
 
 

บนิดว้ยสายการบนิ THAI LION AIR (XJ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง(DMK) 
 

SL300 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นารติะ) 01.00 – 09.10 
SL301 NRT(นารติะ) - DMK(กรุงเทพ) 11.00 – 16.45 

 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 20 กก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 กก. ** 
 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 



DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)   

22.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ช ัน้ 
3 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 8 สายการบนิ Thai Lion Air โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวย
ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

 ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษ
ปรบัและจบั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หนา้ทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

 
DAY 2 กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) - โตเกยีว (นารติะ) – หมู่บา้นโอช ิจูค ุ– ทะเลสาบอนิะวะชโิระ - หมู่บา้นมชิมิะ – ชม

ววิสายรถไฟสายโรแมนตคิสายแรกในญปุ่ีน  

01.00น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ 
SL300 ** มเีสรฟิ SNACK บนเคร ือ่ง มจีอทุกทีน่ั่งดูหนัง/ฟังเพลง ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 

09.10น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่น (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ช ัว่โมง) 
หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

 หลงัจากน้ัน น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืง จงัหวดัฟุคุชมิะ (Fukushima)  
เทีย่ง อสิระมือ้อาหารกลางวนั ณ จดุพกัรถ  

  
OUCHI-JUKU พายอ้นยุคไปสมยัเอโดะทีห่มู่บา้นโบราณ หมู่บา้นโบราณโออุจ ิจูคุ หมู่บา้นญีปุ่่นโบราณ

สมยัเอโดะ หมู่บา้นแห่งนีเ้ป็นเสมอืนแหล่งทีพ่กั ตัง้ขนาบขา้งถนนหลกัทีม่ชี ือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ (Shimotsuke) ถนนเสน้
นีเ้คยเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ในสมยัน้ัน เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่นโบราณทีมุ่งหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆ
เรยีงรายกนัสองฝ่ัง ตรงกลางเป็นถนนใหเ้ดนิ สองขา้งทางเป็นรา้นขายอาหาร ขนม และของทีร่ะลกึ  

 
INAWASHIRO LAKE ( ทะเลสาบอนิะวะชโิระ ) กบับบรรยากาศทะเลสาบทีล่อ้มรอบดว้ยภูเขาบนัได สวยงามจน

ไดฉ้ายาว่า “อินะวะชโิระ กระจกแห่งสวรรค ์ทะเลสาบอินาวะชโิระเกดิจากการระเบิดของภูเขาไฟ ซึง่อยู่ใกลก้บัภูเขา
บนัไดเมือ่หลายหมืน่ปีกอ่น ท าใหน้ ้าในทะเลสาบมคีวามเป็นกรดอ่อนๆไม่มสีิง่มชีวีติอยู่ใตน้ ้า แต่มผีลท าใหน้ ้าใสมาก จน
ไดฉ้ายาทะเลสาบกระแห่งจกสวรรค ์ชมทศันียภ์าพของ ภูเขาบนัไดเป็นภเูขาสญัลกัษณข์องจงัหวดัฟุกุชมิะ ทีช่าวญีปุ่่น



ยกใหเ้ป็นหน่ึงในรอ้ยภูเขาทีม่ีความงดงามและมีทรพัยากรธรรมชาติทีอุ่ดมสมบูรณ ์เรยีกไดว้่าเป็นฟูจซิงัของฟุกุชมิะ 
ทะเลสาบท่ามกลางภเูขาบนัใดเลยไม่ตอ้งบรรยายมากว่าสวยขนาดไหน 

 
Mishima หมู่บา้นเล็กๆทีเ่ป็นทีนิ่ยมในการมาชมรถไฟ Tadami ทีไ่ดช้ ือ่ว่า เป็นรถไฟ สายโรแมนตคิทีสุ่ดในโลก เป็น

เมอืงทีน่่ารกัมาก บรรยากาศเงยีบสงบ นาน ๆ จะมรีถผ่านมาสกัคนั อสิระใหทุ้กท่าน ถ่ายรปูชมเมอืงตามอธัยาศยั  
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม 
พกัที ่ APA HOTEL , FUKUSHIMA หรอืเทยีบเท่า   

จากนัน้อสิระใหท่้านไดผ้่อนคลายกบัการแชน่ ้าแร ่ออนเซน็ธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่นมคีวามเชือ่ว่าหากได้
แช่น ้าแรอ่อนเซน็ ธรรมชาตนีิ้แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณเปล่งปล ัง่ สวยงาม และช่วยใหร้ะบบการหมุนเวยีน
โลหติดขีึน้ 

