
 

TOKYO FUJI SKI (5D3N) 

“NRT13 XJ TOKYO บทเพลงรัก

สายลมหนาว ” 

สายการบนิ AIR ASIA X (XJ)  



 

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) : ขึ้นเครื่องที่

สนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ602 DMK(กรงุเทพ) – NRT(นาริ

ตะ) 

02.30-10.55 

XJ603 NRT(นาริตะ) - DMK(

กรุงเทพ) 

14.25-19.10 

** โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น้้าหนัก

ไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

วนัที ่1  

สนามบนิดอนเมือง                                                                                                   
23.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคาร

ผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หมายเลข 3-4 

สายการบิน Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

อ้านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้า

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ 

พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ

ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 

 

วนัที ่2  



สนามบิน นาริตะ – วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเนซุ - โก

เทม็บะพรีเมี่ยมเอาท็เล็ต  

02.30 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสาย

การบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 602 

 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 

ชั่วโมง ** 

 
10.55 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลา

ท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง)  

หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

น้าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค้า ณ วดัอาซากสุะ วัดท่ีได้ชื่อว่าเป็นวัด

ท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหนึ่งใน 

กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน  อิมทองค้าท่ีศักดิ์สิทธิ์ 

ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริ

มงคลตลอดท้ังปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีต้ังของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้า

ท่ีอยู่ด้านหน้าสุดของวัด ท่ีมีชื่อว่า “ประตูฟ้าค้ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่

ตัววิหารท่ีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค้า มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็น

ท่ีต้ังของร้านค้า ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานา

ชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็น



ของฝากของท่ีระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยท่ีสูง

ท่ีสุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ท่ีริมแม่น้้าสุมิดะ โตเกียว 

สกายทรี 

  

น้าท่านขอพรความรักท่ี ศาลเจา้เนซ ุ(NEZU JINJA) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ ว่า

กันว่าถูกสร้างต้ังแต่เมื่อ1900ปีท่ีแล้ว โดย Yamato Takeru no Mikoto ใน

เซนดางิ(Sendagi) ต่อมาในยุคเอโดะ โชกุนรุนท่ี5แห่งตระกูลโตคุงาวะ 

นามว่าโตคุงานวะ สึนะโยชิ ได้ท้างานย้ายท่ีต้ังของศาลเจ้านี้จากเซนดางิ

ไปท่ีเนซุ(Nezu) สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ภายในศาลเจ้าสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 

1706 ซึ่งยังเหลือรอดมาจนถึงในปัจจุบัน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

สมบัติทางวัฒนธรรมท่ีส้าคัญแห่งชาติ ซึ่งจุดเด่นอีกอย่างของที่ศาลเจ้านี้คือ

การได้ถ่ายรูปกับเสาโทริอินับร้อยต้น ในบริเวณวัด (ไม่รวมค่าเข้าสวน

ดอกไม้) 



 

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (GOTEMBE 

PREMIUM OUTLETS) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมท้ัง Street Brand และ 

Hi-End Brand ท่ียิ่งใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ 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 KIDSเป็นต้น 

ค่า้ บรกิารอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนบูุฟเฟตข์าปยูกัษไ์มอ่ัน้ 

พักที่         FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า   



จากนั้น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่ง

ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้แช่น้้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาตินี้แล้ว จะท้าให้

ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัที ่3  

ลานสกฟีจูิเทน็ – พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว – โอชโินะ ฮคั

ไก – ดไูฟประดบัท ี 

German Village 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ท่ี

ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย 

เป็นลานสกีท่ีมีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่านจะได้

สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านท่ีสนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถ

ติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์

สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ 

ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)  



(หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออ้านวย  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เป็น คาวาฟูจิโกะ สถานีท่ี 22 

(RETRO BUS) เป็นจุดท่ีชมภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามท่ีสุดในช่วงฤดูหนาว) 

 

 

 น้าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดนิไหว ท่ีจ้าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ 

และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจ้าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ 

ท่ีเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี 

วิวัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาติท่ีประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้นี้ ให้ท่านอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น้าท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้้าธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา 

ความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการ

ละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีท่ีไหลซึม ลึกลงพ้ืนพิภพปฏิบัติการซึม

ซับบริเวณท่ีลุ่มท้าให้เกิดน้้าซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน้้า

ในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนท่ีสวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 



สถานท่ีแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน้้าจากธรรมชาติ 

ท่ีดีท่ีสุดของญี่ปุ่น  

ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมืองต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมท่ีชาวบ้าน

