
 

 

รหัสทัวร GS25 2000212 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิเท็น มัตสึดะ SAKURA…SNOWPINK 5D 3N (XJ) 
ปราสาทโอดาวาระ – เทศกาลซากุระมัสสึดะ - ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิทธภณัฑแผนดินไหว  –  วดัอา
ซากุสะ – ชินจกุุ - ทัวรดิสนียแลนด - วัดนารติะ – อิออน มอลล นาริตะ   

 



 

 

บินดวยสายการบิน แอรเอเชียเอ็กซ (XJ) : ขึ้นเคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
**เปลี่ยนแปลงเวลาไฟทบิน** 
 

XJ602 DMK(กรุงเทพ) – NRT (นาริตะ) 02.30 - 10.45 
XJ603 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 14.25 - 19.55 

 
**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถอืข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 

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

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน 
Thai Air Asia X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง               

                ขอควรทราบ : ประเทศญีปุ่�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
เจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง  

 
DAY 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – ปราสาทโอดาวาระ – เทศกาล

ซากุระมัสสึดะ   
 
02.30น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ินาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน 

Thai Air Asia X เที่ยวบินที ่XJ 602     ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง**          



 

 

 
 
10.45น.    เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญี่ปุ�น (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวา

เมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรบั
สัมภาระเรียบรอย  

               ODAWARA ปราสาทโอดาวะระ นาจะเปนปราสาทที่อยูในสภาพสมบูรณสวยงาม ท่ี
อยูใกลกับเมืองหลวงโตเกียวมากที่สุด โดยมีสวนตางๆของปราสาทอยูคอนขางจะ
ครบ เชน หอคอบปราสาท กําแพง ประตูและอาคารตางๆ โดยภายในจะจัดเปนพิพิธ
ภัณทประวัติศาสตรเกีย่วกับปราสาทแหงน้ีที่จัดไดคอนขางนาสนใจ เชน ชุดเกราะ
ซามูไร อาวุธ และขาวของเครื่องใชโบราณตางๆปราสาทโอดาวะระ อีกไฮไลทสําคัญ
ของปราสาทโอดาวะระ(Odawara Castle)คือสวนที่อยูรอบๆปราสาทที่มีคูน้ําและ
สะพานสีแดง พอถึงฤดูใบไมผลิท่ีดอกซากุระบาน จะกลายเปนจุดชมซากุระที่สวยงาม
อีกจุดที่เปนท่ีนิยมของนักทองเที่ยว 

เท่ียง     อิสระม้ือเท่ียง เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 
 

 



 

 

                MATSUDA SAKURA FESTIVAL เทศกาลซากุระมัสสึดะเปนเทศกาลชม
ซากุระท่ีมีช่ือเสียงแหงหน่ึงในญี่ปุ�น โดยเทศกาลชมซากุระท่ีน่ีจะจัดที ่สวนสาธารณะ 
Nishihirahata บนเนินเขาเมืองมัตสึดะ ซึ่งเปนสถานท่ีแรกๆ ในญี่ปุ�นท่ีซากุระเร่ิม
บาน ท่ัวท้ังเนินเขาจะกลายเปนสีชมพูจากดอกซากุระกวา 260 ตน ซึ่งเปนซากรุะ 2 
สายพันธุ ก็คือ โคซุซากุระ และคาวาซุซากรุะ และนอกจากน้ียังมีแปลงดอกนาโนะฮา
นะสีเหลืองสดใสอยูใกลๆ กันอีกดวยถือเปนอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเท่ียว
ใหความสนใจ ***กรณีหมดฤดูกาลเทศกาลซากุระ นาํทุกทาน ช็อปปم�ง โกเท็มบะ  
เอาทเล็ท ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมทั้ง Street Brand และ Hi-End Brand 
ที่ย่ิงใหญ ใหทานไดอสิระชอปปم�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 
KIDSเปนตน*** 

 

  



 

 

