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ก ำหนดกำรเดนิทำง     เดอืน สงิหำคม 2558 

วนัแรก วนัแรก         สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ   ––  นาริตะ นาริตะ ((โตเกยีวโตเกยีว))                                                                                                                                                              ((--//--//--))  

21.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเขา้ 2-3 สายการบิน 
JET ASIA ( JF ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ (หัวหน้าทวัร์แนะน าการเดินทาง) 

วนัทีส่องวนัทีส่อง       นาริตะ นาริตะ   --    ล่องเรือโจรสลดั ล่องเรือโจรสลดั ––  GGootteemmbbaa  OOuuttlleett     --  ออนเซ็นออนเซ็น                                                                                                  ((--//LL//DD))  

01.25 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่นโดย สายการบิน JetAsia  เท่ียวบินท่ี JF 988 
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09.35 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัผา่นพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและท าภาระกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้... 

ส าคัญ!!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ พชื ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยูใ่นจงัหวดัคะนะงะวะ ช่ือเสียงในดา้นน ้าพุร้อนซ่ึงเกิดจากความร้อน
ของภูเขาไฟรวมทั้งยงัมีทิวทศัน์ของภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงาม   

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1)  
บ่าย   ล่องเรือโจรสลดั ล่องทะเลสาบอะชิ ท่ีเกิดจากการก่อตวัของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ เกิดเป็นทะเลสาบหา้แห่ง ท่ี   โอบ

ลอ้มรอบภูเขาไฟฟูจิชมววิสวยของสองฟากฝ่ังทะเลสาบท่ีลอ้มรอบดว้ยขนุเขา   
  “โกเทม็บะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้     แบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมายกบัคอล

เลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE 
TESSILE ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือก
ดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ 
รองเทา้แฟชัน่  HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับ
คุณหนู  AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย     

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (2)  อิม่อร่อยกบัขาปูยกัษ์ 
  หลงัอาหารอิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นกบัการแช่น า้แร่ (ออนเซ็น) สปาแบบฉบบัญ่ีปุ่นแทต้ามอธัยาศยั 
ทีพ่กั           Fujisan Garden  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม  วนัทีส่าม          ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟฟูจิ ––  โอชิโน๊ะฮัคไค โอชิโน๊ะฮัคไค ––  วดัอะซะกุซ่า วดัอะซะกุซ่า ––  โตเกยีวสกายทรี โตเกยีวสกายทรี ––  ชินจูกุชินจูกุ                                                          ((BB//LL//--))  

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
08.00 น.   “ภูเขาไฟฟูจิ” เดินทางสู่ จงัหวดัชิซึโอะกะ และ จงัหวดัยะมะนะชิ ซ่ึงอยูท่างตะวนัตกของโตเกียว เพื่อช่ืนชมความ

งามท่ีชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยูก่บัสภาอากาศ วา่สามารถข้ึนไดถึ้งชั้นไหน)  มีความสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 
3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาให้อยา่งลงตวั 
และยงัถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยอืนญ่ีปุ่นตลอด
ทุกฤดูกาล   
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค เป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติตั้งอยูใ่นหมู่บา้นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลบักนัคือ
กลุ่มน ้าผดุโอชิโนะฮคัไค เพียงกา้วแรกท่ียา่งเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สัมผสัไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอเยน็จาก
แหล่งน ้าธรรมชาติท่ีมีใหเ้ห็นอยูทุ่กมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธ์ุแหวกวา่ยสบายอารมณ์ แต่ขอ
บอกเลยวา่ น ้าแต่ละบ่อนั้นเยน็เจ๊ียบถึงใจจนแอบสงสัยวา่นอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกนับา้งรึ เพราะอุณหภูมิในน ้า

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B4
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เฉล่ียอยูท่ี่ 10-12 องศาฯ นอกจากน้ีก็ยงัมี น ้าผดุจากธรรมชาติใหต้กัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะ
ยงั เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอทอป ชั้นเยีย่ม  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4)  
บ่าย   “วดัอะซะกุซ่าแคนนอน” (Asakusa Kannon) วดัพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในภูมิภาคคนัโต ภายในประดิษฐานองค์ “เจ้า

แม่กวนอมิทองค า” ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นท่ี
ระลึกกบั “คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยกัษท่ี์มีความสูงถึง 4.5 เมตร ไดช่ื้อวา่เป็น “โคม
ไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยูอ่ยูโ่ดยมี “ถนนนาคามิเซ” ถนนช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึก
มากมายไม่วา่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้ง
มาต่อคิวกนั เพื่อซ้ือขนมกลบั 

