
 

 

รหัสทัวร GS25 2000038 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิเทน TOKYO  SNOW ANGEL 5D 3N (SL) 
โตเกียว (นาริตะ) –  วดัอาซากุสะ –  โออิโนะ ฮัคไค – โกเท็มบะ เอาทเล็ท - ลานสกี ฟูจิเท็น -
พิพิธภัณฑแผนดินไหว – หมูบานอิยาชิโน ซาโตะ –  ชินจกูุ - ดิสนียแลนด 

 
บินดวยสายการบิน ไทยไลออนแอร (SL) : ขึ้นเคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง(DMK) 



 

 

 
** รายการน้ีราคาโปรโมช่ัน ขออนุญาติเก็บทิป 2,000 บาท **  
 

SL 300 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ) 01.00 – 09.10 
SL301 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 11.00 – 16.45 

 
**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 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 จะมีโทษปรับและจบั ท้ังน้ีขึ้นอยูกบัดุลพินิจของ
เจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง  

 
 
 
 
 
 

DAY 2       กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) –  วัดอาซากุสะ –  โออิโนะ ฮคัไค  



 

 

                 – โกเท็มบะ เอาทเล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตขาปยัูกษไมอั้น !!และอาบนํ้าแร ออน
เซ็น !!) 

 
01.00น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ินาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน Thai 

Lion Air เท่ียวบินที ่SL300 ** มีเสริฟ SNACK บนเคร่ือง เครือ่งลําใหญ ใชเวลาบิน
ประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

09.10น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวา
เมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรบั
สัมภาระเรียบรอย  

                    ASAKUSA TEMPLE  นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ  วดัที่
ไดช่ือวาเปนวัดท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ 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) ซึ่งเปนท่ีต้ังของรานคา ขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ 
มากมาย เชน ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานได
เลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึก อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกบัหอคอยท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกยีว ที่ริมแมน้ําสุมิดะ โตเกียว สกายทรี 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ�ตปم�งยาง YAKINIKU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            OSHINO HAKKAI  โอชิโนะ ฮคัไค บอน้ําธรรมชาติกบัความเล่ือมใสศรัทธา ความ

เช่ือในภูเขาไฟศักด์ิสิทธ์ิฟูจิยามา กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะ ของบน
ภูเขาไฟฟูจีท่ีไหลซึม ลึกลงพ้ืนพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณท่ีลุมทําใหเกินน้ําซึมขังขยาย
วงกวางกลายเปนบอขนาดยอมน้ําในบอแตละบอใสสะอาดจนเกิดสะทอนท่ีสวยงาม 
ตอมาในป ค.ศ. 1985 สถานท่ีแหงน้ีไดรับการคัดเลือกเปน 1ใน100 อันดับแหลงน้ํา 
จากธรรมชาติ ท่ีดีที่สุดของญี่ปุ�น ทานสามารถเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองตางๆ และสินคา
เกษตรกรรมที่ชาวบานนํามาขายระหวางทางได  ไมวาจะเปนผักภูเขาท่ีสดกรอบผลไม
อบแหง ถั่ว มันญีปุ่�น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 



 

 

           Gotemba Premium Outlets โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเล็ท ศูนยรวมสินคาแบ
รนดเนมทั้ง Street Brand และ Hi-End Brand ท่ียิ่งใหญ ใหทานไดอิสระชอปปم�ง
อยางจุใจ 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 

 

 
 
 คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น 
พักที ่  FUJISAN GARDEN  HOTEL หรือเทียบเทา   

จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ�นมี
ความเช่ือวาหากไดแชน้ําแรออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง 
สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 



 

 

  

 
DAY 3      ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑแผนดินไหว – หมูบานอิยาชิโน ซาโตะ –  ชินจูกุ 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

                FUJITEN SKI นําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น 
ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเลือ่นไดตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหงน้ีท่ีซึ่ง
เปนสวนสนุกขนาดใหญ มกีิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เปนลานสกีที่มี



 

 

ช่ือเสียงและมีฉากหลังเปนภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน 
ทานท่ีสนใจจะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา ราคาน้ีไมรวมคา
เชาอุปกรณเครื่องเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปด
ใหบริการหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)  

  (หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ลานสกีเขาไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย  บรษิัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทัวรเปน คาวาฟูจิโกะ สถานีท่ี 22 (RETRO BUS) เปน
จุดที่ชมภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามที่สุดในชวงฤดูหนาว) 

                     EXPERIENCE EARTHQUAKE นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดนิไหว ท่ีจําลอง
เร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ
เร่ืองราวตางๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญีปุ่�น เทคโนโลยี 
วิวัฒนาการ การวางแผนป�องกันตอภัยธรรมชาติที่ประเทศญีปุ่�นไมสามารถหลีกเล่ียงไดน้ี 
ใหทานอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 
เท่ียง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 



 

 

