
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ก ำหนดการเดนิทำง : เดอืนพฤศจิกายน 2561 

ไฮไลท์ 
 กระเช้าไฟฟ้าคาจิ คาจิ กระเช้าทีจ่ะพาทุกท่านขึน้ไปชมความสวยงามของววิทะเลสาบคาวากูจ ิ
 โมมจิิ ไคโร อโุมงค์ใบเมเป้ิล จุดชมใบไม้เปลีย่นทีส่วยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ 
 ถนนอโิชนามกิ ิถนนสายใบไม้เปลีย่นสี ทีผู้่คนหลงไหล 
 ล่องเรือ ENSOLEILLE ชมววิรอบทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ชมทศันียภาพรอบทะเลสาบ 
 น าขึน้ ภูเขาไฟฟูจ ิภูเขาทีม่ช่ืีอเสียงเป็นทีรู้่จักไปทัว่โลก 
 ช้อปป้ิงจุใจด้วยแหล่งช้อปป้ิงช่ือดังของญี่ปุ่ น ย่านชินจูก ุย่านฮาราจูก ุ ย่านชิบูย่า 
 ผ่อนคลายกบัการแช่น า้ธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่ น 

 

 

WONDERFUL JAPAN 
โตเกยีว – ฟูจ ิ– ใบไม้เปลีย่นสี 

6วนั 3คนื 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
52,900.- 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ

19.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย โดยมี
เจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

22.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ (โตเกยีว) ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 
 

วนัที่สอง สนามบินนาริตะ – ภูเขาเท็นโจ – กระเช้าไฟฟ้าคาจิ คาจ ิ– ล่องเรือทะเลสาบคาวากชิุโกะ – โมมจิไิคโร (อุโมงค์ใบเม
เป้ิล)  

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (โตเกยีว) ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเท็นโจ อีกหน่ึงจุดชมวิวภูเขาไฟฟจิูท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึง น าท่าน ขึน้กระเช้าไฟฟ้าคาจิ คาจ ิ

ท่ีมีความสูง 400 เมตร เป็นกระเชา้ท่ีจะพาทุกท่านข้ึนไปชมความสวยงามของวิวทะเลสาบคาวากจิูโกะจากยอดเขา
เทนโจ ซ่ึงตั้งอยูท่างตะวนัออกของทะเลสาบ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่าน ล่องเรือ ENSOLEILLE ชมวิวรอบทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ชมทศันียภาพรอบทะเลสาบ น าท่านชม 

โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเป้ิล จุดชมใบไมเ้ปล่ียนท่ีสวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากชิูโกะ ตน้เมเป้ิลท่ีข้ึนอยู่ทั้ง 2 ฝ่ัง
ของคลองน ้าจะเปล่ียนสีทั้งส้มและแดง ใบท่ีแหง้แลว้ก็จะร่วงหล่นลงท่ีคลองน ้า ท าใหท้ั้งดา้นบนและดา้นล่างเต็ม
ไปดว้ยใบเมเป้ิล จึงดูเหมือนกบัเป็นอุโมงค์ใบเมเป้ิล ในตอนกลางคืนจะมีการดบัไฟ เปิดประดบัยาวตามทางเดิน
ไปตลอดแนวอีกดว้ย ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชมใบไมเ้ปล่ียนสี และเกบ็ภาพความประทบัใจ 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกบัการอาบน ้าแร่ธรรมชาติในสไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกว่า “ออนเซ็น” ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นมี

ความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 
  

วนัที่สาม  ภูเขาไฟฟูจ ิช้ัน 5 (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) – พธีิชงชา – โตเกยีว – ถนนอโิจนามกิ ิ– ช้อปป้ิงชินจูก ุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่
โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น 
ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ช้ันที่ 5 ของภูเขาไฟฟู
จ ิ(ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) ท่ีทุกท่านจะไดเ้ห็นถึงความสวยงามของตวัภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิใหทุ้ก
ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลือกซ้ือสินค้าของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิใน
หลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย น าท่านเดินทางชม พิธีการชงชา แบบดั้งเดิมสไตล ์ญ่ีปุ่นซ่ึงทางร้านจะใหข้นม
หวานมาทานคู่ดว้ย ให้ท่านไดช้งชาเขียวอุจิมทัฉะของแทไ้ดง่้ายๆจากนั้นจะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆ 
มากมายท่ีเป็นโปรดกัส์ของญ่ีปุ่น 

