
              

 

    

ทวัร ์TOKYO FUJI TEN SNOW WINTER(5D3N) 

“NRT�� TOKYO ยืน � ” 
สายการบิน THAI LION AIR (SL) 

 

 

 



              

 

    

บินสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) : ขึ+นเครื.องที.สนามบินดอนเมือง (DMK) 

SL 300 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นารติะ) 01.00 – 09.10 

SL 301 NRT(นารติะ) - DMK(กรุงเทพ) ��.�� – ��.�5 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนกัไมเ่กนิ �� ก.ก. (" ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื,องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ / ก.ก. ** 

**มจีอทกุที,นั ,ง สามาถใชด้หูนงั / ฟังเพลง / ดแูผนที, ไดแ้บบเตม็ที,รวมในรายการแลว้** 

วนัที. 1      กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                 (-/-/-) 
 

::.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 

" ชั �น 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 8 สายการบิน Thai Lion Air โดยมเีจา้หน้าที,ของบรษิทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื,อเตรยีมความพรอ้ม

ก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี,ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าที,ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้

เมอืง  

วนัที. 2 
     กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วดัอาซากสุะ – โอชิโนะ ฮคัไค - โกเทม็บะ   

     เอาทเ์ลท็ (พิเศษ !! เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษ์ไม่อั +น !! และ อาบนํ+าแร ่ออนเซน็ !!)          (-/L/D)                         
��.�0น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี.ปุ่ น โดยสายการบนิ Thai Lion Air เที,ยวบนิ

ที, SL 300  ** มเีสรฟิ SNACK บนเครื,อง มจีอทุกที,นั ,งดหูนงั/ฟังเพลง ใชเ้วลาบนิประมาณ H ชั ,วโมง ** 

09.10น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี.ปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถิ,นเรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 

� ชั ,วโมง) 

   
หลงัผา่นขั �นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

นําท่านนมสัการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ (Sensoji Temple) วดัที,ไดช้ื,อว่าเป็นวดัที,มคีวาม

ศกัดิ Iสทิธิ I และไดร้บัความเคารพนับถอืมากที,สุดแห่งหนึ,งใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วน  

อมิทองคาํที,ศกัดิ Iสทิธิ I ขนาด L.L เซนตเิมตร ซึ,งมกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื,อความเป็นสริมิงคลตลอด



              

 

    

ทั �งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที,ตั �งของโคมไฟยกัษ์ที,มขีนาดใหญ่ที,สุดในโลกดว้ยความสงู N.L เมตร ซึ,ง

แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ที,อยู่ดา้นหน้าสุดของวดั ที,มชีื,อว่า “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่

ตวัวหิารที,ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีื,อว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ,งเป็นที,ตั �งของ

รา้นคา้ ขายของที,ระลกึพื�นเมอืงต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที,ระลกึ 

ฯลฯ ใหทุ้กท่านได้เลอืกซื�อเป็นของฝากของที,ระลกึ อสิระใหท้่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที,สูง

ที,สดุในโลก แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ที,รมิแมนํ่�าสมุดิะ โตเกยีว สกายทร ี

เที.ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟ่ตปิ์+ งย่าง YAKINIKU   

  นําท่านเดนิทางสู่ โอชิโนะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อนํ�าธรรมชาตกิบัความเลื,อมใสศรทัธา ความเชื,อ

ในภูเขาไฟศกัดิ Iสทิธิ Iฟูจยิามา่ กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะ ของบนภเูขาไฟฟูจทิี,ไหลซมึ ลกึ

ลงพื�นพภิพปฏบิตักิารซมึซบับรเิวณที,ลุ่มทาํใหเ้กดินํ�าซมึขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดยอ่มนํ�าในบอ่แต่

ละบ่อใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นที,สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. "STL สถานที,แหง่นี�ไดร้บัการคดัเลอืกเป็น "ใน"�� 

อนัดบัแหล่งนํ�า จากธรรมชาติ ที,ดีที,สุดของญี,ปุ่ น ท่านสามารถเลือกซื�อสนิค้าพื�นเมอืงต่างๆ และสนิค้า

เกษตรกรรมที,ชาวบา้นนํามาขายระหว่างทางได ้ ไมว่่าจะเป็นผกัภูเขาที,สดกรอบผลไมอ้บแหง้ ถั ,ว มนัญี,ปุ่ น 

