
 
 

 
บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 



 
 

XJ 638 DMK(กรุงเทพ) – NGO(นาโกย่า) 02.15 – 09.40  

XJ 639 NGO(นาโกย่า) – DMK(กรุงเทพ) 10.50 – 15.35 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)                                                                                             
23.00  คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเขา้ท่ี  สายการบิน AIR ASIA X เคาน์เตอร์ 9-10 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ให้ค  าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
ออกเดินทาง  
** ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจบั ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบั
ดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง ** 

DAY 2                       
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – นาโกย่า (ชูบุเซ็นแทร์) – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ –  

ชิราคาวาโกะ– ออิอน มอลล์ – มัตสึโมโต้ 
02.15 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ638    ** ไม่มีบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 
09.40 เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า  (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย 



 
 

  

TAKAYAMA  น าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า เป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกบัขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขา้ดว้ยกนั 

ตั้งอยู่บริเวณท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักิฟุ ด ารงไวซ่ึ้งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไวไ้ดเ้ป็น

อย่างดี เปรียบไดก้บัเมืองท่ีไดรั้บพรให้เต็มเป่ียมไปดว้ยวฒันธรรมอนัดีงาม ยอ้นกลบัไปในสมยัยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้น

แตกต่างกบัเมืองอ่ืนในญ่ีปุ่ นอยา่งชดัเจนเน่ืองจากความโดดเด่นดา้นขนบธรรมเนียมและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม พ้ืนท่ีบริเวณเมืองทาคายามะ

จึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพ่ือปกป้องและอนุรักษ์พ้ือท่ีบริเวณชายป่านั้นเองเมืองทาคายาม่า ซ่ึงยงัคงความเป็น

บา้นเมืองแบบญ่ีปุ่ นดั้งเดิมอยา่งแทจ้ริงน าท่านชมสถานท่ีส าคญัเม่ือคร้ังอดีต ท่ีท าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั้งท่ีท างาน และท่ีอยูอ่าศยั

ของผูว่้าราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ในสมยัเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแลว้ เป็นท่ีท า

การรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้ยุคสมยัมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขงั

นกัโทษ โรงครัว และห้องพกัของเจา้หน้าท่ี ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ  430 เยน  จากนั้นน าท่านเดินชม  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซ่ึงเตม็

ไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารัก ๆ ท่ียงัคงอนุรักษแ์บบของบา้นในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมือง

และเก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุ๊กตาตามความเช่ือของคนญ่ีปุ่ น

โบราณสมยัก่อน 

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ! ประจ าท้องถิ่น “หมู่ย่างใบโฮบะ” 



 
 

 

SHIRAKAWAGO น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตั้งอยู่ในหุบเขาของจงัหวดักิฟุ ประเทศญ่ีปุ่ น ไดรั้บการขึ้นทะเบียนให้เป็น

มรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมโดยองคก์ารยเูนสโกเม่ือปี 1995 ภายในหมู่บา้นแห่งน้ีมีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบา้นสไตลx์

ญ่ีปุ่ นแบบดั้งเดิม ท่ีหลงัคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กบัมือคนท่ีก าลงัพนมมืออยู่ หลงัคาสร้างจากคานไมท่ี้แข็ง แรง จึงทนทานต่อหิมะ

ในฤดูหนาวไดอ้ย่างดี แถมมีห้องใตห้ลงัคาท่ีกวา้งขวางส าหรับเอาไวเ้ล้ียงหนอนไหมอีกดว้ย คนในหมู่บา้นน้ีส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร 

ท านา เล้ียงไหม เสริมดว้ยการท่องเท่ียวแบบพอเพียงเป็นหลกั 

MATSUMOTO น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองมัตสึโมโต้ เมืองมตัสึโมโตต้ั้งอยู่ตอนกลางของจงัหวดันากาโน่ซ่ึงเคยเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนั
โอลิมปิกฤดูหนาวปี 1998มตัสึโมโตต้ั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่ น จึงท าให้เมืองทั้งเมืองถูกโอบลอ้มไปดว้ยภูเขานอ้ยใหญ่
ใจกลางประเทศญ่ีปุ่ น 

AEON MALLน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ห้างอิออน จัสโก้ มัตซึโมโต้ ให้ท่านไดเ้ลือกทาน หรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเป็นแบ

รนดญี์ปุ่ น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้ร้าน 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาติของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย 
ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

พกัที่       SMILE HOTEL MATSUMOTO หรือเทียบเท่า   

 

