
 

 

TOKYO SAKURA KOKORO 5D3N 

 
 

 



 

 

 

 

บินด้วยสายการบนิ ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง(DMK) 

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

SL301 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 11.00 – 16.45 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กิน 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 ก.ก. ** 

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                 (-/-/-) 
 
23.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์

เช็คอิน หมายเลข 8 สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศญ่ีปุ่ นไม่

อนญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุพินิจของ

เจ้าหน้าที่ศลุกากร ดา่นตรวจคนเข้าเมือง  

วันที่ 2 

     กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) - โตเกียว (นาริตะ) – ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-โอวาคุดานิ-     

     ชมซากุระรอบทะเลสาบคาวาฟูจิโกะ  

     (พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อัน้ !! และ อาบน า้แร่ ออนเซ็น !!)                                (-/L/D)                          
 

01.00น. ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL300  ** มีเสริฟ 

SNACK บนเคร่ือง มีจอทกุที่นัง่ดหูนงั/ฟังเพลง ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 
09.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ ปุ่น (ตามเวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงัผา่น

ขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย  



 

 

              น าท่านเดินทางสู ่ฮาโกเน่ (Hakone)  เมืองที่ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของกรุงโตเกียว ระยะทางจากโตเกียวมาประมาณ 70 

กิโลเมตรเท่านัน้ ท าให้เมืองแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมของนกัท่องเที่ยวเพราะเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

มากมายที่ยงัมีธรรมชาติอนัอดุมสมบรูณ์ ขึน้ช่ือในเร่ืองออนเซ็น ฮาโกเน่เป็นเมืองที่ยงัมีภเูขาไฟที่ยงัไมป่ะทหุลงเหลืออยู่ และที่

ส าคญัคือแหลง่ทอ่งเที่ยวหลายแหง่สามารถชมวิวภเูขาไฟฟจิูได้นัน่เอง  

  ล่องเรือแฟนซี ทะเลสาบอาชิ ( Ashino -ko) รอบ10นาที เป็นทะเลสาบที่มีภูมิทศัน์สวยงาม ตัง้อยู่บริเวณต าบลฮาโกเนะ 

จงัหวดัคานางาวะ ประเทศญ่ีปุ่ น มีลกัษณะเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ ทอดตวัในแนวตะวนัตกเฉียงใต้ของแอ่งภูเขาไฟรูป

กระจาดฮาโกเนะทะเลสาบอาชิเป็นทะเลสาบท่ีสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจิูได้อยา่งสวยงาม อีกทัง้โดยรอบทะเลสาบยงัเรียงราย

ไปด้วยรีสอร์ตบ่อน า้พรุ้อน เป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวทัง้ชาวญ่ีปุ่ นและชาวต่างชาตินิยมไปเยือน ให้ท่านได้สมัผสักบัเรือชมวิว 

จดุเดน่ท่ีส าคญัของเรือในทะเลสาบอาชิคือเลยีนแบบลกัษณะเรือมาจากเรือโจรสลดัของทางตะวนัตก 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

                 น าท่านเดินทางสู่ โอวาคุดานิ (Owakudani) หรือ หุบเขานรก ถือเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของเมืองฮาโกเน่ ตัง้อยู่วน

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อประมาณ 3 พันปีก่อน และถึงแม้จะไม่มีการระเบิดอีก

แล้วแต่ใต้พืน้ผิวยงัคงมีความร้อน ท าให้น า้ใต้ผิวพวยพุ่งระเหยเป็นไอน า้ออกมาด้านนอกตลอดเวลา ซึง่ที่นี่ยงัคงเต็มไปด้วยแร่

ก ามะถนัหรือซลัเฟอร์อยูเ่ป็นจ านวนมาก ไอน า้ที่พุง่ออกมาจึงมีกลิน่ของก ามะถนัผสมอยู่ 



 

 

 
              น าท่านเดินทางชมดอกซากุระรอบๆ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ(Lake Kawaguchiko) เป็นทะเลสาบที่เดินทางไปถึงได้ง่ายที่สดุใน