และอื,นๆ อกีมากมาย 

  นําท่านเดนิทางสู่ โกเทม็บะ พรีเมี.ยม เอาท์เลท็ ( Gotemba Premium Outlets) ศูนยร์วมสนิคา้แบรนด์

เนมทั �ง Street Brand และ Hi-End Brand ที,ยิ,งใหญ่ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิ�งอยา่งจุใจ เชน่ MICHEL KLEIN, 

MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , 

DIESEL ,TUMI , GAP , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S. T. DUPONT , TASAKI , LONGINES , 

HUSH PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDS

เป็นตน้ 

คํ.า  บริการอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร พิเศษ ! เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษ์ไม่อั +น 

พกัที.  FUJI SAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากนั+น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ+าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ.งชาวญี.ปุ่ นมีความเชื.อว่า

หากได้แช่นํ+าแร่ออนเซ็น ธรรมชาตินี+แล้ว จะทาํให้ผิวพรรณเปล่งปลั .ง สวยงาม และช่วยให้ระบบ

การหมนุเวียนโลหิตดีขึ+น 
 

 

 

 
 



              

 

    

 
 

วนัที. 3        ลานสกี ฟจิูเทน – พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว  –  ช้อปปิ+ งจใุจชินจกุ ุ – นาริตะ           (B/L/-)                                                    
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหมิะ ณ ลานสกี ฟจิูเทน็ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเล่นไม้

กระดานเลื,อนไดต้ามอธัยาศยั ณ ดนิแดนแห่งนี�ที,ซึ,งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการ

เล่นสกมีากมาย เป็นลานสกทีี,มชีื,อเสยีงและมฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจทิี,สวยงามท่านจะไดส้นุกกบัลานหมิะ

ขาวโพลน ท่านที,สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื,องเล่นสามารถติดต่อหวัหน้าทวัร์ล่วงหน้า ราคานี�ไม่รวมค่าเช่า

อุปกรณ์เครื,องเล่นสก ีสโนวส์เลด หรอืครฝึูก ประมาณ L��� เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ขึ�นอยูก่บั

สภาพภมูอิากาศ)  (หมายเหตุ: ในกรณีที, ลานสกเีขา้ไมไ่ดเ้นื,องจากสภาพอากาศไมเ่อื�ออาํนวย  บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ Iเปลี,ยนโปรแกรมทวัรเ์ป็น คาวาฟูจโิกะ สถานีที, �� (RETRO BUS) เป็นจุดที,ชมภูเขาไฟฟูจไิด้

สวยงามที,สดุในชว่งฤดหูนาวและ ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ ฟจิูเซงเงน (Fujisan Kitaguchi Sengen) ศาลเจา้

แหง่นี�เป็นศาลเจา้ที,นกัปีนเขาใหค้วามเคารพอยา่งมาก ผูท้ี,จะปีนขึ�นไปยงัฟูจซิงั จะมากราบไหวข้อพรต่อสิ,ง

ศกัดิ Iสทิธิ Iที,ศาลเจ้าแห่งนี� บางคนก็นํารองเท้าฟางมาแขวนไว้เพื,อเป็นเคล็ดก่อนขึ�นเขา จุดประสงค์ก็คอื

เพื,อใหเ้ดนิทางปลอดภยั และชว่งนั �น ตอนที,ฟูจซิงัยงัไมไ่ดเ้ปิดใหทุ้กคนขึ�นไดอ้สิระแบบทุกวนันี� ทุกวนัที, p� 

มถุินายนของทุกปี จะมพีธิขีอพรเพื,อใหน้กัปีนเขาทุกคนปลอดภยั ซึ,งเรยีกพธินีี�วา่ “โอมจิบิริาก”ิ ) 

  นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที,จําลองเรื,องราวของภูเขาไฟฟูจ ิ

และท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรื,องราวต่างๆ ที,เกี,ยวกบัการเกดิแผน่ดนิไหวที,

เกิดขึ�นในประเทศญี,ปุ่ น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติที,ประเทศญี,ปุ่ นไม่

สามารถหลกีเลี,ยงไดนี้� ใหท้า่นอสิระเลอืกซื�อของที,ระลกึตามอธัยาศยั 

เที.ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ย่านช้อปปิ+ งชินจกุ ุ(Shinjuku) ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�งจุใจ 

    สนิคา้มากมายและ เครื,องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล นาฬกิา เครื,องเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ที,จะ 

    เอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ แบรนดเ์นม เสื�อผา้แฟชั ,นสาํหรบัวยัรุน่ เครื,องสาํอาง 

