
 

 

รหัสทัวร GS25 2000017 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ซากุระ โคโคโร 5D 3N (SL) 
โตเกียว (นาริตะ) – วดันาริตะ – โอชิโนะฮคัไค – โกเท็มบะ เอาทเล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - 
พิพิธภัณฑแผนดินไหว – วัดอาซากุสะ– ช็อปปم�งชินจกุุ – นาริตะ - ไซตามะ –ศาลเจาแหงความรัก– 
คาวาโกเอะ- กอนเก็นโดะ-  อิออนมอลนาริตะ  

 



 

 

บินดวยสายการบิน THAI LION AIR (SL) : ขึ้นเคร่ืองที่สนามบนิดอนเมือง (DMK) 
 

SL300 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ) 01.00 – 09.10 
SL301 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 11.00 – 16.45 

 
**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไม

เกิน 7 ก.ก. ** 
 
DAY 1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   
 
22.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 8 สายการบิน Thai 
Lion Air โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง  

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

 
DAY 2     กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดนารติะ – โอชิโนะฮัคไค – โกเท็มบะ 

เอาทเล็ท  (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น !! และ อาบนํ้าแร ออนเซ็น !!)   
 

 



 

 

01.00น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ินาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน Thai 
Lion Air เท่ียวบินที ่SL300  

 ** มีเสริฟ SNACK บนเครือ่ง  ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง ** 
09.10น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวา

เมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอย NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE   วัดนาริตะซัน ชินโชจ ิ
เปนวัดพุทธเกาแก ขนาดใหญ ที่มีช่ือเสียงมากของเมืองนาริตะ สรางขึ้นในป 940 ตั้งอยู
ไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ีหลากหลายต้ังอยูในบริเวณที
กวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชั้นสไตล Tahoto มีชื่อวา Great Pagoda of 
Peace นอกจากน้ียังมีสวนญี่ปุ�น และสวนยุโรปอีกดวย อีกทั้ง บริเวณหนาวัดยังมี
รานคา และของกินทองถิ่น ใหทุกทานไดเลือกซื้อ และท่ีพลาดไมไดคือเมนู ขาวหนาปลา
ไหล   

 



 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ�ตปم�งยาง YAKINIKU OSHINO 
HAKKAI  โอชิโนะ ฮคัไค  บอน้ําธรรมชาติกับความเล่ือมใสศรัทธา ความเช่ือในภูเขา
ไฟศักดิ์สิทธ์ิฟูจิยามา กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีท่ี
ไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซบับริเวณท่ีลุมทําใหเกิดน้ําซึมขังขยายวงกวาง
กลายเปนบอขนาดยอมน้ําในบอแตละบอใสสะอาดจนเกิดสะทอนท่ีสวยงาม ตอมาในป 
ค.ศ. 1985 สถานท่ีแหงน้ีไดรบัการคัดเลือกเปน 1ใน100 อันดับแหลงน้ําจากธรรมชาติ 
ท่ีดีที่สุดของญี่ปุ�น ทานสามารถเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองตางๆ และสินคาเกษตรกรรมที่
ชาวบานนํามาขายระหวางทางได  ไมวาจะเปนผักภูเขาท่ีสดกรอบผลไมอบแหง ถั่ว มัน
ญี่ปุ�น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
                     GOTEMBA PREMIUM OUTLETS โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเล็ท   ศูนยรวม

สินคาแบรนดเนมท้ัง Street Brand และ Hi-End Brand ท่ียิ่งใหญ ใหทานไดอิสระช
อปปم�งอยางจุใจ เชน 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 KIDS เปนตน หลังจากน้ันเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น 
พักที่          FUJISAN RESORT HOTEL , FUJI หรือเทียบเทา  จากน้ัน อิสระใหทานไดผอน

คลายกับการแชนํ้าแร ออนเซ็นธรรมชาต ิซึง่ชาวญ่ีปุ�นมีความเช่ือวาหากไดแชน้ําแร
ออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง สวยงาม และชวยใหระบบ
การหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

  
 