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงโตเกียว น าท่านเดินทางต่อไปยงั ถนนอโิชนามกิิ ซ่ึงเป็นถนนอีกสายหน่ึงท่ีคนญ่ีปุ่น
ให้คนนิยมมาชมใบไมเ้ปล่ียนสีเป็นจ านวนมาก โดยปกติตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ตน้เดือนธันวาคมของทุกปีจะ
ตรงกบัฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี [ข้ึนกบัสถานท่ีในแต่ละภูมิภาคของญ่ีปุ่น] ถนนแห่งน้ีปลูกตน้แป๊ะก๊วยไวต้ลอด 2 ขา้ง
ทางในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีใบของตน้แปะก๊วยจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม อิสระท่านจะไดถ่้ายรูป
และชมความงามของใบไมท่ี้เปล่ียนสีพร้อมกบับรรยากาศท่ีแสนโรแมนติกท่ามกลางอากาศท่ีเยน็สบาย น าท่าน
เดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิด เพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใช้ ไฟฟ้า 
กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้  แบรนด์
เนม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ี อสิระเตม็วนั หรือ เลอืกซ้ือทัวร์โตเกยีวดสินีย์แลนด์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 อสิระเต็มวนัหรือ ซ้ือทัวร์เสริมโตเกยีวดสินีย์แลนด์ เตม็วนั เพิม่ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เดก็ 2,000 บาท ไม่รวม

ค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] เชิญท่านพบกับความอลงัการซ่ึงเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่ง
ต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผสั
กบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญั
กับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ต่ืนเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE 
CRUISE, เท่ียวบา้นหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลก
แห่งจินตนาการกบัการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY  
ส าหรับท่านท่ีเลือกท่ีจะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดินทางจากมคัคุเทศก์ เพ่ือความ
สะดวกในการเดินทาง หรือชอ้ปป้ิงในย่านการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกียวศูนยร์วมวยัรุ่นแหล่งชอ้บป้ิงช่ือ
ดงั ย่านฮาราจูก ุท่านจะไดพ้บกบัการแต่งตวัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุ่นญ่ีปุ่นเพลิดเพลินกบัการช้
อบป้ิงกบัร้านคา้หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอ้ปป้ิงต่อย่าน“ชิบูย่า” ย่าน
วยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจาก
ร้านคา้มากมาย มากกวา่ 100 ร้านคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของยา่นนั้น  

กลางวนั/ค ่า รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่า ตามอธัยาศัย  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ห้า  วดัอาซากซุะ – น่ังกระเช้าทาคาโอะ – ไดเวอร์ซิตีโ้อไดบะ – สนามบินฮาเนดะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทอง



 

 

ค า นอกจากนั้นท่านยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษท่ี์มีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วดั 
และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ จากนั้นน าท่าน น่ังกระเช้าขึ้นสู่ ภูเขาทาคาโอะ เป็น
ภูเขาท่ีสูง 599 เมตรและมีเป็นเขาท่ีมีธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นแหล่งชมความงามของใบไมเ้ปล่ียนสี ท่ีจะ
เร่ิมเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองและตามดว้ยสีแดงไล่เรียงกนัอย่างสวยงาม ท าให้ทั้งนกัท่องเท่ียวทั้งชาวญ่ีปุ่น
และชาวต่างชาติ หลัง่ไหลกนัมาชมความสวยงามของของใบไมเ้ปล่ียนสีกนัอยา่งคบัคลัง่ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ไดเวอร์ซิต้ีโอไดบะ ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงในแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีมีร้านคา้ต่าง ๆ 

มารวมตวักนัถึง 154 ร้าน อาทิเช่น Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยงัมีหา้งให้
เลือกเดินทั้ง AQUA CITY , VENUS FORT, DECK ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
 

วนัที่หก  สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

00.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 
05.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

 
 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 
 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ท่านละ 

พกักบั  
1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั  
2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั  
2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

08-13 พฤษจิกายน 2561 
22-27 พฤศจิกายน 2561 

52,900.- 52,900.- 49,900.- 44,900.- 7,900.- 

** ราคาเด็กทารก ไม่เกนิ 2 ขวบ 10,500 บาท/ท่าน ** 
 
 
 
 



 

 

อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 4,000 เยนต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง (เกบ็ทิปก่อนการเดนิทางที่สนามบิน) 
 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดินทาง 21 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  



 

 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 1 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 
o ญ่ีปุ่น ท่านละ 20,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
การยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดินทาง ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่

กบัสาย การบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่า
ทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให้ (Extra Bed) ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจดัการห้องพกั แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมกีารจดัห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง
ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 