    ยี,หอ้ดงัของญี,ปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื,นๆ อกีมากมาย   

คํ.า  อิสระอาหารคํ.า ตามอธัยาศยัเพื.อสะดวกแก่การท่องเที.ยว 

ที.พกั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   



              

 

    

 
  
 

วนัที. 4     อิสระเตม็วนัหรอืเลือกซื+อทวัรดิ์สนียแ์ลนด ์                                                           (B/-/-) 
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อสิระเตม็วนั ใหท้่านอสิระชอ้ปปิ� ง หรอืเดนิทางสู่สถานที,ท่องเที,ยวอื,น ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ําแนะนําในการ

เดนิทาง อาท ิ 

-  ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชนิโต ที,สร้างขึ�นเพื,ออุทศิและเป็นที,สถิตย์วญิญาณขององค์

สมเดจ็พระจกัรพรรดเิมจ ิซึ,งเป็นจกัรพรรดทิี,มคีวามสําคญักบัประเทศญี,ปุ่ นยุคปัจจุบนัเป็นอย่างยิ,ง และ

ไดร้บัความเคารพจากชาวญี,ปุ่ นยคุปัจจุบนัมากที,สดุ   

-  ย่านฮาราจกู ุแหล่งรวมเสื�อผา้ เครื,องประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญี,ปุ่ น หากคุณคอืคนที,กําลงัมองหาซื�อ

เสื�อผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซื�อเสื�อผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากที,นี,อกีดว้ย หรอื ถา้

ตอ้งการเหน็วยัรุน่ญี,ปุ่ นแต่งตวัแบบแปลกๆ กส็ามารถมาดไูดท้ี,นี,ได ้จะมวียัรุน่ญี,ปุ่ นน่ารกัๆ เดนิกนัเตม็ถนน

เหมอืนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั �นแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปปิ� งสนิคา้แบรนดด์งัระดบั

โลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ที,ต้องการ

หารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที, SHOP นี�มแีบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อกีทั �งยงัมรีา้นขายตุ๊กตา 

KITTY DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารกัไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั �งยงัมี SHOP ใหญ่ของ 

กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื�อ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

-  ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชั ,นวยัรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นที,ระลกึกบั “ฮาจโิกะ” รูปปั�น

สุนัขแสนรูท้ี,กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติสําหรบัหนุ่มสาวโตเกยีว อพัเดทแฟชั ,นสไตลโ์ตเกยีวที,ตกึ("�S) อจิิ

มารคุวิ ทั �งเสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื,องประดบัและแฟชั ,นชั �นนําของญี,ปุ่ นในฤดตู่างๆอื,นๆมากมาย  

-   ย่านช้อปปิ+ งชินจกุ ุ(Shinjuku) ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�งสนิคา้  

มากมายและ เครื,องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล นาฬกิา เครื,องเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ที,จะเอาใจคุณผูห้ญงิ

ดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ แบรนดเ์นม เสื�อผา้แฟชั ,นสาํหรบัวยัรุน่ เครื,องสาํอางยี,หอ้ดงัของญี,ปุ่ นไมว่่าจะ

เป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื,นๆ อกีมากมาย 



              

 

    

เที.ยง  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพื.อสะดวกแก่การท่องเที.ยว 

หรอืหากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะ เลือกซื+อดิสนียแ์ลนดเ์พิ.มท่านละ :,w��.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 

ดสีนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี,ปุ่ นซึ,งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที,สร้างนอกประเทศ

สหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึ�นในปี พ.ศ. �L�H จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า H�� ล้านบาท ใหท้่าน

สนุกสนานกบัเครื,องเล่นนานาชนิด (ไม่จํากดัจํานวนการเล่น ) ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื,อง

เล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรื,องดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจาก

ภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับ้านผสีงิใน Haunted Mantion สมัผสัความน่ารกัของ

ตุ๊กตาเดก็นานาชาตใินโลกใบเลก็ Small World ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year ใหท้า่นได้

สนุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซื�อสนิคา้ที,ระลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนดอ์กีทั �งยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการต์ูน

เอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกี�เมา้ส ์มนินี,เมา้ส ์พรอ้มผองเพื,อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซื�อ

ของที,ระลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด ์

 

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 
 

 

แผนที�การเดินทาง      

  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 



              

 

    

