
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 สมัผสัประสมการณ์หมิะสดุฟิน ณ ฟูจเิทนสกรีสีอรท์  
 สกัการะพระใหญ ่คามาครุะ ไดบตุซพึระพุทธรปูทีส่ าคญัทีส่ดุในเมอืงคามาครุะ  
 พพิธิภณัฑร์าเมงหรอืราเมงมวิเซยีม แหง่เมอืงโยโกฮามา่ 
 ชอ้ปป้ิงสดุมนัส ์ออิอนมอลล ์+ โกเท็มบะเอาทเ์ล็ต – โอไดบะ 
 อสิระ 1 วนั ใหช้อ้ปป้ิงจใุจ ยา่นชนิจกุ ุยา่นฮาราจกุ ุยา่นชบิยูา่ แหลง่ชอ้ปป้ิงช ัน้น าของญีปุ่่ น 
 สมัผสัประสบการณ์ อาบน า้แรอ่อนเซ็น ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายความเมือ่ยลา้ 
 พเิศษ!!! เมนขูาปยูกัษ/์บฟุเฟ่หป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น และ Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

 
 
 
 

พกัออนเซ็น 1 คนื/นารติะ 3 คนื/อสิระฟรเีดย ์1 วนั 
เดนิทางโดยสายการบนิ NOK SCOOT เครือ่งล าใหญ ่Boeing 777-200 จ านวน 415 ทีน่ ัง่ 

 ขาไปโหลดกระเป๋าไป-กลบัได ้20 ก.ก. *บรกิาร !! อาหารรอ้นบนเครือ่ง* 
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01.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์6-7  

ของสายการบนิ NOK SCOOT(XW) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ
และบตัรขึน้เครือ่ง (รายละเอยีดเพิม่น า้หนกักระเป๋าและอพัเกรดทีน่ ัง่อยูด่า้นทา้ยของโปรแกรม) 

04.00 น.  ออกเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ โดยเทีย่วบนิที ่XW918 สายการบนิn NOKSCOOT 
Airlines เดนิทางดว้ยเครือ่งบนิล าใหญแ่บบ Boeing 777-200  
***บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั*** 

 
12.05 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  มหานครโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนบูฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น  (1) 

น าทา่นเดนิทางสู ่โกเทมบะพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลต(Gotemba Premium Outlets) เป็น Outlet ทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในญีปุ่่ น อยูห่า่งจากโตเกยีวประมาณ 90 นาท ีและเป็นทางผา่นส าหรับการไปเทีย่วภเูขาไฟฟจู ิและทะเลสาบ
ฮาโกเน่(Hakone) มบีรรยากาศแบบเอา้ดอร์ ภายในมรีา้นคา้กว่า 200 รา้น และศูนยอ์าหาร รวมถงึชงิชา้
สวรรค์ทีสู่ง 50 เมตรรา้นคา้ต่างๆลว้นเป็นของพรีเมีย่มแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้แฟชั่น 
อปุกรณ์กฬีา เครือ่งใชใ้นครัวเรอืน และสนิคา้อเิลกทรอนกิส ์ราคาจะต ่ากวา่รา้นคา้ปลกีทีข่ายทั่วไปในญีปุ่่ น 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

02 – 06 ธ.ค. 60 (วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 
(กรุณาออกจากบา้น 23.00 น. คนืวนัที ่1) 

35,900.- 8,900.- 

07 – 11 ธ.ค. 60 (วนัรฐัธรรมนญู) 
(กรุณาออกจากบา้น 23.00 น. คนืวนัที ่6) 

35,900.- 8,900.- 

09 – 13 ธ.ค. 60 (วนัรฐัธรรมนญู) 
(กรุณาออกจากบา้น 23.00 น. คนืวนัที ่8) 

35,900.- 8,900.- 

14 – 18 ธ.ค. 60 
(กรุณาออกจากบา้น 23.00 น. คนืวนัที ่13) 

30,900.- 8,900.- 

16 – 20 ธ.ค. 60 
(กรุณาออกจากบา้น 23.00 น. คนืวนัที ่15) 

32,900.- 8,900.- 

21 – 25 ธ.ค. 60 
(กรุณาออกจากบา้น 23.00 น. คนืวนัที ่20) 

