
 

 

รหัสทัวร GS1902171 
ทัวรญี่ปุ�น TOKYO FUJITEN SKI แกลงจุบ ใหรูวารัก  
5 วัน 3 คืน (XJ) 
วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ศาลเจาเนซุ พิพิธภัณฑแผนดินไหว โอชิโนะ ฮัคไค วัดนาริตะ  
อิสระเต็มวันหรือเลือกซ้ือทัวรดิสนียแลนด   
 

 
 
 



 

 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  (-/-/-) 
23.59  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Thai 
Air Asia X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก
ตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอน
ออกเดินทาง             ขอควรทราบ : ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง  

DAY 2  
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ - ศาลเจาโทริอิ  
(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น !! และ อาบน้ําแร ออนเซ็น !!)                         (-/-/D) 
05.05น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น โดยสายการบิน Thai 

Air Asia X เท่ียวบินที ่XJ 602     ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง**          

 
13.10น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น (ตามเวลาทองถ่ินเร็วกวา

เมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง) หลังผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอย  

ASAKUSA TEMPLE นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ไดช่ือวาเปน
วัดท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงใน กรุงโตเกียว 
ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวน  อิมทองคําท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึง
มักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายใน
วัดยังเปนท่ีต้ังของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึง
แขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ที่มีช่ือวา “ประตูฟ�าคํารณ” 
และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ือวา ถนนนากา
มิเซะ ซ่ึงเปนที่ต้ังของรานคา ขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย เชน ขนมนานา



 

 

ชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซ้ือเปนของฝากของ
ที่ระลึก อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงท่ีสุดในโลก แลนดมารก
แหงใหมของกรุงโตเกียว ที่ริมแมน้ําสุมิดะ โตเกียว สกายทรี 

 

 
 
NEZU JINJA นําทานขอพรความรักที่ ศาลเจาเนซุ เปนศาลเจาเกาแก วากันวาถูกสรางต้ังแต

เมื่อ1900ปที่แลว โดย Yamato Takeru no Mikoto ในเซนดางิ(Sendagi) 
ตอมาในยุคเอโดะ โชกุนรุนท่ี5แหงตระกูลโตคุงาวะ นามวาโตคุงานวะ สึนะโยชิ ได
ทํางานยายท่ีต้ังของศาลเจาน้ีจากเซนดางิไปท่ีเนซุ(Nezu) ส่ิงกอสรางสวนใหญภายใน
ศาลเจาสรางข้ึนในป ค.ศ. 1706 ซ่ึงยังเหลือรอดมาจนถึงในปจจุบัน และไดรับการข้ึน
ทะเบียนเปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่สําคัญแหงชาติ ซ่ึงจุดเดนอีกอยางของที่ศาลเจาน้ี
คือการไดถายรูปกับเสาโทริอินับรอยตน ในบริเวณวัด (ไมรวมคาเขาสวนดอกไม) 

 



 

 

 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน 

พักที่       FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเทา   
จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญ่ีปุ�นมี
ความเช่ือวาหากไดแชน้ําแรออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง 
สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 



 

 

 
 

 
DAY 3 
ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิทธภัณฑแผนดินไหว – โอชิโนะ ฮัคไค   – ดูประดับไฟที่  
Germen Village   (B/L/-) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
FUJITEN SKI นําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ใหทานได

เพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเล่ือนไดตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหงน้ีที่ซ่ึงเปนสวน
สนุกขนาดใหญ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เปนลานสกีที่มีช่ือเสียง
และมีฉากหลังเปนภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน ทานที่
สนใจจะเชาอุปกรณเคร่ืองเลนสามารถติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา ราคาน้ีไมรวมคาเชา
อุปกรณเคร่ืองเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปด
ใหบริการหรือไม ข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ)  



 

 

  (หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเขาไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย  บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนโปรแกรมทัวรเปน คาวาฟูจิโกะ สถานีท่ี 22 (RETRO BUS) 
เปนจุดท่ีชมภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามท่ีสุดในชวงฤดูหนาว) 

  

 
 
EXPERIENCE EARTHQUAKE นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว ที่จําลองเรื่องราว

ของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเร่ืองราว
ตางๆ ท่ีเก่ียวกับการเกิดแผนดินไหวที่เกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ�น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ 
การวางแผนป�องกันตอภัยธรรมชาติท่ีประเทศญ่ีปุ�นไมสามารถหลีกเล่ียงไดน้ี ใหทาน
อิสระเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 
 
