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รหสัโปรแกรม : 15751  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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บินด้วยสายการบิน THAI LION AIR (XJ) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง(DMK) 
SL300 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ) 01.00 – 09.10 

SL301 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 11.00 – 16.45 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน า้หนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 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 โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 ขอ้ควรทราบ : ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษ

ปรับและจบั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง  

http://bit.ly/2NMk5YE
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DAY 2                       
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกยีว (นาริตะ) – หมู่บ้านโอชิ จูคุ – ทะเลสาบอนิะวะชิโระ 

หมู่บ้านมชิิมะ – ชมววิสายรถไฟสายโรแมนติคสายแรกในญปุ่ีน  
01.00น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL300  

 ** มีเสริฟ SNACK บนเคร่ือง มีจอทุกท่ีนัง่ดูหนงั/ฟังเพลง ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

09.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงั
ผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย  

 หลงัจากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่ เมือง จงัหวดัฟุคุชิมะ (Fukushima)  
เทีย่ง อสิระมื้ออาหารกลางวนั ณ จุดพกัรถ  

  

พาย้อนยุคไปสมัยเอโดะที่หมู่บ้านโบราณ หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ หมู่บา้นญ่ีปุ่นOUCHI-JUKU 
โบราณสมยัเอโดะ หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นเสมือนแหล่งท่ีพกั ตั้งขนาบขา้งถนนหลกัท่ีมีช่ือว่าถนนชิโมสึเคะ (Shimotsuke) 
ถนนเส้นน้ีเคยเป็นเส้นทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ในสมยันั้น เป็นบา้นชาวนาญ่ีปุ่นโบราณท่ีมุงหลงัคาทรงหญา้
คาหนาๆเรียงรายกนัสองฝ่ัง ตรงกลางเป็นถนนให้เดิน สองขา้งทางเป็นร้านขายอาหาร ขนม และของท่ีระลึก ตอนหนา้
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หนาวท่ีเราไปคนนอ้ยมากมีประมาณ 30 คนทั้งหมู่บา้น ความดีงามท่ีแลกมากบัร้านอาหารเกือบทุกร้านปิดเกือบหมด อด
กินราเมงตน้หอม อาหารเด็ดของหมู่บา้นเลย 

  

INAWASHIRO LAKE ( ทะเลสาบอินะวะชิโระ ) กบับบรรยากาศทะเลสาบท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาบนัใด  
สวยงามจนไดฉ้ายาวา่ “อินะวะชิโระ กระจกแห่งสวรรค์ ทะเลสาบอินาวะชิโระเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ซ่ึงอยู่
ใกลก้บัภูเขาบนัไดเม่ือหลายหม่ืนปีก่อน ท าให้น ้ าในทะเลสาบมีความเป็นกรดอ่อนๆไม่มีส่ิงมีชีวิตอยู่ใตน้ ้ า แต่มีผลท า
ใหน้ ้าใสมาก จนไดฉ้ายาทะเลสาบกระแห่งจกสวรรค ์ชมทศันียภ์าพของ ภูเขาบนัไดเป็นภูเขาสัญลกัษณ์ของจงัหวดัฟุกุชิ
มะ ท่ีชาวญ่ีปุ่นยกใหเ้ป็นหน่ึงในร้อยภูเขาท่ีมีความงดงามและมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ เรียกได้วา่เป็นฟูจิซงั
ของฟุกุชิมะ ทะเลสาบท่ามกลางภูเขาบนัใดเลยไม่ตอ้งบรรยายมากวา่สวยขนาดไหน 

 



5 
 

หมู่บา้นเล็กๆท่ีเป็นท่ีนิยมในการมาชมรถไฟ Tadami ท่ีไดช่ื้อวา่ เป็นรถไฟ สายโรแมนติคท่ีสุดในโลก เป็นMishima 
เมืองท่ีน่ารักมาก บรรยากาศเงียบสงบ นาน ๆ จะมีรถผา่นมาสักคนั อิสระใหทุ้กท่าน ถ่ายรูปชมเมืองตามอธัยาศยั  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม 

