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“สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances” 
 



 
 

 

กำหนดการเดินทาง ราคา 

01 – 06 เมษายน 2566 59,900.- บาท 
 

 

วันที่หนึ่ง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ – สนามบนินาริตะ ( 23.50 – 08.10 ) 

2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) 

พบกับเจ้าหน้าที่ท่ีคอยต้อนรบัและอำนวยความสะดวก 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเคร่ือง 

ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

 2350 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 642 

  มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง 
 

วันทีส่อง อิบาราก ิ– สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – สะพานแขวนริวจิน – เมืองเซนได – ย่านช้อปปิ้งอิจิบังโช – ถนนโจเซนจิ 

0810 ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุน่ ดินแดนอาทิตย์อุทัย (เวลาท้องถิ่นที่ญ่ีปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

วันที่ กำหนดการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรม 

1 
สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ – สนามบนินาริตะ 
( 23.50 – 08.10 )   ✈  

2 
อิบาราก ิ– สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – สะพานแขวนริวจิน – 
เมืองเซนได – ย่านช้อปปิ้งอิจิบังโช – ถนนโจเซนจ ิ -  

HOTEL JAL CITY SENDAI 
OR SIMILAR 

3 
เซนได – ปราสาทอาโอบะ – หมู่บ้านกินซังออนเซ็น – มิยางิ 
– ชมซากุระ ณ ริมแม่น้ำชิโรอิชิ – เมืองฟุกุชิมะ   

HOTEL ROUTE INN 
NIHONMATSU OR 
SIMILAR 

4 
เมืองฟุกุชิมะ – ปราสาทสึรุกะ (จดุถ่ายภาพด้านนอก) – 
หมู่บ้านโออุจิจูคุ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว   

 
HOTEL

KINUGAWA ROYAL 

HOTEL OR SIMLAR  

5 
เมืองนิกโก้ – สวนสตรอเบอร์ร่ี – คาวาโกเอะ – ล่องเรือชม
ซากุระ – ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท คิซาราสึ – สนามบิน 
ฮาเนดะ 

   -  

6 
สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
( 00.20 – 04.50 ) ✈    



 
 

   

นำท่านเดินทางสู่ “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค” (Hitachi Seaside Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ในจังหวัดอิบารากิ ตั้งอยู่
ใกล้กับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกบนพื้นที่ทั้งหมด 350 เฮกตาร์ (2,187.5 ไร่) โดยแบ่งเป็นสวนดอกไม้กว้าง 200 เฮกตาร์ 
(1,250 ไร่) สวนสาธารณะที่สามารถชมดอกไม้และพืชนานาพันธุ์ได้ตลอด 4 ฤดูกาล พร้อมพื้นที่กิจกรรมมากมายตามจุด
ต่าง ๆ ภายในสวนที่เหมาะแก่การไปปิกนิกเดินเล่น ภายในสวนสาธารณะถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่เครื่องเล่น พื้นที่ป่า และ
พื้นที่ชายฝั่ง เริ่มกันท่ี Pleasure Garden Area โซนเครื่องเล่นขนาดใหญ่ที่มีเครื่องเล่นกว่า 25 ชนิด โดยมีเเลนด์มาร์คเป็น
ชิงช้าสวรรค์ความสูง 65 เมตร และแม้วา่จุดนี้จะเป็นโซนเครื่องเลน่แต่ก็ยังมีสวนดอกไม้แซมประปราย รวมไปถึงร้านอาหาร
และช็อปของที่ระลึก (การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “สะพานแขวนริวจิน” ตั้งอยู่ในจังหวัดอิบารากิ ท่านจะได้อยู่ที่ระดับ 100 เมตรเหนือช่องเขาเปิด
กว้างและทะเลสาบริวจิน ด้านล่างที่ปกคลุมไปด้วยหมอก หนึ่งในสะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุดบนเกาะหลักของญี่ปุ่น 
สะพานแขวนริวจินคือความมหัศจรรย์แห่งวิศวกรรมสมัยใหม่ยาว 375 เมตร จุดกึ่งกลางสูงจากผืนน้ำเบื้องล่าง 100 เมตร 
ออกแบบมาให้รับน้ำหนักคนข้ามได้สูงถึง 3,500 คนพร้อม ๆ กัน ทัศนียภาพจากสะพานนั้นงามจับใจ ทอดข้ามเหนือ
ทะเลสาบริวจิน ซึ่งเป็นทะเลสาบรูปทรงคล้ายมังกรที่เกิดขึ้นจากเขื่อนในแม่น้ำคุจิ  อีกทั้งผนังของสะพานก็ยังมีภาพมังกร
ประดับอยู่ด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนได” เป็นเมืองหลวงของจังหวัดมิยากิ และเป็นเมืองที่ใหญ่ที ่สุดทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ทำให้เซนไดเป็นเมืองที่เหมาะแก่การเป็นฐานในการทำความรู้จักโทโฮคุ  ใจกลางเมืองเป็น
แหล่งร้านค้า มีร ้านอาหารและแหล่งช็อปปิ ้งให้เที ่ยวมากมาย ... และพาท่านเดินทางสู่ “ย่านช้อปปิ ้งอิจิบังโช” 
(Ichibancho Shopping Arcade) ถือเป็นย่านการค้าที่ประกอบไปด้วยถนนหลายสายเช่ือมหากัน โดยมีร้านค้าตั้งอยู่เรียง
รายตลอดเส้นทาง และยังรวมไปถึงบรรดาห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ที่มีให้เลือกซื้ออีกมากมาย และแน่นอนว่าย่านนี้ยังอยู่ติด
กับ “ย่านโคคุบุงโจ” (Kokubuncho) ซึ่งเป็นย่านบันเทิงยามราตรีขนาดใหญ่ของเมืองเซนไดอีกด้วย 

จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ย่านช้อปปิ้ง “ถนนโจเซ็นจิ โดริ” (Jozenji-dori Avenue) เป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักที่ตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองเซ็นได ทอดยาวไปตลอดแนวถนนด้านทิศตะวันออกไปจนถึงตะวันตก โดยถนนเส้นนี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่
สำคัญของเมืองเซ็นไดที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “เมืองแห่งต้นไม้” ซึ่งจะมีต้นเคะยากิหรือต้นเซลโคว่าที่ถูกปลูกเอาไว้จนกลายเป็น
สัญลักษณ์สำคัญของเมืองเรียงรายไปตามถนนเซ็นจิโดริ จึงทำให้มีความร่มรื่นงดงามทอดยาวไปตลอดแนวระยะทางยาว
ประมาณ 700 เมตร ทั้งยังมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น “สวนโคโตไดโคเอ็น” และ “สวนนิชิโคเอ็น” ท่ามกลาง



 
 

ร้านขายสินค้านานาชนิดที่ตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของถนน จึงถือเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาให้ได้
หยุดแวะนั่งพัก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 

ที่พัก : HOTEL JAL CITY SENDAI หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม เซนได – ปราสาทอาโอบะ – หมู่บ้านกินซังออนเซ็น – มิยางิ – ชมซากุระ ณ ริมแม่น้ำชิโรอิชิ – เมืองฟุกุชิมะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทอาโอบะ” (Aoba Castle) เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญชั้นนำในเมืองเซ็นไดกว่า 400 ปีที่แล้วผู้
บัญชาการทหารสงคราม “ดาเตะ มาซามุเนะ” ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่มั่นของตระกูล ปัจจุบันตัวอาคารปราสาทนั้นไม่ได้
ตั้งอยู่แล้ว แต่มันได้รับการบูรณะคืนสภาพบางส่วน ท่านสามารถรู้สึกถึงสภาพปราสาท ณ เวลานั้นได้ ทั้งนี้ปราสาท 
อาโอบะเป็นโบราณสถานแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองเซนได ในเวลานั้นมันถูกเรียกว่าปราสาทอาโอบะเพราะมี
ภูเขาอาโอบะขนาดย่อม ๆ อยู่ในที่นี้ อย่างไรก็ตามปราสาทอาโอบะยังเป็นที่รู ้จักกันในนาม “ปราสาทเซนได” หรือ 
“หอคอยโกะโจ” ด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านน้ำพุร้อนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น “กินซังออนเซ็น” (Ginzan Onsen) 
ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามากาตา มีแม่น้ำกินซังตัดผ่าน ในอดีตพื้นท่ีบริเวณนี้คือเหมืองเงินท่ีถูกค้นพบราว 500 ปีก่อน ต่อมาได้รับ
การพัฒนาจนกลายมาเป็นสถานที่ผ่อนคลายของชาวญี่ปุ่น มีบ่อน้ำพุร้อนสำหรับแช่เท้าให้บริการกันแบบฟรี ๆ ที่ริมแมน่้ำ 
สามารถซื้อผ้าขนหนูผืนเล็กไว้เช็ดเท้าหลังจากแช่ผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้ตามร้านค้าท่ีอยู่ใกล้กัน 