บรรดา 5 ทะเลสาบรอบภเูขาไฟฟจิู  พืน้ที่บริเวณชายฝ่ังทิศตะวนัออกของทะเลสาบเป็นที่พกั และออนเซนที่สามารถมองเห็นวิว

ภเูขาไฟฟจิูที่สวยงามได้อยา่งชดัเจนมมุมองที่ดีที่สดุของภเูขาไฟฟจิู คือชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบ โดยเฉพาะในช่วงฤดู

ใบไม้ผลทิี่ดอกซากรุะจ านวนมากเบง่บานให้ทา่นได้สมัผสักบัความสวยงามของซากรุะรอบๆริมทะเลสาบ 



 

 

  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อัน้ 

พักที่  FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้แร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้แช่น า้แร่

ออนเซ็น ธรรมชาตินีแ้ล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

   วันที่ 3       ฟูจิชัน้5 - พพิิธภณัฑ์แผ่นดินไหว – วดัอาซากุสะ –  ชนิจุกุ  - นาริตะ                         (B/L/-)                                                             
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   น าทา่นเดินทางสู ่ฟูจิยามา่ ฟูจิซงั หรือ ท่ีเรารู้จกักนัทัว่ไปในนามของ ภเูขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตัง้อยู่ระหวา่ง จ.ชิซึโอกะ และ 

จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดับน า้ทะเล 3 ,776 เมตร ภูเขาที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเร่ืองความ

สวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของ

นกัท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญ่ีปุ่ นในตลอดทกุฤดกูาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยเูนสโก้ ได้ประกาศให้

ภเูขาไฟฟจิู ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอีกด้วย  

  น าท่านเดินทางขึน้สู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ที่  5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไม่ขึน้ ในกรณีท่ีอากาศไม่เอือ้อ านวย หรือ ทางขึน้ปิด โดย

เจ้าหน้าที่ ที่ดแูลทางขึน้จะเป็นผู้พิจารณาและตดัสินใจเทา่นัน้ กรณีท่ีไม่สามารถขึน้ได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการชดเชยเงิน



 

 

คืนไม่วา่กรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได้ช าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดในลกัษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) เมื่อถึงที่ภเูขาไฟฟจิูชัน้ 

5 ทกุทา่นจะได้พบกบัความสวยงามของตวัภเูขาและวิวโดยรอบของภเูขาไฟฟจิู และสมัผสักบัอากาศท่ีบริสทุธ์ิ เย็นสบาย อิสระ

ให้ทกุทา่นได้เก็บภาพความประทบัใจเก็บไว้ตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลอืกซือ้สินค้าของที่ระลกึซึง่เป็นสญัลกัษณ์รูปภเูขาไฟฟู

จิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย ที่บนภูเขาไฟฟูจิชัน้ 5 นี ้ยังเป็นที่ตัง้ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของ

ศาสนาลทัธิชินโต เป็นที่สกัการะบชูาและอธิฐานขอพร อีกทัง้ยงัเป็นที่ส าหรับบวงสรวงทา่นเทนกุ โดยมีความเช่ือวา่รอบของฟูจิ

ซงัชัน้ 5 นี ้ถกูเรียกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเช่ือว่าที่นี่ท่านเทนกุ

ปกครองอยู่นัน่เอง และ ยงัว่ากนัว่า ศาลเจ้าแห่งนีม้ีสมบตัิของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มี

น า้หนกักว่า 375 กิโลกรัม ตกอยูท่ี่พืน้ในสวน ซึง่ในสมยัก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนีก้นัมากมาย เป็นต้น จึงเป็นท่ีมาว่า

ท าไมภเูขาไฟฟจิู จึงเป็นสถานท่ีศกัดิ์สทิธ์ิท่ีผู้คนตา่งเคารพบชูาและนิยมมาซือ้เคร่ืองรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นท่ีระลกึ 

 

  น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จ าลองเร่ืองราวของภเูขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สมัผสั

กับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ที่เก่ียวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น เทคโนโลยี 

วิวฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติที่ประเทศญ่ีปุ่ นไม่สามารถหลกีเลีย่งได้นี ้ให้ทา่นอิสระเลอืกซือ้ของที่ระลกึตาม