น้ามาขายระหว่างทางได้  ไม่ว่าจะเป็นผักภูเขาท่ีสดกรอบผลไม้อบแห้ง ถั่ว 

มันญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย 

น้าท่านชมไฟประดับท่ี หมู่บ้านเยอรมัน Country Farm German Village 

ภายใต้บรรยากาศของชนบทเยอรมันกับ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” 

ต้อนรับวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ท่ีก้าลังจะมาถึง การประดับประดาตกแต่ง

ไฟด้วยหลอดแอลอีดีกว่า 2ล้านดวงในช่วงฤดูหนาวของที่นี่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดใน

จังหวัดชิบะและถือเป็น “หนึ่งในสามการประดับประดาไฟท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดใน

ภูมิภาคตะวันออก” อีกด้วย  



ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก 

ค่้า            อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 

พักที ่ TOYOKO INN HOTEL , TOKYO หรือเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4  

ตลาดปลาสกึจิ ิ– ศาลเจ้าเมจ ิ– ฮาราจกู ุ– ตลาดอาเมโย

โกะ – โอไดบะ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



น้าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาซึกิจิ เป็นตลาดค้าส่งปลา,ผักและผลไม้ขนาด

ใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดค้าส่งท่ีกระจายอยู่ในโตเกียวนั้น 

ตลาดปลาแห่งนี้นับเป็นที่ท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดและเป็นท่ีรู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่ง

ในตลาดปลาท่ี ใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกด้วย เนื่องจากมีการซื้อขายสินค้าทะเล

กว่า 2000 ตันต่อวัน คาดว่าจะมีการย้ายตลาดแห่งนี้ไปยัง Toyosu ตลาด

แห่งใหม่ภายในตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็น

ตลาดท่ีคึกคักอยู่เกือบตลอดเวลา และค่อนข้างยุ่งในบางช่วงเวลาจะมี

รถสกูตเตอร์ขับไปมา รวมท้ังรถบรรทุกท่ีใช้ขนส่งปลา ทั้งคนซื้อและคนขาย

จะดูเร่งรีบ ท้าให้เป็นสเน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้แวะเวียนมาเท่ียวชม 

ภายในตลาดนั้นเป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ่งมีร้านค้าปลีกและ

ร้านอาหารต้ังเรียงรายเป็นจ้านวนมากและส่วนภายในซึ่งเป็นบริเวณท่ี

ร้านค้าส่งใช้เจรจาธุรกิจและเป็นจุดท่ีมีการประมูลปลาทูน่าท่ีมีชื่อเสียง

เครื่องส้าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , 

SHISEDO และอื่นๆ อีกมาก  มาย 



 

น้าท่านสู ่ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ท่ีสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศ

และเป็นท่ีสถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ  ซึ่งเป็น

จักรพรรดิท่ีมีความส้าคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และได้รับ

ความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากท่ีสุด   

 



น้าท่านช้อปปิ้ง ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของ

วัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่ก้าลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการ

หาซื้อเสื้อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากท่ีนี่อีกด้วย หรือ ถ้า

ต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ท่ีนี่ได้ จะมี

วัยรุ่นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะ

ซานโดะ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ 

CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP ห รื อ ส า ว ก 

ONITSUKA TIGER ท่ีต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN 

ท่ี SHOP นี้มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกท้ังยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY 

DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกท้ัง

ยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ 

COMME DES GARCONS อีกด้วย  

 

กลางวัน     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 



เดินทางสู่ ตลาดอาเมโยโกะ ต้ังอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) 

และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) ในอดีตร้านค้าในย่านนี้

ขายขนมและลูกอม ปัจจุบันสินค้าในย่านนี้ก็จะร้านขายผลไม้ อาหารทะเล

สด เสื้อผ้า รองเท้า ร้านเกม ร้านอาหาร บรรยากาศเหมือนตลาดท้องถิ่น 

ราคาสินค้าในย่านนี้ถูกกว่าในห้างนิดหน่อย บางร้านต่อราคาได้ ร้านท่ีคน

ไทยรู้จักกันดีก็ เปิดในย่านนี้ เช่นกัน เช่น Matsumoto Kiyoshi (ขาย

เครื่องส้าอางต่างๆ) / GAME TAITO STATION / ABC-MART / ร้านขาย

ข้าวหน้าปลาดิบราคาประหยัด / ร้านขายผลไม้แบบแพ็ค และแบบยกลัง 

อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

 

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ โอไดบะ คือเกาะท่ีสร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง 

และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและ

เป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามต้ังอยู่

มากมายแล้ว ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ี

สีเขียว ไดเวอร์ซิต้ี โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดัง

อีกห้างหนึ่ง ท่ีอยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม 

ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ท่ีต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าห้าง ให้

ท่านได้ถ่ายรูปคู่เป็นท่ีระลึก ในบริเวณห้างก็จะมีร้านค้าส้าหรับคอกันดั้ม 

อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศการ



กันดั้ม ก็ต้องไปท่ี กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง 

ไดเว อร์ซิต้ี 

 

ค่้า             อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

ที่พัก         TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

 

 

วันที่ 5 

วัดนาริตะ – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ – สนามบิน

ดอนเมือง                                             

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น้าทุกท่านสู่ วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็น

วัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ท่ีมีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 

940 ต้ังอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ี

หลากหลายต้ังอยู่ในบริเวณทีกว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้น



สไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวน

ญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย 

 

 น้าท่านช้อปปิ้งก่อนกลับ อิออน นาริตะ มอลล์  เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีนิยม

ในหมู่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เนื่องจากต้ังอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติ

นาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น  มีร้ านค้า ท่ี

หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ้าหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และ

อุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI , 

100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์

มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าส้าหรับ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจ้าหน่าย

อาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไปจากห้างสรรพสินค้า

ยังมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิดให้บริการ 

 ได้เวลาอันสมควรน้าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

14.25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินที ่XJ603 ** ไม่มีบริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

19.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 



 

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

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่้าเปน็ตอ้งออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์

, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิัท ทกุครัง้กอ่นทา้การออกตัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ด้

แจง้ให้ทราบลว่งหน้า ทา่นใดมไีฟล์ทบนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ให้

บรษิัทฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบรกิาร 

ก้าหนดการ

เดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้ง

ละ 

2-3 ทา่น  

อัตราทา่น

ละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตียง 

(เดก็อายไุมเ่กนิ 

12 ป)ี 

อัตราเดก็ ทา่นละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่ีเตียง 

(เดก็อายไุมเ่กนิ 

12 ป)ี 

อัตราเดก็ ทา่น

ละ 

พักเดี่ยว 

เพิ่ม 

อัตรา หอ้ง

ละ 

ไมใ่ชต้ั๋ว

เครื่องบนิ

อัตรา  

ท่านละ 

เดนิทางเดอืน ธนัวาคม 2563 

11-15 ธนัวาคม 

63 26,899 26,899 26,899 7,500 16,900 

12-16 ธนัวาคม 

63 26,899 26,899 26,899 7,500 16,900 



16-20 ธันวาคม 

63 26,899 26,899 26,899 7,500 16,900 

17-21 ธนัวาคม 

63 26,899 26,899 26,899 7,500 16,900 

18-22 ธนัวาคม 

63 26,899 26,899 26,899 7,500 16,900 

19-23 ธนัวาคม 

63 26,899 26,899 26,899 7,500 16,900 

23-27 ธนัวาคม 

63 27,899 27,899 27,899 7,500 17,900 

24-28 ธนัวาคม 

63 27,899 27,899 27,899 7,500 17,900 

25-29 ธนัวาคม 

63 27,899 27,899 27,899 7,500 17,900 

29 ธ.ค.63 – 2 

ม.ค.64 
35,899 35,899 35,899 10,000 20,900 

30 ธ.ค. 63 – 3 

ม.ค.64 
35,899 35,899 35,899 10,000 20,900 

 

** อตัรานี้ยงัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์้องถิน่ ตาม

ธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้

เด็กอายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นีท้่านสามารถให้มากกวา่นีไ้ด้

ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์

ในการเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางทกุทา่น ที่สนามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่

มีทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ) 

** ทางบรษิัทไมม่นีโยบายเรียกเกบ็เงนิประกนัใดๆทัง้สิน้ก่อนออกเดนิทางทีส่นามบนิ 

** 



 

** ทา่นทีถ่ือหนงัสือเดนิทางไทย และมวีัตถุประสงค์เดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว 

ประเทศญีปุ่น่ ไมจ่้าเปน็ต้องยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพา้นกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ตอ่ครัง้ 

**  

 

** ประกาศสา้คญัจากสายการบนิ กรณลีูกคา้ผูเ้ดนิทางไม่ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง

ประเทศปลายทาง ท้าใหล้กูค้าต้องถูกส่งตัวกลบัประเทศไทย ในสว่นนีอ้าจ

จา้เปน็ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร (ตัว๋) เที่ยวบนิขากลบั 

