
 

 

  

 
 
 
 
 

 สะสมไมล์ได๎แล๎ววันนี้ทุกที่นั่ง 50 % 
 บริการบนเคร่ืองระดับมาตรฐาน 
 น้ําหนักกระเป๋าจุได๎ 20 กิโลกรัม 
 
 
 

 
กําหนดการเดินทาง    30OCT – 04 NOV 2013 

วันแรก  ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ – นาโกยํา                                     

21.00 น. พร๎อมกันที่ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 สํวนผู๎โดยสารระหวํางประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 
โดยสายการบินไทย เจ๎าหน๎าที่ คอยให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวกด๎านเอกสารกํอนขึ้นเคร่ือง 

00.05 น. เหินฟ้าสํู ประเทศญี่ปุ่น  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 

วันที่สอง นาโกยํา – คามิโคจิ – สะพานคัปปะ – ปราสาทมัตสึโมโต๎ – ช๎อปปิ้งถนนกบ 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น  หลังจากผํานขั้นตอนศุลกากรเรียบร๎อยแล๎ว 
นําทํานดินทางสํู “คามิโคจิ” สถานที่พักผํอนหยํอนใจที่
มีช่ือเสียงมาก  ด๎วยทิวทัศน์ที่สวยงามทําให๎ได๎รับการ
ขนานนามวําเป็นภูเขารีสอร์ท  สมัยกํอนบริเวณนี้ไมํ
เป็นที่รู๎จัก  จนกระทั่งปลายคริสต์ศตวรรษที่  19 
มิชชันนารีชาวอังกฤษชื่อ  นายวอลเตอร์  เวสตัน  ได๎
ค๎นพบ และเขียนแนะนําคะมิโกชิลงในหนังสือของเขา
ที่นี่ จึงกลายเป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่มีช่ือเสียงในเวลาตํอมา จากนั้นนําทํานได๎เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของ  
“สะพานคัปปะ”  สัญลักษณ์ของคามิโคจิที่ทอดข๎ามแมํน้ําอะซึสะเป็นสะพานแขวนที่ทําด๎วยไม๎  หากยืนบน
สะพาน จะสามารถเห็นได๎ทั้งเทือกเขายะเกะตะเกะ และเทือกเขาโฮตากะทางด๎านเหนือสวยงามมาก                 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

  

นําทํานเดินทางสํู “ปราสาทมัตสึโมโต๎” อายุเกําแกํนับ 500 ปี ซ่ึงเดิมทีเป็นที่พํานักของบรรดาเจ๎าเมืองมาแตํครั้ง
อดีต และยังคงสภาพเดิมไว๎ได๎อยํางงดงามเนื่องจากสามารถรอดพ๎นการถูกทําลายจากเพลิงของสงครามมาได๎
จนถึงปัจจุบัน จนได๎ชื่อวําเป็นปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่นทําให๎ผู๎คนนิยม
หล่ังไหลมาเยือน ปัจจุบันปราสาทแหํงนี้กลายเป็น พิพิธภัณฑ์ แล ะได๎รวบรวมเรื่องราวในอดีต  และ
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น รวมถึงเรื่องราวของจังหวัดนากาโนํตัวของปราสาทจะใช๎สีดําเป็นหลักในการตกแตํงจน
ได๎สมญานามวํา“ปราสาทอีกา” จากนั้นนําทํานเดินทางสํู “ถนนนาวาเตะ”  หรือ “ถนนกบ”   เกิดขึ้นตั้งแตํ  ปี
ค.ศ. 1923 เป็นยํานขายขนม และของท่ีระลึก นักทํองเที่ยวเรียกกันติดปากวําถนนกบ เนื่องจากถนนสายนี้มีรูป
ปั้นกบอยูํตลอดสองข๎างทาง ชาวญี่ปุ่นยังมีความเชื่อที่วําถ๎าซ้ือกบท่ีอยูํในยํานนี้ไปแล๎วจะสามารถเดินทาง กลับ
ถึงบ๎านได๎อยํางปลอดภัย อิสระให๎ทํานซ้ือของท่ีระลึกรูปกบ รวมท้ังขนมตํางๆ ท่ีเป็นรูปกบ ตามอัธยาศัย 

