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HILIGHT TOKYO LAVENDER 
5 DAYS 3 NIGHTS BY AIR ASIA X 

 

 
ขึ8นภูเขาไฟฟูจชิ ั8น 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญี�ปุ่น 

ล่องเรอืโจรสลดั พาชมิ ไข่ดํา ณ หุบเขาโอวาคุดาน ิ
ไฮไลท!์! 1 ปีมคึร ั8งเดยีว  

ชมทุ่งลาเวนเดอร ์Fuji kawaguchiko herb festival 2023 
หรอื ชมดอกไมน้านาชนดิ ณ สวนดอกไม ้ฮานาโนะมโิยโกะ 

สกัการะสิ�งศกัดส์ิทธิb ณ วดัอาซากุสะ พรอ้มเดนิชมิ ของอร่อยๆ ที� ถนนนากามเิสะ 
ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแม่นํ8าสุมดิะ 

ชอ้ปปิ8 งจุใจ โอไดบะ และ ชนิจูกุ พรอ้มเช็คอนิ แลนดม์ารค์แห่งใหม่ แมวยกัษ ์3 มติ ิ
บุฟเฟ่ตข์าปู อาบนํ8าแร่ธรรมชาต ิ(ออนเซน) 

**โปรแกรมคุม้ๆ เที�ยวครบทุกวนัไมม่วีนัอสิระ** 

มนํี8าดื�มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้<< 
** หมายเหตุ ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ**  

Infant เด็กอายุตํ�ากว่า 2 ปี 6,000 บาท/ทา่น 
**ราคานี8ไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

 
 

ทราเวล สปร ีการนัตีบรกิาร 

 

 

 

ราคา/ทา่นละ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่/เด็ก พกัเดี�ยว อากาศ ไฮไลท ์

24-28 มถุินายน 2566 35,999.- 7,900.-   



วนั โปรแกรมทวัร ์
มื8ออาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที�ยง เย็น 

1 สนามบนิสุวรรณภูม-ิสนามบินนารติะ  
XJ 600  BKK-NRT 23.55 – 08.00 

    

2 สนามบนินารติะ 08.00 น. - ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ณ 
ทะเลสาบอาช ิ- ชมิ ไข่ดํา ณ หุบเขาโอวาคดุานิ – จุดชมววิ
ชั 5น 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึ5นอยู่กับสภาพอากาศ) - เมืองยามานาช ิ- 
ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ 

✈   Hotel Yukari No 
Mori Yamanakako 
หรอืเทยีบเท่า  

3 ชมทุ่งลาเวนเดอร์ Fuji Kawaguchiko Herb Festival หรือ   
สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ  พธิีชงชาญีYปุ่ น - หมู่บา้นนํ5าใส 
- โกเทมบะ เอา้ท์เล็ค - นารติะ 

  - Welco Narita หรอื
เทยีบเท่า 

4 กรุงโตเกียว - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนน
นาคามเิซ - ชนิจุกุ – หา้งไดเวอร์ซติี5 - เมืองนารติะ 

  - Welco Narita หรอื
เทยีบเท่า 

5 สนามบนินารติะ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ
XJ 601 NRT-BKK 09.15-15.15 

 ✈ -  

** รายการทวัรข์า้งตน้ อาจมกีารสลบัปรบัเปลี�ยนเพื�อความเหมาะสม ** 

 

 

 

 

 

 

 
 



วนัแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ประเทศไทย 
20.00 น. พรอ้มกันทีY ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั8น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร ์F สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีYของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
23.55 น. เหริฟ้าสู่ เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ค รืYอง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีY นัY ง  จัดทีY นัY งแบบ 3-3-3  
(นํ5าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซื5อนํ5าหนักเพิYม ตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
 

 
 

วนัที�สอง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ - ฮาโกเนะ - ล่องเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ิ - ชมิ ไข่ดํา 
ณ  หุบ เ ขา โอวาคุดานิ –  จุดชม วิว ชั8น 5  ภู เ ขา ไ ฟฟูจิ  (ขึ8นอยู่ ก ับสภาพอากาศ) -  
เมอืงยามานาช ิ- ออนเซ็น + ขาปูยกัษ ์

