
 

 

 

บินด้วยสายการบิน THAI LION AIR (SL) : ขึ�นเครื�องที�สนามบินดอนเมือง(DMK) 



 

 

SL300 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ) 01.00 – 09.10 

SL301 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 11.00 – 16.45 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนํ�าหนักไม่เกนิ AB ก.ก. (C ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื�องบินได้นํ�าหนักไม่เกนิ G ก.ก. ** 

DAY 1 
 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   
2A.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร � ชั�น 3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 8 สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ที*ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อาํนวย

ความสะดวกตลอดขั�นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํเพื*อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี*ปุ่นไม่อนุญาตใหน้าํอาหารสด จาํพวก เนื�อสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี

โทษปรับและจบั ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ที*ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง  

DAY 2                       
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกยีว (นาริตะ) – วดันาริตะ – โอชิโน๊ะฮัคไค –  

โกเทม็บะ เอาท์เลท็  (พเิศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อั�น !! และ อาบนํ�าแร่ ออนเซ็น 

!!)     

 
0C.B0น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบิน Thai Lion Air เที*ยวบินที* SL300  

 ** มีเสริฟ SNACK บนเครื*อง  ใชเ้วลาบินประมาณ > ชั*วโมง ** 



 

 

09.CBน. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี�ปุ่น (ตามเวลาทอ้งถิ*นเร็วกวา่เมืองไทยประมาณ A ชั*วโมง) หลงั
ผา่นขั�นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย  

NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE   วดันาริตะซัน ชินโชจ ิเป็นวดัพทุธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที*มีชื*อเสียง

มากของเมืองนาริตะ สร้างขึ�นในปี EFG ตั�งอยูไ่ม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวดัมีอาคารที*หลากหลาย

ตั�งอยูใ่นบริเวณทีกวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลกั เจดีย ์H ชั�นสไตล ์Tahoto มีชื*อวา่ Great Pagoda of Peace นอกจากนี�

ยงัมีสวนญี*ปุ่น และสวนยโุรปอีกดว้ย อีกทั�ง บริเวณหนา้วดัยงัมีร้านคา้ และของกินทอ้งถิ*น ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื�อ 

และที*พลาดไม่ไดคื้อเมนู ขา้วหนา้ปลาไหล   

 
เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ� งย่าง YAKINIKU   

OSHINO HAKKAI  โอชิโนะ ฮัคไค  บ่อนํ� าธรรมชาติกบัความเลื*อมใสศรัทธา ความเชื*อในภูเขาไฟศกัดิW สิทธิW ฟูจิยาม่า 

กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที*ไหลซึม ลึกลงพื�นพิภพปฏิบติัการซึมซบับริเวณที*
ลุ่มทาํให้เกิดนํ� าซึมขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อมนํ� าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะทอ้นที*สวยงาม 
ต่อมาในปี ค.ศ. �EZ[ สถานที*แห่งนี� ไดรั้บการคดัเลือกเป็น �ใน�GG อนัดบัแหล่งนํ� าจากธรรมชาติ ที*ดีที*สุดของญี*ปุ่น 
ท่านสามารถเลือกซื�อสินคา้พื�นเมืองต่างๆ และสินคา้เกษตรกรรมที*ชาวบา้นนาํมาขายระหวา่งทางได ้ ไม่วา่จะเป็นผกั
ภูเขาที*สดกรอบผลไมอ้บแหง้ ถั*ว มนัญี*ปุ่น และอื*นๆ อีกมากมาย 



 

 

 

GOTEMBA PREMIUM OUTLETS โกเท็มบะ พรีเมี�ยม เอาท์เล็ท   ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์เนมทั�ง Street 

Brand และ Hi-End Brand ที*ยิ*งใหญ่ ให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปปิ� งอยา่งจุใจ เช่น MICHEL KLEIN, MORGAN , ELLE , 
CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , DIESEL ,TUMI , GAP , ARMANY 
,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH PUPPIES , SCOTCH GRAIN , 
SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็นตน้ 

               หลงัจากนั�นเดินทางเขา้สู่โรงแรมที*พกั 
คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อั�น 

พกัที�       FUJISAN RESORT HOTEL , FUJI หรือเทยีบเท่า   
จากนั�น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ�าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ�งชาวญี�ปุ่นมีความเชื�อว่าหากได้แช่นํ�าแร่ออนเซ็น 