OSHINO HAKKAI นําทานเดินทางสู โอชิโนะ ฮัคไค บอน้ําธรรมชาติกับความเล่ือมใสศรัทธา 

ความเช่ือในภูเขาไฟศักด์ิสิทธิ์ฟูจิยามา กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะ
ของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพ้ืนพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุมทําใหเกิด
น้ําซึมขังขยายวงกวางกลายเปนบอขนาดยอมน้ําในบอแตละบอใสสะอาดจนเกิด
สะทอนท่ีสวยงาม ตอมาในป ค.ศ. 1985 สถานที่แหงน้ีไดรับการคัดเลือกเปน 1ใน
100 อันดับแหลงน้ําจากธรรมชาติ ที่ดีท่ีสุดของญ่ีปุ�น ทานสามารถเลือกซ้ือสินคา
พ้ืนเมืองตางๆ และสินคาเกษตรกรรมที่ชาวบานนํามาขายระหวางทางได  ไมวาจะ
เปนผักภูเขาที่สดกรอบผลไมอบแหง ถ่ัว มันญี่ปุ�น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 



 

 

 
GERMAN VILLAGE หมูบานเยอรมัน Country Farm German Village ภายใต

บรรยากาศของชนบทเยอรมันกับ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” ตอนรับวันคริสตมาส
และวันปใหมท่ีกําลังจะมาถึง การประดับประดาตกแตงไฟดวยหลอดแอลอีดีกวา 2
ลานดวงในชวงฤดูหนาวของที่น่ีย่ิงใหญที่สุดในจังหวัดชิบะและถือเปน “หน่ึงในสาม
การประดับประดาไฟที่ย่ิงใหญท่ีสุดในภูมิภาคตะวันออก” อีกดวย  
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
พักที่       TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   
DAY 4 
 อิสระเต็มวันหรือเลือกซ้ือทัวรดิสนียแลนด (B/-/-) 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด
คอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ 



 

 

 
 
-  ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ที่สรางข้ึนเพ่ืออุทิศและเปนที่สถิตย
วิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซ่ึงเปนจักรพรรดิที่มีความสําคัญกับ
ประเทศญ่ีปุ�นยุคปจจุบันเปนอยางย่ิง และไดรับความเคารพจากชาวญ่ีปุ�นยุคปจจุบัน
มากที่สุด   
 

 
 

-  ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเส้ือผา เคร่ืองประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุ�น หากคุณคือ
คนที่กําลังมองหาซ้ือเส้ือผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซ้ือเส้ือผาแนว Cost Play 
ทานยังสามารถหาไดจากที่น่ีอีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญ่ีปุ�นแตงตัวแบบ



 

 

แปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ีน่ีได จะมีวัยรุนญี่ปุ�นนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับ
ถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว ทานยังไดชอปปم�งสินคาแบรนด
ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ
สาวก ONITSUKA TIGER ที่ตองการหารองเทาแบบตนฉบับ MADE IN JAPAN ที่ 
SHOP น้ีมีแบบใหเลือกสรรมากมาย อีกท้ังยังมีรานขายตุกตา KITTY 
DORAENMON หรือตุกตา LINE สุดแสนนารักไวคอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี 
SHOP ใหญของ กระเป�าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME 
DES GARCONS อีกดวย  
 

 
 

-  ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟช่ันวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเปนท่ีระลึกกับ 
“ฮาจิโกะ” รูปปم�นสุนัขแสนรูท่ีกลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาวโตเกียว 
อัพเดทแฟช่ันสไตลโตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ท้ังเส้ือผา กระเป�า รองเทา 
เคร่ืองประดับและแฟช่ันช้ันนําของญ่ีปุ�นในฤดูตางๆอ่ืนๆมากมาย  



 

 

 
 
-   ยานชอปปم�งชินจุกุ (Shinjuku) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคา  
มากมายและ เคร่ืองใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเลนเกมส หรือ
สินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟช่ัน
สําหรับวัยรุน เคร่ืองสําอางย่ีหอดังของญ่ีปุ�นไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , SK II 
, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเที่ยว 



 

 

 
 

หรือหากทานใดมีความประสงคจะ เลือกซ้ือดิสนียแลนดเพ่ิมทานละ 2,700.- บาท 
(ไมรวมคาเดินทาง) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญ่ีปุ�นซ่ึง
เปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางข้ึนในป พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับ
เคร่ืองเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลน
เคร่ืองเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับ
บานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบ
เล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติThe Invention of the Year ใหทานได
สนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะ
ไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกก้ีเมาส มินน่ีเมาส พรอมผองเพ่ือน
การตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซ้ือของที่ระลึกนารักในดิสนียแลนด 
 
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม 
แตเน่ืองดวยจะตองเร่ิมต้ัง แต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชาระหวาง 
6.00 - 9.00 น เปนชวงท่ีมีลูกคาใชบริการไปสนามบิน เปนจํานวนมากซึ่งอาจจะทํา
ใหข้ึนรถบัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางทั้งหมด 



 