08.00 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ ประเทศญี�ปุ่ น นําท่านผ่านขั5นตอนการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาที�ญี�ปุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรบันาฬิกา
ของท่านเพื�อความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไม่อนุญาตให้
นําอาหารสด จําพวก เนื8อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
นําท่านเดนิทางสู่ ฮาโกเนะ (Hakone) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30-3 ชัYวโมง) เป็นเมืองหนึYงใน
อําเภออาชิกะราชิโมะ จงัหวดัคานากาวะ ตั5งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะดา้นตะวันออก เป็น
จุดหมายปลายทางของนักท่องเทีYยว โดยสามารถเดนิทางไปชมภูเขาไฟฟูจิจากโตเกียวและกลับได ้
ภายในระยะเวลาหนึYงวัน และนอกจากนํ5าพุรอ้น พพิธิภัณฑ์ และกจิกรรมนันทนาการอืYน ๆ แลว้ ฮาโก
เนะยังไดรั้บการกําหนดใหเ้ป็นอุทยานธรณีแห่งชาตญีิYปุ่ นโดยเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญีYปุ่ น 
(Japanese Geoparks Network) 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
จากนั5นนําท่าน ล่องเรอืโจรสลดั (Hakone Sightseeing Cruise or Pirate Ship) ณ ทะเลสาบ
อาช ิใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาที ใหท้่านไดล้่องเรือชมความงามของทัศนียภาพสองขา้งทาง รวมถงึ
ววิภูเขาไฟฟูจอีิกดว้ย  



 เดนิทางสู่ หุบเขาโอวาคุดาน ิ(Owakudani) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20-30 นาที) คือ หุบเขา
ภูเขาไฟทีYเกดิจากการปะทุของภูเขาคาม ิ ในช่วงทีYภูเขาไฟฮาโกเนะระเบดิครั5งสุดทา้ยเมืYอประมาณ 
3,000 ปีก่อน ดังนั5น ทําใหบ้ริเวณนี5มีแร่กํามะถันหรือซัลเฟอร์ในปริมาณมาก ไฮไลท!์!! ชิม ไข่ดํา 
(Kuro-Tamago) ซึYงเป็นไข่ตม้สุกในบ่อของหุบเขาโอวาคุดานิแห่งนี5 ว่ากันว่ากนิไข่ดําหนึYงฟอง จะ
อายุยืนขึ5นไปอีกเจ็ดปี  

 เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัYวโมง) ทีYมีความสูงเหนือ
จากระดับนํ5าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีYมีชืYอเสยีงเป็นทีYรูจั้กไปทัYวโลกในเรืYองความสวยงามทีYธรรมชาติ
ไดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึYงของประเทศญีYปุ่ น ทั 5งยังเป็นจุดมุ่งหมายของ
นักท่องเทีYยวต่างชาตทิีYมาเยือนญีYปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําท่านขึ8นสู่ชั8นที� 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอ
สงวนสทิธิbไม่ขึ8น ในกรณีที�อากาศไม่เอื8ออํานวย หรอื ทางขึ8นปิด) ทีYทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความ
สวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลือกซื5อสินคา้ของทีYระลึกซึYงเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย
อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซื5อของทีYระลกึตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่าน
เดนิทางเขา้สู่โรงแรม 

คํ�า         รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อิ�มอร่อยกบั บุฟเฟ่ตข์าปู  
ที�พกั  ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

จากนั8นใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการ แช่นํ 8าแร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชื�อว่าถา้ไดแ้ช่นํ 8าแร่แลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึ8น 
 

วนัที�สาม Fuji Kawaguchiko Herb Festival 2023 (ตามฤดูกาล) หรอื สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิา

โกะ - พธิชีงชาญี�ปุ่ น - หมู่บา้นนํ 8าใส - โกเทมบะ เอา้ทเ์ล็ค - นารติะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

  
เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ี�ทะเลสาบคาวากุจ ิFuji Kawaguchiko Herb Festival จัดขึ5นทีY
รมิทะเลสาบคาวากุจใินช่วงตน้ฤดูรอ้น ซึYงนอกจากจะจัดขึ5นเพืYอตอ้นรับฤดูชมดอกลาเวนเดอร์แลว้ ยัง
จะไดเ้พลดิเพลนิไปกับความงามของดอกไมอี้กหลากชนิด เช่น ดอกคาโมมายล์และสมุนไพรมากมาย 