ค่ํา             รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก  
พักที่   IKENOTAIRA HOTEL หรือเทียบเทํา  

                     
 

วันที่สาม เจแปน แอลป์ (เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น) – เขื่อนคุโรเบะ – นาโกยํา  

เช๎า            รับประทานอาหารเช๎า ณ  ห๎องอาหารโรงแรม 
นําทํานเดินทางสํูเจแปน แอลป์ ขึ้นรถรางไฟฟ้าสํูสถานี บิโจไดระ ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร จากนั้นนั่ง
รถบัสสํู สถานีมูโรโดะ ระหวํางนี้ทํานเสามารถเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศที่ล๎อมรอบไปด๎วยยอด
เขาหลายลูก รวมท้ังยอดเขาทาเทะยามําที่สวยงาม ด๎วยความสูง 3,015 เมตร สูงเป็นที่ 2 รองจากภูเขาไฟฟูจิ  

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางตํอด๎วยการนั่งรถที่ขับเคล่ือนด๎วยไฟฟ้าซ่ึงวิ่งลอดอุโมงค์ที่มีความยาว  3.6 กิโลเมตร  ใช๎เวลาประมาณ 
10 นาที เพื่อเดินทางสํูสถานี ไดคันโบะ ยอดเขาทาเทยามํา อีกฟากหนึ่งของภูเขา เดินทางสํูยอดเขาให๎ทํานเก็บ
ภาพความประทับใจ  ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น  หลังจากนั้นเดินทางตํอ
ด๎วยกระเช๎าขนาดใหญํที่พิเศษคือไมํมีเสากลางรองรับ  สร๎างความท๎าทายให๎ผู๎ท่ีมาเยือน  เจแปน แอลป์ได๎
ตื่นเต๎นเร๎าใจลงสํูสถานี คุโรเบะไดระนําทํานนั่งรถรางไฟฟ้า  ลอดอุโมงค์สํู  เขื่อนคุโรเบะ  ซ่ึงเป็นเขื่อนกั้นน้ํา
ขนาดใหญํที่สุดของประเทศญี่ปุ่นที่แหํงนี้มีสายรุ๎งพาดผํานตลอดปี ถูกโอบล๎อมด๎วยภูเขานับร๎อยลูก  ชม
ทัศนียภาพอันมหัศจรรย์  เขื่อนแหํงนี้มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว๎างถึง  492 เมตรใช๎เวลาในการ
กํอสร๎างตั้งแตํเริ่มบุกเบิกจนเสร็จส้ินประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช๎เวลาในการสร๎าง 4 ปี นําทําน  เดินเท๎า
ข๎ามสันเขื่อนเป็นระยะทางถึง 800 เมตร จากนั้นตํอด๎วยการนั่งรถที่ขับเคล่ือนด๎วยพลังงานไฟฟ้าไมํกํอให๎เกิด



 

 

  

มลภาวะที่เป็นพิษ  ลอดอุโมงค์เข๎าสํูสถานี  โอกิซาวํา  จากนั้น นําทํานเดินทางสํูเมืองนาโกยํา *** หากมีเวลา
เหลือนําทําน ช๎อปป้ิงยํานซาคาเอะ แหลํงช๎อปป้ิงช่ือดังของนาโกยํา ให๎ทํานได๎เพลินเพลินกับการซ้ือสินค๎า
หลากหลาย อาทิเชํน เครื่องใช๎ไฟฟ้า เส้ือผ๎าแฟช่ัน และสินค๎าแบรนเนมอยํางจุใจ*** 

ค่ํา             รับประทานอาหารค่ํา แบบอิสระ (ไมํรวมอาหารค่ํา) เพื่อให๎ทํานได๎ใช๎เวลาอยํางคุ๎มคํา 
พักที่   SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเทํา   

  
 

   วันที่สี่  เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง – ศาลเจ๎าเฮย์อัน – โอซาก๎า – ช๎อปปิ้งชินไซบาชิ 