35,900.- 8,900.- 

23 – 27 ธ.ค. 60 
(กรุณาออกจากบา้น 23.00 น. คนืวนัที ่22) 

35,900.- 8,900.- 

28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 60 (วนัปีใหม)่ 
(กรุณาออกจากบา้น 23.00 น. คนืวนัที ่27) 

42,900.- 9,900.- 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 60 (วนัปีใหม)่ 
(กรุณาออกจากบา้น 23.00 น. คนืวนัที ่29) 

42,900.- 9,900.- 

วนัที ่1 กรงุเทพ – โตเกยีว – โกเท็มบะ เอาทเ์ลต –บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น-เมนขูาปยูกัษ-์แชน่ า้แรอ่อนเซน 
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) บรกิารทา่นดว้ยรา้นอาหารของโรงแรมพรอ้มขาปยูกัษ ์
 
หลังอาหารใหท้่านได ้แชน่ า้แรร่อ้นธรรมชาต ิ(Onsen) เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ การแชน่ ้าแร่รอ้น
ชว่ยท าใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติด ีและยงัชว่ยใหผ้วิพรรณดอีกีดว้ย  
(ควรแชค่รัง้ละ 20 นาท ีแตไ่มค่วรแชเ่กนิ 1 ชัว่โมง) 
พักที ่FUJINO BOUKAEN HOTEL/JIRAGON FUJI HOTEL ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่           
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 

วนัที ่2 ฟูจเิทน สกรีสีอรท์ – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โตเกยีวสกายทร ี– วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

จากนัน้น าทา่นสูท่า่นเดนิทางสู ่ ลานสกฟีูจเิท็น เป็นสกรีสีอรท์ขนาดเล็กทีต่ัง้อยูบ่รเิวณ ภเูขาไฟฟจู ิ มทีัง้
ลานสกสี าหรับผูใ้หญแ่ละเด็ก นอกจากนัน้ทา่นจะไดส้มัผัสไดเ้ป็นลานสกทีีเ่ต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลน บวก
กบัฉากหลังทีเ่ป็นภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงาม ทีล่านสกแีหง่นีม้ทีัง้ลานสกสี าหรับผูเ้ร ิม่เลน่สก ี และ ส าหรับผูท้ีม่ ี
ความช านาญ ทา่นสามารถเลอืกเลน่ได ้ทัง้สก ีสโนวบ์อรด์ กระดานเลือ่นหมิะ นอกจากนีย้งัมลีานสกสี าหรับ
เด็ก ใหเ้ลน่กระดานเลือ่นหมิะหรอืแคน่ั่งเลน่หมิะ (ไมร่วมคา่อปุกรณ์ในการเลน่สก)ี  
หมายเหต:ุ หากในชว่งทีส่กรีสีอรท์ปิดใหบ้รกิาร ทางบรษิทัขออนญุาตปรบัโปรแกรมเป็น “หบุเขา
โอวาคดุาน”ิ เป็นหบุเขาทีเ่กดิจากการปะทขุึน้มาของภเูขาไฟฮาโกเนะเมือ่หลายพันปีกอ่น ท าใหเ้กดิบอ่น ้า
รอ้นผดุขึน้มาจากใตด้นิ น ้าและควันเหลา่นีม้สีว่นผสมของก ามะถันอยูด่ว้ย โดยความรอ้นของน ้าทีผ่ดุขึน้มา
สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้ใหท้า่นไดช้มิ ไขด่ า ซึง่คนญีปุ่่ นเชือ่กนัวา่ทานไขด่ า 1 ฟอง จะท าใหอ้ายยุนืขึน้ 7 ปี 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว EARTH QUAKE MUSEUM ดา้นในจ าลอง
สถานการณ์เกีย่วกบัแผน่ดนิไหว ใหท้า่นไดส้มัผัสถงึแรงสัน่สะเทอืนของแผน่ดนิไหว และใหท้า่นเลอืกซือ้
ของฝากไดต้ามอธัยาศัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบ Japanese Set (4) 