โดยสถานทีYจัดงานหลักคือ สวนสาธารณะยากิซาคิ (Yagizaki Park) สวนยอดนิยมทีYด ึงดูด
นักท่องเทีYยวมากมายดว้ยลาเวนเดอร์ซอฟครีมและชาสมุนไพร  และสวนสาธารณะโออชิ ิ (Oishi 
Park) ทีYมีภาพภูเขาฟูจซิึYงเป็นฉากหลังของทะเลสาบคาวากุจติัดกันกับภาพทุ่งดอกลาเวนเดอร์อย่าง
สวยสดงดงาม อสิระใหท้่านไดว้ ิYงเล่นท่ามกลางทุ่งดอกลาเวนเดอร์สม่ีวงสดใส สัมผัสกลิYนหอมสดชืYน 
และเพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงาม พรอ้มเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอร์
จะบานหรอืไม่น ั8น ท ั8งนี8ขึ8นอยู่กบัสภาพอากาศ สงวนสทิธิbหากช่วงวนัเดนิทางลาเวนเดอรไ์ม่มี
แลว้ ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้)  

 

 หรอื  สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Yamanakako Hananomiyako Park) สวนดอกไม ้

ขนาดใหญ่ใกลกั้บทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจมีิพื5นทีYถงึ 300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 
87.5 ไร่ มีดอกไมห้ลายพันธุ์ทีYปลูกไวใ้หนั้กท่องเทีYยวไดเ้ดินทางมาชมตลอดทั5งปี ภายในสวนยังมี
ดอกไมท้ีYถูกปลูกไวใ้นโดมขนาดใหญ่ ใหท้่านไดสั้มผัสความงามของดอกไมใ้นร่มไดแ้มใ้นวันทีYฝนตก 
ไฮไลท์!!! นํ5าตกเมียวจนิ นํ5าตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร บริเวณรอบๆ นํ5าตกยังมีกังหันและมุม
ถ่ายรูปมากมาย สําหรับทีYนีYท่านสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ลอดทั5งปี โดยทางสวนมีตารางบอก
ช่วงเวลาบานของดอกไมช้นดิต่างๆ ดงันี8  

 ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ,  
 ปลายเดอืนมถิุนายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปี8 , แคลฟิอรเ์นยีป๊อปปี8   
 กลางถงึปลายเดอืนสงิหาคม : ดอกทานตะวนั 
 ปลายเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนกนัยายน : ดอกบานชื�น ,ดอกคอสมอส เป็นตน้ 

 

 

  จากนั5นสัมผัสวัฒนธรรมดั 5งเดิมของชาวญีYปุ่ น นัYนก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญี�ปุ่ น (Sado) (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 10 นาที) โดยการชงชาตามแบบญีYปุ่ นนั5น มีขั5นตอนมากมาย เริYมตั 5งแต่การชงชา 
การรับชา และการดืYมชา ทุกขั5นตอนนั5นลว้นมีพธิี รายละเอียดทีYบรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิี
ชงชานี5 ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดมี้ส่วนร่วมในพธิีการชงชานี5อีกดว้ย และ
จากนั5นใหท้่านไดอ้สิระเลือกซื5อของทีYระลกึตามอัธยาศัย 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
จากนั5นนําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะฮคัไค ใหท้่านเจาะลกึตามหาแหล่งนํ5าบรสุิทธิrจากภูเขาไฟ
ฟูจ ิทีYเป็นแหล่งนํ5าตามธรรมชาตติั 5งอยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่ม
นํ5าผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้วแรกทีYย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสุิทธิr และไอเย็น
จากแหล่งนํ5าธรรมชาตทิีYมีใหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อนํ5าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายอยา่ง
สบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่านํ5าแต่ละบ่อนั5นเย็นจับใจจนแอบสังสัยว่านอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกัน
บา้งหรือ เพราะอุณหภูมิในนํ5าเฉลีYยอยู่ทีY 10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแลว้ก็ยังมีนํ5าผุดจาก
ธรรมชาตใิหต้ักดืYมตามอัธยาศัย และทีYสําคัญ หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปปิ5งสนิคา้โอทอปชั5น
เยีYยมอีกดว้ย 

