
 

 

รหัสทัวร GS1902946 
ทัวรญี่ปุ�น TOKYO ฟุกุชิมะ สโนว มอนสเตอร 5 วัน 3 คืน (SL) 
หมูบานโบราณโออุจิ จูคุ ทะเลสาบอินะวะชิโระ ซาโอะออนเซนสกีรีสอรท พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ  
ตลาดปลาซึกิจิ วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ยานฮาราจูกุ ยานชอปปم�งชินจกุุ   
 

 
 



 

 

DAY 1 
 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)   
22.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 8 สายการบิน Thai Lion Air 
โดยมีเจาหนาท่ีของบรษิัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

 ขอควรทราบ : ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม 
เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรบัและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง  

 
 
DAY 2                       
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – หมูบานโอชิ จคุู – ทะเลสาบอินะวะชิโระ 
หมูบานมชิิมะ – ชมวิวสายรถไฟสายโรแมนตคิสายแรกในญีปุ�น  
01.00น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน Thai 

Lion Air เท่ียวบินที ่SL300  
 ** มีเสริฟ SNACK บนเครื่อง มีจอทุกที่น่ังดูหนัง/ฟงเพลง ใชเวลาบินประมาณ 6 

ช่ัวโมง ** 
09.10น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวา

เมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอย  

 หลังจากน้ัน นําทุกทานเดินทางสู เมือง จังหวดัฟุคุชิมะ (Fukushima)  
เท่ียง อิสระมื้ออาหารกลางวัน ณ จดุพักรถ  



 

 

 
 

 
OUCHI-JUKU พายอนยุคไปสมัยเอโดะที่หมูบานโบราณ หมูบานโบราณโออุจิ จูคุ 
หมูบานญี่ปุ�นโบราณสมัยเอโดะ หมูบานแหงน้ีเปนเสมือนแหลงที่พัก ต้ังขนาบขางถนน
หลักที่มีช่ือวาถนนชิโมสึเคะ (Shimotsuke) ถนนเสนน้ีเคยเปนเสนทางหลักในการ
คมนาคมและการคาในสมัยน้ัน เปนบานชาวนาญี่ปุ�นโบราณท่ีมุงหลังคาทรงหญาคา
หนาๆเรียงรายกันสองฝم�ง ตรงกลางเปนถนนใหเดิน สองขางทางเปนรานขายอาหาร ขนม 
และของที่ระลึก ตอนหนาหนาวท่ีเราไปคนนอยมากมปีระมาณ 30 คนทั้งหมูบาน ความ
ดีงามที่แลกมากบัรานอาหารเกือบทุกรานปดเกือบหมด อดกินราเมงตนหอม อาหารเด็ด
ของหมูบานเลย 

 

 



 

 

 
INAWASHIRO LAKE ( ทะเลสาบอินะวะชิโระ ) กบับบรรยากาศทะเลสาบท่ีลอมรอบ
ดวยภูเขาบันใด สวยงามจนไดฉายาวา “อินะวะชิโระ กระจกแหงสวรรค ทะเลสาบอินาวะ
ชิโระเกดิจากการระเบิดของภูเขาไฟ ซึ่งอยูใกลกับภูเขาบันไดเมื่อหลายหมื่นปกอน ทําให
น้ําในทะเลสาบมีความเปนกรดออนๆไมมีสิ่งมีชีวติอยูใตน้ํา แตมีผลทําใหน้ําใสมาก จนได
ฉายาทะเลสาบกระแหงจกสวรรค ชมทัศนียภาพของ ภูเขาบันไดเปนภูเขาสัญลักษณของ
จังหวัดฟุกุชิมะ ท่ีชาวญี่ปุ�นยกใหเปนหน่ึงในรอยภูเขาท่ีมีความงดงามและมี
ทรัพยากรธรรมชาติทีอุ่ดมสมบรูณ เรียกไดวาเปนฟูจิซังของฟุกุชิมะ ทะเลสาบทามกลาง
ภูเขาบันใดเลยไมตองบรรยายมากวาสวยขนาดไหน 

 



 

 