                     **พีเรียด 20-27 มีนาคม ขอพาทุกทานชมความสวยงามซากุระที่สวนอุเอโนะ 
เนื่องจากหมดเทศกาลซากุระมัสสึดะ ที่สวน สาธารณะอุเอโนะ เทศกาลชม
ซากุระ ผูคนมากมายตางพากันมาที่ อุเอโนะอนชิโคเอ็น หรือ สวนสาธารณะอุเอ
โนะ ท่ีคนไทยคุนเคยกันนั่นเอง ทีน่ี่มีซากุระหลายพันธุ เชน โซเมอิโยชิโนะ และ
ยามะซากุระ เปนอีกหนึ่งสถานที่ที่มีทางเดินกลางสวนที่ลอมรอบไปดวยซากุระ
กวา 1200 ตน !!! เวลาลมพัดจะไดสัมผัส กลีบซากุระจะปลิวตามลม เปนวิวที่
สวยงาม อยากใหทุกคนไดสัมผัสในการเดินทางสักคร้ัง** 

 

 
 
คํ่า     บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น 
พักที ่ FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเทา   
               จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชา 
               ญี่ปุ�นมีความเช่ือวาหากไดแชน้ําแรออนเซ็น ธรรมชาตินี้แลว จะทําใหผิวพรร

เปลงปลั่ง สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 



 

 

 
 
DAY 3        ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิทธภัณฑแผนดินไหว – วัดอาซากุสะ  – ชินจุกุ   
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                FUJITEN SKI นําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น 

ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเล่ือนไดตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหงน้ีที่
ซึ่งเปนสวนสนุกขนาดใหญ มกีิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เปนลานสกีที่
มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเปนภูเขาไฟฟูจิทีส่วยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน 
ทานท่ีสนใจจะเชาอุปกรณเคร่ืองเลนสามารถติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา ราคาน้ีไม
รวมคาเชาอุปกรณเครือ่งเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝก ประมาณ 5000 เยน (ลาน
สกีจะเปดใหบรกิารหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)  

      (หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเขาไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย  บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน คาวาฟูจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ ช้ันที่ 5ชมความ
สวยงามของภูเขาไฟฟูจิแทน) 

  



 

 

 
 
                EXPERIENCE EARTHQUAKE นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว ท่ี

จําลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เหตุการณเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น 
เทคโนโลยี วิวฒันาการ การวางแผนป�องกันตอภัยธรรมชาติท่ีประเทศญี่ปุ�นไม
สามารถหลีกเล่ียงไดนี้ ใหทานอิสระเลอืกซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
                     ASAKUSA TEMPLE นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ วัดที่

ไดชื่อวาเปนวัดท่ีมีความศักด์ิสิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงใน 
กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวน  อิมทองคําที่ศักด์ิสิทธิ์ ขนาด 5.5 
เซนติเมตร ซึ่งมกัจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป 
ประกอบกับภายในวดัยังเปนท่ีต้ังของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความ
สูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาทีอ่ยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีชื่อวา 
“ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา 
มีชื่อวา ถนนนากามิเซะ ซึ่งเปนท่ีต้ังของรานคา ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ 
มากมาย เชน ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานได
เลือกซือ้เปนของฝากของท่ีระลึก อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกบัหอคอยท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกยีว ท่ีริมแมน้ําสุมิดะ โตเกียว สกายทรี 

FUJITEN SKI 



 

 

 
 
                SHINJUKU นําทานสู ยานชอปปم�งชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอป

ปم�งสินคามากมายและ เคร่ืองใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส
หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผา
แฟช่ันสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , 
SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 



 

 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
พักที ่ TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   
 
DAY 4      อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวรดิสนียแลนด  
 
เชา           บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
                อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเที่ยวอ่ืน ๆ โดยมีไกด

คอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาท ิ
 

 
 
-  ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ที่สรางขึ้นเพ่ืออุทิศและเปนท่ีสถิตยวิญญาณของ

องคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเปนจักรพรรดิท่ีมีความสําคัญกบัประเทศญี่ปุ�นยคุ
ปจจุบันเปนอยางยิ่ง และไดรับความเคารพจากชาวญีปุ่�นยุคปจจุบันมากท่ีสุด   



 

 

 
 
-  ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเส้ือผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุ�น หากคุณคือคนทีก่ําลัง

มองหาซ้ือเส้ือผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซื้อเส้ือผาแนว Cost Play ทานยัง
สามารถหาไดจากท่ีน่ีอีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญี่ปุ�นแตงตัวแบบแปลกๆ ก็
สามารถมาดูไดทีน่ี่ได จะมีวัยรุนญี่ปุ�นนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบ
รนดเนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว ทานยังไดชอปปم�งสินคาแบรนดดังระดับ
โลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก 
ONITSUKA TIGER ที่ตองการหารองเทาแบบตนฉบบั MADE IN JAPAN ท่ี 
SHOP น้ีมีแบบใหเลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีรานขายตุกตา KITTY 
DORAENMON หรือตุกตา LINE สุดแสนนารักไวคอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังม ี
SHOP ใหญของ กระเป�าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME 
DES GARCONS อีกดวย  

