
 

ทวัร์ไทย ภาคใต.้.ท่องทะเลอนัดามนั กระบี่-ทะเลแหวก-ถ ้าพระนาง 3 วนั 2 คืน (DD) 

 

ภาคใต.้.ท่องทะเลอนัดามนั 

กระบ่ี-ทะเลแหวก-ถ ้าพระนาง 3วนั 2คืน DD 
วดัถ ้าเสือ-น ้าตกรอ้น-สระมรกต-สสุานหอย-ท่องทะเลกระบ่ี4เกาะ-ทะเลแหวก 

เล่นน ้าด าน ้าชมปะการงั-เกาะปอดะ-ท่าปอมคลองสองน ้า 

 

เดนิทางโดยสายการบนินกแอร ์DD และรถบัสปรับอากาศทีจ่ังหวัดกระบี่ 

พัก The Small Hotel Krabi 2 คนื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีเ่ดนิทาง  
12-14 เมษายน 2563  เทศกาลวันสงกรานต ์                               13,900.- 
วันแรกของการเดนิทาง                                                                              วันอาทติยท์ี ่12 เมษายน 
2563                                                                                                          
ดอนเมอืง-กระบี-่น ้าตกรอ้น-สระมรกต-สสุานหอย-อ่าวนาง 

04.45 น. คณะเดนิทางพรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานดอนเมอืงเทีย่วบนิในประเทศอาคารผูโ้ดยสาร 2 ชัน้ 3 แถว 14-

15 สายการบนินกแอร์ สังเกตป้ายตอ้นรับ “ไฮ เจแปน ทัวร์” มัคคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ที่ส่งกรุ๊ป คอย

ตอ้นรับท่านที่หนา้ทางเขา้เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ และอ านวยความสะดวกเรือ่งบัตรโดยสารที่น่ังและโหลด

สัมภาระ แลว้เดนิเขา้สูป่ระตูทางออกขึน้เครือ่ง 

06.30 น. เหริฟ้าสู ่จงัหวัดกระบี ่โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD7910 

07.45 น. ถงึ ท่าอากาศยานกระบี่ ใหท้่านรับสัมภาระ แลว้น าท่านขึน้รถบัสปรับอากาศ เดนิทางท่องเที่ยวใน จ.

กระบี ่  

09.00 น. เดนิทางสู ่ น ้าตกรอ้น 1 ใน Unseen in Thailand สายธารน ้าอุ่นสายเล็กๆ ทีไ่หลลงสูล่ าน ้าเย็น ทีท่่าน

สามารถลงเล่นน ้าได ้เปรียบเสมือนสปาธรรมชาต ิใหท้่านมีเวลาพักผ่อน น่ังแช่เทา้ตามอสิระ จนถงึ

เวลานัดหมาย จากนัน้น าท่านสู ่สระมรกต ชมสระน ้าธรรมชาตสิเีขยีวมรกต ทีง่ดงามสมชือ่ ทีร่่มรืน่ดว้ย

พรรณไมน้านาชนดิ เชญิท่านพกัผ่อนหรอืจะลงเล่นน ้าในสระมรกตตามอสิระ จนถงึเวลานัดหมาย 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(1) ทีร่า้นอาหาร  



 

ทวัร์ไทย ภาคใต.้.ท่องทะเลอนัดามนั กระบี่-ทะเลแหวก-ถ ้าพระนาง 3 วนั 2 คืน (DD) 

13.30 น. เดนิทางสู ่สสุานหอย 40 ลา้นปี สิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาต ิชมฟอสซลิหอยน ้าจดืทีส่ะสมทับถมกันนับ

ลา้นตัว กลายเป็นแผ่นหนิที่ยื่นลงสู่ทะเล ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีทางดา้นธรณีวทิยา จงึ

ก าหนด 

อายุใหม่เหลอืประมาณ 40-20 ลา้นปี 

15.00 น. น าท่านเทีย่วชม วัดแกว้โกรวาราม กราบสักการะขอพรพระประธาน ภายในวหิารทีส่วยงาม แลว้น าท่าน

ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึที ่อนุสาวรยีป์ูด า ทีด่า้นหลังเป็นฉากของเขาขนาบน ้า สัญลักษ์ของเมอืงกระบี ่ 