SHIRAKAWAGO 



 
 

DAY 3                     
ปราสาทมัตสึโมโตะ – ชมลงิแช่ออนเซ็น – ออิอน มอลล์ – ชมงานประดับไฟ  

YAMANAKAKO ART ILLUMINATION 

(พเิศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น !! และ อาบน ้าแร่ ออนเซ็น !!) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

MATSUMOTO CASTLE น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโตะ เป็นปราสาทไมท่ี้คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ นและไดถู้ก

ขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบติัล ้าค่าประจ าชาติ การตดักนัของสีด าและสีขาวของผนังปูนดา้นนอกปราสาท ท าให้ปราสาทแห่งน้ีดูโดดเด่น
งดงามตดักบัฉากหลงัของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่ น ปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นจากองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
หลายอย่าง ปราสาทมตัสึโมโตย้งัมีศาลาชมดวงจนัทร์ท่ีงดงาม แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขนุนางในสมยัก่อน และเป็นปราสาทท่ีมีความ
สวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญ่ีปุ่ น (น าท่านชมบริเวณ ดา้นนอก ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) 

MATSUMOTO CASTLE 



 
 

 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ณ จุดพกัรถ  

SNOW MONKEY น าท่านสู่ ชมลงิแช่ออนเซ็น หรือ “ลงิหิมะ” ท่ีมีช่ือเสียงทัว่ไปโลก ตั้งอยูใ่นหุบเขาสายน ้าท่ีไหลจากท่ีราบสูงชิง่ะและ
ตน้น ้ าจากน ้ าพุร้อนมีลิงภูเขาญ่ีปุ่ นจ านวน 200 ตวัอาศยัอยู่บริเวณน้ี แมจ้ะอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศท่ีโหดร้าย(มีหิมะปกคลุม 1 ใน 3 ของ
ปี)โขดหินหยาบและขรุขระและน ้ าพุร้อนท่ีพุ่งขึ้นมาจากพ้ืนดินก็ตามแต่บริเวณท่ีแห่งน้ีก็เปรียบเสมือนสวรรค์ของลิงภูเขาเหล่าน้ีได้ 
เน่ืองจากมีน ้าพุร้อนท่ีสะสมในบ่ออนัเป็นท่ีท่ีฝูงลิงลงแช่น ้ าอย่างคลายความหนาวอย่างส าราญท าให้มนุษยเ์รามีโอกาสไดช้มลิงภูเขาอยา่ง
ใกลชิ้ด โดยระยะทางการเดินทางเขา้ไปถึงบ่อน าพุร้อน ประมาณ 2 กม. ใชเ้วลาเดินทางไปกลบัประมาณ 2 ชม. **ในกรณีหิมะตกหนกัจน
ไม่สามารถเดินทางเขา้ชมได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ น าท่านสู่ วดัเซนโคจิ( Zenkoji Temple ) เป็นหน่ึงในวดัท่ีมีความส าคญั 
และยอดนิยมแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ น เพราะเป็นพุทธแห่งแรก สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 7 และเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปองคแ์รก
ท่ีเขา้มายงัญ่ีปุ่ น (พระพุทธรูปของจริงจะเปิดให้ชมทุกๆ 6 ปี ในระยะเวลาไม่ก่ีสัปดาห์ รอบถดัไปจะเป็นปี  ค.ศ. 2021) วดัแห่งน้ีไดมี้การ
บูรณะขึ้นมาใหม่เม่ือปี 1707 เขา้ไปจะพบกบัห้องโถงกลางของวดัท่ีตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปต่างๆ 
จากนั้นจะเขา้สู่ห้องภายในท่ีมีแท่นบูชา และน าไปสู่ทางเดินห้องใตดิ้นท่ีมืดสนิท เวลาเดินก็จะใชมื้อคล าหาทางไปเร่ือยๆ โดยจะไปเจอ
ห่วงประตูซ่ึงอยูต่รงกบัต าแหน่งพระประธานดา้นบนพอดี ผูท่ี้ศรัทธาเช่ือกนัว่าเม่ือท าแลว้จะพบแต่ส่ิงท่ีดีๆ เหมือนมีแสงสว่างน าทางชีวิต 
** 

SNOW MONKEY 



 
 

 

YAMANAKAKO ILLUMINATION น าท่ านชมประดับ ไฟนับล้ านดวง  Yamanakako Art Illumination ห รือ 

"FANTASEUM" งานไฟประดบัสวยๆจ านวนกว่า 500,000 ดวง! บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ ซ่ึงนบัเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ท่ีสุดใน

