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บินด้วยสายการบิน THAI LION AIR (SL) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง(DMK) 
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** รายการนีร้าคาโปรโมช่ัน ขออนุญาตเิก็บทิป 2,000 บาท ** 

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

SL301 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 11.00 – 16.45 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน า้หนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   
22.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 8 สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 ขอ้ควรทราบ : ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษ

ปรับและจบั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง  

 

DAY 2                       
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกยีว (นาริตะ) – ไซตามะ – คาวาโกเอะ –  

ศาลเจ้าแห่งความรัก (ศาลเจ้าฮิกาวะ) – โกเทมบะ พรีเมีย่ม เอ้าเลท  

(พเิศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น !! และ อาบน า้แร่ ออนเซ็น !!)     



3 
 

 
 
01.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL300  

 **ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

09.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงั
ผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย  

 

 น าท่านสู่ KAWAGOE เมืองคาวาโกเอะ ไซตามะ เมืองแห่งประวติัศาสตร์ท่ียงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมและกล่ินอายในสมยัเอ 

โดะ บรรยากาศของเมืองน้ีท่านจะไดพ้บเห็น บา้นโกดงัของพอ่คา้ในสมยัก่อนตั้งเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอ
ระฆงั) จะมีเสียงระฆงับอกเวลา คุณจะรู้สึกวา่ไดเ้ดินทางยอ้นกลบัไปในสมยัเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณจะได้
สัมผสัความเป็นญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆ  และซึมซบัความรู้สึกในสมยัเอโดะ ซ่ึงไม่สามารถพบเห็นไดท่ี้โตเกียว และเดินสู่ 
“ยา่นคาชิยา่ โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็นตรอกท่ีมีช่ือเสียงในเมืองคาวาโกเอะ ซ่ึงเป็นถนนปูดว้ยหินและฝังดว้ย
แกว้หลากสี และดว้ยร้านขายลูกกวาดแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมถึง 22 ร้าน ร้านขายลูกกวาดในตรอกน้ีจะส่งต่อรสชาติท่ีคุน้เคย
และชวนใหนึ้กถึงความหลงัของวนัท่ีผา่นไป เม่ือใครก็ตามไดล้องยา่งกา้วเขา้ไปในร้านเหล่าน้ี จะรู้สึกวา่ตวัเองกลบัไป
เป็นเด็กอีกคร้ัง สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีท่ีท าใหผู้ค้นทุกรุ่นต่ืนเ้ตน้ ทั้งเด็กๆ ท่ีไม่คุน้เคยกบัลูกกวาดแบบดั้งเดิมและผูใ้หญ่ท่ี
อยากร าลึกถึงความหลงั 
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูป้ิงย่าง  
 
 

  

HIKAWA SHRINE  ซ่ึงวา่กนัวา่สร้างข้ึนมา ราว 1500 ปีน าทุกท่าน ขอพรเร่ืองความรัก ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิกาวะ

ก่อน แห่งน้ีสักการะบูชาเทพเจา้ถึง 5 องคด์ว้ยกนัประกอบดว้ย ซุซาโนโอะโนะมิโคโตะ, คุชิอินาดาฮิเมะโนะมิโคโตะ, อา
ชินตัสึจิโนะมิโคโตะ, เทนตัสึจิโนะมิโคโตะ และโอนามูจิโนะมิโคโตะ เน่ืองจากเป็นเทพเจา้ท่ีมีสามี -ภรรยา 2 คู่ดว้ย คน



5 
 

ญ่ีปุ่นจึงเช่ือกันว่าเป็น “เทพเจ้าแห่งความรัก”, “เทพเจ้าแห่งความสัมพนัธ์ระหว่างสามี-ภรรยา” และ “เทพเจ้าแห่ง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัว” มาตั้งแต่ในอดีต 

GOTEMBA PREMIUM OUTLETS โกเทม็บะ พรีเมีย่ม เอาท์    ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์เนมทั้ง Street เลท็

Brand และ Hi-End Brand ท่ียิ่งใหญ่ ให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 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 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 

พกัที่       FUJI SAN RESORT , FUJI  หรือเทียบเท่า  
จากน้ัน อสิระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ่นมีความเช่ือว่าหากได้แช่น ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติ

นีแ้ล้ว จะท าให้ผวิพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวยีนโลหิตดีขึน้ 

 

DAY 3  

ชมทุ่งพงิค์มอส – ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 – พพิธิภณัฑ์แผ่นดนิไหว –โตเกยีว – ชินจูกุ                                                                                