 จากนั5นนําท่านสู่ โกเทมบะพรเีมี�ยมเอา้ทเ์ลต(Gotemba Premium Outlets) ตั5งอยู่ทีYเขตฮาโก
เน่(Hakone) ภายในจังหวัดคานากาว่า(Kanagawa) อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 90 นาทีเท่านั5นเอง
ค่ะ เรียกไดว้่าเป็น Outlet ทีYใหญ่ทีYสุดในญีYปุ่ นเพราะของเยอะมากๆ ทั 5งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์
ต่างประเทศก็มีครบหมดทุกอย่างเชียวค่ะ ทีYนีYนั5นไดรั้บความนิยมมากๆสําหรับนักท่องเทีYยว เพราะ
บรเิวณทีYตั 5งจะเป็นทางผ่านสําหรับการไปเทีYยวภูเขาไฟฟูจ ิ และทะเลสาบฮาโกเน่(Hakone) จุดทีYเป็น
ไฮไลท์เลยก็คือวันไหนฟ้าสดใสๆสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจไิดอี้กต่างหาก ถือว่าทั 5งของช็อปปิ5ง
เพียบแถมบรรยากาศนีYดีงามแบบสุดๆไปเลยก็ว่าได ้

คํ�า อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

ที�พกั Narita Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 
 
 



วนัที�สี�   กรุงโตเกียว - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทร ี- วดัอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ชินจุกุ – ห้างได
เวอรซ์ติี8 - เมอืงนารติะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
เดนิทางสู่ โตเกยีว (Tokyo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชัYวโมง) เมืองหลวงของประเทศญีYปุ่ น 
ตั 5งอยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสาย
ยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานทีYท่องเทีYยวมากมาย เป็นจุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมของนักท่องเทีYยวทัYวโลก จากนั5น นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ 
(Asakusa Temple) วัดทีYไดช้ืYอว่าเป็นวัดทีYมีความศักดิrสทิธิr และไดรั้บความเคารพนับถือมากทีYสุด
แห่งหนึYงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิมทองคําทีYศักดิrสิทธิr ขนาด 5.5 
เซนตเิมตร ซึYงมักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพืYอความเป็นสิรมิงคลตลอดทั5งปี ประกอบกับภายในวัด
ยังเป็นทีYตั 5งของโคมไฟยักษ์ทีYมีขนาดใหญ่ทีYสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึYงแขวนหอ้ยอยู่ ณ 
ประตูทางเขา้ทีYอยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ทีYมีชืYอว่า “Kaminari Mon หรือ ประตูฟ้าคํารณ” บริเวณ
ทางเขา้สู่ตัววิหารจะมี ถนนนากามิเซะ (Nakamise Shopping Street) ซึYงเป็นทีYตั 5งของรา้น
คา้ขายของทีYระลกึพื5นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หนา้กาก ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีYระลกึ และ
ขนมนานาชนิด ทั 5ง เมล่อนปังในตํานาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากไิสถ้ัYวแดง และนอ้งปลา
ขนมไทยาก ิฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื5อเป็นของฝากของทีYระลกึ 
ใกลกั้นพาท่านเดนิไปถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) หอคอยทีYสูง
ทีYสุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึYงของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่นํ5าสุมิดะ เป็นหอส่ง
สัญญาณโทรคมนาคมทีYสูงทีYสุดในโลก เปิดใหบ้รกิารตั 5งแต่วันทีY 22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนี5มี
ความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิตคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึYงมีความสูง 
600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทวิทัศน์ของ 
หอคอยโตเกียวสกายทรี ทีYบรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากุสะทีY
เต็มไปดว้ยกลิYนอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ไม่รวมค่าขึ8นหอคอย) จากนั5นนําท่านชอ้ปปิ5ง ย่าน   
ช้อปปิ8 งชินจุกุ  (Shinjuku) ใหท้่านอิสระและเพลิดเพลินกับการชอ้ปปิ5 งสินคา้มากมายทั5ง
เครืYองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิิตอล นาฬิกา เครืYองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ทีYจะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย 
กระเป๋า รองเทา้ เสื5อผา้ แบรนด์เนม เสื5อผา้แฟชัYนสาหรับวัยรุ่น เครืYองสาอางยีYหอ้ดังของญีYปุ่ นไม่ว่าจะ
เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืYนๆ อีกมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแห่งใหม่ของ
ชาวโซเชีYยล นัYนก็คือ แมวยักษ์ 3 มิต ิ ทีYโผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหมึา จอมีความโคง้ขนาด 154 
ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสยีงทีYออกจากลาโพงคุณภาพเกรดดี ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือ
เป็นเทคโนโลยีระดับสูง ทีYใหภ้าพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือ
กรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ทีYถูกครีเอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติ ิ
ผ่านจอแอลอีดีนี5 ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี5, นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต่ 
หุ่นยนต์เครืYองดูดฝุ่ น ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย 

 เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) คือเกาะทีYสรา้งขึ5นไวเ้ป็น
แหล่งชอ้ปปิ5ง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหมี้ชืYอเสยีงและเป็นทีY นิยม
ในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมทีYสวยงามตั 5งอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น
ธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื5นทีYสีเขียว ไดเวอรซ์ิตี8 โตเกียว พลาซ่า (Diver City 
Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอีกหา้งหนึYง ทีYอยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี5ก็คือ หุ่นยนตก์นัด ั8ม 
ขนาดเท่าของจรงิ ซึYงมีขนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปปิ5งตามอัธยาศัย 

เที�ยง/คํ�า อสิระรบัประทานอาหารเที�ยงและคํ�าตามอธัยาศยั 

ที�พกั Narita Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 



วนัที�หา้  ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
  หลังรับประทานอาหารเชา้เรียบรอ้ยแลว้ นําท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ  
  (โดยรถบสัโรงแรม) 
09.15 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที�ยวบนิที� XJ601 
15.15 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง** 
 

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

กรุณาศกึษารายละเอยีดทั8งหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั 
เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืค่าทวัรท์ ั8งหมดแลว้ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไข ขอ้ตกลงต่างๆทั8งหมด 

 
 

โปรดตรวจสอบหนงัสอืเดนิทาง(Passport) 
จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ8นไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างตํ�า 2 หนา้ 

 

 
 

หมายเหตุ :  การใหบ้รกิารของรถบสันําเที�ยวในประเทศญี�ปุ่น  ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่นน ั8น

สามารถใหบ้รกิารไดว้นัละไม่เกนิ 12 ช ั�วโมง ไม่สามารถเพิ�มเวลาได ้ จงึขอสงวน

สทิธิbในการปรบัเปลี�ยนตารางการท่องเที�ยวในรายการเดนิทาง โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- ตั�วเครืYองบนิไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-นารติะ-กรุงเทพฯ สายการบนิ Thai Air asia X  (XJ)  

เป็นตั�วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

- ทีYพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิYมเงินพัก

หอ้งเดีYยว) 

- ค่าระวางนํ5าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท่้านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ5นเครืYอง Hand 

Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าอาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธิrในการสลับมื5อหรือเปลีYยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- นํ5าดืYมบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเขา้ชมสถานทีYตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานทีYท่องเทีYยวตามรายการระบุ 

- ภาษีนํ5ามันและภาษีตั�วทุกชนิด (สงวนสทิธิrเก็บเพิYมหากสายการบนิปรับขึ5นก่อนวันเดนิทาง) 

- ประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงืYอนไขตามกรมธรรม์)  



เงืYอนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีYไดรั้บ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุม้ครองโรค

ประจําตัวของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไม่รวม 

× ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาต ิ

× ค่านํ5าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีYเกนิกว่าสายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญีYปุ่น กรณีประกาศใหก้ลับมายืYนรอ้งขอวีซ่าอีกครั5ง (เนืYองจากประเทศ

ญีYปุ่นไดรั้บประกาศยกเวน้การยืYนวีซ่าเขา้ประเทศใหกั้บคนไทยสําหรับผูที้Yประสงคพ์ํานักระยะสั 5นใน

ประเทศญีYปุ่นไม่เกนิ 15 วัน) 

× ภาษีมูลค่าเพิYม 7% และภาษีหัก ณ ทีYจ่าย 3% 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครืYองดืYมทีYสัYงเพิYมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มนิิ

บาร์,ซักรีดทีYไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

× ค่าใชจ่้ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัติภัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ

นัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทีYตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีYกรม

แรงงานทั5งทีYเมืองไทยและต่างประเทศซึYงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษัิทฯ 

× หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญีYปุ่นมีการปรับเปลีYยนขอ้กําหนดเกีYยวกับการกักตัวเพิYมเตมิ 

และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิYมเตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนเกนิ 