 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอู
เอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการว่ิง 160 ก.ม./ชม.โดยคาต๋ัวจะอยูท่ีเที่ยว
ละ 2,470 เยน/ทาน โดยเวลาท่ีใหบริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะน้ันกอนเดินทาง
กลับควรเช็คเท่ียวสุดทายวาหมดตอนก่ีโมง     
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปน
รถไฟที่ราคาคอนขางสูงนิดนึงแตต๋ัวรถไฟจะเปนแบบระบุที่น่ังบนรถไฟไดเลยโดยไม
ตองกลัววาข้ึนไปแลวเราจะไมมีที่น่ังเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหารขายบน
รถไฟโดยคาต๋ัวรถไฟจะอยูที่ราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาท่ีรถไฟใหบริการ
ต้ังแตเวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะน้ันกอนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดทายวา
หมดตอนก่ีโมง   
4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถ
บัสน้ีจะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเที่ยวโดย
จะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เท่ียว เวลาท่ี
ใหบริการ 5.55-17.30 น ถาเด็กอายุตํากวา 12 จะเสียคร่ึงราคา    
5) Taxi ในสวนของรถแท็กซ่ีน้ีคาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมที่พักยานนาริตะจะอยู
ที่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไมรวมคาทางดวน)   
           

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
พักที่       TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   
 
DAY5 
วัดนาริตะ – อิออน มอลล นาริตะ – ดองก้ี - สนามบินนาริตะ –  
กรุงเทพ (ดอนเมือง)  (B/-/-) 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 
 
NARITASAN TEMPLE นําทุกทานสู วัดนาริตะซัน ชินโชจิ เปนวัดพุทธเกาแก ขนาดใหญ ท่ีมี
ช่ือเสียงมากของเมือง        นาริ ตะ สรางข้ึนในป 940 ต้ังอยูไมไกลจากสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ีหลากหลายต้ังอยูในบริเวณ ทีกวางขวาง เชน หองโถง
หลัก เจดีย 3 ช้ันสไตล Tahoto มีช่ือวา Great Pagoda of Peace นอกจากน้ียังมีสวน
ญ่ีปุ�น และ สวนยุโรปอีกดวย 

 
 
AEON NARITA MALL นําทานเดินทางสู อิออน นาริตะ มอลล เปนหางสรรพสินคาท่ีนิยมใน

หมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากต้ังอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายใน



 

 

ตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีปุ�น มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 ราน
จําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีราน
เส้ือผาแฟช่ันมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom 
games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน ซ่ึงบางรานไมตองเสียภาษี
สินคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ สวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมายจําหนาย
อาหารหลายประเภท รานกาแฟ และศูนยอาหาร ถัดไปจากหางสรรพสินคายังมีโรง
ภาพยนตร Humax Cinema เปดใหบริการ 

 

 
DON QUIJOTE นําทานช็อปปم�งรานคายอดนิยมของคนไทยและชาวตางวชาติ รานน้ีมีช่ือเต็มๆ

วา ดองกิโฮเตะ เปนดิสเคานตสโตรแหงใหญ ปจจุบันมีมากกวา 160 สาขาทั่วญ่ีปุ�น 
นอกจากจะมีสินคาครบครัน ราคาคุมคาแลว ยังยกเวนภาษีใหกับนักทองเท่ียวอีกดวย 
แถมยังเปดใหบริการจ 24 ช่ัวโมง อีกดวย  

11.00น.     นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น 



 

 

14.25น.     ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน 
Thai Air Asia X เท่ียวบินที่ XJ 603       ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

19.10น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

****************************************************************** 
 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดินทาง เดือนธันวาคม 2562 
30 พย.- 04 ธค. 62 20,899 20,899 20,899 7,000 12,900 

02 – 06 ธันวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900 

03 – 07 ธันวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900 

05 – 09 ธันวาคม 62 24,899 24,899 24,899 7,000 12,900 

06 – 10 ธันวาคม 62 24,899 24,899 24,899 7,000 12,900 

07 – 11 ธันวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900 

08 - 12 ธันวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 12,900 



 

 

10 - 14 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

11 – 15 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

12 – 16 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

13 – 17 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

14 – 18 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

15 – 19 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

17 – 21 ธันวาคม 62 22,899 22,899 22,899 7,000 12,900 

27 - 31 ธันวาคม 62 35,899 35,899 35,899 9,000 12,900 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63  36,899 36,899 36,899 9,000 12,900 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 36,899 36,899 36,899 9,000 12,900 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63 35,899 35,899 35,899 9,000 12,900 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** 
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญ่ีปุ�น 
ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอคร้ัง ** 
 



 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร 
ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษี  สนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง
อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระ ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) 
และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน

เทรดแฟร การแขงขันกีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ี
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน



 

 

เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสายการบิน และ รุของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลง
ไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 

บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 

ของคาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลว



 

 

เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก 
ตามจํานวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัว
รถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจอง
บัตรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทาน
จําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใดๆ
ท้ังส้ิน   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 



 

 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ  

 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู
ใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียม
คาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควร
เผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจาย
ท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนา
ใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือ
ยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

- เก่ียวกับท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกล
กันใหมากท่ีสุด  

- ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 



 

 

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับ
ข้ึนกอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังส้ินแทน
บริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึง
อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข
ขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว* 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


