
              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE เที�ยวสดุคุม้ 2 เมอืง  

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 

DMK-KIX : XW112 (23.40-07.10) 
    

2 สนามบนิคนัไซ-โอซากา้-ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)
ชนิไซบาช-ิป้ายกลูโิกะ-เกยีวโต-ศาลเจา้จ ิBงจอกฟูชมิ ิ
อนิาร-ิชงชาแบบญี�ปุ่ น-กฟิ ุ

 
 
 

บนเครื�อง 

  GIFU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

3 หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-เมอืงทาคายามา่-ลติเต ิBลเกยีวโต
เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ-ิมตัสโึมโต-้ปราสาทมตัสโึมโต ้
(ดา้นนอก) (**ออนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ*์*) 

   NAGANO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 



              

 

    

พเิศษ !! บฟุเฟ่ตย์ากนิกิ ุ+ ชาบ ูชาบ ูตน้ตาํรบั + บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษไ์มอ่ ัBน 
มนํี Bาดื�มบรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด �FREE WIFI ON BUS 

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซืBอต ัVวเครื�องบนิภายในประเทศ เพื�อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที�ยวบนิเพื�อ
ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซืBอต ัVวเครื�องบนิประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทาง
ได ้อนัเนื�องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเที�ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การ
ยบุเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง ซึ�ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความ
คมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัBนเหตผุลเหลา่นีB อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ\ท ี�จะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัBงส ิBน อนึ�ง บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ป
ระมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 
วนัที� 1 กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัBน 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนินกสกู๊ต (XW) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกตลอดขั $นตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้ม
กอ่นออกเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23.40 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายบนิ NOK SCOOT 
เที�ยวบนิที� XW112 

บรกิารอาหารรอ้นและนํ Bาดื�ม บนเครื�อง ไป-กลบั 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ั�วโมง) 

 
** สําคญัมาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืBอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 

วนัที� 2  สนามบนิคนัไซ-โอซากา้-ปราสาทโอซากา้(ดา้นนอก)-ชนิไซบาช-ิป้ายกูล ิ
โกะ 

 เกยีวโต-ศาลเจา้จ ิBงจอกฟชูมิอินิาร-ิชงชาแบบญี�ปุ่ น-กฟิ ุ
 

4 ผ่านชมภู เขาไฟฟูจ ิ-โอชิโนะฮกัไค-คาวากูจ ิโกะ
พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว-โตเกยีว-วดัอาซากุสะ-ชอ้ปปิB ง
ถนนนากามเิซะ 

   URAYASU SUN 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
(ที�พกัตดิสถานรีถไฟ) 

5 อสิระในกรงุโตเกยีว หรอืซืBอทวัรเ์สรมิโตเกยีว 
ดสินยีแ์ลนด ์(ไมม่บีสับรกิาร) 

   URAYASU SUN 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
(ที�พกัตดิสถานรีถไฟ) 

6 วดันารติะ-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
NRT-DMK : XW101 (13.55-19.05) 

    



              

 

    

07.10 น.   ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผ่านขั $นตอนศุลกากรแลว้นําท่าน
เดนิทางสู่ที�พัก (เวลาที�ญี�ปุ่ น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) จากนั$นนําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้น
นอก) เป็นหนึ�งในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทั $งหมด 8 
ชั $น ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี คนํู$า และสวนนชิโินมารซุ ึ�งอยูท่างป้อมตะวักตก 
มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากรุะที�โดง่ดังเพราะฉากดา้นหลัง
ของสวนแหง่นี$จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ที�สวยงามเป็นอยา่งยิ�ง หลังอาหารกลางวันนําทา่น
อสิระชอ้ปปิ$ งย่าน ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปปิ$ งแห่งนี$มคีวามยาวประมาณ 
600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื�องสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา 
รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื$อผา้สตรทีแบรนดท์ั $งญี�ปุ่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M 
Beans ABC Mart เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัแบบปิB งยา่งยากนิกิ ุ(2)  