ธรรมชาตินี�แล้ว จะทาํให้ผวิพรรณเปล่งปลั�ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวยีนโลหิตดีขึ�น 



 

 

   

DAY 3                     

ภูเขาไฟฟูจ ิชั�น i - พพิธิภณัฑ์แผ่นดนิไหว – วดัอาซากสุะ– ช็อปปิ� งชินจุก ุ- นาริตะ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

Mount Fuji นาํท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซงั หรือ ที*เรารู้จกักนัทั*วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ ตั�งอยูร่ะหว่าง จ.ชิซึโอกะ 

และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที*มีความสูงเหนือจากระดบันํ� าทะเล H,nn> เมตร ภูเขาที*มีชื*อเสียงและเป็นที*รู้จกัไปทั*วโลกใน

เรื*องความสวยงามที*ธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยงัถือว่าเป็นสัญลกัษณ์หนึ*งของประเทศญี*ปุ่น ทั�งยงัเป็น

จุดมุ่งหมายของนักท่องเที*ยวต่างชาติที*มาเยือนประเทศญี*ปุ่นในตลอดทุกฤดูกาล ซึ* งในปี พ.ศ. A[[> ที*ผ่านมา 

องคก์ารยเูนสโก ้ไดป้ระกาศใหภู้เขาไฟฟูจิ ไดรั้บการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอีกดว้ย  

  นาํท่านเดินทางขึ�นสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิชั�นที� i (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิW ไม่ขึ�น ในกรณีที*อากาศไม่เอื�ออาํนวย หรือ ทาง

ขึ�นปิด โดยเจา้หนา้ที* ที*ดูแลทางขึ�นจะเป็นผูพ้ิจารณาและตดัสินใจเท่านั�น กรณีที*ไม่สามารถขึ�นได ้ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิW ในการชดเชยเงินคืนไม่วา่กรณีใดๆ เพราะทางบริษทัไดช้าํระค่าใชจ่้ายทั�งหมดในลกัษณะของการเหมา

จ่ายเรียบร้อยแลว้) เมื*อถึงที*ภูเขาไฟฟูจิชั�น [ ทุกท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขา

ไฟฟูจิ และสมัผสักบัอากาศที*บริสุทธิW  เยน็สบาย อิสระใหทุ้กท่านไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจเกบ็ไวต้ามอธัยาศยั ท่าน

สามารถเลือกซื�อสินคา้ของที*ระลึกซึ*งเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟจิูในหลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย ที*บนภูเขาไฟ

ฟูจิชั�น [ นี�  ยงัเป็นที*ตั�งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลทัธิชินโต เป็นที*สกัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั�ง

ยงัเป็นที*สาํหรับบวงสรวงท่านเทนก ุโดยมีความเชื*อวา่รอบของฟูจิซงัชั�น [ นี�  ถูกเรียกวา่ “Tengu no niwa” “สวน

ของท่านเทนก”ุ (ปีศาจที*มีจมูกแดงยื*นออกมา) โดยมีความเชื*อวา่ที*นี*ท่านเทนกปุกครองอยูน่ั*นเอง และ ยงัวา่กนัวา่ 



 

 

ศาลเจา้แห่งนี� มีสมบติัของท่านเทนกหุลงเหลืออยูม่ากมาย อยา่งเช่น ขวานขนาดใหญ่ที*มีนํ� าหนกักวา่ Hn[ กิโลกรัม 

ตกอยูที่*พื�นในสวน ซึ*งในสมยัก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานนี�กนัมากมาย เป็นตน้ จึงเป็นที*มาวา่ทาํไมภูเขาไฟฟู

จิ จึงเป็นสถานที*ศกัดิW สิทธิW ที*

ผูค้นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื�อเครื*องรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นที*ระลึก 

EXPERIENC EARTHQUAKE พพิธิภัณฑ์แผ่นดินไหว ที*จาํลองเรื*องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะไดส้ัมผสั

กบับรรยากาศของการจาํลองเหตุการณ์เรื* องราวต่างๆ ที*เกี*ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที*เกิดขึ�นในประเทศญี*ปุ่น 
เทคโนโลย ีวิวฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติที*ประเทศญี*ปุ่นไม่สามารถหลีกเลี*ยงไดนี้�  ใหท่้านอิสระ
เลือกซื�อของที*ระลึกตามอธัยาศยั 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