รวมถงึคา่บริการอืน่ๆ รวมไปถงึคา่ปรบัที่ทางประเทศปลายทาง เรยีกเกบ็เพิ่ม ไม่วา่

กรณใีดกต็าม ลูกคา้ผู้เดนิทางจ้าเปน็ตอ้งเปน็ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึน้ในส่วน

นีเ้องทัง้หมด ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด 

(Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  สนามบินและค่าภาษีน้้ามันทุกแห่ง กรณี

ต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียว

หนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์

แบบ ไม่ใช่ต๋ัวเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน Air 

Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้้าหนักไม่

เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัด

จ้านวนชิ้น แต่ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม

เงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงาน

ขับรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ใน

ก ร ณี มี ง า น เ ท ร ด แ ฟ ร์  ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า  

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท้าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิง



มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น

ส้าคัญ 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่

ละสถานท่ีในโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

ตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกัน

สูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้า

ประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ้านักระยะสั้นในประเทศญีปุ่นไม่

เกิน 15 วัน) ** ถ้ากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทาง

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท้าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ 

ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้

ระบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 

1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุ

ไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆ

ก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถท้าได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่ของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้

บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้ก้าหนด 



× ค่าภาษีน้้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัว

เครื่องบินไปแล้ว 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงิน

ในนามบริษัท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อย

ละ 100 ของค่าบริการทั้งหมด 

 ** ยกเว้น กรณีวันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

แจ้งไม่น้อยกว่า 50 วันก่อนวันเดินทาง ** 

ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช้าระแล้วเนื่องใน

การเตรียมการจัดการน้าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส้ารองท่ีนั่งต๋ัว

เครื่องบิน การจองท่ีพัก ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ฯลฯ 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อย

ละ 50 ของค่าบริการทั้งหมด 

 ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน  ก่อนเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่

คืนเงินค่าบริการใดๆ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน

ได้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

 **ในกรณีที่ตัดกรุ๊ปหน้าร้านหรือกรุ๊ปเหมา หากมีการยกเลิก ขออนุญาตเก็บ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง** 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัท

ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออนออกเดินทาง ขึ้นอยู่กับสายการบิน 

กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ท้ังนี้

ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญ

ด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 

เงือ่นไขสา้คญัอืน่ๆที่ทา่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 



 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ้นต้่า อย่างน้อย 20 ท่าน 

หากต้่ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ี

จะช้าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน 

เพ่ือให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวาง

แผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

ได ้

 กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน 

, ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุก

ครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน 

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง

บินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั้น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึง

สนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิด

ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

ใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel 

Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือต้ังแต่ท่ีท่าน

เริ่มจองทัวร์ เพ่ือให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่าน

ให้กับเจ้าหน้าท่ีหลังจากช้าระเงินกรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลาย

ท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ 



 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่

ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการ

ออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบ

นัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออก

เดินทาง 

 อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) 

ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป 

และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ี

ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพักเดี่ยวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 

เดือน ณ วันกลับ  

 การให้ ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบั ติส้าหรับนักท่องเ ท่ียว ท่ีเดินทางไป

ต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวังสินน้้าใจเล็กๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกติ จึง

รบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพ่ือมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความ

เหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมง

เย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.

ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเท่ียวกลางแจ้ง 

เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง 

หรือ ใช้รองเท้าท่ีสามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบ

หิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก

ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน 

เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ



ค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีท่ีจ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่าย

เพ่ิม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้งนี้ เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับ

บริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงิน

คืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีท่านไม่ต้องการได้รับบริการ 

หากระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วย

สาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บ

ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

- กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ี

ท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง 

ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้้า ขาดไปหน้าใดหน้า

หนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอย

แยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสาย

การบิน หรือ เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้

ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของ

ท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดย

ใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือ

ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัท

เรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียังไม่แ (ต๋ัวเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มี

ค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต๋ัว

เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 



- เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ 

(กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม

ท่ีสุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

- ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมท่ีพัก เนื่องจากการวางแปลนแบบ

ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว 

(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกัน

เสมอไป) 

- กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่

ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่งท้ังสิ้น 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมี

การปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใดๆ

ท้ังสิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับ

เท่านั้น 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้า

จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการ

จลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

ระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ท่ีโรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายัง

จุดหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง 

หลังจากได้ส้ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดใน

ระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 



**เมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว

ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนี้

แล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 

 