น าทา่นเดนิทางสู ่  วดัเซนโซจ ิ หรอื วดัอาซากุสะ วัด
ที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ก่อตัง้เมื่อปี 628 ซึง่ตาม
ประวัตคิวามเป็นมา วัดนี้เกดิขึน้โดยชาวประมงทีอ่อกไป
หาปลา แต่กลับทอดแหไดพ้ระโพธสิัตว์กวนอมิทองค า 
ความสูง 5.5 เซนตเิมตร หลังจากนัน้คนในหม่บา้นก็ได ้
สรา้งวัดนี้ข ึน้เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระโพธสิัตว์
กวนอมิใหผู้ค้นไดก้ราบไหวบู้ชา นอกจากนี้ลักษณะโดด
เด่นของวัดคือ ประตูทางเขา้วัดที่ประดับดว้ยโคมสแีดง
ขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร แขวนอยู่ชื่อว่า 

ประตูฟ้าค ารณ หรอื Kaminari Mon ภายในวัดท่านสามารถเลอืกซือ้เครื่องรางของขลัง หรอืเลอืกซือ้
สนิคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆ มากมายที ่ถนนนาคามเิสะ  อาท ิพวงกญุแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามไูร ชดุแตง่กาย
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ประจ าชาตญิีปุ่่ น และพลาดไมไ่ดก้ับ ขนมอาเกะมันจู ขนมซาลาเปาทอดสตูรเฉพาะของวัด และเป็นขนมขึน้
ชือ่ของวัดอาซากสุะ จากนัน้น าทา่นสูจ่ดุชมววิเพือ่ถา่ยรปูคูก่บั Tokyo Sky Tree  แลนดม์ารก์แห่งใหมข่อง
มหานครโตเกยีว เปิดใหบ้รกิารอยา่งเป็นทางการเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 เป็นหอสง่สัญญาณโทรทัศน์
และวทิยุระบบดจิติอลแห่งใหม่ ซึง่แต่เดมิใชห้อคอยโตเกยีวทาวเวอรท์ีม่คีวามสงู 333 เมตร แต่ในปัจจุบัน
ความสงูไมเ่พยีงพอในการสง่สญัญาณ เนือ่งจากในมหานครโตเกยีวมตีกึสงูเป็นจ านวนมาก ท าใหส้ง่สญัญาณ
ไมส่ะดวก จงึไดส้รา้งหอคอยแห่งนี้มารองรับแทนดว้ยมคีวามสงูถงึ 634 เมตร สามารถสง่สัญญาณไดท้ั่วทัง้
ภมูภิาค สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูจั่งหวัดยามานาช ิเพือ่เขา้โรงแรม 

 
 
 
 

 
 