พกัที่       APA HOTEL , FUKUSHIMA หรือเทียบเท่า   
จากน้ัน อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ่นมีความเช่ือว่าหากได้แช่น ้าแร่ออน
เซ็น ธรรมชาตินีแ้ล้ว จะท าให้ผวิพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวยีนโลหิตดีขึน้ 
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 DAY 3                    
ซาโอะสกรีีสอร์ท – พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ – A เอ้าท์เลท   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ซาโอะออนเซนสกรีีสอร์ท(Zao Ski Resort) หน่ึงในสถานท่ีเล่นสกีใหญ่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่นตั้งอยูบ่นเนิน
เขาจิโสะดะเกะ ลานสกีท่ีน่ีมีความสูง รวมถึงมีสโลปท่ีมีความชนัใหเ้ลือกมากมายตามความสามารถ ตั้งแต่ผูท่ี้ไม่เคยเล่น 
หรือเพิ่งหดัเล่นสกีเป็นคร้ังแรกก็เลือกสโลปล่างสุดท่ีไม่ชนัมาก มืออาชีพและนกักีฬาก็เลือกสโลปบนยอดเขาท่ีมีความ
ชนัทา้ทายฝีมือได้  อิสระให้ทุกท่านเล่นสกี หรือถ่ายรูป ตามอธัยาศยั นอกจากน้ียงัเป็นท่ี เป็นท่ีท่ีจะพบตน้ไมแ้ช่แข็ง 
เพียงไม่ก่ีท่ีในประเทศญ่ีปุ่น เน่ืองจากปริมาณหิมะท่ีตกหนกัและลมเยน็แช่แข็ง โดยจะพบไดใ้นบริเวณรอบๆยอดเขาซา
โอะ สวยงามท่ีสุดในช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ (ราคาไม่รวมค่ากระเช้าและค่าอุปกรณ์เล่นสก)ี 
(ในกรณีท่ีไม่เล่นสกีรีสอร์ท ท่านสามารถนัง่กระเชา้ ผา่นข้ึนชมววิผนืป่าจูเฮียว (Juhyou) บนยอดเขา เรายงัไดเ้ห็น

ทศันียภาพผนืป่าจูเฮียว (Juhyou) หรือตน้ไมรู้ปปีศาจหิมะ (Ice Monster) ท่ีอยูด่า้นล่างทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตา 

โดยรายการน้ีไม่รวมในค่าทวัร์ท่านสามารถติดต่อไกดห์นา้งานส าหรับการข้ึนกระเชา้น้ี) 
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เทีย่ง บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 

 พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) ในปีค.ศ. 1995 ได้รับการบนัทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปป้ัน
พระพุทธรูปปางยืน ท่ีหล่อจากทองสัมฤทธ์ิท่ีสูงท่ีสุดในโลก ส่วนสูงนั้น 120 เมตร (ส่วนของรูปป้ันสูง 100 เมตร ส่วน
ฐานสูง20เมตร) พระพุทธรูปปางยืนน้ี สูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก ถา้เทียบระดบัความยิ่งใหญ่น้ี พระพุทธรูปไดบุทสึท่ี
จงัหวดันารา (ส่วนสูง 14.98 เมตร) มีขนาดเพียงฝ่ามือไปเลย และเม่ือเขา้ไปดูใกล้ๆ  ก็จะรู้สึกไดถึ้งความยิ่งใหญ่ท่ีทรง
พลงัของรูปป้ันพระพุทธรูปปางยนืน้ี 



8 
 

 
 Ami Premium Outlets Outlet ในเมืองอิบารากิ เปิดให้บริการทุกวนั มีแบรนด์ชั้นน าของญ่ีปุ่นและแบรนด์