") จากโรงแรมแถวย่านนารติะสู่สนามบนินารติะใชร้ถบสับรกิารฟรขีองทางโรงแรม แต่เนื,องดว้ยจะตอ้งเริ,ม

ตั �ง แต่ S.�� น.เป็นตน้ไปเพราะเนื,องจากในตอนเชา้ระหว่าง H.�� - S.�� น เป็นช่วงที,มลีูกคา้ใชบ้รกิารไป

สนามบนิ เป็นจาํนวนมากซึ,งอาจจะทาํใหข้ึ�นรถบสัไมค่รบตามจาํนวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด 

�) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที,วิ,งจากสนามบนินารติะไปสถานีอูเอะโนะเพยีง N" นาทโีดยใช้

ความ เรว็ในการวิ,ง "H� ก.ม./ชม.โดยค่าตั �วจะอยู่ที,เที,ยวละ �,N/� เยน/ท่าน โดยเวลาที,ใหบ้รกิาร /.�T-

"T.�� น เพราะฉะนั �นก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เที,ยวสดุทา้ยวา่หมดตอนกี,โมง   

  

p) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที,ราคาค่อนขา้งสูง

นิดนึงแต่ตั �วรถไฟจะเป็นแบบระบุที,นั ,งบนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลวัว่าขึ�นไปแล้วเราจะไม่มทีี,นั ,งเบาะ

สามารถหมุนเขา้ หากนัไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยค่าตั �วรถไฟจะอยู่ที,ราคาเที,ยวละ p,"S� เยน/ท่านโดย

เวลาที,รถไฟใหบ้รกิารตั �งแต่เวลา /.NN-"S.N� น เพราะฉะนั �นก่อนเดนิทางกลบัควรเชค็เที,ยวสุดทา้ยว่าหมด

ตอนกี,โมง   

N) Airport Limousine Bus เป็นอีก " ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบัสนี�จะจํากัดจํานวน

ผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรบัอยู ่pL-N� ท่านต่อเที,ยวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง T�-"�� นาท ี

ราคา p,��� เยน/ทา่น/เที,ยว เวลาที,ใหบ้รกิาร L.LL-"/.p� น. ถา้เดก็อายตุํ,ากวา่ "� จะเสยีครึ,งราคา 

   

L) Taxi ในส่วนของรถแท็กซี,นี�ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที,พกัย่านนารติะจะอยู่ที,ราคา ��,���-

�L,��� เยน (โดยราคานี�จะไมร่วมคา่ทางดว่น)              

คํ.า  อิสระอาหารคํ.า ตามอธัยาศยัเพื.อสะดวกแก่การช้อปปิ+ ง 

ที.พกั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

 

วนัที. 5    สนามบินนาริตะ –- กรงุเทพ (ดอนเมือง)                                                       (B/-/-) 
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00น.     นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี.ปุ่ น 

11.00น.     ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air 

เที,ยวบนิที, SL 301  ** มเีสรฟิ SNACK บนเครื,อง มจีอทุกที,นั ,งดหูนงั/ฟังเพลง ใชเ้วลาบนิประมาณ H ชั ,วโมง 

** 

16.45น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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



              

 

    

** ราคานี+  เป็นรายการจอยหน้ารา้นเท่านั+น กรณีตดักรุป๊ทั +งกรุป๊ หรือ ทาํรายการเป็นกรุป๊เหมาต่างๆ 

รบกวนติดต่อบริษทัเพื.อเชค็ราคาใหม่ทุกครั +ง ** 

** หากลกูค้าท่านใดที.จาํเป็นต้องออกตั }วภายใน (ตั }วเครื.องบิน , ตั }วรถทวัร ์, ตั }วรถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครั +งก่อนทาํการออกตั }วเนื.องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี.ยนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ั +งนี+ เพื.อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้อง
ละ 

:-~ ท่าน  
อตัราท่านละ 

� เดก็ : ผูใ้หญ่ 
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
�: ปี) 

อตัราเดก็ ท่าน
ละ 

1 เดก็ 2 
ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่
เกิน �: ปี) 
อตัราเดก็ 
ท่านละ 

พกัเดี.ยว 
เพิ.ม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั }ว
เครื.องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน ธนัวาคม 256� 
06 – 10 ธนัวาคม 61 24,900 24,900 24,900 6,000 14,900 

