รห ัสโปรแกรม : 17546

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

SJTN1 โตเกียว ทาคายาม่า นาโกย่า
BY : THAI LION AIR (SL)

วันที่ 1
21.30 น.

(-/-/-)

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) หมายเลข 8 เจ้าหน้าทีข่ องบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกใน
การขึ้นเครื่อง

สายการบิน THAI LION AIR จัดที่นั่งแบบ 3-3-3
มีบริการอาหารว่างเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ
รวมน้้าหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใต้เครื่อง 20 กก./ท่าน
(หากต้องการซื้อน้้าหนักเพิ่ม ท่านจะต้องท้าการซื้อเพิ่ม)
เที่ยวบินขาไป DMK - NRT
เที่ยวบินขากลับ NGO – DMK

SL 300 เวลา 00.55 น. - 09.00 น.
SL 311 เวลา 16.55 น. - 22.00 น.

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

วันที่ 2
00.55 น.

สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - ชมซากุระสวนอุเอะโนะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
เมืองยามานาชิ - แช่น้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ

(-/SB/D)

เหินฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ SL300

09.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา
ท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ส้าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้า อาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หาก
ฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับกระเป๋าและทาภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว นาท่านขึ้นนรถโค้ชเดินทางสู่
มหานครโตเกียว เมืองที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง เป็นเมืองที่รวมสถานที่ทอ่ งเทีย่ วยอดฮิต แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ไม่ขาดสาย นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคาที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ วัดนี้ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าค้ารณ”

และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคา มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ถนนช็อปปิ้งชื่อดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึก
พื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน SET BOX

(1)

จากนั้นนาท่านชมความสวยงามของดอกซากุระที่ อุเอโนะ คือแหล่งท่องเที่ยวทรงเสน่ห์ที่สามารถสัมผัสกับธรรมชาติอย่างสวนสาธารณะอันเขียวขจีและสวน
สัตว์ชมแพนด้าได้ แถมยังอบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมอย่างพิพิธภัณฑ์ศิลปะและพิพิธภัณฑ์สถานอีกด้วย ที่นี่มีทั้งถนนร้านค้าสุดคึ กคักและแหล่ง
สัมผัสศิลปะการแสดงดั้งเดิมของญี่ปุ่นทาให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดครึกครื้นที่ไม่ว่าใครก็สามารถเพลิดเพลินได้ไม่มีเบื่อไปโดยปริยาย

อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ คือ ย่านรวมเสน่ห์ทุกอย่างโดยเป็นทั้งแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งรวมร้านกินดื่มและร้านอาหารทุกระดับ และแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อในแห่ง
เดียวกัน ทุกท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
นาฬิกา เครื่องสาอาง ต่าง ๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสาอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้ ,กันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าและ
สินค้าอื่นหรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิเช่น LOUIS VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY
MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE,NEW
BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MAR

ค่้า


 บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (2)
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม JIRAGONNO FUJI NO YAKATA หรือ เทียบเท่า

หลังเดินท่านสู่ที่พักอิสระให้ท่านได้
แช่น้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทาให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและให้ผิวพรรณสวย (แช่
ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง)

วันที่ 3
เช้า

ภูเขาไฟฟูจิชัน 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโตะ - สะพานแดง
ช้อปปิ้งอิออนมอล์
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

(B/L/-)

นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 เป็นทั้งจุดชมวิวยอดนิยมสาหรับนักท่องเที่ยว และจุดเริ่มต้นในการเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิสาหรับบรรดานักปีน
เขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิถูกแบ่งออกเป็น 10 สถานี หรือ10 ระดับตามเส้นทางในการปีนขึ้นไปสู่ยอดเขา เนื่องจากระบบการ
คมนาคมที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จึงทาให้ในปัจจุบันรถบัสสามารถวิ่งขึ้นมาได้ถงึ บริเวณชั้นที่ 5 ส่งผลให้สถานีนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่สาหรับนักปีนเขาเพียง
อย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังได้รับความนิยมอย่างมากในหมูน่ ักท่องเทีย่ วที่ต้องการขึ้นมาชมภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดเต็มตา รวมถึงสามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบ
ทั้ง 5 แห่งที่รายล้อมอยู่ได้อีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เป็นตัวแทนของการส่งข้อความไปถึงทุกคนให้รับรู้ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหวห้องแสดงเหตุการหลัง
แผ่นดินไหว ห้องจาลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆและโซนช๊อปปิ้งสินค้างานฝีมื อญี่ปุ่นต่างๆ
เช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและของฝากอีกมากมาย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