Mishima หมูบานเล็กๆท่ีเปนท่ีนิยมในการมาชมรถไฟ Tadami ท่ีไดช่ือวา เปนรถไฟ สาย
โรแมนติคที่สุดในโลก เปนเมืองที่นารักมาก บรรยากาศเงียบสงบ นาน ๆ จะมรีถผานมา
สักคัน อิสระใหทุกทาน ถายรูปชมเมืองตามอัธยาศัย  

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรม 
พักที ่      APA HOTEL , FUKUSHIMA หรือเทียบเทา   
 
DAY 3                     
ซาโอะสกีรีสอรท – พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ – Ami เอาทเลท   
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ซาโอะออนเซนสกีรีสอรท(Zao Ski Resort) หน่ึงในสถานท่ีเลนสกีใหญและมีชื่อเสียง

ท่ีสุดของญี่ปุ�นต้ังอยูบนเนินเขาจิโสะดะเกะ ลานสกีที่น่ีมีความสูง รวมถึงมีสโลปท่ีมีความ
ชันใหเลือกมากมายตามความสามารถ ต้ังแตผูท่ีไมเคยเลน หรือเพ่ิงหัดเลนสกีเปนครั้ง
แรกก็เลือกสโลปลางสุดท่ีไมชันมาก มืออาชีพและนักกีฬาก็เลือกสโลปบนยอดเขาท่ีมี
ความชนัทาทายฝมือได  อิสระใหทุกทานเลนสกี หรือถายรูป ตามอัธยาศัย นอกจากน้ียัง
เปนท่ี เปนท่ีท่ีจะพบตนไมแชแข็ง เพียงไมกี่ทีใ่นประเทศญีปุ่�น เน่ืองจากปรมิาณหิมะที่ตก
หนักและลมเย็นแชแข็ง โดยจะพบไดในบริเวณรอบๆยอดเขาซาโอะ สวยงามท่ีสุดในชวง
กลางเดือนกุมภาพันธ (ราคาไมรวมคากระเชาและคาอุปกรณเลนสกี) 
(ในกรณีท่ีไมเลนสกีรีสอรท ทานสามารถน่ังกระเชา ผานขึ้นชมวิวผืนป�าจูเฮียว (Juhyou) 
บนยอดเขา เรายังไดเห็นทัศนียภาพผืนป�าจูเฮียว (Juhyou) หรือตนไมรูปปศาจหิมะ 
(Ice Monster) ท่ีอยูดานลางทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตา โดยรายการน้ีไมรวมในคา
ทัวรทานสามารถติดตอไกดหนางานสําหรับการขึ้นกระเชาน้ี) 



 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
 พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) ในปค.ศ. 1995 ไดรับการบันทึกจากกิน

เนสบุควา เปนรูปปم�นพระพุทธรูปปางยืน ที่หลอจากทองสัมฤทธ์ิท่ีสูงที่สุดในโลก สวนสูง
น้ัน 120 เมตร (สวนของรูปปم�นสูง 100 เมตร สวนฐานสูง20เมตร) พระพุทธรูปปางยืนน้ี 
สูงเปนอันดับ 3 ของโลก ถาเทียบระดับความยิ่งใหญน้ี พระพุทธรูปไดบุทสึท่ีจังหวัดนารา 
(สวนสูง 14.98 เมตร) มีขนาดเพียงฝ�ามือไปเลย และเมื่อเขาไปดูใกลๆ ก็จะรูสึกไดถึง
ความยิ่งใหญท่ีทรงพลังของรูปปم�นพระพุทธรูปปางยืนน้ี 



 

 

 
 Ami Premium Outlets Outlet ในเมืองอิบารากิ เปดใหบริการทุกวัน มีแบรนดช้ัน

นําของญี่ปุ�นและแบรนดตางประเทศใหเลือกสรรมากมายกวา 120 รานคา ไมวาจะเปน 
Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw, Billabong, 
Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger,  New 
Balance, Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren 
นอกจากน้ีในป 2015 จะมีการเพ่ิมรานเขาไปอีก 70 ราน กลายเปน 190 รานใหขาชอป
ใหไดเลือกซื้อสินคาราคาถูกกันอยางจุใจ 

ค่ํา อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
พักที ่      TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   