SENSOJI TEMPLE วดัอาซากสุะ  วดัที*ไดชื้*อวา่เป็นวดัที*มีความศกัดิW สิทธิW  และไดรั้บความเคารพนบัถือมากที*สุดแห่ง

หนึ*งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํที*ศกัดิW สิทธิW  ขนาด [.[ เซนติเมตร ซึ*งมกัจะมีผูค้นมา

กราบไหวข้อพรเพื*อความเป็นสิริมงคลตลอดทั�งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที*ตั�งของโคมไฟยกัษที์*มีขนาดใหญ่

ที*สุดในโลกดว้ยความสูง F.[ เมตร ซึ*งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที*อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที*มีชื*อวา่ “ประตูฟ้าคาํ

รณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารที*ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีชื*อวา่ ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) 



 

 

ซึ*งเป็นที*ตั�งของร้านคา้ ขายของที*ระลึกพื�นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจที*

ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื�อเป็นของฝากของที*ระลึก อิสระใหท่้านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที*สูงที*สุด

ในโลก แลนดม์าร์ก

แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ที*ริมแม่นํ� าสุมิดะ “โตเกียว สกายทรี” 

SHINJUKU นาํท่านสู่ ย่านช้อปปิ� งชินจุก ุใหท่้านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ� งสินคา้มากมายและ เครื*องใช ้ไฟฟ้า 

กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื*องเล่นเกมส์หรือสินคา้ที*จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ แบรนดเ์นม 

เสื�อผา้แฟชั*นสาํหรับวยัรุ่น เครื*องสาํอางยี*ห้อดงัของญี*ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และ

อื*นๆ อีกมากมาย 



 

 

 
คํ�า อสิระอาหารคํ�า ตามอธัยาศัยเพื�อสะดวกแก่การช้อปปิ� ง 

พกัที�       TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทยีบเท่า   

DAY 4                    

ไซตามะ –ศาลเจ้าแห่งความรัก– คาวาโกเอะ- กอนเกน็โดะ-  ออิอนมอล์นาริตะ 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

KAWAGOEHIKAWA SHRINE ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิกาวะ ศาลเจา้คาวาโกเอะฮิกาวะซึ* งว่ากนัว่าสร้างขึ�นมา 

ราว �[GG ปีก่อน แห่งนี� สักการะบูชาเทพเจา้ถึง [ องคด์ว้ยกนัประกอบดว้ย ซุซาโนโอะโนะมิโคโตะ, คุชิอินาดาฮิ

เมะโนะมิโคโตะ, อาชินตัสึจิโนะมิโคโตะ, เทนตัสึจิโนะมิโคโตะ และโอนามูจิโนะมิโคโตะเนื*องจากเป็นเทพเจา้ที*มี

สามี-ภรรยา A คู่ดว้ย คนญี*ปุ่นจึงเชื*อกนัว่าเป็น “เทพเจา้แห่งความรัก”, “เทพเจา้แห่งความสัมพนัธ์ระหว่างสามี-

ภรรยา” และ “เทพเจา้แห่งความสมัพนัธ์ระหวา่งครอบครัว” มาตั�งแต่ในอดีต 

SHINJUKU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    เมืองคาวาโกเอะ(KAWAGOE) คือเมืองเก่าในสมยัเอโดะที*ยงัคงอนุรักษบ์รรยากาศความโบราณตั�งแต่ใน

อดีตใหค้งอยูม่าจนถึงปัจจุบนัจนไดรั้บฉายาน่ารัก ๆ ว่าเป็น ลิตเติ�ลเอโดะ (Koedo) ที*อยูไ่ม่ไกลจากโตเกียว โดยเมือง

นี� ตั�งอยู่ในจงัหวดัไซตามะที*มีระยะทางห่างจากกรุงโตเกียวเพียงยี*สิบกว่ากิโลเมตรซึ* งใชเ้วลาเดินทางจากโตเกียว

มายงัที*นี*ดว้ยรถไฟภายในเวลาเพียงครึ* งชั*วโมง เมืองลิตเติ�ลเอโดะแห่งนี� จึงเป็นสถานที*ท่องเที*ยวยอดฮิตอีกแห่งหนึ*ง