นําท่านชม ศาลเจา้เทพเจา้จ ิBงจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari 
Shrine) หรือที�คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจา้แดง เป็นศาล
เจา้ชนิโต มีชื�อเสียงโด่งดังจาก ประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) 
หรือ เสาสีแดง ที�เรียงตัวกันจํานวนหลายหมื�นตน้จนเป็น
ทางเดนิไดท้ั�วทั $งภูเขาอนิาริ ที�ผูค้นเชื�อกันว่าเป็นภูเขาศักดิL
สทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบูรณ์ การ
เก็บเกี�ยวขา้ว รวมไปถงึพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมจีิ$งจอก
เป็นสัตว์คู่กายจงึสามารถพบเห็นรูปปั$นจิ$งจอกมากมายดว้ย
เช่นกัน จากนั$นนําท่านสัมผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบ
ญี�ปุ่ น ใหท้่านไดเ้รียนรูแ้ละสัมผัสวธิีการชงชาแบบคนญี�ปุ่ น 
และอสิระใหท้า่นเลอืกซื$อสนิคา้ราคาถกูตามอัธยาศัย นําทา่น
เดนิทางตอ่สูเ่มอืงกฟิ ุ 

คํ�า อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
พกัที�โรงแรม GIFU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัที� 3 หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-เมอืงทาคายามา่-ลติเติBลเกยีวโต-เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิ
จ-ิมตัสโึมโต-้ปราสาทมตัสโึมโต(้ดา้นนอก) 

  ***ขาปยูกัษ+์ออนเซ็นธรรมชาต*ิ** 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  



              

 

    

 นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที�ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตล์ญี�ปุ่ นขนานแท ้
ดั $งเดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้ง
ของบา้นสามารถรองรับหมิะที�ตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกบัสองมอื
พนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี$ว่า “กัสโช” และมผีูค้นจากทั�วทุกมุมโลกหลั�งไหลไปชม
ความงามในแต่ละปีไม่ตํ�ากว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว นําท่านชม ทาคายามา่จนิยะ หรือ ที�วา่
การอําเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า (ถ่ายรูปและชมดา้นนอก) ซึ�งเป็นจวนผูว้่าแห่งเมืองทาคา
ยาม่า เป็นที�ทํางานและที�อยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนั
มาจซูิจ ิซ ึ�งเป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที�ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็น
อย่างดี อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที�ยวและชื�นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ�งเต็มไปดว้ยบา้นเรือน
โบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตราคาร (4) 
จากนั$นนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมัตสโึมโตะ เป็นเมอืงที�ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ นํา
ทา่นชมปราสาทมตัสโึมโตะ ซึ�งเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั $งเดมิที�ยงัคงสภาพสมบรูณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และสวยงามที�สดุของประเทศญี�ปุ่ น เนื�องจากสรา้งอยูบ่นพื$นที�ราบ ปราสาทแหง่นี$มเีอกลกัษณ์ตรงที�
มหีอคอยและป้อมปืนเชื�อมต่อกับโครงสรา้งอาคารหลัก และดว้ยสโีทนมดืทําใหเ้กดิความรูส้กึที�
ย ิ�งใหญแ่ละสขุมุ จนไดรั้บฉายาวา่ปราสาทอกีา ภายในตกแตง่ดว้ยไม ้จดุที�น่าสนใจ ไดแ้ก ่บนัไดไม ้
สงูชนั ชอ่งเก็บหนิสําหรับโจมตศีตัร ูชอ่งสําหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บนชั $น 6 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(5) 
พกัที�โรงแรม NAGANO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่นํ Bาแร่
ออนเซ็นธรรมชาต ิเชื�อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่$าแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีน
โลหติดขีึ$น 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 

วนัที� 4 ผา่นชมภเูขาไฟฟจู-ิโอชโินะฮกัไก-คาวากจูโิกะ-พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว  
  โตเกยีว-วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ 
 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําทา่นผา่นชม “ภเูขาไฟฟจู”ิ ซึ�งเป็นภเูขาที�สงูที�สดุในญี�ปุ่ น รอบๆ ภเูขาเต็มไปดว้ยธรรมชาตอิัน
งดงามที�ลงตัว ความสงูเหนือจากระดับนํ$าทะเล 3,776 เมตรซึ�งเป็นสัญลักษณ์สําคัญของประเทศ
ญี�ปุ่ น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั$นนําท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นโอชิโนะฮกัไก” (Oshino Hakkai) เป็นแหล่งนํ$ าตาม
ธรรมชาตติั $งอยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ ใหท้่านสัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิุทธิL และไอเย็นจากแหล่งนํ$า
ธรรมชาต ิโดยในบอ่นํ$าใสแจว๋มปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์ อณุหภมูใินนํ$าเฉลี�ยอยู่
ที� 10-12 องศา นอกจากชมแลว้ก็ยังมีนํ$าผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดื�มตามอัธยาศัย และที�สําคัญ 
หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิ$งสนิคา้โอท็อปชั $นเยี�ยมอกีดว้ยที�หมูบ่า้นนี$มขีองขึ$นชื�ออยา่ง โม
จชิาเขยีวไสถ้ ั�วแดงยา่ง ขนมฮติที�หมูบ่า้นนํ$าศกัดิLสทิธิLโอชโินะฮกัไก 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนัณ ภตัตราคาร (7) 