07 – 11 ธนัวาคม 61 24,900 24,900 24,900 6,000 14,900 

08 – 12 ธนัวาคม 61 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

09 – 13 ธนัวาคม 61 19,900 19,900 19,900 6,000 13,900 

10 – 14 ธนัวาคม 61 19,900 19,900 19,900 6,000 13,900 

11 – 15 ธนัวาคม 61 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

12 – 16 ธนัวาคม 61 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

13 – 17 ธนัวาคม 61 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

14 – 18 ธนัวาคม 61 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

15 – 19 ธนัวาคม 61 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

16 – 20 ธนัวาคม 61 19,900 19,900 19,900 6,000 13,900 



              

 

    

17 – 21 ธนัวาคม 61 19,900 19,900 19,900 6,000 13,900 

18 – 22 ธนัวาคม 61 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

19 – 23 ธนัวาคม 61 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

20 – 24 ธนัวาคม 61 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

21 – 25 ธนัวาคม 61 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

22 – 26 ธนัวาคม 61 25,900 25,900 25,900 6,000 13,900 

23 – 27 ธนัวาคม 61 25,900 25,900 25,900 6,000 13,900 

24 – 28 ธนัวาคม 61 25,900 25,900 25,900 6,000 13,900 

25 - 29 ธนัวาคม 61 25,900 25,900 25,900 6,000 13,900 

26 – 30 ธนัวาคม 61 24,900 24,900 20,900 6,000 13,900 

27 – 31 ธนัวาคม 61 33,900 33,900 33,900 7,000 19,900 

28 ธนัวาคม 61 – 01 มกราคม 62 35,900 35,900 35,900 8,000 19,900 

29 ธนัวาคม 61 – 02 มกราคม 62 35,900 35,900 35,900 8,000 19,900 

30 ธนัวาคม 61 – 03 มกราคม 62 35,900 35,900 35,900 8,000 19,900 

31 ธนัวาคม 61 – 04 มกราคม 62 33,900 33,900 33,900 7,000 19,900 

วนัเดินทางเดือน มกราคม 256: 
01 – 05 มกราคม 62 25,900 25,900 25,900 6,000 14,900 

02 – 06 มกราคม 62 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

03 – 07 มกราคม 62 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

04 – 08 มกราคม 62 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

05 – 09 มกราคม 62 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

06 – 10  มกราคม 62 19,900 19,900 19,900 6,000 13,900 

07 – 11 มกราคม 62 18,900 18,900 18,900 6,000 13,900 

08 – 12 มกราคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

09 – 13 มกราคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

10 – 14 มกราคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 



              

 

    

11 – 15 มกราคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

12 – 16 มกราคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

13 – 17 มกราคม 62 19,900 19,900 19,900 6,000 13,900 

14 – 18 มกราคม 62 19,900 19,900 19,900 6,000 13,900 

15 – 19 มกราคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

16 – 20 มกราคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

17 – 21 มกราคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

18 – 22 มกราคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

19 – 23 มกราคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

20 – 24 มกราคม 62 19,900 19,900 19,900 6,000 13,900 

21 – 25 มกราคม 62 19,900 19,900 19,900 6,000 13,900 

22– 26 มกราคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

23 – 27 มกราคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

24 – 28  มกราคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

25 – 29 มกราคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

26 – 30 มกราคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

27 – 31 มกราคม 62 19,900 19,900 19,900 6,000 13,900 

28 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ ์62 19,900 19,900 19,900 6,000 13,900 

29 มกราคม – 02 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

30 มกราคม – 03 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

31 มกราคม – 04 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

วนัเดินทางเดือน กมุภาพนัธ ์256: 
01 - 05 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

02 - 06 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

03 - 07 กมุภาพนัธ ์62 19,900 19,900 19,900 6,000 13,900 

04 - 08 กมุภาพนัธ ์62 19,900 19,900 19,900 6,000 13,900 



              

 

    

05 - 09 กมุภาพนัธ ์62 23,900 23,900 23,900 6,000 13,900 

06 - 10 กมุภาพนัธ ์62 23,900 23,900 23,900 6,000 13,900 

07 - 11 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

08 - 12 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

09 - 13 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

10 - 14 กมุภาพนัธ ์62 19,900 19,900 19,900 6,000 13,900 

11 - 15 กมุภาพนัธ ์62 19,900 19,900 19,900 6,000 13,900 

12 - 16 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

13 - 17 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

14 - 18 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

15 - 19 กมุภาพนัธ ์62 25,900 25,900 25,900 6,000 14,900 

16 - 20 กมุภาพนัธ ์62 25,900 25,900 25,900 6,000 14,900 

17 - 21 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

18 - 22 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

19 - 23 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

20 - 24 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

21 - 25 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

22 - 26 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

23 - 27 กมุภาพนัธ ์62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

24 - 28 กมุภาพนัธ ์62 19,900 19,900 19,900 6,000 13,900 

25 กมุภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 62 19,900 19,900 19,900 6,000 13,900 