จากนั้นนำท่านเดินทางไป “ชมซากุระ ณ ริมแม่น้ำชิโรอิชิ” ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดความงามของดอกซากุระริมธารน้ำใน
ภูมิภาคโทโฮกุเลยทีเดียว และยังติด 1 ใน 100 อันดับ Best Sakura Spot ของประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนต้นซากุระมากกว่า
หนึ่งพันต้นผลิดอกอวดความงามเรียงรายเป็นแนวยาวตลอดริมฝั่งแม่น้ำชิโรอิชิ ซึ่งจะมีทางเดินให้นักท่องเที่ยวเดินชมดอก
ซากุระเรียบริมแม่น้ำตัง้แต่สถานีรถไฟ ระหว่างทางเดินจะพบสะพาน Sen-ou-kyou ซึ่งเป็นสะพานสำหรับคนเดินข้ามถนน
และข้ามทางรถไฟ เมื่อยืนอยู่บนสะพานนี้จะเห็นรถไฟว่ิงผ่านไปมา เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินข้ึนมาถ่ายภาพ 



 
 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ “ฟุกุชิมะ” เป็นจังหวัดที่มีพื้นท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น รองจากฮอกไกโดและอิวาเตะ ตั้งอยู่
ทางภูมิภาคโทโฮคุหรือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ภายในจังหวัดฟุกุชิมะแบ่งเป็น 3 พื้นที่ใหญ่ ๆ คือ พื้นที่นา
กะโดริพื้นท่ีฮามะโดริและพื้นท่ีไอสึ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) 

ที่พัก : HOTEL ROUTE INN NIHONMATSU หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ เมืองฟุกุชิมะ – ปราสาทสึรุกะ (จุดถ่ายภาพด้านนอก) – หมู่บ้านโออุจิจูคุ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 

นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทสึรุกะ” (Tsuruga Castle) ปราสาทไร้พ่ายแห่งฟุคุชิมะ ตั้งอยู่ในเมืองไอซุวาคามัตสึ จังหวัดฟุคุ
ชิมะ มีเอกลักษณ์เป็นปราการปราสาทขนาดใหญ่ที่มีหลังคากระเบื้องสีแดงโดดเด่น ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทไร้พ่ายท่ีผ่านมาทั้ง
แผ่นดินไหวและสงครามมากมาย มีอีกชื่อเรียกหนึ่ง คือ ปราสาทไอซุวาคามัตสึ (Aizuwakamatsu Castle) ตามที่ตั้งของ
ปราสาท สภาพของปราสาทที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างต่อเติมมาหลายต่อหลายครั้ง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน
ปราสาท) 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณ โออุชิจูคุ” (Ouchi-Juku) เป็นหมู่บ้านโบราณอยู่ท่ีจังหวัดฟุกุชิมะที่ก่อตั้งขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1640 ตรงกับสมัยเอโดะ โดยหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเส้นทางแวะพักของซามูไรในยุคนั้น เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางหลักของ
การคมนาคมการค้าระหว่างอาณาจักร์ไอสึและเมืองข้างเคียง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอัน
ทรงคุณค่าของชาติ โดยหมู่บ้านนี้จะมีบ้านโบราณ 40 – 50 หลังเรียงรายทั้งสองฝั่งเป็นระยะทางกว่า 500 เมตร ซึ่งภายใน
หมู่บ้านแห่งนี้มีบ้านโบราณสไตล์เอโดะ หลังคามุงจากด้วยต้นหญ้าที่เป็นภูมิปัญญาของชาวญี่ปุ่น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “เมืองนิกโก้” โดยมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจ้าต่างๆ ที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO … เพื่อพาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าโทโชกุ” เป็นศาลเจ้าที่เปรียบเสมือน
แลนด์มาร์กสำคัญของเมืองนิกโก้เนื่องจากศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพแห่งแสงสว่าง อีกทั้งยังเป็นที่
พำน ักอาศ ัยท ี ่ส ุดท ้ายของโชก ุน Tokugawa Ieyasu ทำให ้กลายเป ็นว ัดเก ่าแก ่ท ี ่ เป ็นส ัญล ักษณ ์ของเม ือง 
นิกโก้อันมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมากที่สุดแห่งหนึ่ง ภายในศาลเจ้านั้นมีการออกแบบและประดับตกแต่งตัว