อธัยาศยั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นนมสัการเจ้าแมก่วนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ (Sensoji Temple) วดัท่ีได้ช่ือวา่เป็นวดัท่ีมีความศกัดิ์สทิธ์ิ และได้รับ

ความเคารพนบัถือมากที่สดุแหง่หนึง่ใน กรุงโตเกียว ภายในประดษิฐานองค์เจ้าแมก่วน  อิมทองค าท่ีศกัดิ์สทิธ์ิ ขนาด 5.5 

เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสริิมงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตัง้ของโคมไฟยกัษ์

ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกด้วยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนห้อยอยู ่ณ ประตทูางเข้าที่อยูด้่านหน้าสดุของวดั ที่มีช่ือวา่ “ประตฟูา้

ค ารณ” และถนนจากประตเูข้าสูต่วัวิหารท่ีประดษิฐานเจ้าแมก่วนอิมทองค า มีช่ือวา่ ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึง่เป็น

ที่ตัง้ของร้านค้า ขายของที่ระลกึพืน้เมืองตา่งๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเท้า พวงกญุแจที่ระลกึ ฯลฯ ให้ทกุทา่น

ได้เลอืกซือ้เป็นของฝากของที่ระลกึ อิสระให้ทา่นสามารถเดินไปถ่ายรูปคูก่บัหอคอยที่สงูที่สดุในโลก แลนด์มาร์กแหง่ใหมข่อง



 

 

กรุงโตเกียว ท่ีริมแมน่ า้สมุดิะ 

 
น าทา่นเดินทางสู ่ย่านช้อปป้ิงชนิจุกุ (Shinjuku)ให้ทา่นอิสระและเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้สินค้า  

มากมายและ เคร่ืองใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า 

รองเท้า เสือ้ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , 

SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย 



 

 

 
ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางเข้าสูโ่รงแรมที่พกั    

ค ่า  อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

ที่พัก   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 4 ไซตามะ –ศาลเจ้าแห่งความรัก– คาวาโกเอะ- กอนเก็นโดะ-  มิตซุยเอ้าเลท็ต์             (B/-/-)                                                                

 
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

              น าทกุทา่นเดินทางเข้าสูเ่มืองไซตามะ  

              น าทา่นเดินทางมาขอพรเร่ืองความรักที่  ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิกาวะ (Kawagoehikawa Shrine) ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิกาวะซึง่วา่กนัวา่

สร้างขึน้มา ราว 1500 ปีก่อน แหง่นีส้กัการะบชูาเทพเจ้าถึง 5 องค์ด้วยกนัประกอบด้วย ซุซาโนโอะโนะมิโคโตะ, คชิุอินาดาฮิเมะโนะมิ

โคโตะ, อาชินตัสจิึโนะมิโคโตะ, เทนตัสจิึโนะมิโคโตะ และโอนามจิูโนะมิโคโตะเนื่องจากเป็นเทพเจ้าที่มีสามี-ภรรยา 2 คูด้่วย คนญ่ีปุ่ น

จึงเช่ือกนัว่าเป็น “เทพเจ้าแห่งความรัก”, “เทพเจ้าแห่งความสมัพนัธ์ระหว่างสามี-ภรรยา” และ “เทพเจ้าแห่งความสมัพนัธ์ระหว่าง

ครอบครัว” มาตัง้แตใ่นอดีต 

              น าท่านเดินทางสู ่เมืองคาวาโกเอะ(KAWAGOE) คือเมืองเก่าในสมยัเอโดะที่ยงัคงอนรัุกษ์บรรยากาศความโบราณตัง้แต่ในอดีตให้คง

อยูม่าจนถึงปัจจบุนัจนได้รับฉายานา่รัก ๆ ว่าเป็น ลิตเติล้เอโดะ (Koedo) ที่อยูไ่ม่ไกลจากโตเกียว โดยเมืองนีต้ัง้อยูใ่นจงัหวดัไซตามะ



 

 

ที่มีระยะทางหา่งจากกรุงโตเกียวเพียงยี่สบิกวา่กิโลเมตรซึง่ใช้เวลาเดนิทางจากโตเกียวมายงัที่น่ีด้วยรถไฟภายในเวลาเพียงคร่ึงชัว่โมง 