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 PINKMOSS PARK FESTIVEL 20  สัมผสักบัความงามเทศกาลท่ีน่าสนใจและดึงดูดผูค้นจากความสวยงามของ20
ดอกพิงคม์อสสีชมพูสวยสดท่ีท าการปลูกและดูแลรักษาเป็นอยา่งดี นกัท่องเท่ียวจะไดช่ื้นชมความงดงามของดอกชิบะ

ซากุระ หรือดอกพิงคม์อส ท่ามกลางภาพเบ้ืองหลงัท่ีเป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีอยูใ่นช่วงก าลงัสวยงามเป็นพิเศษ มองเห็นได้

เด่นชดั เหมาะแก่การเก็บภาพความประทบัใจ และดว้ยความสวยของดอกพิงคม์อสท่ีบานสะพร่ังเตม็พื้นท่ีกลายเป็นสี

ชมพูสดใสท่ีสวยราวกบัภาพวาดในเทพนิยาย เป็นท่ีน่าสนใจใหก้บันกัท่องเท่ียว ทั้งยงัสามารถหาของกินทอ้งถ่ินติดไม้

ติดมือ 

 (ความสวยงามของดอกไม้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ กรณดีอกไม้ไม่บาน ขออนุญาติเพิม่เวลาชอปป้ิงให้กบัทุกท่านที ่ย่านชินจุกุ) 
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  น าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซงั หรือ ท่ีเรารู้จกักนัทัว่ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตั้งอยูร่ะหวา่ง จ.Mount Fuji

ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่

โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาให้อยา่งลงตวั และยงัถือวา่เป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยงั

เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนประเทศญ่ีปุ่นในตลอดทุกฤดูกาล ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมา 

องคก์ารยเูนสโก ้ไดป้ระกาศใหภู้เขาไฟฟูจิ ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอีกดว้ย     

 น าท่านเดินทางข้ึนสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ช้ันที ่5 (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิไม่ข้ึน ในกรณีท่ีอากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือ ทางข้ึนปิด 

โดยเจา้หนา้ท่ี ท่ีดูแลทางข้ึนจะเป็นผูพ้ิจารณาและตดัสินใจเท่านั้น กรณีท่ีไม่สามารถข้ึนได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การชดเชยเงินคืนไม่วา่กรณีใดๆ เพราะทางบริษทัไดช้ าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแลว้ 

และขอน าท่านไปชมดอกซากุระ ณ สวนโออิชิ Oishi Park) เม่ือถึงท่ีภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุกท่านจะไดพ้บกบัความสวยงาม

ของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผสักบัอากาศท่ีบริสุทธ์ิ เยน็สบาย อิสระให้ทุกท่านไดเ้ก็บภาพความ

ประทบัใจเก็บไวต้ามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย

บรรยากาศไดอี้กดว้ย ท่ีบนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 น้ี ยงัเป็นท่ีตั้งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลทัธิ

ชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยงัเป็นท่ีส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือวา่รอบของฟูจิซงั

ชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา่ “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเช่ือวา่ท่ีน่ีท่าน

เทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และ ยงัว่ากนัว่า ศาลเจา้แห่งน้ีมีสมบติัของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวาน
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ขนาดใหญ่ท่ีมีน ้าหนกักวา่ 375 กิโลกรัม ตกอยูท่ี่พื้นในสวน ซ่ึงในสมยัก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกนัมากมาย 

เป็นตน้ จึงเป็นท่ีมาวา่ท าไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีผูค้นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซ้ือเคร่ืองรางของขลงั

กลบัไปเป็นฝากของเป็นท่ีระลึก 

 

 EXPERIENC EARTHQUAKE ท่ีจ  าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะไดส้ัมผสักบั พพิธิภัณฑ์แผ่นดินไหว 

บรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการเกิดแผน่ดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น เทคโนโลย ี

วิวฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติท่ีประเทศญ่ีปุ่นไม่สามารถหลีกเล่ียงไดน้ี้ ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือของท่ี

ระลึกตามอธัยาศยั 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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  SHINJUKU  ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปย่านช้อปป้ิงชินจุกุ

ดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนด์เนม เส้ือผา้แฟชัน่

ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยีห่อ้ดงัของญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE , KANEBO , SK I   I , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

ค ่า             อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การท่องเทีย่ว  

TOYOKO INN   HOTEL , NARITA  หรือเทียบเท่า  

 