บรรดา 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ ย่ิงในวนัท่ีทอ้งฟ้าสดใส ฟูจิซงัจะปรากฏให้เห็นอย่างชนัเจน และยงัมีดาวสุกไสวเตม็ทอ้งฟ้า นอกจาก
ไฟประดบัแฟนตาซี ดอกไมไ้ฟต่ืนตา วิวฟูจิซังอนัน่าประทบัใจแลว้ ยงัมีร้านอาหารกินเล่นออกบูธ และคอนเสิร์ตให้ชมกนัดว้ย  ***ใน
กรณีท่ีงานประดบัไฟปิดไม่สามารถเขา้ชมได ้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการน าท่านช็อปป้ิงท่ีโกเทมบะเอาทเ์ลท็แทน *** 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั พเิศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

พกัที่       FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า   
จากนั้น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้แช่น ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาตินีแ้ล้ว 

จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 



 
 

 

DAY 4                    
ลานสก ีฟูจิเท็น – พพิธิภณัฑ์แผ่นดินไหว – ทะสาบฮามานาโกะ – ช็อปป้ิงย่านซากาเอะ 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 
 

  

FUJITEN SKI น าท่านสนุกกบักิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่นไมก้ระดานเล่ือนได้

ตามอธัยาศยั ณ ดินแดนแห่งน้ีท่ีซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีท่ีมีช่ือเสียงและมีฉาก

หลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่านจะไดส้นุกกบัลานหิมะขาวโพลน ท่านท่ีสนใจจะเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์

ล่วงหนา้ ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสกี สโนวส์เลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยูก่บั

สภาพภูมิอากาศ)  

  (หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ลานสกีเขา้ไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทวัร์เป็น คาวาฟูจิโกะ 

สถานีท่ี 22 (RETRO BUS) เป็นจุดท่ีชมภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามท่ีสุดในช่วงฤดูหนาว) 

  

  

 

FUJITEN SKI 



 
 

EXPERIENCE EARTHQUAKE น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่ีจ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้
สัมผสักับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการเกิดแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญ่ีปุ่ น เทคโนโลยี 

วิวฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติท่ีประเทศญ่ีปุ่ นไม่สามารถหลีกเล่ียงไดน้ี้ ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

LAKE HAMANAKO ทะเลสาบฮามานาโกะ ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝ่ังแปซิฟิค ทิศตะวนัตกของจังหวดัชิซุโอกะ (Shizuoka) โดย

ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่และยงัมีความส าคญัมากๆของจงัหวดั แถบน้ีน่ีเรียกไดว่้าแหล่งท่องเท่ียว เดิมทีตวัทะเลสาบเอง
เป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีแยกออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกิดแผน่ดินไหวในปี 1498 ท าให้น ้าจืดเปล่ียนเป็นน ้าเคม็ในท่ีสุด สถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัคือคงัซังจิออนเซน(Kanzanji Onsen) รีสอร์ทน ้ าพุร้อนบริเวณชายฝ่ังตะวนัออก ปัจจุบนัรอบๆพ้ืนท่ีเปิดให้บริการห้องอาบน ้ าและ
เรียวกงัให้นกัท่องเท่ียวพกัคา้งคืน  



 
 

 

SAKAE  น าท่านเดินทางสู่ย่าน ช็อปป้ิงซากาเอะ เป็นย่านธุรกิจการคา้ มีห้างสรรพสินคา้มตัสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิ้น (central park) ท่ีเต็มไป

ดว้ยร้านต่างๆ เช่น ร้านเส้ือผา้แฟชัน่, ร้านของใชก้ระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นตน้ ท่ีน่ีกินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึง
สถานีฮิซายะโอโดริ 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

พกัที่       TOYOKO INN CHUBU AIRPORT, NAGOYA หรือเทียบเท่า   

DAY 5                    
สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง   
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า   ประเทศญี่ปุ่ น 
09.00  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินท่ี XJ639   
 ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 
13.05  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกคร้ังก่อน
ท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบิน

ภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ท้ังนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
 



 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว 
เคร่ืองบินอัตรา 

ท่านละ 

วันเดินทางเดือน ธันวาคม  2563 
01 - 05 ธนัวาคม 2563 24,899 24,899 24,899 7,500 14,900 