เมืองลติเติล้เอโดะแหง่นีจ้ึงเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวยอดฮิตอีกแหง่หนึง่ที่ทัง้ชาวญ่ีปุ่ นและนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาตินิยมเดินทางมาทอ่งเที่ยว

กนัจากโตเกียวสามารถเดินทางมาชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมเก่า ๆ ของญ่ีปุ่ นในถนนบางสายของเมืองที่อนรัุกษ์บ้านเรือน

หรือห้างร้านเก่าแก่เอาไว้เป็นอยา่งดีและนอกจากระยะทางที่ใกล้และบรรยากาศที่ใช่แล้ว เมืองนีย้งัมีช่ือเสยีงเลือ่งลอืในเร่ืองของ ‘มนั

หวาน’ ที่มีรสชาติอร่อย สามารถชิมขนมแสนอร่อยชนิดตา่ง ๆ ที่แปรรูปมาจากมนัหวาน 

 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว 

น าท่านเดินทางสู ่สวนกอนเก็นโด  ที่ตัง้อยู่ทางตะวนัออกของจงัหวดัไซตามะ สวนแห่งนีม้ีต้นซากุระพนัธุ์โซเมโยชิโนะกว่า 1 ,000 

ต้นทอดยาวเป็นอโุมงประมาณ 1 กิโลเมตรที่สวนแห่งนีไ้ม่ได้มีเพียงแค่ซากุระเท่านัน้ แต่ยงัมีดอกไม้อีกหลากชนิดให้เดินชมได้อี ก

เช่นกนั ที่ผลบิานในช่วงเวลาเดียวกบัดอกซากรุะอีกด้วย ท าให้เกิดทิวทศัน์สดใสสวยงามจากสขีองดอกไม้ที่ตัดกนัอยา่งชมพขูองดอก

ซากรุะ เป็นอีหนึง่สถานท่ีนา่สนใจเดินทางไปชมความงามของดอกซากรุะ 



 

 

 
น าทานเดินทางช็อบปิง้ มิตซุยเอาท์เล็ท (MITSUI OUTLETS)ศนูย์รวมสินค้าแบรนด์เนมทัง้ Street Brand และ Hi-End Brand ที่

ยิ่ งใหญ่  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ ้งอย่างจุใจ เช่น  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 KIDSเป็นต้น 

ค ่า  อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 

ที่พัก   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 5    สนามบินนาริตะ  – กรุงเทพ (ดอนเมือง)                                                                      (B/-/-) 
 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00น.     น าท่านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น 

11.00น.     ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL 301  ** มีเส

ริฟ SNACK บนเคร่ือง มีจอทกุที่นัง่ดหูนงั/ฟังเพลง ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

16.45น.     เดินทางถงึ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

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



 

 

 

** หากลูกค้าท่านใดที่จ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบนิ , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกครัง้ก่อน

ท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบนิ

ภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อัตราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อัตราเดก็ ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบนิอตัรา  

ท่านละ 

วันเดนิทางเดือน มีนาคม – เมษายน 2562 ชมซากุระ 

20 – 24 มนีาคม 62 26,999 26,999 26,999 8,000 16,900 

21 – 25 มนีาคม 62 27,999 27,999 27,999 8,000 16,900 

22 – 26 มนีาคม 62 27,999 27,999 27,999 8,000 16,900 

23 – 27 มีนาคม 62   27,999 27,999 27,999 8,000 16,900 

24 – 28 มนีาคม 62 29,999 29,999 29,999 8,000 18,900 

25 – 29 มนีาคม 62 29,999 29,999 29,999 8,000 18,900 

26 – 30 มนีาคม 62 29,999 29,999 29,999 8,000 18,900 

27 – 31 มนีาคม 62 29, 999 29,999 29,999 8,000 18,900 

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 62 29,999 29,999 29,999 8,000 18,900 

29 มี.ค. – 02 เม.ย.62 29,999 29,999 29,999 8,000 18,900 

30 มี.ค. – 03 เม.ย.62 29,999 29,999 29,999 8,000 18,900 

31 มี.ค. – 04 เม.ย.62 29,999 29,999 29,999 8,000 18,900 

01 – 05 เมษายน 62 29,999 29,999 29,999 8,000 18,900 



 