ที*ทั�งชาวญี*ปุ่นและนกัท่องเที*ยวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที*ยวกนัจากโตเกียวสามารถเดินทางมาชมความสวยงาม

ของสถาปัตยกรรมเก่า ๆ ของญี*ปุ่นในถนนบางสายของเมืองที*อนุรักษบ์า้นเรือนหรือหา้งร้านเก่าแก่เอาไวเ้ป็นอยา่งดี

และนอกจากระยะทางที*ใกลแ้ละบรรยากาศที*ใช่แลว้ เมืองนี� ยงัมีชื*อเสียงเลื*องลือในเรื*องของ ‘มนัหวาน’ ที*มีรสชาติ

อร่อย สามารถชิมขนมแสนอร่อยชนิดต่าง ๆ ที*แปรรูปมาจากมนัหวาน 

เที�ยง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพื�อสะดวกแก่การท่องเที�ยว 

GONGENDO สวนกอนเก็นโด   ที*ตั�งอยู่ทางตะวนัออกของจงัหวดัไซตามะ สวนแห่งนี� มีตน้ซากุระพนัธ์ุโซเมโยชิโนะ

กว่า 1,000 ตน้ทอดยาวเป็นอุโมงประมาณ 1 กิโลเมตรที*สวนแห่งนี� ไม่ไดมี้เพียงแค่ซากุระเท่านั�น แต่ยงัมีดอกไมอี้ก

หลากชนิดใหเ้ดินชมไดอี้กเช่นกนั ที*ผลิบานในช่วงเวลาเดียวกบัดอกซากุระอีกดว้ย ทาํใหเ้กิดทิวทศัน์สดใสสวยงาม

จากสีของ 



 

 

                    ***กรณีดอกไมไ้ม่บาน นาํท่านสกัการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ แห่งเมืองอุชิคุ เป็นพระพทุธรูปที*มีขนาดใหญ่มาก มี

ความสูงถึง �AG เมตร และยงัไดรั้บการบนัทึกจากกินเนสบุค๊วา่ เป็นรูปปั� นพระพทุธรูปปางยนืที*หล่อจากทองสมัฤทธิW

มีความสูงที*สุดในโลก    ภายในบริเวณวดัยงัยงัสามารถเดินชมสวนดอกไม ้และสวนสัตวข์นาดเลก็ที*มีทั�งกระรอก, 

กระต่าย  เป็นตน้***   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกไมที้*ตดักนัอยา่งชมพขูองดอกซากรุะ เป็นอีหนึ*งสถานที*น่าสนใจเดินทางไปชมความงามของดอกซากรุะ 

 
 

AEON MALL NARITA อิออน นาริตะ มอลล์ เป็นห้างสรรพสินคา้ที*นิยมในหมู่นักท่องเที*ยวชาวต่างชาติ 

เนื*องจากตั�งอยู่ใกลก้บัสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที*ทนัสมยัสไตล์ญี*ปุ่น มีร้านคา้ที*หลากหลาย

มากกว่า 150 ร้านจาํหน่ายสินคา้แฟชั*น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี� ยงัมีร้านเสื�อผา้แฟชั*นมากมาย เช่น 

MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึ* งบางร้านไม่ตอ้งเสีย

ภาษีสินคา้สาํหรับนกัท่องเที*ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีใหเ้ลือกมากมายจาํหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และ

ศูนยอ์าหาร ถดัไปจากหา้งสรรพสินคา้ยงัมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิดใหบ้ริการ 

ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที*พกั        

คํ�า อสิระอาหารคํ�า ตามอธัยาศัยเพื�อสะดวกแก่การช้อปปิ� ง 

พกัที�       TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทยีบเท่า   



 

 

DAY i                    

สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)  

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00น.     นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี�ปุ่น 

11.00น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที*ยวบินที* SL 301   

 ** มีเสริฟ SNACK บนเครื*อง  ใชเ้วลาบินประมาณ > ชั*วโมง ** 

16.45น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

    ****************************************************************** 
 

** หากลูกค้าท่านใดที�จาํเป็นต้องออกตัsวภายใน (ตัsวเครื�องบิน , ตัsวรถทวัร์ , ตัsวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษทั ทุกครั�งก่อนทาํการออกตัsวเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร์ทั�งนี�เพื�อประโยชน์