 



 

 

 
 
-  ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟช่ันวัยรุนในโตเกยีวหามุมถกูใจถายภาพคูไวเปนที่ระลึกกบั “ฮาจิโกะ” 

รูปปم�นสุนัขแสนรูท่ีกลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่น
สไตลโตเกียวทีตึ่ก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา กระเป�า รองเทา เครือ่งประดับและ
แฟช่ันช้ันนําของญี่ปุ�นในฤดูตางๆอ่ืนๆมากมาย  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเท่ียว 
 

 



 

 

                หรือหากทานใดมีความประสงคจะ เลือกซื้อดิสนียแลนดเพิ่มทานละ 2,700.- 
บาท (ไมรวมคาเดินทาง) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุ�นซ่ึง
เปนดิสนียแลนดแหงแรกท่ีสรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในป พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับ
เครื่องเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลน
เครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคา
ริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกบั
บานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลก
ใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมติิThe Invention of the Year ใหทาน
ไดสนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยัง
จะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มกิกี้เมาส มินน่ีเมาส พรอมผอง
เพ่ือนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซ้ือของท่ีระลึกนารักในดสินียแลนด 

 
การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว 

 
แผนที่การเดินทาง      

  Ueno  Nippori  Airrport   

นาท ี  41  36   

Keisei 
Skyliner 

         
 Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa Tokyo    

นาท ี 97 92 84 80 67  

Narita 
Express 

N'EX 
         
 Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa    

นาท ี 125+ 120+ 110+ 95+ 85+  

Airport 
Limousine 

Bus 
         
 Tokyo Area       

นาท ี 90+      Taxi 



 

 

1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต
เน่ืองดวยจะตองเร่ิมต้ัง แต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชาระหวาง 6.00 
- 9.00 น เปนชวงที่มลีูกคาใชบริการไปสนามบิน เปนจํานวนมากซึง่อาจจะทําใหข้ึนรถ
บัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางท้ังหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะ
เพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยคาตั๋วจะอยูที่เที่ยวละ 
2,470 เยน/ทาน โดยเวลาที่ใหบริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะนัน้กอนเดินทางกลับ
ควรเช็คเที่ยวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง     
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปน
รถไฟที่ราคาคอนขางสูงนิดนึงแตต๋ัวรถไฟจะเปนแบบระบุที่น่ังบนรถไฟไดเลยโดยไมตอง
กลัววาข้ึนไปแลวเราจะไมมีที่น่ังเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหารขายบนรถไฟโดย
คาตั๋วรถไฟจะอยูที่ราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาท่ีรถไฟใหบริการต้ังแตเวลา 
7.44-19.42 น เพราะฉะน้ันกอนเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทายวาหมดตอนกีโ่มง
   
4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถบัสน้ี
จะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเที่ยวโดยจะใช
ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เที่ยว เวลาที่
ใหบริการ 5.55-17.30 น ถาเด็กอายุตํากวา 12 จะเสียคร่ึงราคา    
5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่น้ีคาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมท่ีพักยานนาริตะจะอยูที่
ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไมรวมคาทางดวน)          

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
พักที ่      TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY5    วัดนาริตะ – อิออน มอลล นาริตะ  - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)   
 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

 
 

NARITASAN TEMPLE นําทุกทานสู วัดนาริตะซัน ชินโชจิ เปนวัดพุทธเกาแก 
ขนาดใหญ ที่มีช่ือเสียงมากของเมืองนาร ิตะ สรางข้ึนในป 940 ต้ังอยูไมไกลจาก
สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวดัมีอาคารที่หลากหลายต้ังอยูในบริเวณ ที
กวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ช้ันสไตล Tahoto มีช่ือวา Great Pagoda 
of Peace นอกจากน้ียังมีสวนญีปุ่�นและสวนยุโรปอีกดวย 
 

 



 

 