× ค่าประกันสุขภาพ COVID-19 

× ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศตน้ทางหรือปลายทางมีกําหนดให ้

ตรวจ 

× ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทาง 72 ชัYวโมง หรือ ATK 24 ชัYวโมง  ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย 

**กรณีท่านทีYฉีดวัคซนีไม่ครบ 3 เข็ม ** 

- ค่าทปิไกด,์พนักงานขับรถ รวมทั5งทรปิ 1,500 บาท/ท่าน 

 

เงื�อนไขการสํารองที�น ั�งและการยกเลิกทวัร ์

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหนา้ พรอ้มชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท ส่วนทีYเหลือชําระทันทีก่อนการ

เดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน มฉิะนั5นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ 

• กรณีทําการจองนอ้ยกว่า 30 วันก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็ม

จํานวน 100 % 

 

 



กรณียกเลกิไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม:  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขึ5นไป คืนเงนิมัดจําใหห้ลังหักค่าใชจ่้ายทีYเกดิขึ5นจรงิ  

- ยกเลิกการเดินทาง นอ้ยกว่า 30 วัน หักเงินค่าทัวร์ทั5งหมด หรือผูเ้ดินทางหากคนเดินทางแทน 

(กรณียังไม่ส่งชืYอออกตั�ว) 

 

โรงแรมที�พกั 

• สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั5น 

กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียง

พับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก บริษัทฯ ขอแนะนําให ้

ท่านเปิดหอ้งพักเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกับท่าน

มากกว่า  

• การวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําใหห้อ้งพักแบบเดีYยว Single 

หอ้งคู่ Twin/Double อาจจะไม่ตดิกันหรืออยู่คนละชั5น 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญีYปุ่นนั5น อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมทีYระบุชืYอและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั5นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของ

หน่วยงานการท่องเทีYยวของประเทศญีYปุ่นเท่านั5น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได ้

เงื�อนไขอื�น ๆ  

 

• ทัวร์นี5สําหรับผูมี้วัตถุประสงคเ์พืYอการท่องเทีYยวเท่านั5น 

• ทัวร์นี5เป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีYรายการทัวร์ระบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั5งหมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่

คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือทั5งหมดตามรายการใหแ้ก่ท่าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสทิธิrไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชืYอ นามสกุล คํา

นําหนา้ชืYอ เลขทีYหนังสอืเดนิทางและอืYนๆเพืYอใชใ้นการจองตั�วเครืYองบนิ  ในกรณีทีYนักท่องเทีYยวหรือ

เอเจนซีYมไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

• อัตราค่าบริการนี5คํานวณจากอัตราแลกเปลีYยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีYทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั5นทางบริษัทขอสงวนสิทธิrในการปรับค่าบริการเพิYมขึ5น ในกรณีทีYมีการเปลีYยนแปลงอัตรา

แลกเปลีYยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครืYองบิน ค่าภาษีเชื5อเพลิง ค่าประกันสายการบิน การ

เปลีYยนแปลงเทีYยวบนิ ฯลฯ 

• มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิทฯ ไม่มีอํานาจในการใหค้ําสัญญาใดๆแทนบรษัิท เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อํานาจของบรษัิทกํากับเท่านั5น 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิrในการเก็บค่าใชจ่้ายทั5งหมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําใหค้ณะ 



• เดนิทางเดนิทางไม่ครบตามจํานวนทีYบรษัิทฯ กําหนดไว ้เนืYองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทฯ 

และผูเ้ดนิทางอืYนทีYเดนิทางในคณะเดียวกัน บรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีYเกดิจากการ

ยกเลกิของท่าน 

• คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 30 ท่านขึ5นไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีYมีผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 30 ท่าน ขอสงวน

สิทธิrเลืYอนวันเดินทาง , ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปลีYยนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจง้ให ้

ท่านทราบล่วงหนา้ 10 วันก่อนการเดนิทาง 

• กรณีทีYท่านตอ้งออกตั�วภายใน เช่น (ตั�วเครืYองบนิ, ตั�วรถทัวร์, ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีYเจา้หนา้ทีY

ทุกครั5งก่อนทําการออกตั�ว เนืYองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลีYยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบนิ โดย

ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั�วภายในโดยไม่

แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรับเปลีYยนเวลาบนิเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงืYอนไขดังกล่าว 