                 IYASHI NO SATO VILLAGE  หมูบานอิยาชิโน ซาโตะ ต้ังอยูในพ้ืนท่ีท่ีเคยเปน
หมูบานเกษตรกรรมบนชายฝم�งทศิตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึ่งถกู
พายุไตฝุ�นพัดถลมในป 1966 จนกระท้ังตอมาอีก 40 ปไดรับการบูรณะขึ้นใหมใหเปน
แบบด้ังเดิม และเปดเปนพิพิธภัณฑกลางแจงใหประชาชนไดเขาชมศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ลองและซื้อสินคาหัตถกรรมแบบด้ังเดิมภายในหมูบาน ประกอบดวยบานกวา 
20 หลังคาเรือน ที่ไดรับการดัดแปลงใหเปนรานคา รานอาหาร พิพิธภัณฑ และแกลเลอ
ร่ี ซึ่งแตละหลังก็จะมีความเช่ียวชาญในงานฝมือด้ังเดิมทีต่างกัน เชน เครื่องปم�นดินเผา 
ธูป และผาทอ หรืออาจเขารวมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถานชารโคล และบะหมี่โซบะ
ดวยตนเอง  สวนของพิพิธภัณฑในบาน ไดแก บานวาตานาเบะ(Watanabe House)ท่ี
จัดแสดงเกี่ยวกบัชีวติประจําวันของเกษตรกรท่ีเคยใชชีวิตอยูในแถบน้ี พิพิธภัณฑการกัด
เซาะและการควบคมุตะกอน(Erosion and Sediment Control Museum) ท่ี
อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดดินถลมท่ีทําลายหมูบาน และเทคนิคการใชป�องกันภัยพิบัติ
บานท่ีเหลือจะเปนอารตแกลเลอร่ี แสดงงานศิลปะทองถิ่น รานผลิต และสตูดิโอถายภาพ
บุคคล ซึ่งนักทองเท่ียวจะไดลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถายภาพเปนท่ี
ระลึก(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากน้ียงัมีรานอาหารต้ังอยูรอบๆหมูบานอีกดวย (**
รายการน้ีไมรวมคาเชาชุดกโิมโน**) 

 



 

 

 
 

               SHINJUKU ยานชอปปم�งชินจกุ ุใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคา
มากมายและ เครื่องใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเลนเกมส หรือสินคาท่ี
จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน 
เคร่ืองสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
ที่พัก   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเทา   

 
DAY 4       อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อของที่ดิสนียแลนด 
 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดคอย
ใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ 



 

 

-  ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรางขึ้นเพ่ืออุทิศและเปนที่สถิตย
วิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจ ิซึ่งเปนจักรพรรดิท่ีมคีวามสําคัญกับประเทศ
ญี่ปุ�นยุคปจจุบันเปนอยางยิ่ง และไดรับความเคารพจากชาวญีปุ่�นยคุปจจุบันมากที่สุด   
-  ยานฮาราจูก ุแหลงรวมเส้ือผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุ�น หากคุณคือคน
ท่ีกําลังมองหาซ้ือเส้ือผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซื้อเส้ือผาแนว Cost Play ทานยัง
สามารถหาไดจากที่น่ีอีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญี่ปุ�นแตงตัวแบบแปลกๆ ก็
สามารถมาดูไดที่น่ีได จะมีวัยรุนญี่ปุ�นนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด
เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว ทานยังไดชอปปم�งสินคาแบรนดดังระดบัโลก อาทิ 
CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA 
TIGER ท่ีตองการหารองเทาแบบตนฉบับ MADE IN JAPAN ท่ี SHOP น้ีมีแบบให
เลือกสรรมากมาย อีกท้ังยังมีรานขายตุกตา KITTY DORAENMON หรือตุกตา LINE 
สุดแสนนารักไวคอยเอาใจคุณหนู อีกท้ังยังม ีSHOP ใหญของ กระเป�าสุดฮิต BAO 
BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกดวย  
-  ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟช่ันวัยรุนในโตเกยีวหามุมถกูใจถายภาพคูไวเปนท่ีระลึกกบั 
“ฮาจิโกะ” รูปปم�นสุนัขแสนรูที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาวโตเกียว อัพเดท
แฟช่ันสไตลโตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา กระเป�า รองเทา เคร่ืองประดบัและ
แฟช่ันชั้นนําของญี่ปุ�นในฤดูตางๆอ่ืนๆมากมาย  
- Shisui Premium Outlets อยูใกลกับสนามบินนาริตะ เปดใหบริการทุกวัน 
มีแบรนดชั้นนําของญีปุ่�นและแบรนดตางประเทศใหเลือกสรรมากมายกวา 120 รานคา
เชน 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 
สามารถชอปไดตั้งแตเวลา 10:00 - 20:00น. ชอปปم�งอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมท่ี
แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นโกอินเตอรมากมาย 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเที่ยว 



 

 