17.00 น. น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม The Small Hotel Krabi พักผ่อนตามอสิระ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า(2) ทีร่า้นอาหาร  จากนัน้เชญิท่านพักผ่อนในยามค ่าคนื 

ทีพ่ัก โรงแรม The Small Hotel Krabi 

วันทีส่องของการเดนิทาง                                                                              วันจันทรท์ี ่13 เมษายน 
2563                                                                                                                                                       
ท่องทะเลกระบี-่ถ ้าพระนาง-ทะเลแหวก-เกาะทับ-เกาะหมอ้-เล่นน ้า-ด าน ้าชมปะการัง-เกาะปอดะ 

เชา้ ตืน่รับอรุณวันใหม่ บรกิารอาหารเชา้(3) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่หาดนพรัตน์ธารา 

09.00 น. น าท่านลงเรือ สปีดโบ๊ท (Speed Boat) ล าหรู ท่องทะเลกระบี่ ใหท้่านไดช้ืน่ชมกับความงดงามของ

ทะเลกระบี ่ผ่านเกาะแกง่ต่างๆ บรกิารท่านดว้ยน ้าดืม่เย็นๆ 

09.30 น. น าท่านสู ่หาดถ ้าพระนาง ชายหาดทีส่วยงามระดับโลก ตดิอันดับ 1 ใน 10 ชายหาดทีส่วยงาม ชม ถ ้า

พระนาง ถ ้าที่ศักดิส์ทิธิเ์ป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสริมิงคล ชมอ่าวไร่เลย์

ตะวันออกสถานที่ปีนหนา้ผาทีม่ีชือ่เสยีงระดับโลก ท่านจะไดเ้ห็นนักปีนผาที่มาทดสอบความสวยงาม

ของหนา้ผาหนิปูนแห่งน้ี 

10.30 น. น าท่านสัมผัสกับ ทะเลแหวก Unseen in Thailand (ขึน้อยู่กับสภาพน ้า) สันทรายทีเ่ชือ่มระหว่างเกาะ

ไก ่

เกาะทับและเกาะหมอ้ ซึง่เกดิขึน้ไดทุ้กวัน ใหท้่านเดนิเล่นบนสันทราย เปรียบเสมือนท่านไดเ้ดนิอยู่

กลาง 

ทอ้งทะเลอันดามัน และพักผ่อนตามอสิระ 

11.00 น. น าท่านถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหนิปูนกลางทะเลที่ถูกทัง้ฝนและลม กัดกร่อนเป็นเขารูปร่างเหมอืนหัวไก่

จากนัน้น าท่านสู ่ เกาะสี ่เชญิทุกท่านเล่นน ้า ด าน ้าชมปะการัง ชมปลาทะเลทีส่วยงาม ชมฝูงปลาเสอืที่

มมีากมาย ปลานกแกว้ ชมดอกไมท้ะเลและปลาการตู์นทีอ่าศัยอยู่ในดงดอกไมท้ะเล 

กลางวัน น าท่านขึน้ เกาะปอดะ บรกิารอาหารกลางวัน(4) แบบปิกนกิ(อาหารกล่อง) ท่ามกลางบรรยากาศใตท้วิ

สน  

อากาศสบายๆ ดว้ยเสยีงคลืน่และสายลม หลังอาหารเชญิท่านพักผ่อน หรอืเล่นน ้าทะเลบรเิวณเกาะปอ

ดะ 

ตามอสิระ จนถงึเวลานัดหมาย 

14.30 น. น าท่านขึน้เรอื สปีดโบ๊ท เดนิทางกลับสูท่่าเรอื นพรัตน์ธารา 

14.30 น. ขึน้รถบัสคันเดมิ เดนิทางกลับเขา้สูท่ีพ่ัก เชญิท่านพักผ่อนตามอสิระ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า(5) ทีร่า้นอาหาร หลังอาหารเชญิท่านพักผ่อนไดต้ามอสิระ 

ทีพ่ัก โรงแรม The Small Hotel Krabi 

วันทีส่ามของการเดนิทาง                                                                            วันอังคารที ่14 เมษายน 
2563                                                                                                                                                      
ท่าปอมคลองสองน ้า-วัดถ ้าเสอื-รา้นของฝาก-ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