DAY 3 ซาโอะสกรีสีอรท์ – พระพุทธรูปอชุคิไุดบุทส ึ– A เอา้ทเ์ลท   
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ซาโอะออนเซนสกรีสีอรท์ (Zao Ski Resort) หน่ึงในสถานทีเ่ล่นสกใีหญ่และมชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของญีปุ่่นตัง้อยู่บนเนิน

เขาจโิสะดะเกะ ลานสกทีีน่ี่มคีวามสูง รวมถงึมสีโลปทีม่คีวามชนัใหเ้ลอืกมากมายตามความสามารถ ตัง้แต่ผูท้ีไ่ม่เคยเล่น 
หรอืเพิง่หดัเล่นสกเีป็นคร ัง้แรกก็เลอืกสโลปล่างสุดทีไ่ม่ชนัมาก มืออาชพีและนักกฬีาก็เลอืกสโลปบนยอดเขาทีม่ีความ
ชนัทา้ทายฝีมือได ้ อิสระใหทุ้กท่านเล่นสก ีหรอืถ่ายรูป ตามอธัยาศยั นอกจากนีย้งัเป็นที ่เป็นทีท่ีจ่ะพบตน้ไมแ้ชแ่ข็ง 
เพยีงไม่กีท่ีใ่นประเทศญีปุ่่น เน่ืองจากปรมิาณหมิะทีต่กหนักและลมเย็นแชแ่ข็ง โดยจะพบไดใ้นบรเิวณรอบๆยอดเขาซา
โอะ สวยงามทีสุ่ดในชว่งกลางเดอืนกุมภาพนัธ ์(ราคาไม่รวมคา่กระเชา้และคา่อปุกรณเ์ล่นสก)ี 
(ในกรณีทีไ่ม่เล่นสก ีท่านสามารถน่ังกระเชา้ผ่านขึน้ชมววิผนืป่าจเูฮยีว (Juhyou) บนยอดเขา เรายงัไดเ้ห็นทศันียภาพ
ผืนป่าจูเฮียว (Juhyou) หรอืตน้ไมรู้ปปีศาจหิมะ (Ice Monster) ที่อยู่ดา้นล่างทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตา โดย
รายการนีไ้ม่รวมในค่าทวัรท่์านสามารถตดิต่อไกดห์นา้งานส าหรบัการขึน้กระเชา้นี)้ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 



 พระพุทธรูปอุชคิุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) ในปีค.ศ. 1995 ไดร้บัการบนัทึกจากกินเนสบุค๊ว่า เป็นรูปป้ัน
พระพุทธรปูปางยนื ทีห่ล่อจากทองสมัฤทธิท์ีสู่งทีส่ดุในโลก ส่วนสูงน้ัน 120 เมตร (ส่วนของรปูป้ันสูง 100 เมตร ส่วนฐาน
สูง20เมตร) พระพุทธรูปปางยนืนี ้สูงเป็นอนัดบั 3 ของโลก ถา้เทียบระดบัความยิง่ใหญ่นี ้พระพุทธรูปไดบุทสทึีจ่งัหวดั
นารา (ส่วนสูง 14.98 เมตร) มีขนาดเพยีงฝ่ามอืไปเลย และเมือ่เขา้ไปดูใกล ้ๆ  ก็จะรูส้กึไดถ้งึความยิง่ใหญ่ทีท่รงพลงัของ
รปูป้ันพระพุทธรปูปางยนืนี ้

 
 Ami Premium Outlets Outlet ในเมืองอิบารากิ เปิดใหบ้รกิารทุกวนั มีแบรนดช์ ัน้น าของญี่ปุ่น และแบรนด ์

ต่างประเทศใหเ้ลอืกสรรมากมายกว่า 120 รา้นคา้ ไม่ว่าจะเป็น 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 นอกจากนีใ้นปี 2015 จะมีการเพิม่รา้นเขา้ไปอกี 
70 รา้น กลายเป็น 190 รา้นใหข้าชอ้ปใหไ้ดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูกกนัอย่างจใุจ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
พกัที ่ TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรอืเทยีบเท่า   

DAY 4 ตลาดปลาซูกจิ-ิอาซากสุะ-ฮาราจูก-ุชนิจูก-ุพเิศษขาปูไม่อ ัน้ 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
น าท่านสู่ “ตลาดปลาซกึจิ ิ(Tsukiji Market)” เป็นตลาดคา้ส่งปลา,ผกัและผลไมข้นาดใหญ่ใจกลางกรงุโตเกยีว ใน
บรรดาตลาดคา้ส่งทีก่ระจายอยู่ในโตเกยีวน้ัน ตลาดปลาแห่งนีนั้บเป็นทีท่ีม่ีช ือ่เสยีงมากทีสุ่ดและเป็นทีรู่จ้กักนัดีว่าเป็น
หน่ึงในตลาดปลาที ่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย เน่ืองจากมกีารซือ้ขายสนิคา้ทะเลกว่า 2000 ตนัต่อวนั คาดว่าจะมกีารยา้ย
ตลาดแห่งนีไ้ปยงั Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดน้ันมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดที่