            AEON NARITA MALL นําทานเดินทางสู อิออน นาริตะ มอลล เปนหางสรรพสินคา
ท่ีนิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกบัสนามบินนานาชาตินาริ
ตะ ภายในตกแตงในรปูแบบท่ีทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 
รานจําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมรีาน
เส้ือผาแฟช่ันมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom 
games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน ซึง่บางรานไมตองเสีย
ภาษีสินคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาต ิสวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมาย
จําหนายอาหารหลายประเภท รานกาแฟ และศูนยอาหาร ถัดไปจากหางสรรพสินคา
ยังมีโรงภาพยนตร Humax Cinema เปดใหบริการ 

11.00น.     นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ�น 
14.25น.     ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน 

Thai Air Asia X เที่ยวบินที ่XJ 603       ** ไมมบีริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

19.55น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

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

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื 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 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตรา หองละ

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบินอัตรา 

ทานละ 

เดินทาง เดือน มกราคม – มีนาคม 2562 
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 
01 – 05 กุมภาพันธ 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 
03 – 07 กุมภาพันธ 63 21,999 21,999 21,999 7,500 16,900 
04 – 08 กุมภาพันธ 63 21,999 21,999 21,999 7,500 16,900 
05 – 09 กุมภาพันธ 63 26,999 26,999 26,999 7,500 19,900 
06 – 10 กุมภาพันธ 63 26,999 26,999 26,999 7,500 19,900 
07 – 11 กุมภาพันธ 63 26,999 26,999 26,999 7,500 19,900 
08 – 12 กมุภาพันธ 63 21,999 21,999 21,999 7,500 16,900 
09 – 13 กุมภาพันธ 63 21,999 21,999 21,999 7,500 16,900 
10 – 14 กุมภาพันธ 63 21,999 21,999 21,999 7,500 16,900 
12 – 16 กุมภาพันธ 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 
13 – 17 กุมภาพันธ 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 
14 – 18 กุมภาพันธ 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 
15 – 19 กุมภาพันธ 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 
17 – 21 กุมภาพันธ 63 20,999 20,999 20,999 7,500 16,900 
18 – 22 กุมภาพันธ 63 21,999 21,999 21,999 7,500 16,900 
19 – 23 กุมภาพันธ 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 
20 – 24 กุมภาพันธ 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 
21 – 25 กุมภาพันธ 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 
22 – 26 กุมภาพันธ 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 
25 – 29 กุมภาพันธ 63 21,999 21,999 21,999 7,500 16,900 
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 



 

 

20 – 24 มีนาคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 
21 – 25 มีนาคม 63 22,999 22,999 22,999 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 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 
25 – 29 มีนาคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 
26 – 30 มีนาคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 
27 – 31 มีนาคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 
 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรม
เนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 
2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและ
ความพงึพอใจของทาน โดยสวนนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุก
ทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** 
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน) 
 
** ทานทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ
ญี่ปุ�น ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง ** 
 
** อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวที่ถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ โดยลูกคาตองเดินทาง
ทองเท่ียวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หามแยกออกเพ่ือเดินทางทองเท่ียวดวยตนเองเด็ดขาด 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารย่ืนวีซา 1,500 บาท 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้ รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษี  สนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 
โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามทีต่ามที่ตารางอัตราคาบริการ
ระบ ุ

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระ ลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) 
และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากดัจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาที่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบ ุ(ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการนี้ ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองดืม่ 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

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



 

 

กลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณพิีเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุของเคร่ืองบนิแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงไดอยู
ท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

เงื่อนไขการจอง 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 ทาน
จําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถงึวา กรณีท่ีมคิีวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไป
ตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

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



 

 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสาํรองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนคร้ังที่เปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

 
เงื่อนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่ม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตร



 

 

โดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมี
การปรับเปลีย่นไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล 
สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตอง
มาถึงสนามบนิเพื่อเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนนี้หากเกิดความ
เสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจรงิท่ีเกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครวั (หลายทาน) กรณุาแจงรายนามคูนอน
กับเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบรษัิทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนั
กลับ  



 

 

 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู
ใหบริการจะตองหวังสนิน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกต ิจึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจาย
ในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ
คาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารดุ กรณุา



 

 

ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพือ่ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัว
เครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกนั
ใหมากท่ีสุด  

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัท
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจรงิ กรณี
ทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  



 

 

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 
 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


