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บินด้วยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) : ขึ้นเครื่องท่ีสนามบินดอนเมือง(DMK) 
SL 300 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ) 01.00 – 09.10 
SL301 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 11.00 – 16.45 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเ่กิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
 

วันท่ี 1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                         (-/-/-) 
 
22.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 8 สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อ
ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษปรับและจับ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง  

 

วันท่ี 2      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – ศาลเจ้าโทริอิ -  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท       
(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อ้ัน !! และ อาบนํ้าแร่ ออนเซ็น !!) (-/L/D) 

01.00น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ 
SL300 ** มีเสริฟ SNACK บนเครื่อง มีจอทุกที่นั่งดูหนัง/ฟังเพลง ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 
09.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (ตามเวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

หลังผ่านข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย  
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง Yakiniku    

นําท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดที่ได้ช่ือว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธ์ิ 
และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้ าแม่กวนอิมทองคําที่
ศักดิ์สิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับ
ภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตู
ทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีช่ือว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่
กวนอิมทองคํา มีช่ือว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้า ขายของที่ระลึกพื้นเมือง   
ต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
ของที่ระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ที่
ริมแม่น้ําสุมิดะ “โตเกียว สกายทรี” 
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  นําท่านขอพรความรักที่ ศาลเจ้าเนซุหรือ Nezu Jinja เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ ว่ากันว่าถูกสร้างตั้งแต่เมื่อ1900ปีที่แล้ว 

โดย Yamato Takeru no Mikoto ในเซนดางิ(Sendagi) ต่อมาในยุคเอโดะ โชกุนรุนที่5แห่งตระกูลโตคุงาวะ นาม
ว่าโตคุงานวะ สึนะโยชิ ได้ทํางานย้ายที่ตั้งของศาลเจ้าน้ีจากเซนดางิไปที่เนซุ(Nezu) สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ภายในศาล
เจ้าสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1706 ซึ่งยังเหลือรอดมาจนถึงในปัจจุบัน และได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นสมบตัิทางวัฒนธรรมที่
สําคัญแห่งชาติ ซึ่งจุดเด่นอีกอย่างของที่ศาลเจ้าน้ีคือการได้ถ่ายรูปกับเสาโทริอินับร้อยต้น ในบริเวณวัด (ไม่รวมค่า
เข้าสวนดอกไม้) 

 
นําท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมทั้ง 
Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ เช่น MICHEL KLEIN, MORGAN , 
ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , DIESEL ,TUMI , GAP , 
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ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH PUPPIES , SCOTCH GRAIN 
, SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็นต้น 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อ้ัน 
พักท่ี  FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากน้ัน อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญ่ีปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้แช่
นํ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแล้ว จะทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
วันท่ี 3         ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะ ฮัคไค  –  ชินจุกุ                  (B/L/-)                                                     

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   นําท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่เรารู้จักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตั้งอยู่ระหว่าง จ.
ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักไป
ทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น 
ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุน่ในตลอดทกุฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่าน
มา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย  

  นําท่านเดินทางข้ึนสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นท่ี 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไม่ข้ึน ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออํานวย หรือ ทาง
ข้ึนปิด โดยเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลทางข้ึนจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถข้ึนได้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได้ชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจ่าย
เรียบร้อยแล้ว) เมื่อถึงที่ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟ
ฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธ์ิ เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่าน
สามารถเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย ที่บนภูเขาไฟ
ฟูจิช้ัน 5 นี้ ยังเป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สักการะบูชาและ
อธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็นที่สําหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือว่ารอบของฟูจิซังช้ัน 5 นี้ ถูกเรียกว่า  
“Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเช่ือว่าที่นี่ท่านเทนกุปกครอง
อยู่นั่นเอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบตัิของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มี
น้ําหนักกว่า 375 กิโลกรัม ตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นต้น จึง
เป็นที่มาว่าทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่ผู้คนต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่องรางของขลังกลับไป
เป็นฝากของเป็นที่ระลึก 

  นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่าน
จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดข้ึนในประเทศ
ญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นี้ ให้ท่าน
อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ําธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา ความเช่ือในภูเขา
ไฟศักดิ์สิทธ์ิฟูจิยาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพ
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ปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มทําให้เกิดน้ําซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน้ําในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจน
เกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รับ การคัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน้ํา
จากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านนํามา
ขายระหว่างทางได้  ไม่ว่าจะเป็นผักภูเขาที่สดกรอบผลไม้อบแห้ง ถ่ัว มันญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย 

 
นําท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมายและ 
เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า 
เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟช่ันสําหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II 
, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย 
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก 
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คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพัก   TOYOKO INN NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า   

 

วันท่ี 4 
    เมืองอิบาระกิ – ชมดอกโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค – ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซา   
    กานะอิจิบะ – เมืองเก่าซาวาระ – อิออนนาริตะ มอลล์                                               (B/-/-) 

 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองอิบารากิ เที่ยวชม สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (Hitachi Seaside Park) สวนดอกไม้ที่ตั้งอยู่
บน เนินเขาโคเชีย (Kochia Hill) ครอบคลุมพื้นที่ 35,000 ตารางเมตร  “สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์” ท่านจะได้ชม 
“ทุ่งดอกโคเชีย”  เป็นไม้พุ่มชนิดหนึ่งที่มีต้นกําเนิดมาจากยุโรปตอนใต้ โดยไม้พุ่มสามารถเปลี่ยนสีได้  3 สี ตาม
ช่วงเวลาช่วงหน้าร้อนพุ่มไม้จะเปน็สีเขียว ช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงพุ่มไม้จะเปลี่ยนเป็นสีแดง ต่อมากลายเป็นสีเหลือง จน
เข้าฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล เมื่อแห้งสามารถนํามามัดรวมเป็นไม้กวาดได้ 
สวยอัศจรรย์แถมมีประโยชน์ และชม “ทุ่งดอกคอสมอส” ที่พร้อมผลิบานภายรอบบริเวณลานดอกไม้กว้าง ดอกคอ
สมอสมีหลากสีผสมผสานกันอย่างสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพประทับใจภายในสวนตามอัธยาศัย..(ความ
สวยงามของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านสู่ ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ เป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดของเมืองอิบารากิ จําหน่ายอาหาร
ทะเลที่สด อร่อย และที่สําคัญสุดถูกมากๆ ที่นี่ถือว่าเป็นตลาดปลาช้ันนําของเขตคันโต โดยทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้ง
ภายในจังหวัดและต่างจังหวัดมาเยี่ยมชม ถึงหนึ่งล้านคน ซึ่งภายในตลาดจะมีร้านค้าจําหน่ายอาหารทะเลสด หรือ
แปรรูป รวมถึงร้านอาหารและซูชิสายพาน และร้านอาหารที่น่าสนใจมากมาย 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าซาวาระ ( SAWARA OLD TOWN ) เมืองที่ขึ้นช่ือว่าเป็น ลิตเติ้ลเอโดะ แห่งชิบะ เป็น
เมืองเล็กๆตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ
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(1603-1867)ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ยังคงหลงเหลือร้านค้าและสภาพของอาคารบ้านเรือนที่ตั้งเรียงรายมาตั้งแต่สมัย
โบราณ โดยสภาพยังคงเป็นเหมือนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว ด้วยความร่วมมือของคนในท้องถ่ิน อิสระให้ท่านสัมผัสเมือง
เก่าด้ังเดิมของญี่ปุ่น ร้านค้าต่างๆ และคลังสินค้าจากสมัยเอโดะ 
 นําท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล์ (Aeon Narita Mall) เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มี
ร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจําหน่ายสินค้าแฟช่ัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมี
ร้านเสื้อผ้าแฟช่ันมากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์
มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้
เลือกมากมายจําหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมีโรง
ภาพยนตร์ Humax Cinema เปิดให้บริการ 
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก        

คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพัก   TOYOKO INN NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า   
 
วันท่ี 5    สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)                                                                   (B/-/-) 

 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00น.     นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น 
11.00น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL 

301  ** มีเสริฟ SNACK บนเครื่อง มีจอทุกที่นั่งดูหนัง/ฟังเพลง ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 
16.45น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
    ****************************************************************** 
 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจําเป็นต้องออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุก
ครั้งก่อนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมี

ไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
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อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
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 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เครื่องบินอัตรา  

ท่านละ 

วันเดินทางเดือนตุลาคม 2561 

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 62 22,889 22,889 22,889 6,000 13,900 

01 – 05 ตุลาคม 62 23,889 23,889 23,889 6,000 13,900 

02 – 06 ตุลาคม 62 24,889 24,889 24,889 6,000 13,900 

03 – 07 ตุลาคม 62 24,889 24,889 24,889 6,000 13,900 

04 – 08 ตุลาคม 62 24,889 24,889 24,889 6,000 13,900 

05 – 09 ตุลาคม 62 23,889 23,889 23,889 6,000 13,900 

06 – 10 ตุลาคม 62 23,889 23,889 23,889 6,000 13,900 

07 - 11 ตุลาคม 62 23,889 23,889 23,889 6,000 13,900 

08 - 12 ตุลาคม 62 24,889 24,889 24,889 6,000 13,900 

09 - 13 ตุลาคม 62 24,889 24,889 24,889 6,000 13,900 

10 - 14 ตุลาคม 62 28,889 28,889 28,889 6,000 13,900 

11 - 15 ตุลาคม 62 28,889 28,889 28,889 6,000 13,900 

14 – 18 ตุลาคม 62 23,889 23,889 23,889 6,000 13,900 

15 - 19 ตุลาคม 62 23,889 23,889 23,889 6,000 13,900 

16 - 20 ตุลาคม 62 24,889 24,889 24,889 6,000 13,900 

17 - 21 ตุลาคม 62 24,889 24,889 24,889 6,000 13,900 

18 - 22 ตุลาคม 62 24,889 24,889 24,889 6,000 13,900 

19 - 23 ตุลาคม 62 27,889 27,889 27,889 6,000 13,900 

20 - 24 ตุลาคม 62 24,889 24,889 24,889 6,000 13,900 
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21 - 25 ตุลาคม 62 24,889 24,889 24,889 6,000 13,900 

23 - 27 ตุลาคม 62 25,889 25,889 25,889 6,000 13,900 

24 - 28 ตุลาคม 62 24,889 24,889 24,889 6,000 13,900 

25 - 29 ตุลาคม 62 24,889 24,889 24,889 6,000 13,900 

26 - 30 ตุลาคม 62 23,889 23,889 23,889 6,000 13,900 

 
** อัตราน้ียังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน 

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

(ไม่มีท่ีน่ังบนเครื่องบิน) 
** ทางบริษัทไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆท้ังสิ้นก่อนออกเดินทางท่ีสนามบิน ** 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่น ไม่จําเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดย
สามารถพํานักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อครั้ง **  

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 
อัตราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    
  และค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด  Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   
  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ ตาราง 
  อัตราค่าบริการระบุ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครือ่งบิน สายการบิน THAI LION AIR อนุญาตให้โหลดกระเป๋า   
     สัมภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
     (ไม่จํากัดจํานวนช้ิน แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

   หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป  
   เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
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 ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม์)  
 

อัตราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ

ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได้ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับสายการบิน และ 

รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กําหนด 
× ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน 

ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หาก
ยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้า
มาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่ง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่
สามารถหาคนมาแทนได้ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิค่าบริการที่ชําระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัท

จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การ
สํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผดิชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า 
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 
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 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลีย่นช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสําคัญด้วย กรุณา
สอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที่เกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมีขึ้นต่ํา อย่างน้อย 30 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ 
หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน
เดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุก
ครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

 ก
รณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม
เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่กอ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณี
ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ 
และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั้น สิ่งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง
น้อย 3 ช่ัวโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดข้ึนกับผู้เดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับ
ส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรณุาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
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 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพัก
เดี่ยวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บ ริการจะต้องหวังสินน้ําใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีเพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะ
ปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดิน
บนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได ้

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึง
ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่าง
เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า
ทั้งหมดแล้ว 

 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้า
ใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อ
ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) 
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 
วัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกระบวนการและข้ันตอนของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่ง
ด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  
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 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้
ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละช้ันกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , 
การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่
ท่านต้องการ  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

*เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงท้ังหมดน้ีแล้ว* 

 
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