DAY 3      ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑแผนดนิไหว – วัดอาซากุสะ– ช็อปปم�งชินจุก ุ- นาริตะ  
 
เชา     บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                     Mount Fuji นําทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือ ท่ีเรารูจักกันท่ัวไปในนามของ 

ภูเขาไฟฟูจ ิต้ังอยูระหวาง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาท่ีมีความสูงเหนือจาก
ระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจักไปทั่วโลกในเร่ืองความ
สวยงามท่ีธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของ
ประเทศญี่ปุ�น ทั้งยังเปนจุดมุงหมายของนักทองเท่ียวตางชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ�นใน



 

 

ตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในป พ.ศ. 2556 ที่ผานมา องคการยูเนสโก ไดประกาศใหภูเขาไฟฟู
จิ ไดรบัการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวฒันธรรมอีกดวย  

  นําทานเดินทางขึ้นสู ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไมขึ้น ในกรณีที่
อากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปด โดยเจาหนาท่ี ที่ดูแลทางข้ึนจะเปนผูพิจารณาและ
ตัดสินใจเทาน้ัน กรณีทีไ่มสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการชดเชยเงินคืนไม
วากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจายท้ังหมดในลักษณะของการเหมาจาย
เรียบรอยแลว) เมื่อถึงท่ีภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัวภูเขา
และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธ์ิ เย็นสบาย อิสระใหทุกทาน
ไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่ง
เปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย ทีบ่นภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 
น้ี ยังเปนท่ีต้ังของ ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เปนท่ีสักการะบูชาและอธิ
ฐานขอพร อีกทั้งยังเปนท่ีสําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเช่ือวารอบของฟูจิซังช้ัน 
5 น้ี ถกูเรียกวา “Tengu no niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปศาจท่ีมีจมูกแดงยื่น
ออกมา) โดยมีความเช่ือวาท่ีน่ีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และ ยังวากันวา ศาลเจาแหง
น้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีน้ําหนักกวา 
375 กิโลกรัม ตกอยูท่ีพ้ืนในสวน ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกัน
มากมาย เปนตน จึงเปนท่ีมาวาทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเปนสถานท่ีศักดิสิ์ทธ์ิท่ี

 
                ผูคนตางเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเคร่ืองรางของขลังกลับไปเปนฝากของเปนท่ีระลึก 



 

 

                     EXPERIENC EARTHQUAKE พิพิธภัณฑแผนดินไหว ท่ีจําลองเร่ืองราวของภูเขา
ไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเร่ืองราวตางๆ ที่
เกี่ยวกับการเกดิแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น เทคโนโลยี ววิัฒนาการ การ
วางแผนป�องกันตอภัยธรรมชาติที่ประเทศญีปุ่�นไมสามารถหลีกเล่ียงไดน้ี ใหทานอิสระ
เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
                     SENSOJI TEMPLE วัดอาซากุสะ  วัดที่ไดช่ือวาเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธ์ิ และไดรับ

ความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดษิฐานองคเจาแมกวนอิ
มทองคําท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึง่มักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความ
เปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวดัยังเปนท่ีต้ังของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในโลกดวยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุด
ของวัด ที่มช่ืีอวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแม
กวนอิมทองคํา มีชื่อวา ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเปนท่ีต้ังของรานคา 
ขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย เชน ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวง
กุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึก อิสระใหทานสามารถ
เดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงที่สุดในโลก แลนดมารก 

 

 
               แหงใหมของกรุงโตเกียว ที่ริมแมน้ําสุมิดะ “โตเกียว สกายทรี” 



 

 

                    SHINJUKU นําทานสู ยานชอปปم�งชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง
สินคามากมายและ เคร่ืองใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจติอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมสหรือ
สินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟช่ัน
สําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , SK II , 
SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 
 
คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
พักที่  TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   
 
 
DAY 4      ไซตามะ –ศาลเจาแหงความรัก– คาวาโกเอะ- กอนเก็นโดะ-  ออิอนมอลนาริตะ 
 



 