ของตวัท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

A-t ท่าน  
อตัราท่านละ 

C เดก็ A ผู้ใหญ่  
เดก็มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ CA ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ CA ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดี�ยว 
เพิ�ม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัsว 
เครื�องบินอตัรา 

ท่านละ 

วนัเดนิทางเดือน มนีาคม –เมษายน 63 
20 – 24 มนีาคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 16,900 

21 – 25 มนีาคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 16,900 

22 – 26 มนีาคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 

23 – 27 มนีาคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 

24 – 28 มนีาคม 63 24,999 24,999 24,999 7,500 16,900 



 

 

25 – 29 มนีาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

26 – 30 มนีาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

27 – 31 มนีาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

30 ม.ีค. – 03 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

31 ม.ีค. – 04 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

01 – 05 เมษายน 63  27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

02 – 06 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

03 – 07 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

04 – 08 เมษา 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

05 – 09 เมษา 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

06 – 10 เมษา 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

 

** อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง C ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง A ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั�งนี�
ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิvในการเรียกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที�สนามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ A ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 
(ไม่มีที�นั�งบนเครื�องบิน) 

 

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายเรียกเกบ็เงนิประกนัใดๆทั�งสิ�นก่อนออกเดนิทางที�สนามบิน ** 
 

** ท่านที�ถือหนังสือเดนิทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดนิทางไป เพื�อการท่องเที�ยว ประเทศญี�ปุ่น ไม่จาํเป็นต้องยื�น
ขอวซ่ีา โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกนิ Ci วนั ต่อครั�ง ** 

 



 

 

** อตัรานี�เฉพาะนักท่องเที�ยวที�ถือหนังสือเดนิทางไทยและต่างชาต ิโดยลูกค้าต้องเดนิทางท่องเที�ยวกบัทวัร์ ตลอด
การเดนิทาง ห้ามแยกออกเพื�อเดนิทางท่องเที�ยวด้วยตนเองเดด็ขาด ขอสงวนสิทธิvในการเกบ็

ค่าธรรมเนียม ในกรณขีอเอกสารยื�นวซ่ีา C,iBB บาท 
 

อตัราค่าบริการนี� รวม 
� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื*องบิน (ตั�ว) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั�นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีนํ� ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปลี*ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เที*ยวใด เที*ยวหนึ*ง   
  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที*เป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ่้ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตั�วเครื*องบิน ตามที*ตามที*ตาราง 
  อตัราค่าบริการระบุ 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื* องบิน สายการบิน THAI LION AIR อนุญาตให้โหลด
กระเป๋า   

     สมัภาระลงใตท้อ้งเครื*องบิน โดยมีนํ�าหนักไม่เกนิ AB ก.ก. (C ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื�องบินได้นํ�าหนักไม่เกนิ G ก.ก.  
     (ไม่จาํกดัจาํนวนชิ�น แต่ทั�งนี� เจา้หนา้ที*จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื*อนไขของสายการบิน) ** 
� ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
� ค่าโรงแรมที*พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที*ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

หรือ กิจกรรมอื*นๆ ที*ทาํให้โรงแรมตามรายการที*ระยเุต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิW ในการปรับเปลี*ยนโรงแรมที*พกั 
ไป 
เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที*ต่างๆ ตามรายการที*ระบุ กรณีไม่รวมจะชี�แจงแต่ละสถานที*ในโปรแกรม 
� ค่าอาหาร ตามรายการที*ระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิW ในการเปลี*ยนแปลงตามความเหมาะสม    
� ค่ามคัคุเทศกที์*คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
� ค่าเบี�ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที*ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื*อนไข

ตาม 
   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื*องดื*ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที*ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ*น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง � 

ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถึง A ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั�งนี� ท่านสามารถใหม้ากกว่านี� ไดต้ามความ



 

 

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี�  ทางบริษทัขอสงวนสิทธิW ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที*
สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที*กระเป๋าสัมภาระที*มีนํ� าหนกัเกินกว่าที*สายการบินนั�นๆกาํหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที*นั*งบนเครื*องบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทาํได ้ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัสายการ
บิน และ รุ่นของเครื*องบินแต่ละไฟลท์ที*ใชบิ้น ซึ*งอาจเปลี*ยนแปลงไดอ้ยูที่*สายการบินเป็นผูก้าํหนด 