DAY 4              
ตลาดปลาซูกิจิ-อาซากสุะ-ฮาราจูกุ-ชินจกูุ-พิเศษขาปูไมอ้ัน 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานสู “ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Market)” เปนตลาดคาสงปลา,ผักและผลไมขนาด
ใหญใจกลางกรงุโตเกียว ในบรรดาตลาดคาสงที่กระจายอยูในโตเกียวน้ัน ตลาดปลาแหง
น้ีนับเปนท่ีท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดและเปนที่รูจักกันดีวาเปนหน่ึงในตลาดปลาท่ี ใหญท่ีสุดใน
โลกอีกดวย เน่ืองจากมกีารซื้อขายสินคาทะเลกวา 2000 ตันตอวัน คาดวาจะมกีารยาย

USHIKU DAIBUTSU 



 

 

ตลาดแหงน้ีไปยัง Toyosu ตลาดแหงใหมภายในตลาดน้ันมปีลาและอาหารทะเลสด
มากมายหลายชนิด เปนตลาดที่คึกคักอยูเกือบตลอดเวลา และคอนขางยุงในบาง
ชวงเวลาจะมีรถสกูตเตอรขับไปมา รวมทั้งรถบรรทกุที่ใชขนสงปลา ท้ังคนซื้อและคนขาย
จะดูเรงรีบ ทําใหเปนสเนหดึงดูดนักทองเท่ียวใหแวะเวียนมาเท่ียวชม ภายในตลาดน้ัน
เปนเปน 2 สวนใหญๆ คือสวนภายนอกซึ่งมีรานคาปลีกและรานอาหารต้ังเรียงรายเปน
จํานวนมากและสวนภายในซ่ึงเปนบริเวณท่ีรานคาสงใชเจรจาธุรกิจและเปนจุดท่ีมีการ
ประมูลปลาทูนาท่ีมีชื่อเสียงเครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE , 
KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดที่ไดช่ือ
วาเปนวัดท่ีมคีวามศักด์ิสิทธ์ิ และไดรับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงใน 
กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวน  อิมทองคําท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 
เซนติเมตร ซึ่งมกัจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบ
กับภายในวัดยงัเปนท่ีต้ังของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร 
ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ที่มีช่ือวา “ประตูฟ�าคํารณ” 
และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา ถนนนากามิ
เซะ (Nakamise Road) ซึ่งเปนที่ต้ังของรานคา ขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ 
มากมาย เชน ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานได
เลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึก อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกบัหอคอยท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกยีว ที่ริมแมน้ําสุมิดะ “โตเกียวสกายทรี” 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว 

 



 

 

HARAJUKU ยานฮาราจูก ุแหลงรวมเส้ือผา เคร่ืองประดบั รองเทา ของวัยรุนญีปุ่�น 
หากคุณคือคนที่กําลังมองหาซื้อเส้ือผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซือ้เส้ือผาแนว Cost 
Play ทานยังสามารถหาไดจากที่น่ีอีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญี่ปุ�นแตงตัวแบบ
แปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ีน่ีได จะมีวัยรุนญี่ปุ�นนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนน
สายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว ทานยังไดชอปปم�งสินคาแบรนดดัง
ระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก 
ONITSUKA TIGER ท่ีตองการหารองเทาแบบตนฉบับ MADE IN JAPAN ท่ี SHOP 
น้ีมีแบบใหเลือกสรรมากมาย อีกท้ังยงัมรีานขายตุกตา KITTY DORAENMON หรือ
ตุกตา LINE สุดแสนนารักไวคอยเอาใจคุณหนู อีกท้ังยังม ีSHOP ใหญของ กระเป�าสุด
ฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกดวย  
SHINJUKU นําทานสู ยานชอปปم�งชินจกุุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง
สินคามากมายและ เคร่ืองใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจติอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมสหรือ
สินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟช่ันสําหรับ
วัยรุน เคร่ืองสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , SK II , 
SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 



 

 

 
ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนูปم�งยาง + อ่ิมไมอ้ันขาปูยักษ บุฟเฟ�ต  
พักที ่      TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   

 

SHINJUKU 



 

 

DAY 5                    
สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)  
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
08.00น.     นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญีปุ่�น 
11.00น.     ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสายการบิน Thai 

Lion Air เท่ียวบินที ่SL 301   
 ** มีเสริฟ SNACK บนเครื่อง มีจอทุกที่น่ังดูหนัง/ฟงเพลง ใชเวลาบินประมาณ 6 