(4)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมะโตะ ชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโตะ ถ่ายภาพด้านนอก ปราสาทอีกาแห่งนากาโนะที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ
1504 ซึ่งนับได้ว่าเป็นปราสาททีเ่ ก่าแก่ที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่ และนอกจากนี้ก็ยังเป็นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น
ที่สามารถรอดพ้นการถูกทาลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังที่ทาด้วยสีดาสนิททาให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาด้า

ปราสาทมัตสึโมโตะเป็นปราสาทดั้งเดิมมีอายุกว่า 400 ปี ได้รบั การแต่งตั้งเป็นทั้งโบราณสถานแห่งชาติและสมบัติของชาติ ปราสาทอยู่บริเวณพื้นราบโดย
มีแนวกาแพงและคูน้าล้อมรอบปราสาทไว้ ตัวปราสาทไม่ได้ถูกสร้างขึน้ ใหม่ เพราะไม่โดนทาลายด้วยภัยสงครามในอดีตความงดงามของปราสาทที่เรามักจะได้
เห็นคือ ตัวสะพานแดงทีอ่ ยู่คู่กับปราสาท เป็นจุดถ่ายรูปทีไ่ ด้รับความนิยมอยางมาก

อิสระช้อปปิ้ง อิออนมอลล์ คือห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สินค้าซักกะ
(zakka) เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆตลอดจนสินค้าประเภทอาหารและมีบริการกล่องสาหรับแพ็คให้ฟรีด้วย เรียกว่ามีบริการอานวยความสะดวก
ให้กับนักช้อปจากต่างประเทศอย่างครบครันเลยทีเดียว

เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่้าตามอัธยาศัย

น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม HIDA TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL PLAZA หรือ เทียบเท่า
วันที่ 4
เช้า

ตลาดเช้าทาคายาม่า – ลิตเติลเกียวโตซันมาซูจิ – สะพานแดงนาคะบาชิ - ชมซากุระแม่น้าซาไก
ศาลาว่าการอ้าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ปราสาทนาโกย่า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(B/-/-)

(5)

นาท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า (TAKAYAMA) เมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตั้งอยู่บริเวณ
ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ ดารงไว้ซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็นอย่างดี เปรียบได้ กับเมืองที่ได้รับพรให้
เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม ตลาดเช้าทาคายาม่า เป็นตลาดที่เก่าแก่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยเอโดะหรือเมื่อประมาณ 200 ปีก่อน โดยเป็นที่สาหรับขาย
ผักผลไม้ รวมถึงอาหารต่างๆ ในปัจจุบันนั้นมีสินค้าขายหลากหลายทั้งอาหารสดและอาหารพร้อมทาน นอกจากนั้นยังมีพวกของที่ระลึกซึ่งเป็นของพื้นเมือง
จาหน่ายอีกด้วย ในเมืองทาคายาม่านี้มีตลาดเช้าด้วยกัน 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่คนละบริเวณกัน คือ ตลาดเช้ามิกาวะและตลาดเช้าจินยะมาเอะ

เมืองทาคายาม่าได้ชื่อว่า ลิตเติ้ลเกียวโต บรรยากาศภายในเมืองยังคงอบอวลไปด้วยบรรยากาศแบบยุคสมัยก่อนๆ บ้านโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์มาตั้งแต่
สมัยอดีตยังคงมีให้เห็นตามตรอกซอยบริเวณวัดต่างๆ เมืองเก่าซันมาชิซูจิ เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่เฟื่องฟูอย่างมากในสมัยเอโดะ โดยมีถนนที่เชื่อม