× ค่าภาษีนํ� ามนั ที*สายการบินเรียกเกบ็เพิ*ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตั�วเครื*องบินไปแลว้ 
× ภาษีมูลค่าเพิ*ม 7% และภาษีหกั ณ ที*จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

เงื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ 
• กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย HG วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตดัที*นั*งการจองภายใน A 

วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนันี�  กรุณาชาํระเงินในAวนัถดัไป ก่อนเวลา �>.GG น. เท่านั�น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติั
ทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาที*กาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม่ นั*นหมายถึงว่า กรณีที*มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิW ไปตามระบบ ตามลาํดับ 
เนื*องจากทุกพีเรียด เรามีที*นั*งราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปลี*ยนชื*อคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง n วนั ขอสงวนสิทธิW ไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆใน
กรณีที*ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื�อนไขการยกเลกิ และ เปลี�ยนแปลงการเดนิทาง 
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที*ชาํระแลว้ 
** ยกเว้น พเีรียดที�มีวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิเดินทางไม่น้อยกว่า zi วนั ก่อนเดินทาง ** 
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที*ชาํระแลว้ 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิW ไม่คืนเงินค่าบริการที*ชาํระมาแลว้ทั�งหมดทั�งนี�  
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที*ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที*ชําระแล้วเนื*องในการเตรียมการจัดการนําเที*ยวให้แก่
นกัท่องเที*ยว เช่น การสาํรองที*นั*งตั�วเครื*องบิน การจองที*พกั ฯลฯ 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธิW ไม่รับผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ*งใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น เช่น สถานทูตปฏิเสธ
วีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลี*ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี*ยนชื*อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย n วนั ก่อนออนอ
อกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที*ออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ*ง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิW ใน
การเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที*เกิดขึ�นจริงทั�งหมด ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัที*เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 
เป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที*เป็นกรณีพิเศษ 



 

 

• กรณีตอ้งการเปลี*ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื*อนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิW ในการหักค่าใชจ่้ายการ
ดาํเนินการต่างๆ ที*เกิดขึ�นจริงสําหรับการดาํเนินการจองครั� งแรก ตามจาํนวนครั� งที*เปลี*ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั�งสิ�น 

 

เงื�อนไขสําคญัอื�นๆที�ท่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 
• คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีขึ�นตํ*า อย่างนอ้ย HG ท่าน หากตํ*ากว่ากาํหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที*จะชําระค่าบริการเพิ*มเพื*อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที*จะ
ประสานงาน เพื*อใหทุ้กท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธิW ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื*อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื*นต่อไป โดยทางบริษทัฯ 
จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้เพื*อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั� ง ทั�งนี�  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที*
เป็นกรณีพิเศษทุกครั� งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี*ยนแปลงได ้

• กรณีที*ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั�วภายในประเทศ เช่น ตั�วเครื*องบิน , ตั�วรถทวัร์ , ตั�วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื*อยนืยนักบัเจา้หนา้ที*ก่อนทุกครั� ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที*สามารถเลื*อนวนัและเวลาเดินทางได ้
เพราะมีบางกรณีที*สายการบินอาจมีการปรับเปลี*ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั�งนี� ขึ�นอยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านั�น สิ*งสาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบิน
เพื*อเช็คอินก่อนเครื*องบิน อยา่งนอ้ย H ชั*วโมง โดยในส่วนนี�หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธิW ในการไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที*เกิดขึ�นใดๆทั�งสิ�น   

• กรณีที*ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื�อสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที*เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย n 
วนัก่อนการเดินทาง หรือตั�งแต่ที*ท่านเริ* มจองทวัร์ เพื*อให้ทางบริษทัประสานงานกับสายการบินเพื*อจัดเตรียม
ล่วงหนา้ กรณีมีค่าใชจ่้ายเพิ*มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธิW ในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจริงที*เกิดขึ�นกบัผูเ้ดินทาง  