 
 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิจกุ ุศนูยก์ลางอกีแหง่หนึง่ของมหานครโตเกยีว ยา่นชอ้ปป้ิงชัน้น าที่
ถอืว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดข์องชาวญีปุ่่ น ยา่นความเจรญิอันดับหนึง่ของมหานครโตเกยีวในปัจจุบัน ให ้
ทา่นอสิระเลอืกชมสนิคา้มากมาย ทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เครือ่งส าอางค ์รวมไปถงึเครือ่งใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ และ
ทีข่าดไม่ไดเ้ลยทีจ่ะตอ้งแวะชมคอื รา้น 100 เยน สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะขายในราคาเพยีง 100 เยน
เทา่นัน้ ซึง่ทา่นสามารถหาซือ้ของฝากไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อสิระอาหารเย็นเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ค า่  พักที ่Narita Tobu Hotel / Narita Gateway Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงนารติะ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคามาครุะ เป็นเมอืงเล็กๆ ทีม่วีัฒนธรรมอันเกา่แก่ในจังหวัดคานางาวะ และอยู่ไม่
ไกลจากโตเกยีวมากนัก ประมาณ 48 กโิลเมตร แมจ้ะเป็นเมอืงเล็กทีม่ปีระชากรอาศัยอยูแ่ค่ประมาณสอง
แสนคน แตเ่มอืงนีก้็ทีเ่ต็มไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วมากมาย โดยเฉพาะวัดและศาลเจา้ ซึง่รวมกันเกอืบรอ้ย
แห่งตัง้กระจายอยูท่่ามกลางวงลอ้มของขนุเขาอันอุดมสมบรูณ์ถงึสามดา้นดว้ยกัน ส่วนอกีดา้นเป็นชายฝ่ัง
ทะเล จงึท าใหใ้นอดตีแมม้องโกเลยีจะยกพลมารกุรานคามาครุะถงึ 2 ครัง้ แตก่็พา่ยแพก้ลับไป  
นมสัการพระใหญไ่ดบทุสแึหง่เมอืงคามาครุะ พระใหญ่แห่งเมอืงคามาคุระองคน์ี้หรอืทีค่นสว่นใหญ่มักจะ
รูจั้กกนัในชือ่วา่ไดบทุส ึแตจ่รงิๆ แลว้พระองคน์ีม้ชี ือ่จรงิๆ วา่ พระอมติพทุธ นโิอยรุาอ ิตัง้อยูภ่ายในวัดโคโต
กอุนิ โดยสรา้งจากส ารดิแลว้เสร็จเมือ่ปี พ.ศ.1795 และมคีวามสงูรวมฐานอยูท่ี ่13.35 เมตร สว่นน ้าหนักราว 
122 ตัน ส าหรับสเีขยีวขององคพ์ระทีเ่ห็นนัน้ไมใ่ชเ่พราะวา่ทาสเีขยีว แตเ่กดิจากการทีส่ ารดิท าปฏกิริยิาออก
ซเิดชัน่กบัฝนและหมิะมาอยา่งยาวนานหลายพันปีจนท าใหก้ลายเป็นสเีขยีว ซึง่หากสังเกตใหด้กี็จะเห็นรอย
เชือ่มต่อโลหะขององคพ์ระทัง้หมดถงึ 8 ช ิน้  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโยโกฮามา่ ตัง้อยูท่างตอนใต ้
ของกรุงโตเกยีว ในเขตจังหวัดคานากาว่า โดยโยโกฮามา่เป็นเมอืงทีม่ที่าเรอืใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ นและยังเป็น
เมอืงทา่เรอืแหง่แรกทีท่ั่วโลกรูจั้กและเป็นประตเูขา้สูญ่ีปุ่่ นในอดตี จงึท าใหท้ีน่ี่มวีัฒนธรรมทีห่ลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกนิ เป็นตน้ อีกทัง้ยังเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการคา้ อุตสาหกรรม แฟชั่นและ
คมนาคมไปสู่ภูมภิาคอื่น และยังมสีถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่ง จนไดรั้บการถ่ายทอดผ่านทาง
โทรทัศนแ์ละตพีมิพใ์นนติยสารหลายฉบบัมาแลว้ 
น าทา่นชม พพิธิภณัฑร์าเมงหรอืราเมงมวิเซยีม ตัง้อยูท่างเหนอืของสถานรีถไฟชนิโยโกฮามา่ในเมอืงโย
โกฮามา่  ซึง่มวิเซยีมแหง่นี้มทีัง้หมด 3 ชัน้ และแต่ละชัน้ก็จะมคีวามแตกต่างกันออกไป โดยชัน้แรกจะเป็น
เรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของราเมงญีปุ่่ น เครือ่งมอืในการผลติ ชัน้บนเป็นรา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ทีเ่กีย่วกับ
ราเมงและของทีร่ะลกึ สว่นชัน้ใตด้นิจะเป็นรา้นราเมงทีอ่ร่อยทีส่ดุในญีปุ่่ นทัง้หมด 8 รา้น ใหเ้ลอืกซือ้เลอืก
ชมิไดต้ามใจชอบ อสิระอาหารกลางวนัเพือ่สะดวกในการลิม้ลองราเมงตน้ต าหรบัญีปุ่่ น 

 

 

 

 

 