ระหว่างสถานที่สาคัญทั้ง ปราสาท, วัด และศาลเจ้า ปัจจุบันย่านนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของเมืองทาคายามะ ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรม
ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม เอกลักษณ์อีกอย่างของที่นี่คือ อาคารบ้านเรือนต่างๆจะมีเฉพาะสีด้าและสีน้าตาลเท่านั้น โดยหากมีการปรับปรุงหรือ
สร้างอาคารใหม่ก็ต้องทาสีดาหรือสีน้าตาลเช่นกันเพื่อรักษาบรรยากาศของย่านนี้ไว้ให้ใกล้เคียงในอดีต

เที่ยง

เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นเยี่ยมชม สะพานนาคะบาชิ สะพานสามารถเห็นได้อย่างโดดเด่นจากสีที่แดงเข้ม ทาให้เป็นจุดที่สังเกตได้ง่ายอีกทั้งสะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่
สาคัญจุดหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายนที่จะมีซากุระบานสะพรั่งอยู่รายล้อมตัวสะพานจนกลายเป็นจุดชมซากุระยอดนิย มแห่งหนึ่ง
ของเมืองทาคายาม่า นอกจากนี้ยังจะมีต้นหลิวขึ้นอยู่รอบๆสะพานซึ่งจะมีกิ่งยาวและห้อยลงดูเป็นพุ่มสวยงามทาให้ดูเป็นสีเขียวชะอุ่มแลดูร่มรื่ นสบายตาและยัง
มีสีสันที่สวยงามแปลกตาในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอีกด้วย ชมซากุระแม่น้าซาไก แม่น้าชินซาไกไหลผ่านใจกลางเมืองคากามิกะฮาระทางตะวันออกของจังหวัดกิ
ฟุ บนริมฝั่งทั้งสองของแม่น้ามีต้นเชอร์รี่ 1,200 ต้นที่เรียกกันว่า “ไฮยาคุ จูโระ ซากุระ” ในปี ค.ศ. 1931-32 อิชิคาวะ ไฮยาคุจิโระ นักแสดงคาบุกิชื่อ
ดังที่เกิดที่นี่ได้บริจาคต้นโซเมอิ -โยชิโนะให้แก่เมืองนี้ แต่น่าเสียดายที่ต้นไม้ส่วนใหญ่ถูกทาลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาได้มีการปลูกต้นเชอร์รี่ใน
บริเวณดังกล่าวและสถานที่นี้ได้กลายเป็นจุดชมซากุระที่ติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น

นาท่านเดินทางสู่ ศาลาว่าการอ้าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ไม่รวมค่าเข้า เดิมเป็นอาคารด่านหน้าของรัฐบาล ปัจจุบันถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดง
ประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรของทาคายามะ อิสระถ่ายรูปชื่นชมสถาปัตยกรรมแบบเก่า เรียนรู้การบริหารงานรัฐบาลที่เคยทาภายในห้องโถงของที่ นี่ และเดิน
ชมนิทรรศการเอกสารราชการต่างๆ อาคารแต่เดิมมีอายุนับย้อนไปถึงศตวรรษที่ 17 แต่ตัวอาคารปัจจุบันเป็นงานก่อสร้างใหม่เมื่อปี 1816 ปัจจุบันที่นี่เป็น
ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ซึ่งถ่ายทอดความเป็นมาของที่ว่าการอาเภอเก่าทาคายาม่า

นาท่านเดินทางสู่ ชิราคาวาโกะหมู่บ้านมรดกโลก อันงดงามทรงเสน่ห์ดุจดังหมู่บา้ นในเทพนิยาย ณ ที่ราบท่ามกลางขุนเขาสูงโอบล้อมแห่งเมืองชนบทเล็ก ๆ
ทางทิศเหนือของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น มีหมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่อย่างเด่นทระนง และทรงเสน่ห์ด้วยงานสถาปัตยกรรมอันงดงามเป็นเอก ลักษณ์ ดุจดัง
“หมู่บ้านในนิทาน” หรือ “หมู่บ้านในเทพนิยาย” หมู่บ้านแห่งนี้มีภูมิปัญญาการก่อสร้างอันทึ่ง ที่มาพร้อมกับภาพความงามซึ่งจะผันเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
สร้างความงดงามประทับใจให้กับผู้มาเยือนเป็นยิ่งนัก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ มีชื่อเต็มว่า “กัสโชซึคุริโอกิมาฉิ ชิราคาวาโกะ” (ในอดีต) เป็นหมู่บ้านชาวนาที่
สร้างทอดตัวขนานไปกับแม่น้าโชคาวะในที่ราบท่ามกลางขุนเขาแวดล้อม

