 2562 27,999.- 8,000.-  

02-06 มนีาคม 2562 27,999.- 8,000.-  

03-07 มนีาคม 2562 25,999.- 8,000.-  

04-08 มนีาคม 2562 25,999.- 8,000.-  

05-09 มนีาคม 2562 28,999.- 8,000.-  

06-10 มนีาคม 2562 28,999.- 8,000.-  

07-11 มนีาคม 2562 28,999.- 8,000.-  

08-12 มนีาคม 2562 28,999.- 8,000.-  

09-13 มนีาคม 2562 28,999.- 8,000.-  

10-14 มนีาคม 2562 28,999.- 8,000.-  
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วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

23.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู4 เคาน์เตอร ์ 4 

สายการบนินกสกูต๊ (NOK SCOOT) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก
ในการเช็คอนิ**สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง)** 

วนัทีส่อง   สนามบนินารติะ – วดัอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกยีวสกายทร ี- กระเชา้คาช ิคาช ิ-โกเท็มบะ 

เอา้ตเ์ลต – Dinner บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์- ออนเช็นธรรมชาต ิ         (- / SET BOX / D) 

02.20 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XW102 
10.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว นําท่านเทีย่วชม วดัอาซากุสะ วัดทีเ่ก่าแกท่ี่สุด ใน
กรงุโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพทุธรูปเจา้แมก่วนอมิทองคํา  นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพ
ประทับใจ กบัโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วัด และยังสามารถ
เลอืกซือ้เครือ่งรางของขลัง ได ้ ภายในวัด ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีง
ของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย ไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้น
ขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาตอ่ควิกนั เพือ่ลิม้ลองกับรสชาตสิดุแสนอร่อย หลังจากนัน้ผ่านชม
แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมน้ํ่าสมุดิะ ผา่นชมหอโทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ีเป็นตกึทีส่งู
ทีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ทวิทัศน์ของ “หอคอยโตเกยีวสกายทรี” ทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้
สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ  

 เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั SET BOX (มือ้ท ี1่) 
 เดนิทางสู ่กระเชา้คาชคิาช ิภเูขาเทนโจ(Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เชือ่มตอ่ชายฝ่ัง
ตะวันออกของทะเลสาบคาวากจูโิกะ กับดาดฟ้าชมววิใกลย้อดภเูขาเทนโจ(Mount Tenjo) สงูประมาณ 
1,000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลทีม่ทีัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบดา้นลา่งรวมกับภูเขาไฟฟจูิ (หมาย
เหต ุ: ไมร่วมคา่ขึน้กระเชา้ ผูใ้หญ ่720 เยน // เด็ก 360 เยน การใหบ้รกิารขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและ
จ ากดัจ านวนนกัทอ่งเทีย่วในการขึน้)  
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จากนั้นนําเดนิทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมที่
แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย เชน่ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, 
ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซือ้ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, 
GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดับ และนาฬกิาหรู อยา่ง TAG HEUER, 
AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 
SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้สําหรับคณุหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และ
สนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ท ี2่) เมนูพเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู 
ทีพ่กั ALEXANDER YAMANAKAKO / ALEXANDER HAKONE หรอืเทยีบเทา่   

จากนั้นใหท้่านไดผ้่อนคลายกับการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชื่อว่าถา้ไดแ้ช่น้ําแร่แลว้ จะทําให ้
ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 
 
 
 
 

วนัทีส่าม   DUTY FREE - หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - พธิชีงชาญีปุ่่ น - ฟูจเิท็น สก ีรสีอรท์  – ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ

                                  (B / L / อสิระ) 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี3่) 
 นําท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ณ  DUTY FREE จากนั้น
เดนิทางสู่  โอชโินะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ํา
ธรรมชาตกิบัความเลือ่มใสศรัทธา ความเชือ่ในภเูขาไฟ ศักดิส์ทิธิ์
ฟูจยิาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบน
ภเูขาไฟฟจูทีีไ่หลซมึ ลกึลงพืน้พภิพ ปฏบิตักิารซมึซบับรเิวณทีลุ่ม่
ทําใหเ้กดิน้ําซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาดยอ่มน้ําในบอ่
แตล่ะบอ่ใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นทีส่วยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 1985 
สถานทีแ่หง่นี้ไดรั้บการคัดเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดับแหลง่น้ํา จาก
ธรรมชาต ิทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง
ตา่งๆ  และสนิคา้เกษตรกรรมทีช่าวบา้น นํามาขายระหวา่งทางได ้ ไม่วา่จะเป็นผักภเูขาทีส่ดกรอบ ผลไม ้
อบแหง้ ถ่ัว มันญีปุ่่ น และอืน่ๆ อกีมากมาย จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น การเรยีนพธิชีงชา
ญีปุ่่ น โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุก
ขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิี รายละเอยีดทีบ่รรจง พธิีชงชานี้ ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้ี
สว่นรว่มในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย และอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ท ี4่) 
นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที ่ฟจูเิท็น สกรีสีอรท์ ลานสกแีละทีพั่กทีต่ัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟู
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จ ิทา่นจะไดส้ัมผัสกับหมิะทีต่กในชว่งปีใหม ่หากมเีวลาพอ อสิระ ใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาท ิ
ตื่นเตน้กับการลื่นไถลดว้ย สก ีเลือกสนุกกับสโนวบ์อร์ด หรือเพลดิเพลนิกับการน่ังเลื่อนหมิะ ที่ท่านจะ
สามารถดืม่ดํ่ากับทัศนียภาพทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะที่ดูแลว้สะอาดตาอย่างยิง่  (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเชา่
อปุกรณแ์ละชดุส าหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ)  กรณีลานสกปิีดจะพาทา่นขึน้ภเูขาไฟฟจูแิทน 
         

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิจกุ ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไมว่า่จะเป็น รา้นซาน
ริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ต่างๆ กันที่ร า้น 
MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , 
ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  ASIA HOTEL NARITA / NARITATOYOKO INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ชอ้ปป้ิงโอไดบะ - วดันารติะซนั – ชอ้ปป้ิงออิอน -  ชมงานประดบัไฟฤดูหนาว ณ หมูบ่า้น

เยอรมนัแหง่โตเกยีว – นารติะ               (B / อสิระ / อสิระ) 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี5่) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ เป็นเกาะจําลองขนาดใหญซ่ึง่สรา้งขึน้จากการถมทะเลบรเิวณอา่วโตเกยีว 
เตบิโตขึน้อยา่งรวดเร็วในฐานะเขตทา่เรอื จนถงึชว่งทศวรรษที ่1990 โอะไดบะไดก้ลายเป็นยา่นการคา้ ยา่น
พักอาศัย และนันทนาการทีใ่หญโ่ตแหง่หนึง่ นําชม Unicorn Gundam 
ที่ไดเวอร์ซติี้ โตเกียว พลาซ่า หุ่นกันดัม้ตัวใหม่เป็นรุ่น RX-0 Unicorn 
Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุน่สขีาว-แดง มคีวามสงูประมาณ 24 
เมตร สงูกวา่หุ่นตัวเดมิถงึ 6 เมตร ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้สําหรับคอ
กันดัม้ อย่างเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดู
นทิรรศกาลกนัดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยูใ่น
บรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี ้จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะซนั ตัง้อยูใ่น
เมืองนาริตะ และเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมภิาคคันโต โดยในช่วง
เทศกาลปีใหมข่องทกุปี ผูค้นจะแหแ่หนมาขอพรทีว่ัดแหง่นี้อยา่งลน้หลาม ภายในวัดมเีจดยี ์5 ชัน้อยู ่1 คู ่มี
สว่นหยอ่มและสระน้ําขนาดใหญ ่สว่นอาคารหลักของวัดนัน้มสีถาปัตยกรรมแบบอนิเดยี แตก็่ยังคงความเป็น
เอกลักษณ์ของญีปุ่่ นไดอ้ยา่งลงตัว นอกจากนี้ทีน่ี่ยังเป็นสํานักงานใหญ่ของโรงเรยีน สอนศาสนา ลัทธชินิ
กอน และถอืเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธคัินโตทีไ่ดส้รา้งขึน้อทุศิแด่เทพเจา้ฟดูเูมยีวโอะซึง่เป็นเทพเจา้
แหง่ไฟ   