02 - 06 ธนัวาคม 2563 26,899 26,899 26,899 7,500 14,900 

03 - 07 ธนัวาคม 2563 26,899 26,899 26,899 7,500 14,900 

06 - 10 ธนัวาคม 2563 26,899 26,899 26,899 7,500 14,900 

10 - 14 ธนัวาคม 2563 24,899 24,899 24,899 7,500 14,900 

11 - 15 ธนัวาคม 2563 24,899 24,899 24,899 7,500 14,900 

16 - 20 ธนัวาคม 2563 24,899 24,899 24,899 7,500 14,900 

17 - 21 ธนัวาคม 2563 24,899 24,899 24,899 7,500 14,900 

18 - 22 ธนัวาคม 2563 24,899 24,899 24,899 7,500 14,900 

19 - 23 ธนัวาคม 2563 24,899 24,899 24,899 7,500 14,900 

23 - 27 ธนัวาคม 2563 25,899 25,899 25,899 7,500 14,900 

24 - 28 ธนัวาคม 2563 25,899 25,899 25,899 7,500 14,900 

28 ธ.ค. 63 – 01 ม.ค. 64 35,899 35,899 35,899 9,000 21,900 

29 ธ.ค. 63 – 02 ม.ค. 64 36,899 36,899 36,899 9,000 21,900 

30 ธ.ค. 63 – 03 ม.ค. 64 36,899 36,899 36,899 9,000 21,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้
มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อน

เดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  



 
 

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)  

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพื่อการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่จ าเป็นต้องยื่นขอวี
ซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีขอเอกสารจากทางบริษัทเพ่ือย่ืนขอวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคา

ทัวร์ ท่านละ 1,700 บาท  

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษ ี

     สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่ว  

     ใด เทีย่วหนึ่งกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ   

     ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ 

โดยมีน ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.  และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิ้น แต่ทัง้นี้เจ้าหน้าที่จะ

พจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีาหรอื กจิกรรมอื่นๆ ที่

ท าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐาน

คุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่ น (เพราะรฐับาลประกาศยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญปีุ่ นไม่เกนิ 15 วนั) ** ถ้ากรณีท่ีทางรฐับาลประกาศให้กลบัมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม 

ท่านละ 1,700 บาท** 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ในหอ้งและค่าพาห นะ

ต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึ

เดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ

ท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  



 
 

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสายการบนิ และ รุ่นของ

เครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 

• กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น 

ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตาม

เวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ 

(Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณีทีไ่ม่สามารถหาคน

มาแทนได ้

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทั้งหมด 
• ** ยกเว้น กรณีวันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้งไม่น้อยกว่า 50 วันก่อนวันเดินทาง ** 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ี

นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ฯลฯ 

• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทั้งหมด 
• ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน  ก่อนเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการใดๆ 
• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคน

เขา้เมือง ฯลฯ 

• **ในกรณีท่ีตัดกรุ๊ปหน้าร้านหรือกรุ๊ปเหมา หากมีการยกเลิก ขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง** 

• กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนออนออกเดินทาง ขึ้นอยูก่บัสาย

การบิน กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น

จริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึ้นต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุก

ท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงคต์่อไป  

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้

เพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงได ้



 
 

• กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยนักับ

เจ้าหน้าท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการ

ปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็น

ส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆ

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

• กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง หรือ

ตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพ่ือให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจดัเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

• กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว 

(หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีให้ทราบ 

• กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่าน

ไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางให้ทางบริษทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่านอยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั 

ก่อนออกเดินทาง 

• อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ กลบัส่วนใดได ้จ าเป็น

จะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

• หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั  

• การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินน ้าใจเลก็ๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ 

จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใชจ้่ายในส่วนน้ีเพ่ือมอบให้เลก็ๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ 

ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใช้ความ

ระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนัแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา 

อาจท าให้ระคายเคืองตาได ้

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าชา้ของ

สายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ี

จ าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

• เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทัตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่

สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเที่ยวใดท่ีไม่

สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทาง

บริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 



 
 

• กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ี

ท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

• หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มีหน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มีกระดาษหน้าใดหนา้หน่ึงหลุด

ออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้

เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยูใ่นสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะ

เดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนั

ดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ี

ยงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

• เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บน

เคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ท่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัให้มากท่ีสุด  

• ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบ

ห้องพกัเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คน

ละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

• กรณีท่ีท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใชจ้่ายให้

ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  

• มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผู ้

จดัก ากบัเท่านั้น 

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , 

การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั  

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  

• รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดย

โรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

**เม่ือท่านช าระเงนิค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว** 



 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