ต่างประเทศให้เลือกสรรมากมายกวา่ 120 ร้านคา้ ไม่วา่จะเป็น 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 นอกจากน้ีในปี 2015 จะมีการเพิ่มร้านเขา้ไปอีก 70 ร้าน กลายเป็น 190 ร้านให้
ขาชอ้ปใหไ้ดเ้ลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกกนัอยา่งจุใจ 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 

พกัที่       TOYOKO INN HOTEL , NARITA  หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 

 USHIKU DAIBUTSU
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DAY 4              
ตลาดปลาซูกจิ-ิอาซากุสะ-ฮาราจูก-ุชินจูกุ-พเิศษขาปูไม่อั้น 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่านสู่ “ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Market)” เป็นตลาดคา้ส่งปลา,ผกัและผลไมข้นาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ใน
บรรดาตลาดคา้ส่งท่ีกระจายอยูใ่นโตเกียวนั้น ตลาดปลาแห่งน้ีนบัเป็นท่ีท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดและเป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็น
หน่ึงในตลาดปลาท่ี ใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินคา้ทะเลกวา่ 2000 ตนัต่อวนั คาดวา่จะมีการยา้ย
ตลาดแห่งน้ีไปยงั Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดท่ี
คึกคกัอยูเ่กือบตลอดเวลา และค่อนขา้งยุง่ในบางช่วงเวลาจะมีรถสกูตเตอร์ขบัไปมา รวมทั้งรถบรรทุกท่ีใชข้นส่งปลา ทั้ง
คนซ้ือและคนขายจะดูเร่งรีบ ท าใหเ้ป็นสเน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหแ้วะเวยีนมาเท่ียวชม ภายในตลาดนั้นเป็นเป็น 2 ส่วน
ใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซ่ึงมีร้านคา้ปลีกและร้านอาหารตั้งเรียงรายเป็นจ านวนมากและส่วนภายในซ่ึงเป็นบริเวณท่ี
ร้านคา้ส่งใชเ้จรจาธุรกิจและเป็นจุดท่ีมีการประมูลปลาทูน่าท่ีมีช่ือเสียงเคร่ืองส าอางยีห่อ้ดงัของญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE 
, KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
น าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วดัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และ
ไดรั้บความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจา้แม่กวน  อิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็น
ท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยูด่า้นหน้า
สุดของวดั ท่ีมีช่ือวา่ “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีช่ือวา่ ถนน
นากามิเซะ (Nakamise Road) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ ขายของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของ
เล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูป
คู่กบัหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ท่ีริมแม่น ้าสุมิดะ “โตเกียวสกายทรี” 
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เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การท่องเทีย่ว 

 
 ย่านฮาราจูก ุแหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคือคนท่ีก าลงัมองหาHARAJUKU

ซ้ือเส้ือผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการ

เห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ี้น่ีได ้จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่นน่ารักๆ เดินกนัเต็มถนนเหมือนกบัถนนสาย

แบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว้ ท่านยงัไดช้้อปป้ิงสินคา้แบรนด์ดงัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, 

LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN 

JAPAN ท่ี SHOP น้ีมีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุด

แสนน่ารักไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME 

DES GARCONS อีกดว้ย  

 น าท่านสู่ SHINJUKU ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินคา้มากมายและ ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ 

เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ 
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แบรนด์เนม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , 
SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูป้ิงย่าง + อิม่ไม่อั้นขาปูยกัษ์ บุฟเฟ่ต์  

พกัที่       TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า   

 

SHINJUKU 
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 DAY 5                   
 สนามบนินาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง) 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00น.     น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญีปุ่่น 

11.00น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เท่ียวบินท่ี SL 301   

 ** มีเสริฟ SNACK บนเคร่ือง มีจอทุกท่ีนัง่ดูหนงั/ฟังเพลง ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

16.45น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

** หากลูกค้าท่านใดทีจ่ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษทั ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัว

ท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋ 
เคร่ืองบินอตัรา 

ท่านละ 

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

05 – 09 ธนัวาคม 62 30,999 30,999 30,999 7,500 14,900 

07 – 11 ธนัวาคม 62 29,999 29,999 29,999 7,500 14,900 

09 – 13 ธนัวาคม 62 24,999 24,999 24,999 7,500 14,900 

12 – 16 ธนัวาคม 62 24,999 24,999 24,999 7,500 14,900 

15 – 19 ธนัวาคม 62 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 
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17 – 21 ธนัวาคม 62 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 

19 – 23 ธนัวาคม 62 24,999 24,999 24,999 7,500 14,900 

22 – 26 ธนัวาคม 62 24,999 24,999 24,999 7,500 14,900 

24 – 28 ธนัวาคม 62 26,999 26,999 26,999 7,500 14,900 

วนัเดนิทางเดือน มกราคม  63 
03 – 07 มกราคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 

05 – 09 มกราคม 63 19,999 19,999 19,999 7,500 14,900 

06 – 10 มกราคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 

09 – 13 มกราคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 

12 – 16 มกราคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 

15 – 19 มกราคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 

18 – 22 มกราคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 

21 – 25 มกราคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 

24 – 28 มกราคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 

27 – 31 มกราคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 

30 ม.ค.- 03 ก.พ. 63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 

วนัเดนิทางเดือน กมุภาพนัธ์  63 
01 – 05 กมุภาพนัธ ์63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 

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

07 – 11 กมุภาพนัธ ์63 30,999 30,999 30,999 7,500 14,900 

10 – 14 กมุภาพนัธ ์63 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 

16 – 20 กมุภาพนัธ ์63 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 

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

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

วนัเดนิทางเดือน มนีาคม  63 
02 – 06 มนีาคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 

04 – 08 มนีาคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 

06 – 10 มนีาคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 14,900 

08 – 12 มนีาคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 

10 – 14 มนีาคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 14,900 

 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 

 

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

 

** ทางบริษทัไม่มนีโยบายเรียกเกบ็เงินประกนัใดๆทั้งส้ินก่อนออกเดินทางทีส่นามบิน ** 
 

** ท่านทีถื่อหนังสือเดินทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดินทางไป เพ่ือการท่องเทีย่ว ประเทศญี่ปุ่ น ไม่จ าเป็นต้องย่ืนขอ
วซ่ีา โดยสามารถพ านักได้ไม่เกนิ 15 วนั ต่อคร้ัง ** 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัรานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่ว ทีถื่อหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน กรณถืีอหนังสือเดินทาง
ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. หรือ 

(เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 
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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 า้หนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก.  
      (ไม่จ  ากดัจ านวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
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 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไป 
เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 

กรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน 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 ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสายการบิน 
และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัท่ีนัง่การจองภายใน 1 

วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที 
หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท า
จองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงวา่ กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรา
มีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณี
ท่ีไม่สามารถหาคนมาแทนได ้
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เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
** ยกเว้น พเีรียดทีม่ีวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น 
การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวี
ซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจ้าหนา้ท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีข้ึนต ่า อยา่งนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อให้
ทุกท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้
ให้ท่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณี
พิเศษทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยนักบัเจา้หน้าท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้
เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื่อ
เช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
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 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อใหท้างบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียมล่วงหนา้ กรณี
มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ีท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

 กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางให้ทางบริษทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่าน
อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วนั ไป หรือ 
กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็น
กรณีพิเศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  
 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินน ้ าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพื่อมอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

จะปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลา
เดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนั
แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

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

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึง
ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หาก
ระหวา่งเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

 กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 
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 หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้ใดหนา้

หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ 
เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนงัสือเดินทางของท่านให้อยูใ่นสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวง
การต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็ว
ท่ีสุด เพื่อยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ียงัไม่แ 
(ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุด
ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ
ท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั 
บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

 กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทั  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
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**เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ทั้งหมดนีแ้ล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 