วนัที ่3 เมอืงคามาครุะ – พระใหญไ่ดบทุสแึหง่เมอืงคามาครุะ – พพิธิภณัฑร์าเมง – ช็อปป้ิงโอไดบะ – นารติะ 
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อสิระช็อปป้ิง เมอืงโอไดบะ เป็นเมอืงทีเ่กดิจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บรเิวณ
อา่วโตเกยีวเพือ่ประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิแห่งของ
ประเทศ เนื่องจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอืน่ๆ อกีมากมาย 
นอกจากนัน้ยงัเต็มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วหลากหลายดว้ยฝีมอืของมนุษย์ ไมว่่าจะเป็นสะพานสายรุง้ เป็น
ตน้ สว่นการเดนิทางมาทีน่ี่ก็สะดวกสบาย จงึไมแ่ปลกหากทีน่ี่คอืสถานทีท่่องเทีย่วสดุฮติของนักท่องเทีย่ว
ทัง้ในและตา่งประเทศ  อสิระอาหารเย็นเพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ค า่  พักที ่Narita View Hotel / Narita Tobu Hotel  ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงนารติะ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 

วนัที ่4 อสิระตามอธัยาศยั หรอื ทา่นสามารถเลอืกซือ้ต ัว๋ Tokyo Disneyland  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6)  

ไกดจ์ะพาทา่นน่ังรถไฟตะลยุกรงุโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ตั๋วเขา้สวนสนุกอนัดับโลก Tokyo Disneyland  
(บตัรคา่เขา้ ผูใ้หญ ่2,700 บาท เด็กอายตุ า่กวา่ 11 ปี ราคา 2,100 บาท ไมร่วมคา่เดนิทาง  
หากสนใจใหท้างบรษิทัซือ้ต ัว๋ลว่งหนา้ กรณุาแจง้กอ่นวนัเดนิทาง)  
โลกแหง่จนิตนาการซึง่เป็น Disneyland แหง่แรกทีส่รา้งนอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา สรา้งขึน้ในปี 1983 โดยการถมทะเลและใชทุ้นสรา้ง
กว่า 600 ลา้นบาท ดนิแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัยทีม่ผีูเ้ขา้ชม
มากกว่า 17 ลา้นคนต่อปี สนุกสนานกับเครือ่งเล่นต่างๆ มากมาย ที่
แบง่ออกเป็นโซนตา่งๆ เพลดิเพลนิกบั Adventure Land ทีท่่านจะ
ไดผ้จญภัยกับการล่องเรอืโจรสลัด Pirates of the Caribbean หรอื
จะชมสวนสนุกโดยรอบโดยรถไฟ Western River Railroad ปีนบา้น
ตน้ไม ้Swiss Family Treehouse หรือเลือกสนุกกับ Splash 
Mountain น่ังเรอืผจญภัยบนผาสูงชนัในโซน Critter Country เขา้
ชมบา้นผีสงิ Haunted Mansion อันน่ากลัว และชมบา้นนอ้ยแสน
น่ารักของหมพีหู ์Pooh’s Hunny Hunt ในโซน Fantasy Land เพลดิเพลนิกับการแต่งกายชดุประจ าชาติ
ของตุ๊กตาตัวนอ้ยกับ It’s a Small World ผจญภัยไปกับ Pinocchio’s Darling Journey ถ่ายภาพเป็นที่
ระลกึใน Toon Town กบับา้นของเหลา่การต์นูของดสินยี ์Minnie House บา้นแสนน่ารักของมนินี ่หรอื Chip 
‘n Dale’s Treehouse บา้นตน้ไมข้องชปิกับเดล สนุกต่อกับเครือ่งเล่นมันส์ๆ  ในโซน Tomorrow Land 
สนุกสดุเหวีย่งกับรถไฟตะลุยอวกาศใน Space Mountain หรอืเลอืกเดนิทางในอวกาศแบบสบายๆ ไปกับ 
Star Tour สนุกกบัเครือ่งเลน่ช ิน้ใหมล่า่สดุของ Tokyo Disneyland ใน Buzz Light Year ประชนัความแมน่
กับเพื่อนดว้ยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค จากนั้นใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ลิขสิทธิ์จาก Disney ที่มีมากมาย
หลากหลายแบบใหเ้ลอืกเป็นของฝากของทีร่ะลกึที ่World Bazaar และพลาดไมไ่ดก้ับขบวนพาเหรดสดุ
อลังการ Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight ของเหลา่การต์นูมากมาย อาท ิมคิกีแ้ละ
มนินี่ พลูโต ชปิกับเดล โดนัลดด์ัก หมพีูหแ์ละผองเพือ่น ปีเตอรแ์พน สโนวไวทก์ับคนแคระทัง้เจ็ด และตัว
ละครจากดสินียอ์ืน่ๆ อกีมากมายทีอ่อกมาอวดโฉม (ในกรณีทีส่ภาพอากาศไมเ่หมาะสม เชน่ ฝนตก ขบวน
พาเหรดอาจงดแสดง)  
อสิระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัเครือ่งเลน่ภายในสวนสนุกอยา่งเต็มที่ 
**************************************************************************** 
ส าหรบัทา่นทีไ่มไ่ป Tokyo Disneyland โดยไกดจ์ะน าทา่นน ัง่รถไฟตะลยุกรงุโตเกยีว ทา่นสามารถ
ชมสถานทีต่่างๆ ในนครโตเกยีว ดว้ยระบบคมนาคมทีส่ะดวกสบายโดยรถไฟที่ว ิง่อยู่ในมหานครโตเกยีว 
(ราคาบตัรรถไฟขึน้อยูก่บัประเภทและสายรถไฟทีใ่หบ้รกิาร ทา่นสามารถสอบถามราคาไดท้ีไ่กด)์ 
ทา่นสามารถแวะเยีย่มชมและถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกับ Hachiko รูปปั้นสนัุขทีแ่สนซือ่สัตย ์ซึง่เป็นจุดนัดพบ
ยอดฮติของหนุ่มสาวชาวโตเกยีว อพัเดทแฟชัน่สไตลท์ี ่ ตกึ 109 (Ichi-Maru-Kyu) ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ เครือ่งประดับและแฟชัน่ชัน้น าของญีปุ่่ นในฤดูต่างๆ อกีมากมาย หรอื Shibuya Hikarie แหล่งช ้
อปป้ิงแหง่ใหมท่ีเ่นน้สนิคา้เอาใจวัยท างาน เดนิเล่น ยา่น Harajuku แหล่งรวมแฟชัน่ทันสมัยของวัยรุ่น ช ้
อปป้ิงที ่ตรอกทาเคชติะ ทีส่องขา้งทางเรยีงรายไปดว้ยรา้นขายของวัยรุ่น รา้นฟาสทฟ์ู๊ ด รา้นเครปอร่อยๆ 
มากมาย ในวันหยดุสุดสัปดาหจ์ะเป็นแหล่งนัดพบของบรรดา Cosplay อกีดว้ย หรอืชอ้ปป้ิงที ่ถนนโอโม
เตะซนัโด ยา่นส าหรับคนทีม่ไีลฟ์สไตลท์ีท่ันสมยั หรูหราดว้ยแบรนดร์า้นคา้ชัน้น ามากมายทีเ่รยีงรายตลอด
สองขา้งทาง 

