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บนิด้วยสายการบิน THAI LION AIR (SL) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง(DMK) 
SL300 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ) 01.00 – 09.10 

SL301 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 11.00 – 16.45 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

DAY 1 

 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   
22.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 8 สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อ านวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 ขอ้ควรทราบ : ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษปรับและจบั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง  

 

 

 



 

 

DAY 2                       
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกยีว (นาริตะ) – วดัอาซากสุะ – โอชิโน๊ะฮัคไค –  
โกเท็มบะ เอาท์เลท็  (พเิศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น !! และ อาบน ้าแร่ ออนเซ็น 
!!)     

 

01.00น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL300  
 ** มีเสริฟ SNACK บนเคร่ือง  ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

09.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงั
ผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย  



 

 

SENSOJI TEMPLE วัดอาซากุสะ  วดัท่ีไดช่ื้อว่าเป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่ง

หน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมา
กราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยู่ดา้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีช่ือว่า “ประตูฟ้าค า
รณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีช่ือว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) 

ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ ขายของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ี
ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก อิสระใหท้่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยท่ีสูงท่ีสุด
ในโลก แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ท่ีริมแม่น ้าสุมิดะ “โตเกียว สกายทรี” 

 

 



 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง YAKINIKU   

OSHINO HAKKAI  โอชิโนะ ฮัคไค  บ่อน ้ าธรรมชาติกบัความเล่ือมใสศรัทธา ความเช่ือในภูเขาไฟศกัด์ิสิทธ์ิฟูจิยาม่า 
กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีท่ีไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบติัการซึมซับบริเวณท่ี
ลุ่มท าให้เกิดน ้ าซึมขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน ้ าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะทอ้นท่ีสวยงาม 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานท่ีแห่งน้ีไดรั้บการคดัเลือกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหล่งน ้ าจากธรรมชาติ ท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่ น 
ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองต่างๆ และสินคา้เกษตรกรรมท่ีชาวบา้นน ามาขายระหวา่งทางได ้ ไม่วา่จะเป็นผกั
ภูเขาท่ีสดกรอบผลไมอ้บแหง้ ถัว่ มนัญ่ีปุ่ น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

 



 

 

GOTEMBA PREMIUM OUTLETS โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท   ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมทั้ง Street 

Brand และ Hi-End Brand ท่ียิ่งใหญ่ ให้ท่านไดอิ้สระช้อปป้ิงอย่างจุใจ เช่น 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 KIDSเป็นตน้ 

               หลงัจากนั้นเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

พกัที่       FUJISAN RESORT HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า   
จากนั้น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าหากได้แช่น ้าแร่ออนเซ็น 

ธรรมชาตินีแ้ล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

   

 

 



 

 

DAY 3                     

ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 - พพิธิภณัฑ์แผ่นดินไหว – ช็อปป้ิงชินจุก ุ– เทศกาลทิวลปิ - นาริตะ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

Mount Fuji น าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ท่ีเรารู้จกักนัทัว่ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยู่ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ 

และ จ.ยามานาชิ ภูเขาท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกใน
เร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาให้อย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่ น ทั้งยงัเป็น
จุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยอืนประเทศญ่ีปุ่ นในตลอดทุกฤดูกาล ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 ท่ีผา่นมา องคก์าร
ยเูนสโก ้ไดป้ระกาศใหภู้เขาไฟฟูจิ ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอีกดว้ย  

  น าท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ช้ันที่ 5 (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิไม่ขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือ ทาง

ขึ้นปิด โดยเจา้หนา้ท่ี ท่ีดูแลทางขึ้นจะเป็นผูพ้ิจารณาและตดัสินใจเท่านั้น กรณีท่ีไม่สามารถขึ้นได ้ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการชดเชยเงินคืนไม่วา่กรณีใดๆ เพราะทางบริษทัไดช้ าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดในลกัษณะของการเหมาจ่าย
เรียบร้อยแลว้) เม่ือถึงท่ีภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุกท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของตวัภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟู
จิ และสัมผสักบัอากาศท่ีบริสุทธ์ิ เยน็สบาย อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจเก็บไวต้ามอธัยาศยั ท่าน
สามารถเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย ท่ีบนภูเขาไฟ

ฟูจิชั้น 5 น้ี ยงัเป็นท่ีตั้งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลทัธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยงั

เป็นท่ีส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือวา่รอบของฟูจิซงัชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา่ “Tengu no niwa” “สวนของ
ท่านเทนก”ุ (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงยืน่ออกมา) โดยมีความเช่ือว่าท่ีน่ีท่านเทนกุปกครองอยูน่ัน่เอง และ ยงัวา่กนัวา่ ศาลเจา้
แห่งน้ีมีสมบติัของท่านเทนกุหลงเหลืออยูม่ากมาย อยา่งเช่น ขวานขนาดใหญ่ท่ีมีน ้าหนกักวา่ 375 กิโลกรัม ตกอยูท่ี่
พื้นในสวน ซ่ึงในสมยัก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกนัมากมาย เป็นตน้ จึงเป็นท่ีมาวา่ท าไมภูเขาไฟฟูจิ จึง
เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีผูค้นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซ้ือเคร่ืองรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นท่ีระลึก 



 

 

 

 

EXPERIENC EARTHQUAKE พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่ีจ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะไดส้ัมผสั
กับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการเกิดแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญ่ีปุ่ น 
เทคโนโลยี วิวฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติท่ีประเทศญ่ีปุ่ นไม่สามารถหลีกเล่ียงไดน้ี้ ให้ท่านอิสระ
เลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

SHINJUKU น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า 

กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนด์เนม 
เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และ
อ่ืนๆ อีกมากมาย 



 

 

 

  
Tulip  furusato square ชมเทศกาลทิวลิป เดินทางสู่เมืองชิบะ สัมผสักบับรรยากาศทุ่งดอกทิวลิปสีแดง สีเหลือง ทอดยาวไปสุด

ขอบฟ้าโดยมีกงัหันลมเนเธอร์แลนด์เป็นฉากหลงั จดัไดว้า่เป็นวนัท่ีวิเศษสุดส าหรับการใชเ้วลาพกัผ่อนกบัครอบครัว
และเพื่อนๆ ภายใตแ้สงเจิดจา้ของดวงอาทิตยโ์ดยถือวา่เป็นสวนมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคคนัโต (Kanto) ท่ีน่ีมีทิวลิ
ปมากถึง 100 ชนิด รวมกวา่ 670,000 ตน้ 

 

 

 

SHINJUKU 



 

 

    
 

 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

พกัที่       TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า   

DAY 4                    

อสิระเต็มวนัหรือเลือกซ้ือทัวร์ดิสนีย์แลนด์  
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

อิสระเตม็วนั ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆโดยมีไกดค์อยใหค้  าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 



 

 

 
 

-  ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ท่ีสร้างขึ้นเพื่ออุทิศและเป็นท่ีสถิตยวิ์ญญาณขององค์สมเด็จพระ
จกัรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ีมีความส าคญักบัประเทศญ่ีปุ่ นยุคปัจจุบนัเป็นอย่างยิ่ง และไดรั้บความเคารพจาก
ชาวญ่ีปุ่ นยคุปัจจุบนัมากท่ีสุด   

 

-  ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ีระลึกกบั “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนขัแสนรู้ท่ี
กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่ นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย  

 
 

เท่ียง อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 



 

 

 

 

หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะ เลือกซ้ือดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนียแ์ลนด์
โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่ นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้าง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสร้างกว่า 600 ลา้นบาท ให้ท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด 
(ไม่จ ากดัจ านวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเร่ืองดงั Toy 

Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับา้นผี
สิงใน Haunted Mantion สัมผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สาม
มิติThe Invention of the Year ให้ท่านไดส้นุกสนานพร้อมกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด์
อีกทั้งยงัจะไดส้ัมผสักบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์อย่าง มิกก้ีเมา้ส์ มินน่ีเมา้ส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมาย
สนุกกบัการจบัจ่ายซ้ือของท่ีระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด ์

 



 

 

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกยีว 

 

 

1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ืองดว้ยจะตอ้งเร่ิมตั้ง แต่ 
9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงท่ีมีลูกคา้ใช้บริการไปสนามบิน เป็น
จ านวนมากซ่ึงอาจจะท าใหข้ึ้นรถบสัไม่ครบตามจ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีว่ิงจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชค้วาม เร็วใน
การว่ิง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยู่ท่ีเท่ียวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาท่ีให้บริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะนั้นก่อน
เดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง     

แผนท่ีการเดินทาง 
     

  
Ueno 

 
Nippori 

 
Airrport 

  
นาที   41   36     Keisei Skyliner 

      
  

  

 
Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa Tokyo   

  

นาที 97 92 84 80 67   

Narita Express 

N'EX 

      
  

  

 
Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa   

  

นาที 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   

Airport 

Limousine Bus 

      
  

  

 
Tokyo Area 

   
  

  
นาที 90+           Taxi 



 

 

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟท่ีราคาค่อนขา้งสูงนิดนึงแต่ตัว๋
รถไฟจะเป็นแบบระบุท่ีนัง่บนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัว่าขึ้นไปแลว้เราจะไม่มีท่ีนัง่เบาะสามารถหมุนเขา้ หากนั
ไดมี้อาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ท่ีราคาเท่ียวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาท่ีรถไฟให้บริการตั้งแต่เวลา 
7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง   