 DAY 4                   
อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศัย   
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
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- TSUKIJI MARKET เป็นตลาดคา้ส่งปลา,ผกัและผลไมข้นาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ตลาดปลาซึกจิิ 

ในบรรดาตลาดคา้ส่งท่ีกระจายอยูใ่นโตเกียวนั้น ตลาดปลาแห่งน้ีนบัเป็นท่ีท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดและเป็นท่ีรู้จกักนัดี
วา่เป็นหน่ึงในตลาดปลาท่ี ใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินคา้ทะเลกวา่ 2000 ตนัต่อวนั คาดวา่จะ
มีการยา้ยตลาดแห่งน้ีไปยงั Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด 
เป็นตลาดท่ีคึกคกัอยูเ่กือบตลอดเวลา และค่อนขา้งยุง่ในบางช่วงเวลาจะมีรถสกูตเตอร์ขบัไปมา รวมทั้งรถบรรทุกท่ี
ใช้ขนส่งปลา ทั้งคนซ้ือและคนขายจะดูเร่งรีบ ท าให้เป็นสเน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้แวะเวียนมาเท่ียวชม ภายใน
ตลาดนั้นเป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซ่ึงมีร้านคา้ปลีกและร้านอาหารตั้งเรียงรายเป็นจ านวนมากและ
ส่วนภายในซ่ึงเป็นบริเวณท่ีร้านคา้ส่งใชเ้จรจาธุรกิจและเป็นจุดท่ีมีการประมูลปลาทูน่าท่ีมีช่ือเสียงเคร่ืองส าอางยี่ห้อ
ดงัของญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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-   เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ท่ีสร้างข้ึนเพื่ออุทิศและเป็นท่ีสถิตยว์ิญญาณขององค์สมเด็จพระศาลเจ้าเมจิ

จกัรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ีมีความส าคญักบัประเทศญ่ีปุ่นยุคปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ่ง และไดรั้บความเคารพจากชาว

ญ่ีปุ่นยคุปัจจุบนัมากท่ีสุด   
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-   แหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคือคนท่ีก าลงัมองหาซ้ือเส้ือผา้แบบย่านฮาราจูกุ

แปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่น

แต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ี้น่ีได ้จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่นน่ารักๆ เดินกนัเต็มถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนด์เนมโอ

โมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยงัได้ช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์ดังระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 

VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ท่ี 

SHOP น้ีมีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารัก

ไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES 

GARCONS อีกดว้ย  
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-   ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ีระลึกกบั “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนขัแสนรู้ท่ีย่านชิบุย่า

กลายเป็นจุดนดัพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตล์โตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า 

รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย  

อสิระอาหารกลางวันและค ่า ตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การท่องเทีย่ว 

พกัที่   TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า   

 DAY 5                   
 สนามบนินาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง) 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00น.     น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญีปุ่่น 

11.00น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL 301   
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 ** มีเสริฟ SNACK บนเคร่ือง ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

16.45น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

** หากลูกค้าท่านใดทีจ่ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษทั ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัว

ท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋ 
เคร่ืองบินอตัรา 

ท่านละ 

วนัเดนิทางเดือน พฤษภาคม   - มิถุนายน 2563 
05 – 09 พฤษภาคม 63 

25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

06 – 10 พฤษภาคม 63 22,999 22,999 22,999 6,500 12,900 

07 – 11 พฤษภาคม 63 22,999 22,999 22,999 6,500 12,900 

08 – 12 พฤษภาคม 63 22,999 22,999 22,999 6,500 12,900 

09 – 13 พฤษภาคม 63 22,999 22,999 22,999 6,500 12,900 

10 – 14 พฤษภาคม 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

11 – 15 พฤษภาคม 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

12 – 16 พฤษภาคม 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

13 – 17 พฤษภาคม 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

14 – 18 พฤษภาคม 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

15 – 19 พฤษภาคม 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

16 – 20 พฤษภาคม 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

17 – 21 พฤษภาคม 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 
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18 – 22 พฤษภาคม 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