 
 

อาคารต่าง ๆ อย่างประณีต ส่วนมากจะเน้นไปที่การตกแต่งด้วยไม้สลักเป็นหลัก จุดที่เป็นไฮไลท์และมีชื่อเสียงอย่างมาก
ของที่น่ีนั่นก็คือรูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก เป็นศาลเจ้าที่แม้จะดูเรียบ ๆ ง่าย ๆ แต่บรรยากาศดีงามมากมาย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “สะพานชินเคียว” หรือที่หลาย ๆ คนจะรู้จักกันในชื่อว่าสะพานศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณประตู
ทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้ ภายในเมืองนิกโก้ (Nikko) โครงสร้างสะพานปัจจุบันสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1636 แต่เริ่มแรกที่
สร้างขึ้นไม่เป็นท่ีชัดเจน จนกระทั่งปี ค.ศ.1973 สะพานชินเคียวนั้นได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 3 ของสะพานท่ีสวยท่ีสุด
ของประเทศญี่ปุ่นนอกจากน้ียังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1999 อีกด้วย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

ที่พัก : KINUGAWA ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “ออนเซน็” (Onsen) น ้าแร่สไตล์
ญีปุ่่ นใหท้่านไดพ้กัผ่อนอย่างเตม็อิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชื่อว่าน ้าแร่ธรรมชาตนิี้มส่ีวนช่วยเรื่อง โรคภยัไขเ้จบ็และผวิพรรณ
เปล่งปลัง่ 

 
วันทีห่้า เมืองนิกโก้ – สวนสตรอเบอร์ร่ี – คาวาโกเอะ – ล่องเรือชมซากุระ – ช้อปปิ ้งมิตซุยเอาท์เล็ท คิซาราสึ – สนามบิน 

ฮาเนดะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

  

 

นำท่านเดินทางสู่ “สวนสตรอเบอร์ร่ี” ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การเก็บสตรอเบอร์รี่สด ๆ ทานในสวน ซึ่งการปลูกผัก
และผลไม้ในประเทศญี่ปุ่นน้ันจะเน้นในเรื่องของความสะอาดและปลอดสารเคมี ท่านสามารถเด็ดสตรอเบอร์รี่ทานได้สด ๆ 
โดยไม่ต้องกลัวสารเคมีปนเปื้อน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เป็นย่านที่มีเสน่ห์และมีความเป็นเอกลักษณ์ เต็มไปด้วย
บ้านเรือนสไตล์สมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองข้างทาง บางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และยังคงความดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันก็มี 
ทำให้ย่านนี้มีฉายาว่าลิตเติ้ลเอโดะ (Little Edo) 



 
 

จากนั้นนำท่านเดินทางไป “ล่องเรือ” เลียบแม่น้ำที่ท้ังสองฝั่งมีต้นซากุระเรียงรายเรียบแม่น้ำไปตลอดริมฝั่ง เรียกได้ว่าเป็น
อีกหนึ่งจุดชมซากุระยอดนิยม อิสระให้ท่านได้ดื ่มด่ำกับทัศนียภาพดอกซากุระที่เบ่งบานสะพรั่งอย่างเป็นธรรมชาติ  
(โดยท่ัวไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห ์ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศ) 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “มิตซุย เอาท์เล็ท คิซาราสึ” (Mitsui Outlet Park) เป็นแหล้งช้อปปิ้งที่มีแบรนด์ใหท้่านได้เลือก
มากมาย ทั้งแบรนด์หรูจากต่างประเทศร้านฮิต ๆ และร้านแฟช่ันของประเทศญี่ปุ่นมีสินค้าขายหลายแบบเช่นสินค้าแฟช่ัน
กีฬาเครื่องประดับและสินค้าไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อของต่าง ๆ ตามอัธยาศัย 

 สมควรแกเ่วลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบนิฮาเนดะ” 
 
วันทีห่ก สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 00.20 – 04.50 ) 

0020  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 661 

0450  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 
 

 
 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 
ปี (พักกับ ผู้ใหญ ่2 
ท่าน มีเตียงเสริม)               

เด็กอายุต่ำกว่า 12 
ปี (พักกับ ผู้ใหญ ่2 
ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

01 – 06 เมษายน 2566 59,900.- 53,900.- 44,900.- 7,500.- 
 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 

*** หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน *** 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