นําทา่นเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพื�อนมัสการเจา้
แมก่วนอมิทองคํา ณ “วดัอาซากสุะ” วัดที�ไดช้ื�อวา่เป็น
วัดที�มคีวามศักดิLสทิธิL และไดรั้บความเคารพนับถอืมาก
ที�สดุแหง่หนึ�งในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้
แมก่วนอมิทองคําที�ศักดิLสทิธิL ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ�ง
มักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริิมงคล
ตลอดทั $งปี ประกอบกบัภายในวัดยังเป็นที�ตั $งของโคมไฟ
ยักษ์ที�มขีนาดใหญ่ที�สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร 
ซึ�งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้สดุของวัด ที�มชีื�อวา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจาก
ประตเูขา้สูต่ัววหิารที�ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา มชีื�อวา่ “ถนนนากามเิซะ” ซึ�งเป็นที�ตั $งของ
รา้นคา้ขายของที�ระลกึพื$นเมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจที�
ระลกึ ฯลฯ  

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
ที�พกั URAYASU SUN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



              

 

    

 

วนัที� 5 อสิระในกรงุโตเกยีว หรอืซืBอทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 ***อสิระทอ่งเที�ยวเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น  

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพื�อความสะดวกในการเดนิทาง 

ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น  

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์ 

เพื�อความสะดวกในการเดนิทาง 

แนะนําสถานที�ทอ่งเที�ยวในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัVวรถไฟ)  

  OPTION A: ซืBอทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี 

 

 หากซืBอบตัรโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(กรณุาแจง้กอ่นเดนิทาง 3-5 วนั)  

 เด็กอาย ุ4-11 ปี ราคา 2,000 บาท // ผูใ้หญ ่ราคา 2,700 บาท** 

(ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง) ** 

 

  โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกที�มนัีกทอ่งเที�ยวตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้นคนตอ่ ซึ�งมากที�สดุในประเทศ

ญี�ปุ่ น และมากเป็นอนัดบั 2 ของโลก สรา้งขึ$นโดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นูวอลทด์สินยี ์  เปิด

ใหบ้รกิารในปี 1983 ซึ�งเป็นสวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกที�สรา้งขึ$นนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดที�สนุกสนาน เชญิ

ทา่นพบกบัความอลงัการซึ�งเต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชท้นุใน

การกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกบัเครื�องเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่ 

ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED 

MANSION บา้นผสีงิ, ตื�นเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นั�งเรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, 

เที�ยวบา้นหมพีหูต์ะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลก

แหง่จนิตนาการกบัการต์นูที�ทา่นชื�นชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกี$เมา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดัmก 

ฯลฯ หรอืชอ้ปปิ$งซื$อของที�ระลกึภายในวนสนุกอยา่งจใุจและอกีมากมายที�รอทา่นพสิจูนค์วามมนัส์

กนัอยา่งเต็มที� ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กบัเครื�องเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ  

   OPTION B: อสิระเพลดิเพลนิในกรงุโตเกยีว  

• ยา่นฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวที�เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญี�ปุ่ น การ
แตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  



              

 

    

• โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับ
เป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปปี$  คติตี$ คาแรคเตอรต่า่งๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่
ที�หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซื$อหาอยา่งจใุจ  

• ชบิูยา่ ยา่นวัยรุ่นชื�อดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ื�นตาตื�นใจกับแฟชั�นทันสมัยของ
หนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชื�อดังที�
เป็นสญัลกัษณ์ของยา่นนั$น  

• สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว จุดชมซากุระยอดนยิม
ของกรุงโตเกียว โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทั $งสองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มี
จํานวนมากกวา่ 1,000 ตน้ ทําใหด้งึดดูผูค้นจํานวนมากมาเยี�ยมชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรอื
ที�เรียกกันว่า งานฮานาม ิ(โดยปกตซิากุระจะบานช่วงประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้
เดอืนเมษายน อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดข้ ึBนอยูก่บัสภาพอากาศ) 

• ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที�คกึคักเกอืบตลอดเวลาตั $งอยูร่ะหวา่งสถานีอุ
เอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนิด
ทั $ง ของสด ของใช ้เครื�องสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสื$อผา้ทั $งของญี�ปุ่ น และของนําเขา้ที�สว่นใหญ่
จะมรีาคาถกูกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิ�มไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและ
ของกนิเลน่  

*อาหารกลางวนั-เย็น อสิระตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิB ง* 
ที�พกั URAYASU SUN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
วนัที� 6 วดันารติะซนั-ถนนโอโมเตะซนัโด-สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง  
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะซนัเป็นวดัประจําเมอืงนารติะ 
ตั $งอยูบ่นเนนิเขาใจกลางเมอืงนารติะ มปีระวัตวิา่กอ่ตั $งใน
ปี 940 ซึ�งรวมๆแลว้ถอืวา่อยูม่ายาวนานเกนิพันปี แน่นอน
ว่าตัวอาคารไม่ใชข่องดั $งเดมิจากพันปีกอ่น ตัวอาคารแม ้
จะถูกบูรณะและสรา้งใหม่มาหลายครั $งแลว้แต่ก็สวยงาม
มากๆและไดรั้บการบันทกึเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศญี�ปุ่ น วัดแหง่นี$ศักดิLสทิธิLมากโดยเฉพาะเรื�องการ
ขอพรใหป้ลอดภัย แคลว้คลาดจากอบุัตเิหตตุา่งๆ หรอืจะ
ขอพรดา้นความรัก การงาน และเรื�องทั�วไป จากนั$นนําทา่นสู ่Naritasan omotesando Street 
ซึ�งเป็นถนนที�ตอ่เนื�องประมาณ 800 เมตร ซึ�งมทีั $งรา้นอาหารและของฝากมากกวา่ 150 รา้น ใหท้า่น
เพลดิเพลนิกบัอาหารและของฝากและผลผลติเฉพาะของทอ้งถิ�นมากมาย   

 สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  

13.55 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนินกสกู๊ต เที�ยวบนิที� XW101 (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 6.50 ช ั�วโมง)  
** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 7 ช ั�วโมง ** 

19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 



              

 

    

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น (ถา้ม)ี
ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  

(ชําระที�สนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 
อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว 

02-07 JAN 19 28,999 9,900 
04-09 JAN 19 28,999 9,900 
06-11 JAN 19 27,999 9,900 
07-12 JAN 19 27,999 9,900 
09-14 JAN 19 28,999 9,900 
11-16 JAN 19 28,999 9,900 
13-18 JAN 19 27,999 9,900 
14-19 JAN 19 27,999 9,900 
16-21 JAN 19 28,999 9,900 
18-23 JAN 19 28,999 9,900 
20-25 JAN 19 27,999 9,900 
21-26 JAN 19 27,999 9,900 
23-28 JAN 19 28,999 9,900 
25-30 JAN 19 28,999 9,900 

27 JAN - 01 FEB 19 27,999 9,900 
28 JAN - 02 FEB 19 27,999 9,900 
30 JAN - 04 FEB 19 28,999 9,900 

01-06 FEB 19 28,999 9,900 
03-08 FEB 19 28,999 9,900 
04-09 FEB 19 28,999 9,900 
06-11 FEB 19 29,999 9,900 
08-13 FEB 19 29,999 9,900 
10-15 FEB 19 28,999 9,900 
11-16 FEB 19 28,999 9,900 
13-18 FEB 19 29,999 9,900 
15-20 FEB 19 31,999 9,900 
17-22 FEB 19 28,999 9,900 



              

 

    