19 – 23 พฤษภาคม 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

20 – 24 พฤษภาคม 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

21 – 25 พฤษภาคม 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

22 – 26 พฤษภาคม 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

23 – 27 พฤษภาคม 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

24 – 28 พฤษภาคม 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

25 – 29 พฤษภาคม 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

26 – 30 พฤษภาคม 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

27 – 31 พฤษภาคม 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

28 พ.ค.- 01 ม.ิย. 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

29 พ.ค.- 02 ม.ิย. 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

30 พ.ค.- 03 ม.ิย. 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

31 พ.ค.- 04 ม.ิย. 63 19,999 19,999 19,999 6,500 12,900 

01 – 05 มถินุายน 63 18,999 18,999 18,999 6,500 12,900 

02 – 06 มถินุายน 63 18,999 18,999 18,999 6,500 12,900 

03 – 07 มถินุายน 63 21,999 21,999 21,999 6,500 12,900 

04 – 08 มถินุายน 63 21,999 21,999 21,999 6,500 12,900 

05 – 09 มถินุายน 63 18,999 18,999 18,999 6,500 12,900 

06 – 10 มถินุายน 63 18,999 18,999 18,999 6,500 12,900 

10 – 14 มถินุายน 63 18,999 18,999 18,999 6,500 12,900 

11 – 15 มถินุายน 63 18,999 18,999 18,999 6,500 12,900 

12 – 16 มถินุายน 63 18,999 18,999 18,999 6,500 12,900 

13 – 17 มถินุายน 63 18,999 18,999 18,999 6,500 12,900 

17 – 21 มถินุายน 63 18,999 18,999 18,999 6,500 12,900 

18 – 22 มถินุายน 63 18,999 18,999 18,999 6,500 12,900 

19 – 23 มถินุายน 63 18,999 18,999 18,999 6,500 12,900 
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20 – 24 มถินุายน 63 18,999 18,999 18,999 6,500 12,900 

24 – 28 มถินุายน 63 18,999 18,999 18,999 6,500 12,900 

25 – 29 มถินุายน 63 18,999 18,999 18,999 6,500 12,900 

26 – 30 มถินุายน 63 18,999 18,999 18,999 6,500 12,900 

27 ม.ิย.- 01 ก.ค. 63 18,999 18,999 18,999 6,500 12,900 

 

** อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 2,000 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งนีท่้านสามารถให้

มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อน

เดินทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 
 

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

(ไม่มทีีน่ั่งบนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านทีถื่อหนังสือเดินทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดินทางไป เพ่ือการท่องเทีย่ว ประเทศญี่ปุ่ น ไม่จ าเป็นต้องย่ืนขอ

วซ่ีา โดยสามารถพ านักได้ไม่เกนิ 15 วนั ต่อคร้ัง **  

อตัรานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วทีถื่อหนังสือเดินทางไทยและต่างชาต ิโดยลูกค้าต้องเดินทางท่องเทีย่วกบัทวัร์ ตลอดการ

เดินทาง ห้ามแยกออกเพ่ือเดินทางท่องเทีย่วด้วยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียม ในกรณีขอ

เอกสารย่ืนวซ่ีา 1,500 บาท 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน ้ ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง 

  อตัราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน Thai Lion Air ใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระ   

  ลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ  ากดั 

  จ  านวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 
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 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไป 

   เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ

ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 2,000 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสมและ

ความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสายการบิน และ 

รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัท่ีนัง่การจองภายใน 2 วนั 

ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หาก

ยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้

มาใหม่ นัน่หมายถึงวา่ กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคา

พิเศษจ านวนจ ากดั  
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 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีท่ีไม่

สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

** ยกเว้น พเีรียดทีม่ีวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 31-44 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
 ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแล้วทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษทัขอเก็บค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น 
การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

 เน่ืองจากโปรแกรมน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ กรุ๊ปเหมา หรือตดักรุ๊ป ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางไดทุ้กกรณี 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 

กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการ

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีข้ึนต ่า อยา่งนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้

หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน

เดินทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษทุก

คร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม

เพื่อยนืยนักบัเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้เพราะมีบางกรณี
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ท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ 

และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อยา่ง

นอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียมล่วงหน้า กรณีมี

ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ีท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

 กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่วา่ส่วนใด

ส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่าน

อยา่งนอ้ย 5 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ กลบั

ส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าห้องพกั

เด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่เวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบน

หิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใช้ความระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใช้รองเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แว่นกนัแดดควร 

เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หากระหวา่ง

เดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืน
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ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ทั้งหมดแลว้ 

 กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้

ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ 

เจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนงัสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด เพื่อ

ยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ียงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) 

ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-

20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ท่านไดน้ัง่

ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท า

ให้ห้องพกัแบบห้องพกัเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง

โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

 กรณีท่ีท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง , 

การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง

ตามท่ีท่านตอ้งการ  



20 
 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

**เม่ือท่านช าระเงนิค่าทัวร์ให้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง

ทั้งหมดนีแ้ล้ว** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