ค า่  พักที ่Narita Tobu Hotel / Narita Gateway Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงนารติะ 

          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
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วนัที ่5 วดันารติะ – ออิอน มอลล ์- สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6)  

09.25 น.  น าท่านเดนิทางสู ่วดันารติะซนัชนิโชจ ิเป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ัก มากทีส่ดุในภมูภิาคคันโต  มอีายกุว่า 

700 ปี  อาคารหลักเป็นสถานทีส่ าหรับ สกัการะบชูา ภายในกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอนิเดยีโดย

ยงัคง เอกลักษณ์ ของศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไว ้วัดแห่งนี้เป็นส านักงานใหญ่ของ โรงเรยีนสอนศาสนาลัทธชินิ

กอน สรา้งขึน้โดยเจา้คณะคันโจในปี 940 ซึง่เป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธคิันโต ทีไ่ดส้รา้งขึน้อุทศิแด่

ศาสนาพุทธใหก้ับ เทพเจา้ฟูดูเมยีวโอะ ซึง่เป็น เทพเจา้แห่งไฟ ใหทุ้กท่านไดเ้ขา้นมัสการ ขอพรองค์

พระพุทธรูปเพือ่ความเป็นสริมิงคลพรอ้มเลอืกซือ้วัตถุมงคลภายในวัด จากนัน้น าท่านสู ่ออิอนมอลล ์เป็น

