
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 
1 สนามบนิสวุรรณภมู ิสนามบนิกวัลาลมัเปอร์

สนามบนินารติะ  
    

2 สนามบนินารติะ วดัอาซากสุะ ผา่นชมโตเกยีว
สกายทร ีน ัง่กระเชา้ คาช ิคาช ิโกเท็มบะ เอา้เลต 

   FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
(ออนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

3 ภเูขาไฟฟจู ิ(ช ัน้ 5) ชงชาแบบญีปุ่่ น หมูบ่า้นโอชิ

โนะฮคัไค ทุง่ดอกพงิคม์อส โตเกยีว ชนิจกู ุ
   KEISEI MIRAMARE 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

4 ชมซากรุะ ณ สวนอเุอโนะ ตลาดอเมโยโกะ โอ

ไดบะไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีวพลาซา่ 

   KEISEI MIRAMARE 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

5 อสิระฟรเีดย ์หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยี ์
แลนด ์

   KEISEI MIRAMARE 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนินารติะ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์สนามบนิ
สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

    



หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ
เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น
เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 

FREE WIFI ON BUS มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิกวัลาลมัเปอร-์สนามบนินารติะ 

14.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร ์

สายการบนิ มาเลเซยี แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

17.15 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ มาเลเซยี แอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที่ 

MH783/MH088 (17.15-20.30/23.30-07.40(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ       

6 ชัว่โมง บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่นบนเครือ่ง แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงกวัลาลมัเปอร ์

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วนัที ่2  สนามบนินารติะ-วดัอาซากุสะ-ถนนนากามเิซะ-ผ่านชมโตเกยีวสกายทร ี 
น ัง่กระเชา้คาช ิคาช ิชอ้ปป้ิงโกเท็มบะ เอา้เลต  

                ** อาบน า้แรเ่ชอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์*** 
 
07.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของ

ท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  
น าท่านเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพือ่นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ “วดัอาซากสุะ” วัด
ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว 
ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมา
กราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวดัยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์
ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้
สดุของวดั ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิท
องค า มชีือ่วา่ “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย 
อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก
ของทีร่ะลกึ และท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีสู่งทีส่ดุในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่
ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสมุดิะ ผ่านชม “หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี (Tokyo Sky tree) 
หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนัแบบป้ิงยา่งยากนิกิ ุ(1) 
  
 

น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบที่เป็นจุดชมววิฟจูทิี่

สวยทีส่ดุแห่งหนึง่ พเิศษ!!! จากน ัน้น าทา่นขึน้กระเชา้ลอยฟ้าคาช ิคาช ิกระเชา้ขึน้ยอดเขา 

Mitsutoge เป็นจุดชมววิมุมสูง ท าใหส้ามารถมองเห็นววิ

ทะเลสาบคาวากจุโิกะ และเห็นภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งชัดเจน 

น าท่านสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ลต มีบรรยากาศ

แบบเอา้ท์ดอร์ ภายในมีรา้นคา้กว่า 200 รา้น และศูนย์

อาหาร รวมถงึชงิชา้สวรรคท์ีส่งู 50 เมตร สนิคา้แบรนดเ์นม

ทีแ่หล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอร์

ม ากม าย  เ ช่ น  MKMICHEL, KLEIN, MORGAN, ELLE, 

CYNTHIAROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯ ล ฯ         

รา้นส่วนใหญ่รับช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติเช่น Visa, Matercard, Maerican Express และ Diners 

นอกจากนี ้รา้นคา้ทีย่ังมบีรกิาร Tax Refund ส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตดิว้ย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม พเิศษ !!! เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) 

 พักที ่FUJI HOTEL หรอืระดับเดยีวกัน 



จากน ัน้ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิน า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ น ซ ึง่

ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้จะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีน

โลหติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่3 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้ 5) ชงชาแบบญีปุ่่ น หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ทุง่ดอกพงิคม์อส 
โตเกยีว ชนิจกู ุ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดนิทางสู ่“ภูเขาไฟฟูจ”ิ เป็นภูเขาที่สงูทีส่ดุในญีปุ่่ น รอบๆ ภูเขาเต็มไปดว้ยธรรชาตอิัน

งดงามทีล่งตัว ความสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตรซึง่เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของประเทศ

ญีปุ่่ น น าทา่นขึน้สูช่ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย 

หรอื ทางขึน้ปิด) ทีเ่พือ่ชมทัศนยีภาพของภเูขาไฟ ทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขา

และววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจูซิ ึง่เป็นภเูขาไฟทีย่ังดับไมส่นทิ และสมัผัสกับความหนาวเย็น ใหท้กุ

ท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภเูขาไฟ

ฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย น าทา่นสมัผัสประสบการณ์ “พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น” ใหท้า่น

ไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองและอสิระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณ

ดา้นหลังของรา้น ท่านสามารถชมววิทวิทัศน์ของทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงาม

อยูเ่บือ้งหลัง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก” (Oshino Hakkai)  

 

 

 

 

 

 

เป็นแหลง่น ้าตามธรรมชาตติัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ ใหท้่านสัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็น

จากแหลง่น ้าธรรมชาต ิโดยในบอ่น ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์ อณุหภมูิ

ในน ้าเฉลีย่อยู่ที ่10-12 องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้าผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย 

และทีส่ าคัญ หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยทีห่มูบ่า้นนีม้ขีองขึน้

ชือ่อยา่ง โมจชิาเขยีวไสถ้ ัว่แดงยา่ง ขนมฮติทีห่มูบ่า้นน ้าศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

น าท่านเดนิทางสู ่ทุง่ดอกพงิคม์อส ณ บรเิวณใกลก้ับทะเลสาบ Kawaguchiko 1 ใน 5 ทะเลสาบ

รอบภูเขาไฟฟจูซิัง จะมเีทศกาล Shibazakura Festival ทุ่งทีเ่คยเป็นผนืดนิธรรมดาจะเปลีย่นเป็น

ทุ่งดอกไมส้ชีมพูสดสวยงามกวา้งขวาง มสีระน ้าสะทอ้นเงาตรงใจกลางบรเิวณซึง่มฉีากหลังเป็น

ภูเขาไฟฟจู ิสัญลักษณ์อันโดง่ดังของประเทศญีปุ่่ นในระยะก าลังพอดบิพอดสีนี ้าเงนิเขม้ทีย่อดถูก

ปกคลุมดว้ยสีขาวของหิมะอยู่เสมอ จากนั้นน าท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท้่านอิสระและ

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิิตอล นาฬกิา 



เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้

แฟชั่นสส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่         รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 

ทีพ่กั KEISEI HOTEL MIRAMARE  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
ทีพ่กัเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว อยูใ่จกลางเมอืงชบิะ มที าเลอยูห่นา้สถานรีถไฟ Chibachuo 

Train Station บรเิวณโรงแรมมรีา้นสะดวกซือ้ รา้นชอ้ปป้ิง เช่น ไดโซะ มตัสโึมโตะ รา้น

ขายยา ใหท้า่นเลอืกซือ้ของตามอธัยาศยั และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกลิม้รสอยา่งหลากหลาย 

เชน่ รา้นราเม็ง ขา้วหนา้เนือ้ ป้ิงยา่ง เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(หอ้งพกัทีโ่รงแรม KEISEI จะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) 

เนือ่งจากเป็นโรงแรมทีอ่ยู่ในเมอืงและใกลส้ถานรีถไฟใตด้นิ **ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทาง

บรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรอือาจมคีา่ใชจ้า่ยบางสว่นเพิม่เตมิ **) 

 
วนัที ่4 ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ตลาดอเมโยโกะ โอไดบะไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว

พลาซา่ 



เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   (6)                                                                                          

เดนิทางสู ่สวนอเุอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะ 

ขนาดใหญ่ของโตเกยีว ภายในมทัีง้วัด ศาลเจา้ ทะเลสาป 

และสวนสัตว ์มตีน้ไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศร่มรื่นจงึเป็น

สถานที่ที่ชาวโตเกยีวนิยมมาพักผ่อนกัน และในฤดูใบไม ้

ผลขิองทุกๆปีสวนอเุอโนะจะไดรั้บความนยิมเป็นอย่างมาก

ในการมาชมซากรุะ โดยจะมตีน้ซากรุะเรยีงรายอยูทั่ง้งสอง

ขา้งยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจ านวนมากกว่า 

1,000 ตน้ ท าใหด้ ึงดูดผูค้นจ านวนมากมาเยี่ยมชมใน

เทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันว่า งานฮานามนิ า

ท่านเดนิทางเขา้สู่ (โดยปกตซิากุระจะบานช่วงประมาณ

ปลายเดือนมีนาคมถึงตน้ เดือนเมษายน  อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไดข้ ึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  เดินทางสู่ 

ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคัก

เกือบตลอดเวลาตั ้งอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ  (Ueno 

Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) 

แต่ก่อนนั้นบรเิวณนี้เป็นที่ขายขนมและลูกอมลูกวาด ซึง่ในภาษาญี่ปุ่ นเรียกรา้นขนมเหล่านี้ว่า 

“Ameya Yokocho” จงึเป็นทีม่าของชือ่ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) มสีนิคา้หลากหลายชนดิทัง้ 

ของสด ของใช ้เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ทีส่ว่นใหญจ่ะมี

ราคาถูกกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะต่อราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมของกนิ

เลน่ เชน่ ทาโกะยากยิักษ์ โมจ ิขนมเคก้ ช็อคโกแลต ไอศครมี ชานมไขม่กุ  และรา้นอาหารญีปุ่่ น 

อย่างราเม็ง ซูช ิขา้วหนา้ปลาไหล พื้นที่ตลาดกนิขนาดใหญ่กนิพื้นที่ไปหลายซอย รวมถงึใตด้นิ 

สว่นใหญจ่ะเปิดรา้นประมาณ 10 โมงเชา้ไปจนถงึชว่งเย็นๆ และมักจะปิดทกุวนัพธุ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่

สรา้งขึ้นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าว

โตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลัง

ของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ 

แตก็่ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่ ี

เขียว ชอ้ปป้ิง ณ ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า  (DiverCity 

Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอีกหา้งหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ 

จุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมี

รา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศ

กาลกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้งไดเวอรซ์ติี ้

ค า่         อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั KEISEI HOTEL MIRAMARE  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
 
 

วนัที ่5 อสิระฟรเีดย ์หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)  

 

 

 

 

 



OPTION A: น าทา่นเดนิทางสู ่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี 

รวมรถ รบั-สง่ ฟร ี!!!!!! ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

           (กรุณาระบุเวลาในการเดนิทาง เนือ่งจากเป็นรถรบั-สง่ของทางโรงแรม ดงัน ัน้รถจะว ิง่เป็นเวลา) 

** ราคาดงักลา่วไมร่วมบตัรเขา้ เด็กอาย ุ4-11 ปี 2,000 บาท อาย ุ12-17 ปี 2,400 บาท 

18 ปีข ึน้ไป ราคา 2,700 บาท [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ** 

 

 

 

 

 

 

 

เชญิท่านพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภัย ใช ้

ทุนในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลาย

รูปแบบ เช่น ทา้ทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ 

HAUNTED MANSION บา้นผีส ิง, ตื่นเตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรือผจญภัยในป่ากับ 

JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีหูต์ะลยุอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, 

เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนิ

นเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุกอยา่งจุใจและอกีมากมายทีร่อท่าน

พสิจูนค์วามมันสก์ันอยา่งเต็มที ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ 

อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 
 

OPTION B: อสิระชอ้ปป้ิงเพลดิเพลนิในโตเกยีว (ข ึน้รถไฟเทีย่วเอง มคีา่ใชจ้า่ยตามระยะทาง) 

   ส าหรบัท่านทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีวท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจาก

มัคคุเทศก์เพื่อความสะดวกในการเดนิทางหรือชอ้ปป้ิงในย่านการคา้อันทันสมัยของมหานคร

โตเกยีวศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

 แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ น การ

แตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะส าหรับ

เป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอรต่า่งๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่

ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิูยา่ ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชั่นทันสมัยของ

หนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังที่

เป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

 สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว จุดชมซากุระยอดนยิม

ของกรุงโตเกียว โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทัง้สองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มี

จ านวนมากกวา่ 1,000 ตน้ ท าใหด้งึดดูผูค้นจ านวนมากมาเยีย่มชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรอื



ที่เรียกกันว่า งานฮานาม ิ(โดยปกตซิากุระจะบานช่วงประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้

เดอืนเมษายน อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหวา่งสถานีอุ

เอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลายชนดิ

ทัง้ ของสด ของใช ้เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของน าเขา้ทีส่ว่นใหญ่

จะมรีาคาถูกกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะตอ่ราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมและ

ของกนิเลน่  

 

แนะน าวธิกีารเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 
(หอ้งพกัทีโ่รงแรม KEISEI จะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) 

เนือ่งจากเป็นโรงแรมทีอ่ยู่ในเมอืงและใกลส้ถานรีถไฟใตด้นิ **ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทาง

บรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรอือาจมคีา่ใชจ้า่ยบางสว่นเพิม่เตมิ **) 

 

วนัที ่6 สนามบนินารติะ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   (9)   

สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลยเซีย โดยสายบิน 

มาเลเซยี แอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที่ MH089/MH0780 (10.20-16.45/17.45-18.55) ใช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6 ชั่วโมง บรกิารอาหาร เครื่องดืม่ และพักผ่อนบนเครือ่ง แวะ
เปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงกวัลาลมัเปอร ์

18.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 



 
โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี 7,000 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี

ทา่นละ 1,800 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 
อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

12-17 เมษายน 2561 49,999 10,900 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ
การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,800 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวัน
เชค็อนิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 20,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 



 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้
ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 
6 เดอืน  
 

 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอน
การตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
 สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ

สด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
 ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
 ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เด2ื7อน  
 กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก

ระยะสัน้ 
 ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  



 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่
/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้(วลีแชรม์คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ โปรดสอบถาม
ขอ้มลูจากเซลล)์ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

 บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