  “โตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 ท่ีผา่น
มา... มีความสูง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตนัทาวเวอร์ท่ีนครกว่างโจวของจีน ซ่ึงมีความสูง 600 
เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร  
”ย่านชินจูกุ” ใจกลางกรุงโตเกียว เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสินคา้ มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นาฬิกาแบ
รนด์ดัง ๆ กล้อง ถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เส้ือผา้ 
เคร่ืองส าอางยีห่อ้ดงัของญ่ีปุ่น ร้าน 100 เยน  (อาหารค ่าอสิระ) 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั Toyoko Inn Hotel   หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่วนัทีส่ี่     ไกค์พาทวัไกค์พาทวัร์ ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงๆ ในโตเกียว หรือซ้ือทวัร์โตเกยีวดีสนีย์แลนด์ร์ ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงๆ ในโตเกียว หรือซ้ือทวัร์โตเกยีวดีสนีย์แลนด์                                                             ((BB//--//--))  

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
พิเศษ!! ไกค์พาทวัร์ ท่องเท่ียว นั่งรถไฟ JR หรือ Shinkansen หรือช้อป (ไม่รวมค่ารถไฟ) และจุดอ่ืนใน
กรุงโตเกียว...ให้ท่านพกัผ่อน หรือ ช้อปป้ิงตามอธัยาศยัในย่านต่างๆ ในกรุงโตเกียว..เช่น Ginza, Shinjuku, 

Shibuya, Harajuku, Akihabara, Roppongi, Odaiba (ถ่ายรูปคู่กบั GUNDAM หนา้ห้าง Diver City Tokyo) 
เป็นตน้ ซ่ึงสามารถเดินทางดว้ยตนเองหรือใหท้างมคัคุเทศก ์และหวัหนา้ทวัร์ แนะน าเส้นทางต่างๆๆ สามารถเดิน
,นัง่รถไฟ JR,หรือแทก็ซ่ี...(สามารถรับคู่มือและแผนทีก่ารเดินทางได้ทีหั่วหน้าทวัร์)   
เลอืกซ้ือทวัร์โตเกยีวดีสนีย์แลนด์  ….โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600 ลา้นเหรียญสหรัฐ ท่านจะได้
สัมผสักบัตวัเอกของมิกก้ีเมา้ส์ โดนลั ดัก๊ส์ และเหล่าเพื่อนๆการ์ตูนจากวอลล์ดิสนีย ์มากมาย อีกงเคร่ืองเล่นท่ี
พร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และความต่ืนเตน้ให้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น Big Thunder Mountain นัง่รถไฟตะลุย
เหมืองแร่, Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่ายนอ้ย จนถึงจุดไคลแ์ม๊กซ์กบัการด่ิงลงจากความสูง
กว่าตึก 2 ชั้นสู่ผืนน ้ าท่ีอยู่ดา้นล่าง ให้เวลาท่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นในโซนต่างๆ เร่ิมดว้ย Hunted 
Mansion บา้นผีสิงรูปแบบใหม่ท่ีน่ารักและไม่น่าหวาดกลวัอย่างท่ีคิด กระทัง่ถึงส่วนส าคญันั่นคือ Space 
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Mountainการผจญภยัไปบนอวกาศท่ีน่าต่ืนตา โลดโผนและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัขบวน
แสง สี เสียง ตระการตาของเหล่าตวัการ์ตูนทั้งหลาย จากการชม อิเล็คทริคพราเหรด(อิสระอาหารกลางวนัและค ่า
เพื่อให้ท่านสนุกกนัอยา่งเต็มอ่ิม)19.30 น. จากนั้นน าทุกท่านสนุกสนานกนัต่อกบัการแสดงพลุ อนัสวยงามและ
ตระการตาพร้อมขบวนอิเลคทริคพาเรดของเหล่าตวัการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบมากมาย ท่ีสวยงามและสุดแสน
ประทบัใจ….ไดเ้วลาเดินทางกลบั“ Odaiba “  ถูกสร้างข้ึนช่วงปลายสมยัเอโดะ (1603-1868) เป็นยา่นท่ีอยูอ่าศยั
และธุรกิจมากมาย รวมทั้งแหล่งบนัเทิงบนกาะท่ีสร้างข้ึนในอ่าวโตเกียว  
***ไม่มีบริการอาหารกลางวนัและเยน็ มัคคุเทศก์จะแนะน าร้านทานอาหาร**** 

   น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั Toyoko Inn Hotel  หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้าวนัที่ห้า            วดันาริตะซัน  วดันาริตะซัน  ––  ประเทศไทยประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                              ((BB//--//--))   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
08.00 น.   ก่อนอ าลา เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น เดินทางสู่สนามบินนาริตะ 
  “วัดนาริตะซัน” วดัท่ีดงัท่ีสุดในแถบชิบะ วดัท่ีได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวนัข้ึนปีใหม่จะ