หรือหากทานใดมีความประสงคจะ เลือกซ้ือดิสนียแลนดเพ่ิมทานละ 2,700.- บาท 
(ไมรวมคาเดินทาง) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุ�นซึง่เปนดิสนีย
แลนดแหงแรกท่ีสรางนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรางขึ้นในป พ.ศ. 2526 จากการ
ถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด 
(ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลนเครื่องเลนตัวใหมจาก
ภาพยนตรการตูนเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัด
จากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกบับานผีสิงใน Haunted 
Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชม
ภาพยนตรสามมิติThe Invention of the Year ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการ
จับจายเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตวัการตูนเอก
จากวอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส มินน่ีเมาส พรอมผองเพ่ือนการตูนอีกมากมายสนุกกับ
การจับจายซ้ือของที่ระลึกนารักในดิสนียแลนด 
 
 
 
 
 
 
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 

          



 

 

 
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบรกิารฟรีของทางโรงแรม 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.โดยคาต๋ัวจะอยูท่ีเท่ียวละ 
2,470 เยน/ทาน โดยเวลาท่ีใหบริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะน้ันกอนเดินทางกลับ
ควรเช็คเท่ียวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง     
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปน
รถไฟท่ีราคาคอนขางสูงนิดนึงแตต๋ัวรถไฟจะเปนแบบระบุที่น่ังบนรถไฟไดเลยโดยไมตอง
กลัววาข้ึนไปแลวเราจะไมมีท่ีน่ังเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหารขายบนรถไฟโดย
คาต๋ัวรถไฟจะอยูท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาท่ีรถไฟใหบริการต้ังแตเวลา 
7.44-19.42 น เพราะฉะน้ันกอนเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทายวาหมดตอนกีโ่มง 
  
4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถบัสน้ี
จะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเท่ียวโดยจะใช
ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เท่ียว เวลาท่ี
ใหบริการ 5.55-17.30 น ถาเด็กอายุตํากวา 12 จะเสียคร่ึงราคา    

 Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa     

นาท ี 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   
Airport Limousine 
Bus 

          
 Tokyo Area        
นาท ี 90+           Taxi 



 

 

5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่น้ีคาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมท่ีพักยานนาริตะจะอยูท่ี
ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไมรวมคาทางดวน)           
  

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
ที่พัก   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 บนเครื่อง มีจอทุกที่น่ังดูหนัง/ฟงเพลง ใชเวลาบินประมาณ 6  

ช่ัวโมง ** 
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 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตราหองละ 

ไมใชต๋ัว 
เครื่องบิน

อัตรา 



 

 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป)อัตราเด็ก 

ทานละ 

(เด็กอายุไมเกิน
12 ป) อัตราเด็ก

ทานละ 

ทานละ 

วันเดินทางเดือน มกราคม  2563 
03 – 07 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
04 – 08 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
07 – 11 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
08 – 12 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
09 – 13 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
10 – 14 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
11 – 15 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
12 – 16 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
13 – 17 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
14 – 18 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
15 – 19 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
17 – 21 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
18 – 22 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
19 – 23 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
20 – 24 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
23 – 27 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
24 – 28 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
26 – 30 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
27 – 31 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
28 ม.ค. – 01 ก.พ.63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
29 ม.ค. – 02 ก.พ63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 



 

 

30 ม.ค. – 03 ก.พ63 19,999 19,999 19,999 7,500 12,900 
 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
2,000 บาท ตอ ทรปิ ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน) 
 
** ทานทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญี่ปุ�น 
ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  
อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ โดยลูกคาตองเดินทาง
ทองเที่ยวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หามแยกออกเพ่ือเดินทางทองเท่ียวดวยตนเองเด็ดขาด ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเก็บคาธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารย่ืนวีซา 1,500 บาท 
 
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม
วาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเครื่องบิน 
ตามที่ตามท่ีตาราง 
  อัตราคาบรกิารระบุ 



 

 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Thai Lion Air ให
โหลดกระเป�าสัมภาระ   
  ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไม
เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด 
  จํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการ
บิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา  
   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 
   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 
   กรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คา

ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 2,000 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลบั 



 

 

(Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ี
สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท 

และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตวัอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอน
เวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยงัไมไดรบัยอดเงินตามเวลาท่ี
กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขา
มาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีทีม่ีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ 
เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 



 

 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระ
แลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่ชําระ
มาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพัก 
ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง
นอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวา
สวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
หักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวน
ครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 
เง่ือนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 

คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครัง้ ท้ังน้ี กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 



 

 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัท
ประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 
หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 



 

 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแต
ละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ี
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดงัน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบบัเกาไปอางอิง และ 



 

 

ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถ
เปล่ียนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและขั้นตอนของ
แตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลกูคาเดินทางดวยกนั กรุณา
เช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกนั หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมตดิกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นกอน
วันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของ
ไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 



 

 

**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข
ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 
 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