• กรณีผูเ้ดนิทางทีYตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ เช่น การขอใชว้ีลแชร์ทีYสนามบนิ กรุณาแจง้บรษัิท

ฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง หรือเริYมตั 5งแต่ท่านจองทัวร์ มฉิะนั5นทางบรษัิทฯไม่สามารถจัดการ

ไดล้่วงหนา้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิrในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจรงิทีYเกดิขึ5นกับผูเ้ดนิทาง (ถา้มี) 

• กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มนํ5าเงนิ) เดินทางเพืYอการท่องเทีYยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก

ปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิrไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบ

ใด ๆ ทั5งสิ5น 

• กรณีท่านเป็นอสิลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได ้โปรดระบุใหชั้ดเจนก่อนทําการจอง กรณี

แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมีค่าใชจ่้ายเพิYมเตมิ 

• เมืYอท่านไดชํ้าระเงนิมัดจําหรือทั5งหมด ทางบรษัิทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงืYอนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีYไดร้ะบุไวใ้นรายการทัวร์ทั5งหมด 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ 

� บรษัิทฯมีสทิธิrในการเปลีYยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีYเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

� เทีYยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีYยว สามารถเปลีYยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึ

ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

� หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูมี้

จุดประสงคเ์ดนิทางเพืYอท่องเทีYยวเท่านั5น (หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 

เดือน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั5งสิ5น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิ

บนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมือง

จากเจา้หนา้ทีYตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ทีYกรมแรงงานทั5งจากไทยและต่างประเทศซึYงอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพบัิติทางธรรมชาต(ิซึYงลูกคา้จะตอ้งยอมรับใน

เงืYอนไขนี5ในกรณีทีYเกดิเหตุสุดวสิัย ซึYงอาจจะปรับเปลีYยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั5งสิ5น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว 

ซึYงไม่ไดเ้กดิจากอุบัติเหตุในรายการท่องเทีYยว(ซึYงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงืYอนไขนี5ในกรณีทีYเกิด

เหตุสุดวสิัย ซึYงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิททัวร์) 



� ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั5งสิ5น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีYยว

บางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื5อ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดชํ้าระค่าใชจ่้ายให ้

ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั5งสิ5น หากเกิดสิYงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิ

อุบัตเิหตุทีYเกดิจากความประมาทของนักท่องเทีYยวเองหรือในกรณีทีYกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุด

จากสายการบนิ 

� กรณีทีYการตรวจคนเขา้เมืองทั5งทีYกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้

ประเทศทีYระบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิrทีYจะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทั5งสิ5น 

� ตั�วเครืYองบนิเป็นตั�วราคาพิเศษ กรณีทีYท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลืYอนวันหรือคืน

เงินและไม่สามารถเปลีYยนชืYอไดห้ากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ5น ตามอัตราค่านํ5ามันหรือ

ค่าเงนิแลกเปลีYยน ทางบรษัิท สงวนสทิธิrปรับราคาตั�วดังกล่าว 

� เมืYอท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทั5งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงืYอนไขขอ้ตกลงต่างๆทีYไดร้ะบุไวข้า้งตน้นี5แลว้

ทั5งหมด 

� กรุ๊ปทีYเดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีYตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศ รวมถงึเทีYยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมัดจํา

หรือค่าทัวร์ทั5งหมด 

� ในกรณีของ PASSPORT นั5น จะตอ้งไม่มีการชํารุด เปียกนํ5า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแมก้ระทัYงตราปั� ม

ลายการ์ตูน ทีYไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่าน

ก่อนการเดนิทางทุกครั5ง หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมืองของท่าน ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ

ทั5งสิ5น 

� กรณีมี “คดีความ” ทีYไม่อนุญาตใิหท่้านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบก่อนการ

จองทัวร์ว่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึYงเป็นสิYงทีYอยู่

เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั5งสิ5น 

� กรณี “หญงิตั 5งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที์Yชัดเจน สิYงนี5อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทั5งสิ5น 

 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอยีดทุกหนา้

อย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจําเพื�อประโยชนข์องท่านเอง ทางบรษิทัฯจะถอืว่า ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆของบรษิทัฯที�ไดร้ะบุในรายการทวัรท์ ั8งหมด** 
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