เช๎า            รับประทานอาหารเช๎า ณ  ห๎องอาหารโรงแรม 
นําทํานเดินทางสํู “เมืองเกียวโต” อดีตเมืองหลวงท่ีมีอายุยาวนานมากวํา 1,000 ปี ชม “วัดคิโยมิสึ ” วัดที่สร๎าง
ขึ้นบนเนินเขาโดยการใช๎ทํอนซุงนํามาวางเรียงกันและได๎รับการยกยํองให๎เป็นมรดกโลกอีกแหํงหนึ่ง 
นมัสการส่ิงศักดิ์สิทธ์ิและดื่ม “น้ําศักดิ์สิทธ์ิสามสาย ” ที่เชื่อวําเมื่อดื่มแล๎วจะประสบความสําเร็จสามด๎านคือ 
“สุขภาพ อายุยืนยาวและความสําเร็จด๎านการศึกษา” อิสระกับการเลือกซ้ือของท่ีระลึกบนถนนสาย “กาน้ําชา ” 
อาทิ เครื่องป้ันดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่นลายซากุระ ก็สามารถหาซ้ือที่นี่ได๎เชํนกัน 

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทํานเดินทางสํู “ปราสาททอง” หรือเรียกกันวํา “คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร๎างขึ้นเพื่อเป็นที่อยูํของโชกุนใน
สมัยโบราณ ตั้งตระหงํานกลางสระน้ํา โอบล๎อมด๎วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได๎รับการดูแลและอนุรักษ์ไว๎
อยํางดีเยี่ยม ตัวปราสาทโดดเดํนด๎วยสีทองสํองประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบน
ผืนน้ําคล๎ายกับมีปราสาทใต๎น้ําอีกหนึ่งหลัง ให๎ทํานได๎เก็บภาพอยํางใกล๎ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศ
โดยรอบ จากนั้นนําทํานชม “ศาลเจ๎าเฮย์อัน” ที่สร๎างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 1,100 ปีของเมืองเกียวโต 
โดดเดํนด๎วยสถาปัตกรรมสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของด๎านหลังเหรียญ 10 เยนของญี่ปุ่นด๎วย ให๎
ทํานได๎ถํายรูปกับซ๎ุมประตูของศาลเจ๎า และโทริอิสีแดงขนาดใหญํสัญลักษณ์ของศาลเจ๎าเฮย์อันตามอัธยาศั ย 
จากนั้นนําทํานเดินทางสํูเมืองโอซาก๎า ไปยัง “ชินไซบาชิ” ยํานช๎อปป้ิงช่ือดังของเมืองโอซาก๎า เพลิดเพลินกับ
การช๎อปป้ิงไร๎ขดีจํากัดบนถนนความยาวกวํา 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร๎านค๎าและห๎างสรรพสินค๎าเรียงรายกันตลอด
สองข๎างทาง กับสินค๎ามากมาย ทั้งเส้ือผ๎าเก๋ๆ กระเป๋านํารักๆ รองเท๎าแฟช่ันสวยๆ เครื่องสําอาง และสินค๎า IT 
ทั้งหลาย Ipod กล๎อง นาฬิกา Mp3 มีให๎เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส๎นนี้ 



 

 

  

ค่ํา             รับประทานอาหารค่ํา แบบอิสระ (ไมํรวมอาหารค่ํา) เพื่อให๎ทํานได๎ใช๎เวลาอยํางคุ๎มคํา 
พักที่   RAMADA HOTEL OSAKA หรือเทียบเทํา 

 
 

วันที่ห๎า  ปราสาทโอซาก๎า – ช๎อปปิ้งยํานอุเมดะ – ริงกุเอ๎าท์เล็ต – เอออนพลาซํา – สนามบินคันไซ 