 

เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
                     KAWAGOEHIKAWA SHRINE ศาลเจาคาวาโกเอะฮิกาวะ ศาลเจาคาวาโกเอะฮิ

กาวะซ่ึงวากันวาสรางขึ้นมา ราว 1500 ปกอน แหงน้ีสักการะบูชาเทพเจาถึง 5 องค
ดวยกันประกอบดวย ซซุาโนโอะโนะมิโคโตะ, คุชิอินาดาฮิเมะโนะมิโคโตะ, อาชินัตสึจิโนะ
มิโคโตะ, เทนัตสึจิโนะมิโคโตะ และโอนามูจิโนะมิโคโตะเน่ืองจากเปนเทพเจาท่ีมีสามี-
ภรรยา 2 คูดวย คนญีปุ่�นจึงเช่ือกันวาเปน “เทพเจาแหงความรัก”, “เทพเจาแหง
ความสัมพันธระหวางสาม-ีภรรยา” และ “เทพเจาแหงความสัมพันธระหวางครอบครัว” 
มาต้ังแตในอดีต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                เมืองคาวาโกเอะ(KAWAGOE) คือเมืองเกาในสมัยเอโดะที่ยังคงอนุรักษบรรยากาศ

ความโบราณต้ังแตในอดีตใหคงอยูมาจนถึงปจจุบันจนไดรับฉายานารัก ๆ วาเปน ลิตเต้ิล
เอโดะ (Koedo) ท่ีอยูไมไกลจากโตเกียว โดยเมืองน้ีต้ังอยูในจังหวดัไซตามะที่มี
ระยะทางหางจากกรงุโตเกียวเพียงยี่สิบกวากโิลเมตรซึ่งใชเวลาเดินทางจากโตเกียวมายัง



 

 

ท่ีน่ีดวยรถไฟภายในเวลาเพียงครึ่งช่ัวโมง เมอืงลิตเต้ิลเอโดะแหงน้ีจึงเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวยอดฮิตอีกแหงหน่ึงท่ีท้ังชาวญี่ปุ�นและนักทองเท่ียวตางชาตินิยมเดินทางมา
ทองเท่ียวกันจากโตเกยีวสามารถเดินทางมาชมความสวยงามของสถาปตยกรรมเกา ๆ 
ของญี่ปุ�นในถนนบางสายของเมืองที่อนุรักษบานเรือนหรือหางรานเกาแกเอาไวเปนอยาง
ดีและนอกจากระยะทางท่ีใกลและบรรยากาศท่ีใชแลว เมืองน้ียังมช่ืีอเสียงเลื่องลือใน
เร่ืองของ ‘มันหวาน’ ทีม่ีรสชาติอรอย สามารถชิมขนมแสนอรอยชนิดตาง ๆ ที่แปรรปูมา
จากมันหวาน 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเที่ยว 
                GONGENDO สวนกอนเก็นโด   ท่ีต้ังอยูทางตะวันออกของจังหวัดไซตามะ สวนแหงน้ี

มีตนซากรุะพันธุโซเมโยชิโนะกวา 1,000 ตนทอดยาวเปนอุโมงประมาณ 1 กิโลเมตรท่ี
สวนแหงน้ีไมไดมีเพียงแคซากุระเทาน้ัน แตยังมีดอกไมอีกหลากชนิดใหเดินชมไดอีก
เชนกัน ที่ผลิบานในชวงเวลาเดียวกับดอกซากุระอีกดวย ทําใหเกิดทิวทัศนสดใสสวยงาม
จากสีของ 

                ***กรณีดอกไมไมบาน นําทานสักการะ พระใหญอุชิคุ ไดบตุสึ แหงเมืองอุชิค ุเปน
พระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญมาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยังไดรับการบันทึกจากกนิ
เนสบุควา เปนรูปปم�นพระพุทธรูปปางยืนท่ีหลอจากทองสัมฤทธ์ิมีความสูงที่สุดในโลก    
ภายในบริเวณวัดยงัยังสามารถเดินชมสวนดอกไม และสวนสัตวขนาดเล็กที่มีท้ังกระรอก, 
กระตาย  เปนตน***   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
                ดอกไมทีตั่ดกันอยางชมพูของดอกซากุระ เปนอีหน่ึงสถานท่ีนาสนใจเดินทางไปชมความ