ช่ัวโมง ** 
16.45น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

****************************************************************** 
 
** หากลูกคาทานใดทีจ่ําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง
ใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

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 ทาน

ละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 
อัตรา ไมใชตัว๋ 

เคร่ืองบิน 
อัตรา 
ทานละ 

วันเดินทางเดือน ธันวาคม  62 
01 – 05 ธันวาคม 62 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 



 

 

05 – 09 ธันวาคม 62 30,999 30,999 30,999 7,500 14,900 
07 – 11 ธันวาคม 62 29,999 29,999 29,999 7,500 14,900 
09 – 13 ธันวาคม 62 24,999 24,999 24,999 7,500 14,900 
12 – 16 ธันวาคม 62 24,999 24,999 24,999 7,500 14,900 
15 – 19 ธันวาคม 62 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 
17 – 21 ธันวาคม 62 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 
19 – 23 ธันวาคม 62 24,999 24,999 24,999 7,500 14,900 
22 – 26 ธันวาคม 62 24,999 24,999 24,999 7,500 14,900 
24 – 28 ธันวาคม 62 26,999 26,999 26,999 7,500 14,900 

วันเดินทางเดือน มกราคม  63 
03 – 07 มกราคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 
05 – 09 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 14,900 
06 – 10 มกราคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
09 – 13 มกราคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 
12 – 16 มกราคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
15 – 19 มกราคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 
18 – 22 มกราคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 
21 – 25 มกราคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
24 – 28 มกราคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 



 

 

27 – 31 มกราคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
30 ม.ค.- 03 ก.พ. 63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 

วันเดินทางเดือน กมุภาพันธ  63 
01 – 05 กุมภาพันธ 63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 

04 – 08 กุมภาพันธ 
63 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 

07 – 11 กุมภาพันธ 63 30,999 30,999 30,999 7,500 14,900 
10 – 14 กุมภาพันธ 63 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
13 – 17 กุมภาพันธ 63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 
16 – 20 กมุภาพันธ 63 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
19 – 23 กมุภาพันธ 63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 

22 – 26 กุมภาพันธ 
63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 

25 – 29 กุมภาพันธ 63 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 

วันเดินทางเดือน มีนาคม  63 
02 – 06 มีนาคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
04 – 08 มีนาคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 
06 – 10 มีนาคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 



 

 

08 – 12 มีนาคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 
10 – 14 มีนาคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 

 
** อัตราน้ียงัไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนีย1,500  
บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง 
กลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน  
โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** 
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน) 
 
** ทางบรษิัทไมมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกนัใดๆท้ังสิ้นกอนออกเดินทางที่สนามบิน ** 
 
** ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญี่ปุ�น ไม 
จําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอคร้ัง ** 
 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ 
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ  
100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 

Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตร
โดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน ตามท่ีตามที่ตาราง 
  อัตราคาบรกิารระบุ 



 

 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน THAI LION 
AIR อนุญาตใหโหลดกระเป�า   

      สัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือข้ึนเครื่องบิน
ไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.  

      (ไมจํากดัจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตาม
เงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมี

งานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 
เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ี
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 
กรมธรรม)  

 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

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

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน 



 

 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจ
เปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจาํทานละ 15,000 

บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถงึวา กรณีที่มคิีวรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวน
สิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ี

ชําระแลว 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่

ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัว
เคร่ืองบิน การจองที่พัก ฯลฯ 



 

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกบัชวงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกดิขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้แรก 
ตามจํานวนคร้ังที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัว
รถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจอง
บัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปลีย่นไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทาน
จําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆ
ท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ 



 

 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครวั (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกบัเจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วนั กอนออกเดินทาง 

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

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนั
กลับ  

 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู
ใหบริการจะตองหวังสนิน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียม
คาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควร
เผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวงัในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการ



 

 

ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมคีาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบรกิารบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจาย
ท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนา
หน่ึงหายไป มกีระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก 
และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใช
ฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการ
เปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณี
ท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตร
โดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึง่โดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทาง
ดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน 
หรือ ใกลกันใหมากที่สุด  



 

 

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของ
แตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบั
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทน
บริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกนั ซึ่ง
อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได  ยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว** 

 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 


