
 
 
 
 
 

 

TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N
โดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม – เดอืนมนีาคม 2563 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ไฮไลทท์วัร ์
โตเกยีว ขอพร ณ วดัอาซากุสะ ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี 

เลน่สก ีณ ลานสกฟีูจเิท็น พรอ้มชมววิภูเขาไฟฟูจ ิเป็นฉากหลงั 
ขึน้กระเชา้คาจ ิคาจ ิณ ทะเลสาบคาวากูจโิกะ 

ชอ้ปป้ิงจุใจ ชนิจูก ุและโอไดบะ  
อสิระครึง่วนั มเีวลาชอ้ปป้ิง ชมิขนม ถา่ยรูปชวิๆ ตามอธัยาศยั 

พเิศษ!! อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

 



 
 
 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

06-10 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- 

07-11 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- 

08-12 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- 

09-13 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- 

10-14 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- 

11-15 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- 

14-18 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- 

15-19 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- 

16-20 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- 

17-21 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- 

18-22 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- 

19-23 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- 

20-24 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- 

21-25 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- 

22-26 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- 

23-27 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- 

24-28 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- 

25-29 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- 

26-30 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- 

27-31 มกราคม 2563 18,888.- 7,900.- 

28 มกราคม-01 กุมภาพนัธ ์2563 18,888.- 7,900.- 

29 มกราคม-02 กุมภาพนัธ ์2563 18,888.- 7,900.- 

30 มกราคม-03 กุมภาพนัธ ์2563 18,888.- 7,900.- 

31 มกราคม-04 กุมภาพนัธ ์2563 18,888.- 7,900.- 

01-05 กุมภาพนัธ ์2563 18,888.- 7,900.- 

03-07 กุมภาพนัธ ์2563 18,888.- 7,900.- 

04-08 กุมภาพนัธ ์2563 18,888.- 7,900.- 

09-13 กุมภาพนัธ ์2563 19,888.- 7,900.- 

10-14 กุมภาพนัธ ์2563 19,888.- 7,900.- 

11-15 กุมภาพนัธ ์2563 19,888.- 7,900.- 

12-16 กุมภาพนัธ ์2563 19,888.- 7,900.- 

14-18 กุมภาพนัธ ์2563 19,888.- 7,900.- 

16-20 กุมภาพนัธ ์2563 19,888.- 7,900.- 

17-21 กุมภาพนัธ ์2563 19,888.- 7,900.- 

18-22 กุมภาพนัธ ์2563 19,888.- 7,900.- 

19-23 กุมภาพนัธ ์2563 19,888.- 7,900.- 

21-25 กุมภาพนัธ ์2563 19,888.- 7,900.- 

22-26 กุมภาพนัธ ์2563 19,888.- 7,900.- 

23-27 กุมภาพนัธ ์2563 19,888.- 7,900.- 

24-28 กุมภาพนัธ ์2563 19,888.- 7,900.- 

25-29 กุมภาพนัธ ์2563 19,888.- 7,900.- 

26 กุมภาพนัธ-์01 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 



 
 
 
 
 

 

 

** ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 
07.30 น. พรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ

อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  (น ้าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
10.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 

19.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทางสู่ทีพั่ก 
(เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 
ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั NARITA MARROAD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
 

28 กุมภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 

29 กุมภาพนัธ-์04 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 

01-05 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 

02-06 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 

03-07 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 

04-08 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 

05-09 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 

06-10 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 

08-12 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 

09-13 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 

10-14 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 

11-15 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 

12-16 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 

13-17 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 

14-18 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 

15-19 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 



 
 
 
 
 

 
วนัทีส่อง นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากุสะ – โตเกยีวสกายทร ี(ถา่ยรูป) – ทะเลสาบคาวากูจิ

โกะ + กระเชา้ลอยฟ้า คาจ ิคาจ ิ– โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ลท 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง เมอืงโตเกยีว น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอา
ซากุสะ (Asakusa Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) วัดทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น

วัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกยีว ภายใน
ประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมา

กราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคม
ไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้

ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ ประตูฟ้าค ารณ  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่วา่ ถนนนากามเิซะ 

ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ 
รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และ

ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไม่รวม

คา่ขึน้หอคอย) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก โดยหอนี้มคีวามสงู 634 เมตร  
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทเีป็นจุดชม
วิวฟูจิที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ไฮไลท!์!! น าท่านขึน้ 
กระเช้าลอยฟ้า คาจ ิคาจ ิ(Kachi Kachi Ropeway) กระเชา้ที่จะพาไปบนยอดเขา 

Mitsutoge เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจโิกะจากมุมสูงเปิดใหบ้รกิารทุกวัน
ตลอดทัง้ปี (อาจมกีารงดใหบ้รกิารช ัว่คราวเนือ่งจากสาเหตุตา่งๆ เช่น สภาพอากาศ

ไม่เอือ้อ านวย) เพียงไม่กี่นาทถีงึยอดเขา ชมววิแบบพาโนรามาทีม่ีความสูง 1,075 เมตร 
ท่านสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิได  ้และในวันที่

อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์ญีปุ่่ นทางตอนใต ้ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
เดนิทางสู ่โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ลท (Gotemba Outlet) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
50 นาท)ี ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้

แบรนด์ญี่ปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER, 

AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ  ร อ ง เท ้า แฟชั่ น  HUSH PUPPIES, 
SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคา้ส าหรับคุณหนู AIGLE, 

BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย ไดเ้วลาน าท่านเขา้สูท่ีพั่ก 
ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั TOYOKO INN KAWAGUCHIKO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แร่
แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 
วนัทีส่าม หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก - ฟูจเิท็น สก ีรสีอรท์ – การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น - โตเกยีว - ช้

อปป้ิงชนิจูกุ - ชอ้ปป้ิงโอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสู่ หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  

เป็นในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจุดท่องเทีย่วส าคัญอกีสถานทีห่นึง่ โดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาว
ตัดกับพืน้หลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสเีหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮัก

ไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่น ้า 8 บอ่ในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหวา่งทะเลสาบคาวากูจโิกะ 
กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 นี้เป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในช่วงฤดูรอ้น ทีไ่หลมา

จากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหนิลาวาที่มรีูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็น
พเิศษ นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ทีข่ายทัง้ผัก ขนม
หวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูป

และซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
น าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที ่ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ (Fujiten Ski)  (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ลานสกแีละทีพั่กทีต่ัง้อยู่บรเิวณภูเขาไฟฟูจ ิท่านจะไดสั้มผัสกับ

หมิะ อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการลืน่ไถลดว้ยสก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรือตืน่เตน้ไป
กับการน่ังรถเลือ่นหมิะ ณ ลานสกแีห่งนี้ ท่านสามารถดืม่ด ่ากับทัศนียภาพทีถู่กปกคลุมดว้ย
หมิะที่ดูแลว้สะอาดตาอย่างยิง่ และในวันที่ทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับววิ  ภูเขาไฟฟูจ  ิ

(Mount Fuji) สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ที่มีชือ่เสียงเป็นที่รูจั้กไปทั่วโลกในเรื่อง
ความสวยงามที่ธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ย่างลงตั ว และยังถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของ

นักท่องเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดกูาล   
(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อุปกรณ์และชุดส าหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) 

**หมายเหตุ: ในช่วงตน้ฤดูกาลหากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยในการเล่นสก ีเช่น 
หมิะยงัไมห่นาพอทีจ่ะเลน่สกไีดน้ ัน้ ปรบัโปรแกรมเป็นขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 แทน ท ัง้นี้
ท ัง้น ัน้ การขึน้ภูเขาไฟฟูจ ิอาจไม่สามารถขึน้ถงึช ัน้ 5 ได ้เนือ่งจากปจัจยัดา้นสภาพ

อากาศ สงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ภูเขาไฟและปรบัรายการทอ่งเทีย่ว ตามความเหมาะสมแทน 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่

ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิี รายละเอยีดทีบ่รรจงและ
สวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วน

ร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย และจากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย ช ้

อปป้ิง ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) ใหท้่านอิสระและ
เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทัง้เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา 

เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผา้ แบรนดเ์นม 



 
 
 
 
 

 
เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยีห่อ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK 
II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
น าท่านเดนิทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และ

แหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ิยมในชว่งหลัง
ของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น
ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver 

City Tokyo Plaza) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึ่ง ทีอ่ยู่บน
เกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก 

ในบรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้
อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที่ กนัด ัม้ฟรอนท  ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ใน
บรเิวณหา้ง ไดรเวอรซ์ติี ้ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั NARITA MARROAD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั - สนามบนินารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั***  
ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 
 ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากไกด ์เพื่อความสะดวกในการเดนิทาง หรือชอ้ป

ป้ิงในย่านการคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  



 
 
 
 
 

 
แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในนารติะ (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

• วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพุทธเกา่แก ่ขนาดใหญ่ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ 
สรา้งขึน้ในปี 940  

• ถนนชอ้ปป้ิง โอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลา
ไหล ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ เชน่ รา้นจ าหน่าย
สนิคา้งานฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ ซึง่เปิดบรกิารใหแ้ก่นักท่องเที่ยวมา

นานหลายศตวรรษ  

• ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมู่นักท่องเทีย่วชาวตา่งชาต ิ
เนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ันสมัยสไตล์
ญี่ปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และ

อุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมีรา้นเสื้อผา้แฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, 
Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ 

 
แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

• ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญี่ปุ่ น 
การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

• ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญี่ปุ่ น 
การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

• โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะ
ส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์
ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอย่างจุใจ  

• ชบิูย่า ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชั่นทันสมัย
ของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึ
ชือ่ดังทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของย่านนัน้  

• สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว จุดชมซากุระยอด
นยิมของกรุงโตเกยีว 

ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตัง้อยู่ระหว่าง
สถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) สินคา้

หลากหลายชนดิทัง้ ของสด ของใช ้เครื่องส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และ
ของน าเขา้ทีส่่วนใหญ่จะมรีาคาถูกกว่าในหา้งบางรา้นอาจจะต่อราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล 

ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและของกนิเลน่ เดนิทางสู ่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิาริตะ 
ภายในวัดมอีาคารทีห่ลากหลายตัง้อยู่ในบรเิวณทีก่วา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลัก เจดยี ์3 ชัน้

สไตล ์Tahoto มชีือ่ว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมสีวนญี่ปุ่ น และสวนยุโรปอกี
ดว้ย เสน้ทางทีน่ ามาสูวั่ดนารติะซังคอื  
 

***อสิระรบัประทานอาหารกลาวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 
17:00 น. นดัเจอลูกคา้ทีโ่รงแรม ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

 
**ในชว่งเชา้ของวนันีลู้กคา้จะตอ้งท าการเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม  

ตามเวลาทีท่างโรงแรมก าหนด  
และสามารถฝากกระเป๋าทิง้ไวท้ ีโ่รงแรมได ้จนกระท ัง่ไดเ้วลานดัหมาย 

และออกเดนิทางไปยงัสนามบนินารติะ** 

 
20.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607  

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
 
 



 
 
 
 
 

 
วนัทีห่า้  สนามบนิ ดอนเมอืง 
01.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
 

************************************ 
 

ส าหรบัลูกคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชย
คา่เสยีหายเฉพาะสายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และ

รบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้ 
เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะ
อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน า

เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 
✓ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซัก

รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ น

ไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงค์พ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 

ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× ค่าทปิมคัคุเทศก ,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึ

พอใจของทา่น 

 



 
 
 
 
 

 
เดนิทางขึน้ต ่า 34 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะ
ช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่าน

ตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิท
ฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 
 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจอง

กอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  
 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 
• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 
• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมา

ทางแฟกซ ์
• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่

พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // 
[หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให้ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่
รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ 
เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ

หนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารกา
รนัตคีา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจ

ขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวน
สทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจ่าย

ในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่
เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให ้
เขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะ

ไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุใน

โปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้

สบูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 
7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ใน

กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่

คา่ใชจ่้ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 

อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และ
คนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ด ้
ท่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง 
รวมจ านวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง 
ในวันนั้นๆ มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้



 
 
 
 
 

 
ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่ว
ตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 

 