งามของดอกซากุระ 
                AEON MALL NARITA อิออน นาริตะ มอลล เปนหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมู

นักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากต้ังอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายใน
ตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 รานจําหนาย
สินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียงัมรีานเส้ือผาแฟช่ัน
มากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games 
arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษีสินคา
สําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ สวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมายจําหนายอาหาร
หลายประเภท รานกาแฟ และศูนยอาหาร ถดัไปจากหางสรรพสินคายังมีโรงภาพยนตร 
Humax Cinema เปดใหบริการไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก      
  

 
 
คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
พักที่  TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   

 

DAY 5      สนามบนินาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)  



 

 

 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
08.00น.     นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ินาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น 
11.00น.     ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai 

Lion Air เท่ียวบินที ่SL 301   
 ** มีเสริฟ SNACK บนเคร่ือง  ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง ** 
16.45น.     เดินทางถงึ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
   

 ****************************************************************** 
 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบนิ
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน12
ป) อตัราเด็ก ทาน

ละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตรา หองละ 

ไมใชตั๋ว 
เครื่องบินอัตรา 

ทานละ 

วันเดินทางเดอืน มีนาคม –เมษายน 63 



 

 

20 – 24 มีนาคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 16,900 

21 – 25 มีนาคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 16,900 

22 – 26 มีนาคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 

23 – 27 มีนาคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 

24 – 28 มีนาคม 63 24,999 24,999 24,999 7,500 16,900 

25 – 29 มีนาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

26 – 30 มีนาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

27 – 31 มีนาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 
63 

25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 
63 

25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

30 มี.ค. – 03 เม.ย. 
63 

25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

31 มี.ค. – 04 เม.ย. 
63 

25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

01 – 05 เมษายน 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

02 – 06 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

03 – 07 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

04 – 08 เมษา 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

05 – 09 เมษา 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

06 – 10 เมษา 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

 



 

 

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 
2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** 
(ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน) 
 
** ทางบริษัทไมมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งส้ินกอนออกเดินทางที่สนามบิน ** 
 
** ทานทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญี่ปุ�น 

ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง ** 
 
** อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ โดยลูกคาตองเดินทาง

ทองเที่ยวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หามแยกออกเพ่ือเดินทางทองเท่ียวดวยตนเอง
เด็ดขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารย่ืนวีซา 1,500 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 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.  

     (ไมจํากดัจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของ
สายการบิน) ** 

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

งานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม 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) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน 
ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจ
เปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
 
 
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 

บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2
วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถงึวา กรณีที่มคิีวรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวน
สิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
            ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 

ของคาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการ

ท่ีชําระแลว 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่

ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบรษิัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัว
เคร่ืองบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

             ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวา
กรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

    กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสาร
เรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ี
เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละ
คณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

    กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกดิขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้แรก 
ตามจํานวนคร้ังที่เปลีย่นแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 
เง่ือนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตาม
ความประสงคตอไป  



 

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัว
รถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควร
จองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สาย
การบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่ง
สําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบนิเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดย
ในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร 
เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจาย
เพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 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 สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควร
เผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวงัในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคือง
ตาได 

      ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดกูาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมคีาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

    เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัท
ตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบรกิาร
บางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง 
สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทได
ทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 



 

 

      กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว
ไมวาสวนใดสวนหน่ึงหากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

                (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มี
หนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสัน
ของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ี
ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดงัน้ันกรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือ
เดินทางฉบับใหม โดยใชฉบบัเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาท่ีบริษัทเร็ว
ท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัท
เรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย 
แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึง่โดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออก
กอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึน้อยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละ
คณะ 

 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 

 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 

 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