คลาคล ่ าไปด้วยผู ้คนท่ีมาขอพรส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ให้ท่านได้นมัสการไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล และเลือกซ้ือ
“เคร่ืองราง”หรือ“ฮู”้ต่างๆ รวมทั้งสินคา้พื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกนัเอง 

1133..2255  นน..    ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทยออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย   โดยสายการบิน โดยสายการบิน JJeett  AAssiiaa  เท่ียวบินท่ี เท่ียวบินท่ี JJFF  998899  
1199..0000  นน..    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิถึงสนามบินสุวรรณภูมิ   โดยสวสัดิภาพโดยสวสัดิภาพ   พร้อมดว้ยความประทบัใจพร้อมดว้ยความประทบัใจ……………………..  

@@Smiling JAPAN@@ 

หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซ่ึงมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทาง
ธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและค านึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ..... 

อตัราค่าบริการนี้รวม  
 ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั เส้นทางท่ีระบุในโปรแกรม ชั้นทศันาจร (ไป–กลบัทั้งคณะ)  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกนั พกันาริตะหรือชิบะ (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 6 ม้ือ 
 ค่ารถ-รับส่ง น าเท่ียวตามรายการพร้อมคนขบัท่ีช านาญเส้นทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000.- (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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 หวัหนา้ทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม         
 ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์่านละ 2,000 เยน ตลอดทริป 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั  
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต ์/ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 
ท่าน และไม่รับผดิชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่านไปคณะถดัไป หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย จนไม่
อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีท่ีสูญหายสูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
4. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง 
และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย  แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสมเน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยั
ธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทั ฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และ บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใน
กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางเน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง
พิจารณาแลว้  ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านไดไ้ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน  ทั้งบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใน
กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  าพกัอยู่
ในประเทศไทย 
5. มคัคุเทศก ์พนกังาน  และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
6. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบั
ทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดย
ทั้งหมด 
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เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

   กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 10,000  บาท  

   ท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
กรณ ียกเลกิการเดินทาง  

แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนัก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าตัว๋ท่านละ 10,000 บาท  

แจง้ล่วงหนา้ 16 - 30 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท 

แจง้ล่วงหนา้ 1- 15 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100 %  

    ยกเลกิการเดินทาง ในวนัเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 

กรณีเจ็บป่วยหรือประสพอุบัติเหตุ จนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง แต่ 
ตอ้งมีระยะเวลาในการด าเนินการล่วงหนา้ 15 วนัท าการก่อนการเดินทาง ทางบริษทัฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไป
ยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าโรงแรม ค่าตัว๋เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ค่าธรรมเนียม
การยกเลิกตัว๋เคร่ืองบินเน่ืองจากเหตุสุดวสิัย เป็นตน้ 

   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการ
บิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆท่ีเกิดข้ึนเหนือการควบคุมของ
บริษทัฯ 
อตัราค่าบริการนี ้ กรุ๊ปส่วนตัว ออกเดินทางได้ทุกวนั ยกเว้นช่วงเทศกาลหยุดยาว ตามรายการด้านล่าง 

ก าหนดการเดนิทาง 
สิงหาคม 2558 

ผู้ใหญ่ 
(พกัห้องละ2ท่าน) 

เดก็เสริมเตยีง 
(พกัผู้ใหญ่2ท่าน) 

เดก็ไม่เสริมเตยีง 
(พกัผู้ใหญ่2ท่าน) 

พกัเดีย่ว ทีน่ั่ง 

02-06 สิงหาคม 26,900.- 26,900.- 25,900.- 7,900.- 31 

05-09 สิงหาคม 28,900.- 28,900.- 27,900.- 7,900.- 31 

06-10 สิงหาคม 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 31 

09-13 สิงหาคม 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 31 
12-16 สิงหาคม 28,900.- 28,900.- 27,900.- 7,900.- 31 
13-17 สิงหาคม 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 31 
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* ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัห้องว่างในวันที่ท่านเดินทาง * 

16-20 สิงหาคม 26,900.- 26,900.- 25,900.- 7,900.- 31 
19-23 สิงหาคม 28,900.- 28,900.- 27,900.- 7,900.- 31 
20-24 สิงหาคม 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 31 
23-27 สิงหาคม 26,900.- 26,900.- 25,900.- 7,900.- 31 
26-30 สิงหาคม 28,900.- 28,900.- 27,900.- 7,900.- 31 
27-31 สิงหาคม 27,900.- 27,900.- 26,900.- 7,900.- 31 

30 สิงหาคม-03 กนัยายน 26,900.- 26,900.- 25,900.- 7,900.- 31 