คกึคกัอยู่เกอืบตลอดเวลา และค่อนขา้งยุ่งในบางชว่งเวลาจะมรีถสกูตเตอรข์บัไปมา รวมทัง้รถบรรทุกทีใ่ชข้นส่งปลา ทัง้
คนซือ้และคนขายจะดูเรง่รบี ท าใหเ้ป็นสเน่หด์งึดูดนักท่องเทีย่วใหแ้วะเวยีนมาเทีย่วชม ภายในตลาดน้ันเป็นเป็น 2 ส่วน
ใหญ่ๆ คอืส่วนภายนอกซึง่มรีา้นคา้ปลกีและรา้นอาหารตัง้เรยีงรายเป็นจ านวนมากและส่วนภายในซึง่เป็นบรเิวณทีร่า้นคา้
ส่งใชเ้จรจาธุรกิจและเป็นจุดที่มีการประมูลปลาทูน่าที่มีช ือ่เสียงเคร ือ่งส าอางยี่หอ้ดงัของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , 
KANEBO , SK II , SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 
น าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ (Sensoji Temple) วดัทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นวดัทีม่ีความศกัดิส์ทิธิ ์
และไดร้บัความเคารพนับถอืมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวน  อมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์
ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผูีค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็น
ทีต่ ัง้ของโคมไฟยกัษท์ีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้
สุดของวดั ทีม่ชี ือ่ว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชี ือ่ว่า ถนน
นากามเิซะ (Nakamise Road) ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของรา้นคา้ ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เชน่ ขนมนานาชนิด 
ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลึก อิสระใหท่้านสามารถเดินไป
ถ่ายรปูคู่กบัหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรงุโตเกยีว ทีร่มิแม่น ้าสุมดิะ “โตเกยีวสกายทร”ี 

 
 

USHIKU DAIBUTSU 



เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารท่องเทีย่ว 

 
HARAJUKU ย่านฮาราจูก ุแหล่งรวมเสือ้ผา้ เคร ือ่งประดบั รองเทา้ ของวยัรุน่ญีปุ่่น หากคุณคอืคนทีก่ าลงัมองหาซือ้

เสือ้ผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากทีน่ี่อกีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเห็น
วยัรุน่ญีปุ่่นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท้ีน่ี่ได ้จะมีวยัรุน่ญีปุ่่นน่ารกัๆ เดนิกนัเต็มถนนเหมือนกบัถนนสายแบ
รนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, 
LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบับ MADE IN 
JAPAN ที ่SHOP นีม้ีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทัง้ยงัมีรา้นขายตุก๊ตา KITTY DORAENMON หรอืตุก๊ตา LINE 
สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ 
COMME DES GARCONS อกีดว้ย  
SHINJUKU น าท่านสู่ ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุกุ ใหท่้านอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เคร ือ่งใช ้

ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล นาฬกิา เคร ือ่งเล่นเกมสห์รอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนด ์
เนม เสือ้ผา้แฟช ัน่ส าหรบัวยัรุน่ เคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และ
อืน่ๆ อกีมากมาย 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูป้ิงย่าง + อิม่ไม่อ ัน้ขาปูยกัษ ์บุฟเฟ่ต ์ 
พกัที ่ TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรอืเทยีบเท่า   

DAY 5 สนามบนินารติะ –  กรุงเทพ (ดอนเมอืง)  

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00น.     น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่น 
11.00น.     ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Lion Air เทีย่วบนิที ่

SL 301   
 ** มเีสรฟิ SNACK บนเคร ือ่ง มจีอทุกทีน่ั่งดูหนัง/ฟังเพลง ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 
16.45น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
    ****************************************************************** 
** หากลูกคา้ท่านใดตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าของบรษิทัทุก
คร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

SHINJUKU 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ หอ้งละ 
2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเดก็ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่มเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเด็ก ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัราหอ้งละ 

ไม่ใชต้ ัว๋ 
เคร ือ่งบนิ 

อตัราท่านละ 

วนัเดนิทางเดอืน ธนัวาคม  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 

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 

วนัเดนิทางเดอืน 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 

วนัเดนิทางเดอืน กมุภาพนัธ ์ 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 

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

วนัเดนิทางเดอืน 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 

 

** อตัรานีย้งัไม่รวมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 1,500 บาทตอ่ทรปิตอ่ท่าน 
รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นี ้