หา้งสรรพสนิคา้ที่นยิมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ 

ภายในตกแตง่ในรปูแบบทีท่ันสมยัสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ 

อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนีย้งัมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย  

อสิระใหท้า่นทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ เพือ่เตรยีมตัวกลับสู ่กรงุเทพมหานคร 

16.50 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่XW919 
 ***บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั*** 

20.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
หมายเหต ุ:  

1. โรงแรมทีญ่ ีปุ่่ นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งส าหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที่

นอน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิล้ส าหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์สดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ  

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่ นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หากเกดิเหตกุารณ์สุดวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 3,500 เยน ตลอดทรปิ 
กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง 
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 
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รายละเอยีดทีน่ ัง่ของสายการบนินกสกูต๊ 

 

 

 

 

 

 

สายการบนินกสกูต๊ ใหบ้รกิารดว้ยเครือ่งบนิโบอิง้ 777-200 จ านวน 415 ทีน่ั่ง ซึง่แบง่เป็นชัน้ธรุกจิและชัน้ประหยดัดังนี ้

1. BUSINESS SEAT ทีน่ั่งชัน้ธรุกจิ ระยะหา่งระหวา่งทีน่ั่งกวา้ง 28 นิว้ มจี านวน 24 ทีน่ั่ง  
เพิม่ 5,000 บาท (ไป-กลับ) 

2. STRETCH SEAT เกา้อีแ้ถวหนา้เหยยีดขาไดม้ากกวา่ 36 นิว้ มจี านวน 30 ทีน่ั่ง  
เพิม่ 2,800 บาท (ไป-กลับ) 

3. SUPER SEAT เพิม่ความสบายเหยยีดขาไดม้ากกวา่ 35 นิว้ มจี านวน 63 ทีน่ั่ง  
เพิม่ 1,600 บาท (ไป-กลับ) 

4. STANDARD SEAT ทีน่ั่งชัน้ประหยดั น่ังสบาย มจี านวน 298 ทีน่ั่ง  
เพิม่ 1,000 บาท (ไป-กลับ) *กรณีระบทุีน่ั่ง* 

 
สายการบนินกสกูต๊ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ของ STANDARD SEAT จะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่ได ้
หมายเหต ุ
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 16 ปี ผูพ้กิารและผูส้งูอายทุีม่อีายตุัง้แต่ 65 ปีขึน้ไปน่ังแถวหนา้ (Stretch Seat) 
-ไมอ่นุญาตใหท้ารกและเด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี น่ังในโซนเงยีบ (Silence Zone) แถวที ่21-26 

กรณีตอ้งการซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิม่  (จากปกตทิีส่ายการบนิก าหนดขาไปและขากลบัทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั)  

มคีา่ใชจ้า่ยดงันี ้

-เพิม่   5 กโิลกรัม = 150 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 

-เพิม่ 10 กโิลกรัม = 350 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 

-เพิม่ 15 กโิลกรัม = 550 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 

-เพิม่ 20 กโิลกรัม = 950 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 

กรณีตอ้งการรเีควสวลีแชรจ์ะตอ้งแจง้กบัทางบรษัิทลว่งหนา้ 72 ช ัว่โมงกอ่นบนิ (ภายในวันท าการเทา่นัน้) 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 
 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดับเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท ์มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 

 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน / ทา่น / ทรปิ (ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจใน
การบรกิาร) 

 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 24 ชัว่โมง 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตั๋วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้เนื่องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย 

หรอืเหตุการณ์ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของ
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิัย เชน่ ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เที่ยวบนิ การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิหรือ
ทรัพยส์นิสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตุจากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีที่ท่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้ เนือ่งจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่ น) 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน 

ไมว่า่จะอยูด่ว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยนัการมคีณุสมบตัรการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดใ้นระหวา่งพ านักอยูใ่นประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม เป็นตน้) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้  
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นดว้ย 
 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ ่าวา่ 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ น จะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาในการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

กรณีผู้เดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาในการ เขา้-ออก โดยเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ
ญีปุ่่ น อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏเิสธในกรณีใดๆ กต็าม 
ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัฯ 
 

 