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั  
หลังอาหารเทีย่ง นําท่านเดนิทางสู ่ออิอน ทาวน ์หา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ
เนื่องจากตัง้อยูใ่กลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ันสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ที่
หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมี
รา้นเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ
ซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้ หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว (Tokyo 
German Village) ตัง้อยูใ่นจังหวัดชบิะ บนอาณาบรเิวณขนาดใหญ ่อยูห่า่งใจกลางกรุงโตเกยีว (Tokyo) 
ออกไปราว 2 ชัว่โมง ทีห่มูบ่า้นเยอรมันแหง่โตเกยีวนัน้มทีัง้เครือ่งเลน่แบบสวนสนุกแตไ่มห่วอืหวามาก โซน
ประสบการณ์ธรรมชาต ิเกม กฬีา และโซนสมัผัสชวีติสตัว ์รวมไปถงึมกีจิกรรม workshop ตา่งๆ กจิกรรมเก็บ
เกีย่วผลไมต้ามฤดกูาล เป็นสไตลห์มูบ่า้นทีจํ่าลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุง่ในเยอรมนี ทีม่ทีุง่ดอกไมไ้วใ้ห ้
ถา่ยรปูเลน่ มอีาหารและไวนใ์หไ้ดเ้ลอืกทานกนัตามอธัยาศัย ทีน่ี่ถอืเป็นจดุชมงานประดับไฟทีส่วยทีส่ดุแหง่
หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น  
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ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  ASIA HOTEL NARITA / NARITATOYOKO INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี6่) 
13.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกสกูต๊ (NOK SCOOT) เทีย่วบนิที ่XW101  
18.20 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร)** 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผังทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ NOK SCOOT 



 
 
 
 
 

 

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
            เที่ยวสนกุทวัร์แอนด์แทรเวล ใบอนญุาตเลขที่ 41-00335 
            ที่ตัง้ส านกังาน:: 10/114 ซ.กนัตงั20 ถ.จริงจิตร ต.ทบัเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000  
            Line ID: @teawsanooktour| FB: เที่ยวสนกุทวัร์แอนด์แทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เที่ยวสนกุทวัร์ แอนด์แทรเวล                                                                                      
            จะเที่ยวที่ไหน  ไหน ก็เข้าเว็บนี ้  www.ทวัร์เกาะลงักาวี.com      
   

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
            เที่ยวสนกุทวัร์แอนด์แทรเวล ใบอนญุาตเลขที่ 41-00335 
            ที่ตัง้ส านกังาน:: 10/114 ซ.กนัตงั20 ถ.จริงจิตร ต.ทบัเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000  
            Line ID: @teawsanooktour| FB: เที่ยวสนกุทวัร์แอนด์แทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เที่ยวสนกุทวัร์ แอนด์แทรเวล                                                                                      
            จะเที่ยวที่ไหน  ไหน ก็เข้าเว็บนี ้  www.ทวัร์เกาะลงักาวี.com      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศญีปุ่่ นทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรับผดิชอบคา่ปรับทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ 
ทัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด

หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 

3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 

4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พักในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยู่
บรเิวณใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

* ตั๋วสายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ั่ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ั่งโดยระบบสายการบนิ * 
การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่นัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.   
8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่ง

เพิม่ 
3. คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. คา่ทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง 

ในวนัเช็คอนิ) 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 

 
การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอย่างนอ้ยจ านวน 30 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
ไม่นอ้ยกว่า 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผู ้
เดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้
เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผู ้
เดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่
ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจาก
คา่ทัวรท์ีชํ่าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิ
การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 
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โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% 
ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
เนื่องจากบรษัิทตอ้งดําเนินการจัดเตรียมนําเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยวล่วงหนา้ เช่น การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบนิ
โดยสาร การจองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ จะไมม่กีาร
คนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น  
 

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนั
ทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มีกฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสตัว ์   ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตรา
ทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่น 
การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม 
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง 
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์  
6.ภมูอิากาศและเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นสําคัญ 
7.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก 
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื 
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็น 
ตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน 
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ 
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