26 กมุภาพนัธ ์– 02 มนีาคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

27 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

28 กมุภาพนัธ ์– 04 มนีาคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม 256: 
01 - 05 มนีาคม 62 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 



              

 

    

02 - 06 มนีาคม 62 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

03 - 07 มนีาคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

04 - 08 มนีาคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

05 - 09 มนีาคม 62 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

06 - 10 มนีาคม 62 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

07 - 11 มนีาคม 62 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

08 - 12 มนีาคม 62 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

09 - 13 มนีาคม 62 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

10 - 14 มนีาคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

11 - 15 มนีาคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

12 - 16 มนีาคม 62 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

13 - 17 มนีาคม 62 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

14 - 18 มนีาคม 62 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

15 - 19 มนีาคม 62 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

16 - 20 มนีาคม 62 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

17 - 21 มนีาคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

18 - 22 มนีาคม 62 20,900 20,900 20,900 6,000 13,900 

19 - 23 มนีาคม 62 21,900 21,900 21,900 6,000 13,900 

 

** อตัรานี+ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ.น ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง � ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง : ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทั +งนี+ ท่านสามารถให้มากกว่านี+ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี+  

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ที.สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง : ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีที.นั .งบนเครื.องบิน) 
 



              

 

    

** ท่านที.ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพื.อการท่องเที.ยว ประเทศญี.ปุ่ น ไม่

จาํเป็นต้องยื.นขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน �� วนั ต่อครั +ง **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�  อตัรานี+เฉพาะนักท่องเที.ยว ที.ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั+น กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ�  เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ.มจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรอื (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการนี+  รวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื,องบนิ (ตั �ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษีนํ�ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี,ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที,ยวใด เที,ยวหนึ,ง   

  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที,เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตั �วเครื,องบนิ ตามที,ตามที,ตาราง 

  อตัราคา่บรกิารระบุ 

� คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื,องบนิ สายการบนิ Thai Lion Air ใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครื,องบนิ โดยมีนํ+าหนักไม่เกิน :� ก.ก. (� ชิ+น) และ ถือขึ+นเครื.องบินได้นํ+าหนักไม่เกิน w ก.ก. (ไม่

จาํกดั 

  จาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที,จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงื,อนไขของสายการบนิ) ** 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

� ค่าโรงแรมที,พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที,ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื,นๆ ที,ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที,ระยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Iในการปรบัเปลี,ยนโรงแรมที,พกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที,ต่างๆ ตามรายการที,ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที,ในโปรแกรม 

� คา่อาหาร ตามรายการที,ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Iในการเปลี,ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที,ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื,อนไข

ต า ม 

   กรมธรรม)์  

 



              

 

    

อตัราค่าบริการนี+  ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื,องดื,ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที,ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ,น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

" ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ � ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถใหม้ากกว่านี�ไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Iในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ที,สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที,กระเป๋าสมัภาระที,มนํี�าหนักเกนิกว่าที,สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที,นั ,งบนเครื,องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครื,องบนิแต่ละไฟลท์ที,ใชบ้นิ ซึ,งอาจเปลี,ยนแปลงไดอ้ยูท่ี,สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษนํี�ามนั ที,สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ,ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั �วเครื,องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูคา่เพิ,ม 7% และภาษหีกั ณ ที,จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เงื.อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย p� วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัที,นั ,งการจอง

ภายใน � วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิใน�วนัถดัไป ก่อนเวลา "H.�� น. เท่านั �น โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที,กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นั ,นหมายถงึว่า กรณีที,มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ Iไปตามระบบ 

ตามลาํดบั เนื,องจากทุกพเีรยีด เรามทีี,นั ,งราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี,ยนชื,อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง / วนั ขอสงวนสทิธิ Iไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีี,ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื.อนไขการยกเลิก และ เปลี.ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที,ชาํระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดที.มีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า �� วนั ก่อนเดินทาง ** 



              

 

    