เชา้ ตืน่รับอรุณวันใหม่ บรกิารอาหารเชา้(6) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม แลว้เชญิท่านพักผ่อนตามอสิระ 

09.00 น. เดนิทางสู ่ท่าปอม คลองสองน ้า ทีเ่ป็น 1 ใน Unseen in Thailand แหล่งศกึษาระบบนเิวศน์วทิยา ชม

ความสมบูรณ์ของป่าชายเลน และพชืน ้านานาชนดิ ชมสายน ้าทีใ่สสะอาด ทีม่ลัีกษณะพเิศษ คอื เมือ้น ้า

ขึน้จะเป็นน ้าเค็ม เมือ่น ้าลด จะเป็นน ้าจดืและมชีว่งทีเ่ป็นรอยต่อของสองน ้า 



 

ทวัร์ไทย ภาคใต.้.ท่องทะเลอนัดามนั กระบี่-ทะเลแหวก-ถ ้าพระนาง 3 วนั 2 คืน (DD) 

11.00 น. ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึทีข่ึน้ชือ่ของ จ.กระบี ่อาท ิน ้าพรกิกุง้เสยีบ กะปิ ของทะเลแปร

รูปต่างๆ และสนิคา้ของทีร่ะลกึอืน่ๆ ทีร่า้นศรกีระบี ่

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(7) ทีร่า้นอาหาร 

13.30 น. น าท่านเขา้สู ่วัดถ ้าเสอื ซึง่เป็นส านักวปัิสสนาของท่านพระอาจารยจ์ าเนียร มคีวามร่มรืน่ดว้ยตน้ไมใ้หญ่

น าท่านนมัสการพระพุทธรูปภายในถ ้า และนมัสการเจา้แม่กวนอมิ ที่อยู่ภายในวัด นอกจากนั้นยังมถีา้

ต่างๆและทางเดนิขึน้สูย่อดเขา เพือ่ชมววิทัวทัศน์ของเมอืงกระบีท่ีส่วยงาม 

15.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานกระบี ่

16.30 น. ถงึ ท่าอากาศยานกระบี ่เช็คอนิสัมภาระ และรับบัตรขึน้เครือ่ง  

18.00 น. เดนิทางกลับสู ่กรุงเทพโดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD7915  

19.20 น. เดนิทางกลับถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ ราคา
ท่านละ (พัก
หอ้งละ 2 
ท่าน) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 
1 ท่าน 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 2 
ท่าน (มี

เตยีงเสรมิ) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 2 
ท่าน (ไม่มี
เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ่ พัก
หอ้งเดีย่ว 

(เพิม่ท่านละ) 

12-14  เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต ์) 13,900 13,900 13,900 12,900 2,000 

หมายเหตุ   เดนิทางโดยสายการบนินกแอร ์DD และรถบัสปรับอากาศทีจ่ังหวัดกระบี่ 

 
 

เอกสารประกอบการเดนิทาง 

1.ส าหรับผูใ้หญ่ บัตรประชาชนตัวจรงิ หรอืใบขับขีตั่งจรงิ เพือ่ใชเ้ช็คอนิบัตรโดยสารขึน้เครือ่งของสายการบนิ 

2.ส าหรับเด็ก บัตรประชาชนตัวจรงิ หรอืส าเนาใบสตูบิัตร เพือ่ใชเ้ช็คอนิบัตรโดยสารขึน้เครือ่งของสายการบนิ 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตัว,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถ่ายรูป,โทรศัพทม์อืถอื,แบตส ารอง,ทีช่ารต์โทรศัพท,์อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,ชดุเล่นน ้าและชดุเปลีย่น 

3.ของใชส้ว่นตัวท่าน อาท ิแปรงสฟัีน,ยาสฟัีน,แชมพสูระผม,ครมีต่างๆ(ส าหรับรายการทัวรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1.ค่ารถบัสปรับอากาศ 40 ทีน่ั่ง ท่องเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับทีช่ านาญทาง 

2.ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ดอนเมอืง-กระบี ่สายการบนินกแอร ์ชัน้ประหยัด Economy Class  20 กโิล 

   ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ กระบี-่ดอนเมอืง สายการบนินกแอร ์ชัน้ประหยัด Economy Class  20 กโิล 

3.ค่าโรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (พักหอ้งละ 2 ท่าน) 

4.ค่าอาหาร 7 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

5.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร์ 

6.ค่าพาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

7.ค่าเครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

8.ค่ามัคคุเทศก ์ทีค่อยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

9.ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง 

   (ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกดิ 

   จากอุบัตเิหตุ วงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

10.ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1.ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทัวรท์ีร่ะบุ อาท ิค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ต่างหาก,ค่ารักษา  



 

ทวัร์ไทย ภาคใต.้.ท่องทะเลอนัดามนั กระบี่-ทะเลแหวก-ถ ้าพระนาง 3 วนั 2 คืน (DD) 

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.ค่าอาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวร(์มือ้ทีท่านอสิระ),ค่าโทรศัพทแ์ละค่าเครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.ค่าใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ส าหรับชาวต่างชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.ค่าทปิมัคคุเทศก ์และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.เมือ่ท าการจองทัวรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ,ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูเ้ดนิทางในการตดิต่อ ส าหรับการ 

   ออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของท่าน และ ท าการช าระค่ามัดจ าทัวร ์ท่านละ 5,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจอง 

   ทัวร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

2.การจองทัวรแ์ละการส ารองทีน่ั่งบนรถจะสมบรูณ์ ก็ต่อเมือ่มกีาร วางเงนิมัดจ า เขา้มาทีบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการยนืยนัการ 

   จองทัวร ์จงึจะถอืว่าไดท้ าการจองทัวรแ์ละส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ ทีน่ั่งจะไมถู่กตัด 

3.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

   ส าหรับการใสช่ือ่ต๋ัวเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง 

4.การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระกอ่นการเดนิทาง 15 วันเป็นอย่างนอ้ย เน่ืองจากบรษัิทฯตอ้งส ารอง 

   ค่าใชจ้่ายต่างๆ อาท ิค่าโรงแรมทีพ่ัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใชจ้่ายอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืว่า ท่านยกเลกิ 

   ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิค่ามัดจ าคนืได ้ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บค่ามัดจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วันก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บค่าใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทัวร ์

4.การไมม่าช าระเงนิค่าทัวรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทัวรท์ัง้หมด  

หมายเหตุ กรุณาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหตุ 

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีร้่วมเดนิทางไม่ถงึ 

   ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ 

   ราคาค่าน ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่ 

   ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้น้ีโดยค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็น 

   ส าคัญ หรอืเกดิเหตุสดุวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บั 

   บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตุการณ์ภัยธรรมชาตแิละเหตุการณ์    

   อืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง บรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสูญหายสิง่ของทีม่ค่ีา อันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวผู ้

   เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน 

   ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรอืช าระค่าทัวรท์ัง้หมด กับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับ 

   เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

*** ส าหรับรายการทัวรท์ีม่กีารพักคา้งคนื เน่ืองจากการวางแปลนของหอ้งพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท า

ใหห้อ้งพักในแต่ละที่ต่างกัน อาท ิเช่น หอ้งพักเดี่ยว(Single) หอ้งพักคู่(Twin/Double) หรือหอ้งพัก 3 ท่าน(เสริม

เตยีง) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 



 

ทวัร์ไทย ภาคใต.้.ท่องทะเลอนัดามนั กระบี่-ทะเลแหวก-ถ ้าพระนาง 3 วนั 2 คืน (DD) 

*** การเดนิทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดร้ับการ

ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิน่ังรถเข็น เด็ก และผูสู้งอายุมีโรคประจ าตัว ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเองดว้ย เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวรต์อ้งดูแล

คณะทัวรท์ัง้หมด 

*** ทางบรษัิทฯ ไฮ เจแปน ทัวร ์จ ากัด ขอขอบพระคุณท่านทีไ่วว้างใจและเลอืกใชก้ารบรกิารท่องเทีย่วของทาง

บรษัิทฯ ในการพาท่านและครอบครัวเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี และหวังเป็นอย่างยิง่ว่า ท่านจะไดร้ับความ

สะดวกสบายและประทับใจกับการบรกิารในครัง้น้ี 

 