18-23 FEB 19 28,999 9,900 
20-25 FEB 19 29,999 9,900 
22-27 FEB 19 29,999 9,900 

24 FEB - 01 MAR 19 29,999 9,900 
25 FEB - 02 MAR 19 29,999 9,900 
27 FEB - 04 MAR 19 30,999 9,900 

01-06 MAR 19 31,999 9,900 
03-08 MAR 19 30,999 9,900 
04-09 MAR 19 30,999 9,900 
06-11 MAR 19 31,999 9,900 
08-13 MAR 19 31,999 9,900 
10-15 MAR 19 30,999 9,900 
11-16 MAR 19 30,999 9,900 
13-18 MAR 19 31,999 9,900 
15-20 MAR 19 32,999 9,900 
17-22 MAR 19 31,999 9,900 
18-23 MAR 19 31,999 9,900 
20-25 MAR 19 33,999 9,900 
22-27 MAR 19 33,999 9,900 
24-29 MAR 19 32,999 9,900 
25-30 MAR 19 32,999 9,900 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตั{วเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ$ามนั  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

� ค่าเบี$ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที�ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรม
ธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีBไมร่วม 

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี 
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 



              

 

    

� คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั $ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ น
ไดป้ระกาศยกเวน้การยื�นวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงค์พํานักระยะสั $นใน
ประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

� หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท 
สําหรับการยื�นรอ้งขอวซีา่ 

� ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มนํี$าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั$นๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน 

� คา่ภาษีนํ$ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั{วเครื�องบนิไปแลว้ 

� คา่นํ$าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลบั 20 กก.) 

� คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิ�น(ถา้ม)ี ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ชําระที�สนามบนิในวัน
เชค็อนิ (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากบัภาษี) 

 
เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 

� กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 15,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากทําการจองแลว้ 

� การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พักและตั{วเครื�องบนิ 
มฉิะนั$นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

� หากทา่นที�ตอ้งการออกตั{วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครั $ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิLไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ$น 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

� หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั $งหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

� ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น และขอเก็บเงนิทั $งหมด (แตส่ามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้
ตามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 
 
คา่ธรรมเนยีมในกรณีระบทุ ี�น ั�ง, 

- ผูโ้ดยสารสามารถ upgra,de ที�นั�งแบบ Super หรอื Stretch ไดโ้ดยมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิ (โปรดแจง้ล่วงหนา้กอ่น 7 
วนัทําการ) และไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทารกและผูพ้กิาร นั�งที�นั�งแถวที� 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คา่ธรรมเนยีมในการเพิ�มนํ Bาหนกักระเป๋า (กรณีลกูคา้ตอ้งการซืBอเพิ�ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สายการบนิจะจาํกดันํ Bาหนกัสงูสดุไมเ่กนิ 32 กโิลกรมัตอ่ชิBน 

 
** หมายเหต ุ: ราคาเป็นราคาอพัเดต ณ วนัที� 20 ก.ค. 61 อาจมกีารเปลี�ยนแปลง โปรดสอบถามกอ่นจอง ** 

 
 
 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ\ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีBบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัBงหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ\ท ี�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ีB เมื�อเกดิเหตจุําเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆในกรณีที�สูญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้
ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิ\ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัBงหมด หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํ�ากวา่ 
6 เดอืน  
 

� จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั $นในประเทศญี�ปุ่ นไม่
เกนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั $นตอน
การตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี$ 

� ตั{วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

� สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ$นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิ
สด บตัรเครดติ เป็นตน้) 



              

 

    

� ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

� กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

� คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

� หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

� กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานัก
ระยะสั $น 

� ในขั $นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

� เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัBงหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิLที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ$นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

� ขอสงวนสทิธิLการเก็บคา่นํ$ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ$นกอ่นวนัเดนิทาง  

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิLในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

� บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั $งสิ$น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

� บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั $งสิ$น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

� เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั $งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั $งหมด  

� รายการนี$เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั $งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

� การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� 
/ ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั $งนี$ข ึ$นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

� กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนั$นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้(วลีแชรม์คีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ โปรดสอบถาม
ขอ้มลูจากเซลล)์ 

� มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั $งสิ$นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั$น 



              

 

    

� ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

� กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

� สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ$งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครั $งที�ตอ้งเร่งรีบ เพื�อใหไ้ดท้่องเที�ยวตาม
โปรแกรม 

� บรกิารนํ$าดื�มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั$นๆ มิ
อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั $งนี$ข ึ$นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั$นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิLในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 
บรกิารเพิ�มเตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*เมื�อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื�อนไขข้อตกลงทั &งหมดนี&แล้ว* 

 
 