เช๎า           รับประทานอาหารเช๎า ณ  ห๎องอาหารโรงแรม 
นําทํานชม “ปราสาทโอซาก๎า” หรือ ปราสาทที่มีฉายาวํา ปราสาทนกกระสาขาว สร๎างขึ้นเพื่อเป็นที่อยูํของเจ๎า
เมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทนั้นตั้งอยูํบนเนินเขาท่ีได๎มีการสํารวจและพบวําเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวัง
โบราณมากํอน ล๎อมรอบด๎วยกําแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และ  คูน้ําขนาดใหญํ เพื่อป้องกันการรุกรานจาก
ข๎าศึ ก จากนั้น นําทํานช๎อปป้ิงยํานดัง อุเมะดะ เป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค๎าท่ีสําคัญ มีโรงแรม 
ห๎างสรรพสินค๎า และร๎านอาหารมากมาย และสถานที่ยอดฮิตของวัยรุํนคือ ตึก HEP FIVE ในตึกนี้เต็มไปด๎วย
ร๎านค๎าตําง ๆ โดยเฉพาะเส้ือผ๎าวัยรุํนที่มีชื่อเสียง ซ่ึงร๎านเหลํานี้จะมีการออกแบบเส้ือผ๎าด๎วยตัวเองซ่ึงรับรองใสํ
แล๎วจะไมํซํ้ากับใคร ๆ จึงถือเป็นเรื่องนําสนใจของวัยรุํน และบนชั้น 7 ของตึกนี้จะมีชิงช๎าสวรรค์สีแดง เมื่อนั่ง
ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดคือประมาณ 106 เมตร จะสามารถเห็นวิวของเมืองโอซาก๎าได๎โดยรอบ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไมํรวมอาหารกลางวัน ) เพื่อให๎ทํานได๎ใช๎เวลาอยํางคุ๎มคํา 
นําทํานไปยัง “ริงกุพรีเมี่ยมเอ๎าท์เล็ท” แหลํงรวบรวมสินค๎าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกวํา 120 
ร๎าน รอให๎ทํานเลือกซ้ือ จากนั้นนําทํานเดินทางสํู  “เอออน พลาซํา ” ศูนย์รวมแหํงสินค๎าช้ันนํานานาชนิด ท้ัง
กระเป๋า, รองเท๎า, เส้ือผ๎า และยังมี “ร๎าน 100 เยน” เพื่อให๎ทํานได๎ช๎อปป้ิง และเลือกซ้ือของฝากอยํางเต็มที่กํอน
เดินทางกลับ 

ค่ํา              รับประทานอาหารค่ํา แบบอิสระ (ไมํรวมอาหารค่ํา) เพื่อให๎ทํานได๎ใช๎เวลาอยํางคุ๎มคํา 
สมควรแกํเวลา นําทํานเดินทางสูํสนามบิน 

 
 

 



 

 

  

   วันที่หก สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ 

00.30 น. เหินฟ้าสํู เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG673 
05.00 น.  เดินทางถึงเมืองไทย พร๎อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

หมายเหตุ  :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นต๎น โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 

 
 

อัตราคําบริการ 

ผู๎ใหญํ       ร าคาทํานละ  46,500 บาท 

เด็ก 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน    ราคาทํานละ  44,500 บาท 

เด็ก 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน มีเตียงเสริม  ราคาทํานละ  43,500 บาท 

เด็ก 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน ไมํมีเตียงเสริม  ราคาทํานละ  42,500 บาท 

พักเดี่ยวเพิ่ม      ร าคาทํานละ   8,000 บาท 

 
อัตราคําบริการรวม 
คําตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ญี่ปุ่น-กรุงเทพ, ภาษีสนามบินทุกแหํง, คําธรรมเนียมภาษีน้ํามัน, คําประกันภัยทางอากาศ, คําท่ีพักระดับ
มาตรฐานตามรายการ, คําธรรมเนียมสถานที่ทํองเที่ยวตามโปรแกรม, คํารถโค๎ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ, คําอาหารทุก
มื้อตามรายการ / คําน้ําหนักสัมภาระตามที่สายการบินกําหนดทํานละ 20 กิโลกรัม / ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล๎าน
บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 
 
อัตราคําบริการไมํรวม 
คําทิปกระเป๋าขึ้นห๎องพัก / คําทิปไกด์ท๎องถ่ิน และคําทิปหัวหน๎าทัวร์ คนขับรถ ไกต์ท๎องถ่ิน / คําทําหนังสือเดินทาง / 
คําธรรมเนียมวีซํา / คําน้ําหนักเกินพิกัดที่สายการบินกําหนด / คําใช๎จํายสํวนตัวตํางๆ เชํน คําโทรศัพท์ คําอาหารที่ส่ังนอกเหนือ
รายการ/คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 % 
 