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที,ชาํระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Iไม่คนืเงนิค่าบรกิารที,ชําระมาแลว้ทั �งหมดทั �งนี� 
ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที,ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที,ชําระแล้วเนื,องในการเตรียมการจดัการนําเที,ยวให้แก่
นกัทอ่งเที,ยว เชน่ การสาํรองที,นั ,งตั �วเครื,องบนิ การจองที,พกั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Iไมร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดสว่นหนึ,งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณตีอ้งการเปลี,ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี,ยนชื,อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย / วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที,ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ,ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Iใน

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที,เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที,เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที,เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี,ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื,อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Iในการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที,เกดิขึ�นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที,เปลี,ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั �งสิ�น 

 

เงื.อนไขสาํคญัอื.นๆที.ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึ�นตํ,า อย่างน้อย p� ท่าน หากตํ,ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที,จะชําระค่าบริการเพิ,มเพื,อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที,จะ

ประสานงาน เพื,อใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Iในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื,อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื,นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื,อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที,

เป็นกรณพีเิศษทุกครั �งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี,ยนแปลงได ้

• กรณีที,ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั �วภายในประเทศ เช่น ตั �วเครื,องบนิ , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื,อยนืยนักบัเจา้หน้าที,ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที,สามารถเลื,อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีที,สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี,ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ,งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื,อเชค็อนิก่อนเครื,องบนิ อยา่งน้อย p ชั ,วโมง โดยในสว่นนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ I

ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที,เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

• กรณทีี,ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที,เป็นกรณพีเิศษ 



              

 

    

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย / 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตั �งแต่ที,ท่านเริ,มจองทวัร์ เพื,อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื,อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณมีคีา่ใชจ้า่ยเพิ,มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ Iในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที,เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาสง่รายชื,อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที,หลงัจากชาํระเงนิกรณีที,

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที,ใหท้ราบ 

• กรณีที,ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Iในการรบัผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหนึ,ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื,อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย L หรอื / วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื,องบนิแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื,อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี,ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าที,เป็นกรณพีเิศษ 

• ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที,ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี,ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดี,ยวตามที,ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ H เดอืน ณ วนักลบั  

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี,โมงเยน็กจ็ะเริ,มมดืแลว้ สถานที,ท่องเที,ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ "-� ช.ม. การเดนิทางควรเผื,อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที,ท่องเที,ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื,นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที,สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื,อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Iเปลี,ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื,องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื,อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี�ทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที,จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ,ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

• เนื,องจากการเดนิทางท่องเที,ยวในครั �งนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ I ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ,งที,ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 



              

 

    

หากระหว่างเดนิทาง สถานที,ท่องเที,ยวใดที,ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ I

ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ,งใหท้่าน เนื,องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่าย

แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

• กรณีที,ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Iไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที,จะเกดิขึ�นตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี,ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ,ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที,สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ,ง มหีน้าใดหน้าหนึ,งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ,งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที,ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ Iไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันั �น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื,อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที,บรษิทัเรว็ที,สุด เพื,อยนืยนัการเปลี,ยนแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที,

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที,ยงัไม่แ (ตั �วเครื,องบิน) ท่านสามารถเปลี,ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตั �วเครื,องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Iในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที,เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ,งโดย

สว่นใหญ่ตั �วเครื,องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน

ของแต่ละคณะ 

• เกี,ยวกบัที,นั ,งบนเครื,องบนิ เนื,องจากบตัรโดยสาร (ตั �ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิ Iในการเลือกที,นั ,งบนเครื,องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามที,สดุใหท้า่นไดน้ั ,งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที,สดุ  

• ขอ้มลูเพิ,มเตมิเกี,ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที,พกั เนื,องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี,ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ p ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั �นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

• กรณีที,ท่านไมผ่า่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ Iในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ,งทั �งสิ�น 

• ขอสงวนสทิธิ Iการเกบ็คา่นํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ,ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ I ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ,งของผดิกฎหมาย ซึ,งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  



              

 

    

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ I ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ,งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิ Iในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณทีา่นลมืสิ,งของไวท้ี,โรงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที,ทา่นตอ้งการ  

• รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที,ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ,ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที,พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ,งอาจจะปรบัเปลี,ยนตามที,ระบุในโปรแกรม 

 

**เมื.อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื.อนไขข้อตกลงทั +งหมดนี+แล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที.มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