ปราสาทนาโกย่า ถ่ายภาพด้านนอก สัญลักษณ์ของเมืองนาโกย่า สร้างขึ้นในปี 1612 เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของ Yoshinao Tokugawa บุตรชายของ
Ieyasu Tokugawa ปราสาทนาโกย่าโดนไฟไหม้ในสงครามแต่ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1959 มีลักษณะเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่และเล็กเชื่อมต่อกัน
5 ป้อม มีหลังคาสีเขียวประดับด้วย shachihoko ซึ่งมีสีทอง (สัตว์ในตานาน มีตัวเป็นปลาคาร์ฟ มีหัวเป็นสิงห์) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนาโกย่า

ป้อมปราสาทที่ใหญ่ที่สุดสูง 7 ชั้น ชั้นที่ 7 เป็นห้องชมทิวทัศน์ ภายในชั้น 3 ถึงชั้น 5 มีส่วนแสดงรูปปั้นจาลองของ shachihoko และมีบริเวณที่
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตทั้งในและนอกปราสาท เครื่องมือที่ทาจากหิน การขึ้นรถลาก และได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมือง ที่ชั้น 1 มีสมบัติทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สาคัญ เช่น ภาพเขียนบนประตูกระดาษ ดาบและเฟือง

เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย

น้าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม TOYOKO INN NAGOYA หรือ เทียบเท่า
วันที่ 5
เช้า

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นาโกย่า - ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เลต – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(B/-/-)

(5)

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เมืองนาโกย่า (Nagoya City Science Museum) ถ่ายภาพด้านนอก โดดเด่นด้วยรูปทรงของอาคารภายนอกที่ออกแบบ
คล้ายลูกโลก ภายในเป็นท้องฟ้าจาลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เมตร สามารถชมท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวจากสกรีนขนาด
ยักษ์อย่างสมจริง สถานที่แห่งนี้จะมอบความสนุกสนานและความตื่นเต้นจากหลักการและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ให้เข้ากับชีวิตประจาวัน เพื่อให้มีความ
เข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และมนุษย์เพิ่มขึ้นด้วย

มิตซุยเอ้าท์เลต ห้างสรรพสินค้าของที่นี่นั้นจะเป็นรูปแบบ outlet mall ที่บอกเลยว่าช็อปเพลินเว่อร์ เนื่องจากที่นี่นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นoutlet mall ที่มีขนาด
ใหญ่เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ปี 2012 มีทั้งแบรนด์ภายในประเทศรวมไปถึงแบรนด์ต่างประเทศดังๆอีกเพียง ซึ่งภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า
128 ร้าน เช่น Valentino,Chloe,Gucci,Balenciaga,Tods,Bally,Ferragamo,Prada,Bottega Vanetta,Tag heuer,stella
mccartney ,Dolce Gabbana,Versace,Jimmychoo,Moncler,Burberry,Saint Lauren รวมถึงร้านค้าปลอดภาษีอีกด้วย

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างรอขึ้นเครื่องให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน
16.55 น.
เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL311
22.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

**หมายเหตุ : โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศการจราจร, การเมือง, สายการบินและฤดูกาล
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ก่อนท้าการ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน **

อัตราค่าบริการ
ก้าหนดการเดินทาง
01 - 05 เมษายน 2563
02 - 06 เมษายน 2563
08 - 12 เมษายน 2563
09 - 13 เมษายน 2563
11 - 15 เมษายน 2563
15 - 19 เมษายน 2563
16 - 20 เมษายน 2563
22 - 26 เมษายน 2563
23 - 27 เมษายน 2563

พักเดี่ยวเพิ่ม
ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
(ราคาต่อท่าน)
เดือน เมษายน 2563
21,777
26,777
26,777
29,777
29,777
26,777
26,777
24,777
24,777

7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด ต่้าสุด
17℃
17℃
19℃
19℃
19℃
19℃
19℃
19℃
19℃

-

5℃
5℃
8℃
8℃
8℃
8℃
8℃
8℃
8℃

*** จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว 11,990 ***
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

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

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 1,600 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ้าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น
โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

หมายเหตุ

1.
2.

ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผู้ทปี่ ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญีป่ ุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้
สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่น ๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้
กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตั๋วกรุ๊ป)
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ ยกเว้นการซื้อที่นั่งเพิ่ม
 ซื้อที่นั่งเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่นั่ง พร้อมชาระค่าที่นั่งได้ดังนี้
- ที่นั่งชั้น ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10วัน
- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง10วัน มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ดังนี้
โซน
โซนเงียบ
โซนเงียบ
โซนหน้า
โซนหน้า
โซนหลัง
โซนหลัง

แถวที่
21
22-25
31
32-34
61
62-63 71-74

ประเภทที่นั่ง
*Stretch(Front Row)
Super
*Stretch(Front Row)
Super
*Stretch(Front Row)
Super

*Stretch Seat
-ไม่อนุญาตให้เด็ก ทารก ผูส้ ูงอายุเกิน 65 ปีและผู้พกิ ารนั่ง
-โซนเงียบไม่อนุญาตให้เด็กนั่ง

Seat Pitch
มากกว่า 36 นิ้ว
มากกว่า 35 นิ้ว
มากกว่า 36 นิ้ว
มากกว่า 35 นิ้ว
มากกว่า 36 นิ้ว
มากกว่า 35 นิ้ว

ราคาต่อท่านต่อเที่ยว
2,000 บาท
1,500 บาท
1,700 บาท
1,200 บาท
1,700 บาท
1,200 บาท

 ค่าน้าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง ตามทีส่ ายการบินกาหนดแต่ละเส้นทาง (ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัมเท่านั้น) ถือขึ้นเครื่องได้ (ไม่
เกินท่านละ 7 กิโลกรัม)
(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ได้)
 ซื้อน้าหนักสัมภาระเพิม่ สายการบิน Nok Scoot(XW) (แจ้งอย่างช้าก่อนเดินทาง10วัน) มีค่าใช้จา่ ยดังนี้
(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: สายการบินไม่จากัดจานวนชิ้นในการโหลด แต่กฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบนน.สูงสุดได้ 32กก./ชิ้น
 ค่าธรรมเนียม น้ามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุ
น้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) (กรณีส่งจอยหน้าร้าน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานัก ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น
ไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท้าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด มินิบาร์
ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,600 บาท/ท่าน/ทริป

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ราคาทัวร์นี้ไม่รวมทิป พนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
ค่าทิป จ้านวน 1,600 บาท *กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก) *
วิธีการช้าระเงิน
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ทดี่ ูแลเส้นทาง ที่นั่งจะ
ยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจาแล้วเท่านั้น
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง (ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก้าหนดเนื่องจากทาง
บริษัทต้องส้ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครือ่ งบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่าง ๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทาการ
ยกเลิกการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทาการ คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระ
แล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีก ารการันตีค่ามัดจ้าที่พักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น

เงื่อนไขอื่น ๆ
รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นสิ่งสาคัญ
บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่ว นหรือทั้งหมด
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ
สนามบินได้ จาเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทาหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็น
ระยะ ๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน,
อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออานาจการควบคุมของบริษัทฯ และ
เจ้าหน้าที่นั้น ๆ ที่จะส่งผลทาให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา
ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือ บางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่า นสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจานวนผู้เดินทางไม่ครบจานวนตามที่กาหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทาง
บริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่ าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง (ถ้า
โปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่ มี
การขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ป รับขึ้นในช่วงใกล้
วันที่คณะจะเดินทาง
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจาก
ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)
บริษัทฯทาหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง
แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคื นเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชาระ
กับทางบริษัทฯ เป็นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชาระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอั นใดที่ทาให้ท่าน

ไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสาคัญ

โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในรายการทัวร์โดยละเอียด
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนท้าการจองทุกครั้ง

