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ทวัร ์TOKYO ฟจิู สงกรานต ์(5D3N) 
NRT14 TOKYO สงกรานต ์

สายการบิน Thai Lion Air (SL) 
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บินด้วยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง(DMK) 

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

SL301 NRT(นารติะ) - DMK(กรุงเทพ) 11.00 – 16.45 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1      กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                 (-/-/-) 
 

23.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 

1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 8 สายการบิน Thai Lion Air โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การ

ตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรยีมความพร้อม

ก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝา่ฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้

เมอืง  

วนัท่ี 2 
     กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วดัอาซากสุะ -  โกเทม็บะ   

     เอาทเ์ลท็  (พิเศษ !! เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษ์ไม่อัน้ !! และ อาบน้ําแร่ ออนเซน็ !!)         (-/L/D)                          
 

01.00น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่

SL300 ** บรกิารอาหารและน้ําบนเครื่อง มจีอทุกทีน่ัง่ดูหนงั/ฟงัเพลง ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

09.10น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ 2 

ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

นําท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากสุะ (Sensoji Temple) วดัที่ได้ชื่อว่าเป็นวดัที่มคีวาม

ศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้บัความเคารพนบัถอืมากที่สุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองค์เจ้าแม่กวน  
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อมิทองคําทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ่งมกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอด

ทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นทีต่ ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่ง

แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหน้าสุดของวดั ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวั

วหิารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ

รา้นคา้ ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เชน่ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ 

ใหทุ้กท่านได้เลอืกซื้อเป็นของฝากของที่ระลกึ อสิระให้ท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดใน

โลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ทีร่มิแม่น้ําสุมดิะ ‘โตเกยีว สกายทร’ี 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง YAKINIKU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอาทเ์ลท็ (Gotemba Premium Outlets) ศนูยร์วมสนิคา้แบรนด์เนม

ทัง้ Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยิง่ใหญ่ ให้ท่านได้อสิระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ เช่น MICHEL KLEIN, 

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

DIESEL ,TUMI , GAP , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , 
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HUSH PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA 

KIDSเป็นตน้ 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปยูกัษ์ไม่อัน้ 

พกัท่ี  FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น้ําแร่ ออนเซน็ธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่า

หากได้แช่น้ําแร่ออนเซน็ ธรรมชาติน้ีแล้ว จะทาํให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการ

หมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

วนัท่ี 3 
 ภเูขาไฟฟจิูชัน้5 - พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – เทศกาลซากรุะ ทะเลสาบคาวากจิุโกะ –  ชินจกุ ุ  
(B/L/-)                                                             

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   นําท่านเดินทางสู่ ฟูจยิาม่า ฟูจซิัง หรือ ที่เรารู้จกักนัทัว่ไปในนามของ ภเูขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตัง้อยู่

ระหวา่ง จ.ชซิโึอกะ และ จ.ยามานาช ิภูเขาทีม่คีวามสูงเหนือจากระดบัน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีง

และเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยงัถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์

หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยอืนประเทศญี่ปุ่นในตลอดทุก

ฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่า่นมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจ ิได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็น

มรดกโลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย  

  นําท่านเดนิทางขึน้สู่ ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ท่ี 5 (ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธิไ์ม่ข ึน้ ในกรณทีีอ่ากาศไม่เอือ้อํานวย หรอื 

ทางขึน้ปิด โดยเจา้หน้าที่ ที่ดูแลทางขึน้จะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสนิใจเท่านัน้ กรณีที่ไม่สามารถขึน้ได้ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการชดเชยเงนิคนืไม่วา่กรณใีดๆ เพราะทางบรษิทัไดช้าํระค่าใชจ้่ายทัง้หมดในลกัษณะ

ของการเหมาจ่ายเรยีบร้อยแล้ว) เมื่อถงึที่ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 ทุกท่านจะได้พบกบัความสวยงามของตวัภูเขา

และววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสมัผสักบัอากาศที่บรสิุทธิ ์เยน็สบาย อสิระให้ทุกท่านได้เกบ็ภาพความ

ประทบัใจเก็บไว้ตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซื้อสนิค้าของที่ร ะลึกซึ่งเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิใน

หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย ทีบ่นภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 นี้ ยงัเป็นทีต่ ัง้ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake 
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Jinja) ของศาสนาลทัธชินิโต เป็นทีส่กัการะบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยงัเป็นที่สําหรบับวงสรวงท่านเทนกุ 

โดยมคีวามเชือ่วา่รอบของฟูจซิงัช ัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกว่า ‚Tengu no niwa‛ ‚สวนของท่านเทนกุ‛ (ปีศาจที่มจีมูก

แดงยื่นออกมา) โดยมคีวามเชื่อว่าที่นี่ท่านเทนกุปกครองอยู่นัน่เอง และ ยงัว่ากนัว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มสีมบตัิ

ของท่านเทนกุหลงเหลอือยู่มากมาย อย่างเชน่ ขวานขนาดใหญ่ทีม่น้ํีาหนกักวา่ 375 กโิลกรมั ตกอยู่ที่พื้นใน

สวน ซึ่งในสมยัก่อนมผีูค้นนิยมมาทดลองยกขวานนี้กนัมากมาย เป็นตน้ จงึเป็นที่มาว่าทําไมภูเขาไฟฟูจ ิจงึ

เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีผู่ค้นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่องรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นทีร่ะลกึ 

  นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิ

และท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการเกดิแผ่นดนิไหวที่

เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี ววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่

สามารถหลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้่านอสิระเลอืกซื้อของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

                  นําท่านเดนิทางชมดอกซากุระรอบๆ ทะเลสาบคาวากจิุโกะ(Lake Kawaguchiko) เป็นทะเลสาบที่เดนิทาง

ไปถงึไดง้่ายทีสุ่ดในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจ ิ พืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทศิตะวนัออกของทะเลสาบเป็นที่

พกั และออนเซนทีส่ามารถมองเหน็ววิภูเขาไฟฟูจทิี่สวยงามได้อย่างชดัเจนมุมมองที่ดทีี่สุดของภูเขาไฟฟูจ ิ

คอืชายฝ ัง่ทางตอนเหนือของทะเลสาบ โดยเฉพาะในชว่งฤดูใบไมผ้ลทิีด่อกซากุระจํานวนมากเบ่งบานให้ท่าน

ไดส้มัผสักบัความสวยงามของซากุระรอบๆรมิทะเลสาบ 
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ย่านช้อปป้ิงชินจกุ ุ(Shinjuku)ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้  

มากมายและ เครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส์ หรอืสนิค้าที่จะเอาใจคุณผูห้ญิง

ดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่สําหรบัวยัรุ่น เครื่องสําอางยี่ห้อดงัของญี่ปุ่นไม่ว่าจะ

เป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อกีมากมาย 
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ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั    

คํา่  อิสระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

ท่ีพกั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

   

วนัท่ี 4 ชมเทศกาล  Tulip  Festival 2019 – ตลาดปลาซึกิจิ – ฮาราจกุ ุ- โอไดบะ                (B/-/-) 

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                 นําท่านเดนิทางสู่เมอืง ชบิะ ชมเทศกาล Sakura Tulip  Festival 2019 สมัผสักบับรรยากาศทุ่งดอกทวิลปิสแีดง 

สเีหลอืง ทอดยาวไปสุดขอบฟ้าโดยมกีงัหนัลมเนเธอรแ์ลนดเ์ป็นฉากหลงั จดัไดว้า่เป็นวนัทีว่เิศษสุดสําหรบัการใช้

เวลาพกัผอ่นกบัครอบครวัและเพื่อนๆ ภายใต้แสงเจดิจ้าของดวงอาทติย์โดยถอืว่าเป็นสวนมขีนาดใหญ่ที่สุดใน

ภูมภิาคคนัโต (Kanto) ทีน่ี่มทีวิลปิมากถงึ 100 ชนิด รวมกวา่ 670,000 ตน้  
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นําท่านสู่ “ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Market)” เป็นตลาดคา้ส่งปลา,ผกัและผลไม้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกยีว 

ในบรรดาตลาดคา้ส่งทีก่ระจายอยู่ในโตเกยีวนัน้ ตลาดปลาแห่งนี้นบัเป็นทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุและเป็นทีรู่จ้กักนัดี

วา่เป็นหนึ่งในตลาดปลาที ่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย เนื่องจากมกีารซื้อขายสนิคา้ทะเลกวา่ 2000 ตนัต่อวนั คาดวา่