ท่านสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 
โดยสว่นนีท้างบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางทุกท่านทีส่นามบนิในวนัเชค็อนิ ** 

 

** ราคาเดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 
(ไม่มทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ) 

 

** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายเรยีกเกบ็เงินประกนัใดๆ ท ัง้สิน้กอ่นออกเดนิทางทีส่นามบนิ ** 
 

** ท่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่น  
ไม่จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้ม่เกนิ 15 วนั ตอ่คร ัง้ ** 

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัท่องเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง
ตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD  

หรอื เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเคร ือ่งบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ช ัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    
  และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง   
  กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไม่ใช่ตั๋วเคร ือ่งบิน ตามที่ตามที่ตาราง 
  อตัราค่าบรกิารระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร ือ่งบนิ สายการบนิ THAI LION AIR อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลง
ใตท้อ้งเคร ือ่งบนิ โดยมนี ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวน
ชิน้ แต่ทัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 



✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 
✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา  

หรอื กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
✓ ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบีย้ประกนัอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

กรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนี ้ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร ือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อทรปิต่อท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็ก
อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้นีท่้านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 
โดยส่วนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิน้ันๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสายการบนิ และรุน่

ของเคร ือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
× ค่าภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

• กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ั่งการจองภายใน 2 วนั 
ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี ้กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงั
ไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ 
น่ันหมายถึงว่า กรณีทีม่ีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรยีด เรามีทีน่ั่งราคาพิเศษ
จ านวนจ ากดั  

• กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆในกรณีทีไ่ม่
สามารถหาคนมาแทนได ้

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่  าระแลว้ 
 ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่น้อยกว่า 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 
• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่  าระแลว้ 
• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่  าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษิทัจะ

หกัค่าใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากค่าบรกิารทีช่  าระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่ง
ตั๋วเคร ือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ 
ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 7 วนั ก่อนออนออกเดนิทาง 
กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัชว่งพีเรยีดวนัทีเ่ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบั
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้า่ยการด าเนินการต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองคร ัง้แรก ตามจ านวนคร ัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เง่ือนไขส าคญัอืน่ๆ ทีท่่านควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนดคณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทาง
ทุกท่านยินดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ทางบรษิทัยินดีทีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดินทางตามความ
ประสงคต์่อไป  



• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ต่อไป โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท่้านทราบ
ล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีคร ัง้ ทัง้นี ้ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกคร ัง้หากท่าน
ลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

• กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเคร ือ่งบนิ , ตั๋วรถทวัร ์, ตั๋วรถไฟ) กรณุาตดิต่อสอบถามเพือ่
ยนืยนักบัเจา้หนา้ทีก่่อนทุกคร ัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมีบางกรณีทีส่าย
การบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์บิน หรอื เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ 
ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่าน้ัน สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อนเคร ือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 
ช ัว่โมง โดยในส่วนนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆ ทัง้สิน้   

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
• กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษิทัอย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเร ิม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรยีมล่วงหนา้ กรณีมีค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

• กรณุาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีทีท่่านเดนิทาง
เป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

• กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มีรายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วน
หน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านอย่างนอ้ย 
3 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์ ้เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเคร ือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วนั ไป หรอื กลบัส่วนใด
ได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่าน้ัน หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• ทางบรษิทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกั
เดีย่วตามทีร่ะบุ 

• หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
• การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวงัสนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ 

เป็นเร ือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท่้านเตรยีมค่าใชจ้า่ยในส่วนนีเ้พือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเร ิม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็

กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจ
ลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบ
หมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง 
การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนีท้างบรษิทัจะค านึงถงึประโยชนข์อง
ลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในคร ัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวน
สิทธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงินคืนไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร หากระหว่างเดินทาง 
สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยไม่วา่
ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหนา้ทัง้หมดแลว้ 

• กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถ
คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

• หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบิน หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ของท่าน
ช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มหีนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มี
รอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ 
เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดงัน้ันกรณุาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่
ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดย
ใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่าน
ไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตั๋วเคร ือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัร
โดยสาร (ตั๋วเคร ือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋ว
เคร ือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 



• เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เลอืกทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท่้านไดน่ั้งดว้ยกนั 
หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

• ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให ้
หอ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม 
หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละช ัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

• กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืค่าใชจ้า่ยใหไ้ม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

• ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง , 
การนัดหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามทีท่่าน
ตอ้งการ  

• รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เมือ่ท่านช าระเงินคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัแลว้ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้** 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 