กรุณาเตรียมคําทิป วันละ 500 เยน รวม 2,500 เยน ตลอดการเดินทาง 
สํารองที่นั่ง   * ชําระเงินมัดจํา ทํานละ 10,000 บาท พร๎อมแจ๎งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * สํวนที่เหลือ ชําระ
ทั้งหมดกํอนการเดินทาง 15 วัน    

เอกสารที่ต๎องใช๎: หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช๎ได๎จนถึงวันเดินทางต๎องไมํตํ่ากวํา 6 เดือน 



 

 

  

>>   การสํารองที่นั่งจะเกิดการยืนยันวําเดินทาง เมื่อทํานแฟกซ์สําเนาการชําระคําบริการและได๎รับการยืนยันจากพนักงานขาย
เทํานั้น กรณีไมํได๎รับความสะดวก กรุณาติดตํอเบอร์ 02-3477580-4 / 081-3528261-2 

>>   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆกํอนเดินทางอยํางน๎อย 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อไมํ
สามารถทํากรุ๏ปได๎อยํางน๎อย 16 ทําน   หรือเกิดสถานการณ์บางอยํางที่ทําให๎ไมํเกิดความสะดวกตํอการเดินทางทางบริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินให๎ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให๎ถ๎าต๎องการหรือนําคณะเดินทางโดยไมํมีหัวหน๎าทัวร์จากเมืองไทยแตํมี
ผู๎ดูแลเมื่อทํานเดินทางถึงแตํละประเทศ 

>> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมํอาจแก๎ไขได๎ 
และจะไมํรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเชํน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลตํางๆ หรือคําใช๎จํายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือ
ทางอ๎อม เชํน การเจ็บป่วย การถูกทําร๎าย การสูญหาย ความลําช๎าหรือจากอุบัติเหตุตํางๆ ฯลฯ ตํอการตอบปฏิเสธการเข๎า
และออกเมืองของเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมํถูกต๎อง 
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 

>>   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธิ์การใช๎บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข๎า
ประเทศไมํวําในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินในทุกกรณี 

>>   อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับ
ราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นคําธรรมเนียมตําง ๆเชํนคําภาษีน้ํามัน หรือภาษีสนามบินตํางๆ / หรือรัฐบาลของประเทศ
ตํางๆประกาศปรับราคาคําบัตรผํานประตูสถานที่ทํองเที่ยวตําง  ๆ

>>   กรณีที่ทํานชําระมัดจําหรือชําระคําทัวร์แล๎วต๎องการยกเลิกการเดินทาง ต๎องทํากํอนการเดินทางอยํางน๎อย 45 วัน โดยนับ
เฉพาะวันทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนคําใช๎จํายให๎ตามจริง(ยกเว๎นคําวีซํา),กรณียกเลิกการเดินทาง
เนื่องจากป่วยต๎องนําสํงใบรับรองแพทย์เพื่อทําเร่ืองกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต๎องรอฟังผลตอบรับวําสามารถ
ทําเร่ืองคืนได๎หรือไมํ/กรณีที่ชําระคําใช๎จํายเป็นบัตรเครดิต และต๎องการยกเลิกทํานต๎องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ย
และคําดําเนินการจํายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเคร่ืองบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมูํคณะ
หากต๎องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทํานอาจมีคําใช๎จําย กรุณาตรวจสอบกับเจ๎าหน๎าที่อีกคร้ังกํอนยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลง 

>>    การที่ทํานไมํเดินทางตามรายการ อาจทําให๎ต๎องมีคําใช๎จํายเพิ่ม  
>>   เมื่อทํานทําการชําระคํามัดทัวร์เรียบร๎อยแล๎ว ทางบริษัทจะถือวําทํานได๎ยอมรับในเงิอนไขข๎างต๎นทุกประการ 