จะมกีารยา้ยตลาดแห่งนี้ไปยงั Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนัน้มปีลาและอาหารทะเลสดมากมายหลาย

ชนิด เป็นตลาดที่คกึคกัอยู่เกือบตลอดเวลา และค่อนขา้งยุ่งในบางช่วงเวลาจะมรีถสกูตเตอร์ขบัไปมา รวมทัง้

รถบรรทุกทีใ่ชข้นส่งปลา ทัง้คนซื้อและคนขายจะดูเร่งรบี ทําใหเ้ป็นสเน่หด์งึดูดนกัท่องเทีย่วให้แวะเวยีนมาเที่ยว

ชม ภายในตลาดนัน้เป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คอืส่วนภายนอกซึ่งมีร้านค้าปลกีและร้านอาหารตัง้เรียงรายเป็น

จํานวนมากและส่วนภายในซึ่งเป็นบรเิวณทีร่า้นคา้ส่งใชเ้จรจาธุรกจิและเป็นจุด 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

นําท่านเดนิทางสู่ ย่านฮาราจกู(ุ Harajuku ) แหล่งรวมเสือ้ผา้ เครื่องประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญี่ปุน่ หากคุณ

คอืคนทีก่าํลงัมองหาซื้อเสือ้ผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้าก

ทีน่ี่อกีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเหน็วยัรุ่นญี่ปุน่แตง่ตวัแบบแปลกๆ กส็ามารถมาดไูดท้ีน่ี่ได ้จะมวียัรุ่นญี่ปุน่น่ารกัๆ 
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เดนิกนัเตม็ถนนเหมอืนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบ

รนดด์งัระดบัโลก อาท ิCHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก 

ONITSUKA TIGER ทีต่อ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที ่SHOP นี้มแีบบใหเ้ลอืกสรร 

มากมาย อกีทัง้ยงัมรีา้นขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรอืตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจ

คุณหนู อกีทัง้ยงัม ีSHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES 

GARCONS 

 
นําท่านเดนิทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบนัเทงิต่างๆ ใน

อ่าวโตเกยีว ไดร้บัการปรบัปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ิยมในชว่งหลงัของปี 1990 นอกจากมสีถาปตัยกรรมที่

สวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ กย็งัคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สเีขยีว ไดเวอร์ซิตี ้

โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอกีหา้งหนึ่ง ทีอ่ยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็

คอื หุ่นยนตก์นัดัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึ่งมขีนาดใหญ่มาก ที่ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่หน้าห้าง ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่

เป็นที่ระลึก ในบรเิวณห้างก็จะมรี้านค้าสําหรบัคอกนัดัม้ อย่างเช่น กนัดัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้า
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อยากเขา้ไปดูนิทรรศการกนัดัม้ กต็อ้งไปที ่กนัดัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบรเิวณห้าง ไดเวอร์ซิตี ้

แห่งนี้  

ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั 

คํา่  อิสระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

ท่ีพกั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

 

วนัท่ี 5    สนามบินนาริตะ  – กรงุเทพ (ดอนเมือง)                                                                      (B/-/-) 
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00น.     นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

11.00น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบนิ

ที ่SL 301  ** บรกิารอาหารและน้ําบนเครื่อง มจีอทุกทีน่ัง่ดูหนงั/ฟงัเพลง ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

16.45น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน

อตัรา  
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12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่าน

ละ 

ห้องละ ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน เมษายน 2562 (สงกรานต์) 
10 – 14 เมษายน 62 29,999 29,999 29,999 7,500 14,900 

11 – 15 เมษายน 62 35,999 35,999 35,999 7,500 14,900 

12 – 16 เมษายน 62 37,999 37,999 37,999 7,500 14,900 

13 – 17 เมษายน 62 35,999 35,999 35,999 7,500 14,900 

14 – 18 มนีาคม 62 29,999 29,999 29,999 7,500 14,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

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

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่

จาํเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  
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** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ    

  และค่าภาษีน้ํามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใชจ้่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Thai Lion Air ใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากดั 

  จํานวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ต า ม 

   กรมธรรม)์  
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อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาชาํระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) กจ็ะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

 กรณลีูกคา้เดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 
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เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ชําระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้  

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้
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 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน้ สิ่งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก บตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  
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 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

คํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณทีีจ่ําเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยืนยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 
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 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