• กรุณาส่งรายชื*อผูเ้ดินทาง พร้อมสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ที*หลงัจากชาํระเงินกรณีที*
ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ที*ใหท้ราบ 

• กรณีที*ออกบตัรโดยสาร (ตั�ว) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิW ในการรับผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ*ง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพื*อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

• หลงัจากท่านชาํระค่าทวัร์ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะนาํส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้
ท่านอยา่งนอ้ย H หรือ n วนั ก่อนออกเดินทาง 

• อตัราทวัร์นี�  เป็นอตัราสาํหรับบตัรโดยสารเครื*องบินแบบหมู่คณะ (ตั�วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื*อนไฟลท์ วนั ไป 
หรือ กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่านั�น หากตอ้งการเปลี*ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ที*เป็นกรณีพิเศษ 



 

 

• ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ที*ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที*ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเดี*ยวตามที*ระบุ 

• หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ > เดือน ณ วนักลบั  

• การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัสําหรับนักท่องเที*ยวที*เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงั
สินนํ� าใจเล็กๆน้อยๆ เป็นเรื*องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนนี� เพื*อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความ
เหมาะสม 

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี*โมงเยน็ก็จะเริ*มมืดแลว้ สถานที*ท่องเที*ยว
ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ �-A ช.ม. การเดินทางควรเผื*อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที*ท่องเที*ยว
กลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจลื*นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ที*สามารถเดิน
บนหิมะได ้แวน่กนัแดดควร เมื*อแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธิW เปลี*ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื*องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เงื*อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี�ทางบริษทัจะ
คาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีที*จาํเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ*ม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เนื*องจากการเดินทางท่องเที*ยวในครั� งนี�  เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิW  ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ*งที*ท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ 
หากระหว่างเดินทาง สถานที*ท่องเที*ยวใดที*ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิW
ในการไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ*งใหท่้าน เนื*องจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้าย
แบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทั�งหมดแลว้ 

• กรณีที*ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิW ไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที*จะเกิดขึ�นตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที*ท่านชาํระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ*ง 

• หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ที*สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชาํรุดแมเ้พียงเลก็นอ้ย เช่น เปียกนํ� า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ*ง มีหนา้ใดหนา้หนึ*งหายไป มีกระดาษหนา้ใด

หนา้หนึ*งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น ทางสายการบิน 
หรือ เจา้หนา้ที*ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธิW ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั�นกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการ
กงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื*อทาํหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบั
แจง้มาที*บริษทัเร็วที*สุด เพื*อยนืยนัการเปลี*ยนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาที*บริษทัเรียบร้อย
แล้ว กรณีที*ยงัไม่แ (ตั�วเครื* องบิน) ท่านสามารถเปลี*ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั�ว
เครื*องบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิW ในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายที*เกิดขึ�นจริงทั�งหมด ซึ*งโดยส่วนใหญ่ตั�ว
เครื*องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั�นตอนของแต่ละ
คณะ 



 

 

• เกี*ยวกบัที*นั*งบนเครื*องบิน เนื*องจากบตัรโดยสาร (ตั�ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิW ในการเลือกที*นั*งบนเครื*องบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายาม
ที*สุดใหท่้านไดน้ั*งดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที*สุด  

• ขอ้มูลเพิ*มเติมเกี*ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที*พกั เนื*องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึง
อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี*ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ H ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั�นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

• กรณีที*ท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิW ในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ*งทั�งสิ�น 

• ขอสงวนสิทธิW การเกบ็ค่านํ� ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ*ม หากสายการบินมีการปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง  

• มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใดๆทั�งสิ�นแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั�น 

• บริษทัขอสงวนสิทธิW  ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนาํสิ*งของผิดกฎหมาย ซึ* งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทั  

• บริษทัขอสงวนสิทธิW  ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ*งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิW ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ*งของไวที้*โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงั
จุดหมายปลายทางตามที*ท่านตอ้งการ  

• รายการนี� เป็นเพียงขอ้เสนอที*ตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครั� งหนึ* ง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที*พกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ*งอาจจะปรับเปลี*ยนตามที*ระบุในโปรแกรม 

 

**เมื�อท่านชําระเงินค่าทวัร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขข้อตกลงทั�งหมดนี�แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 