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบสัน้ีจะจ ากดัจ านวนผูโ้ดยสาร ต่อรอบ
โดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเท่ียวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เท่ียว 
เวลาท่ีใหบ้ริการ 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายตุ ากวา่ 12 จะเสียคร่ึงราคา    

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซ่ีน้ีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพกัย่านนาริตะจะอยู่ท่ีราคา 20,000-25,000 เยน 
(โดยราคาน้ีจะไม่รวมค่าทางด่วน)              

 

 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

พักที่       TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า   
 

DAY 5                    

สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)  
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00น.     น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น 

11.00น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL 301   
 ** มีเสริฟ SNACK บนเคร่ือง  ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

16.45น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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



 

 

 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษัท ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์

ของตัวท่านเอง ** 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว 

เคร่ืองบินอตัรา 
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน เมษายน 63 

07-11 เมษายน 63 26,999 26,999 26,999 75,00 16,900 

08-12 เมษายน 63 26,999 26,999 26,999 75,00 16,900 

09-13 เมษายน 63 32,999 32,999 32,999 75,00 22,900 

10-14 เมษายน 63 36,999 36,999 36,999 75,00 26,900 

11-15 เมษายน 63 36,999 36,999 36,999 75,00 26,900 

12-16 เมษายน 63 35,999 35,999 35,999 75,00 26,900 

13-17 เมษายน 63 32,999 32,999 32,999 75,00 22,900 

14-18 เมษายน 63 31,999 31,999 31,999 75,00 21,900 

15-19 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 75,00 16,900 



 

 

16-20 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 75,00 16,900 

17-21 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 75,00 16,900 

18-22 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 75,00 16,900 

19-23 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 75,00 16,900 

20-24 เมษายน 63 23,999 23,999 23,999 75,00 16,900 

21-25 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 75,00 16,900 

22-26 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 75,00 16,900 

23-27 เมษายน 63 25,999 25,999 25,999 75,00 16,900 

 

** อตัรานีย้ังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทั้งนีท่้าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

(ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน) 
 

** ทางบริษัทไม่มีนโยบายเรียกเกบ็เงินประกนัใดๆทั้งส้ินก่อนออกเดินทางที่สนามบิน ** 

 

** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญี่ปุ่ น ไม่จ าเป็นต้องย่ืน
ขอวีซ่า โดยสามารถพ านกัได้ไม่เกนิ 15 วัน ต่อคร้ัง ** 

 



 

 

** อตัรานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและต่างชาติ โดยลูกค้าต้องเดินทางท่องเท่ียวกบัทัวร์ ตลอด
การเดินทาง ห้ามแยกออกเพ่ือเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บ

ค่าธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารย่ืนวีซ่า 1,500 บาท 

 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 

✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    
  และค่าภาษีน ้ ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง 

  อตัราค่าบริการระบุ 
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน THAI LION AIR อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า   

     สัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก.  
     (ไม่จ ากดัจ านวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั 
ไ ป 

เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
✓ ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไข
ต า ม 

   กรมธรรม)์  
 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีไดต้ามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ี
สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสายการบิน 
และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

• กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัท่ีนัง่การจองภายใน 2 
วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติั
ทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จ าเป็นตอ้งท าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดับ 
เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆใน
กรณีท่ีไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

 

 

 



 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

** ยกเว้น พเีรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูตปฏิเสธ
วีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 7 วนั ก่อนออนอ
อกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจ้าหนา้ท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 
เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เง่ือนไขส าคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นตอ้งมีขึ้นต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู ้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะ
ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดินทางตามความประสงคต์่อไป  

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ 
จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ี
เป็นกรณีพิเศษทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

• กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้
เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่



 

 

กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบิน
เพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

• กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียมล่วงหน้า 
กรณีมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

• กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

• กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางให้ทางบริษทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้
ท่านอยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

• อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป 
หรือ กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

• หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  
• การใหทิ้ปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้ริการจะตอ้งหวงัสินน ้ าใจ

เลก็ๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพื่อมอบใหเ้ลก็ๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียว
กลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดิน
บนหิมะได ้แวน่กนัแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้



 

 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะ
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ 
หากระหวา่งเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

• กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

• หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มีหน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้ใด

หนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน 
หรือ เจา้หน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มา
ท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ 
กรณีท่ียงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) 
เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบิน
แบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

• เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายาม
ท่ีสุดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

• ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึง
อาจท าใหห้อ้งพกัแบบห้องพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 



 

 

• กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  
• มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั  

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงั
จุดหมายปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  

• รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงท้ังหมดนีแ้ล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีม่อบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