 

02 – 06 เมษายน 62 29,999 29,999 29,999 8,000 18,900 

03 – 07 เมษายน 62 29,999 29,999 29,999 8,000 18,900 

04 – 08 เมษายน 62 29,999 29,999 29,999 8,000 18,900 

05 – 09 เมษายน 62 31,999 31,999 31,999 8,000 18,900 

06 – 10 เมษายน 62 31,999 31,999 31,999 8,000 18,900 

07 – 11 เมษายน 62 29,999 29,999 29,999 8,000 18,900 

08 – 12 เมษายน 62 29,999 29,999 29,999 8,000 18,900 

09 – 13 เมษายน 62 29,999 29,999 29,999 8,000 18,900 

 

** อัตรานีย้งัไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทวัร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวัน

เช็คอนิ ** 

 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 

 

** ท่านที่ถอืหนังสอืเดนิทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดนิทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น ไม่จ าเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถ

พ านักได้ไม่เกนิ 15 วัน ต่อครัง้ **  

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตรานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถอืหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสือเดนิทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

อัตราค่าบริการนี ้รวม 

✓ ค่าบัต รโดยสารโดยเค ร่ืองบิ น  (ตั๋ว ) ไป  และ  กลับพ ร้อมคณะ ชั น้ป ระหยัด  (Economy Class) รวมถึ งค่าภาษี สนามบิ น    

  และค่ าภ าษี น า้มันทุก แห่ ง  ก รณี ต้ องการอัพ เก รด  Upgrade ห รือ  เปลี่ ยนแปลงบัต รโดยสาร ไม่ ว่า เที่ ย วใด  เที่ ย วหนึ่ ง   



 

 

  ก รุณ าติ ดต่อ เจ้ าห น้าที่ เป็นกรณี พิ เศษ  โดย อ้างอิ งค่ า ใช้จ่ ายการจองทัว ร์แบบ  ไม่ ใช่ ตั๋ว เค ร่ืองบิ น  ตามที่ ต ามที่ ต าราง  

  อตัราคา่บริการระบ ุ

✓ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน สายการบิน Thai Lion Air ให้โหลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยมีน า้หนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เคร่ืองบนิได้น า้หนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดั 

  จ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

✓ คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทิปพนกังานขบัรถ) 

✓ ค่า โรงแรมที่ พัก ระดับมาตรฐานตามรายการที่ ระบุ  (พัก  2-3 ท่ าน  ต่อ  ห้อง) ในกรณี มี งาน เทรดแฟ ร์ การแข่ งขัน กีฬา  

   ห รือ  กิจกรรมอื่ นๆ  ที่ ท า ให้ โรงแรมตามรายการที่ ระยุ เต็ ม  ทางบ ริษั ทขอสงวนสิท ธ์ิ ในการป รับ เปลี่ ยน โรงแรม ท่ีพัก  ไป 

   เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

✓ คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานท่ีในโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่าเบี ย้ประกันอุบัติ เหตุในการเดินทางท่องเที่ ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 

   กรมธรรม์)  

 

อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายสว่นตวัของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะ

ตา่งๆ ท่ีไมไ่ด้ระบใุนรายการ 

× คา่ทิปพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ่ ทริป ตอ่ ลกูค้า ผู้ เดินทาง 1 ทา่น รวมไปถึงเด็ก 

ยกเว้นเด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้นีท้่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

โดยสว่นนี ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทกุทา่น ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเคร่ืองบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสายการบิน และ รุ่นของ

เคร่ืองบินแตล่ะไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึง่อาจเปลีย่นแปลงได้อยูท่ี่สายการบินเป็นผู้ก าหนด 

× คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงนิ 

• กรุณาท าการจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอยา่งเช่น 

ทา่นจองวนันี ้กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัที หากยงัไมไ่ด้รับยอดเงินตามเวลา

ที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มี คิวรอ 

(Waiting List) ก็จะให้สทิธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทกุพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีลกูค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่นช่ือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีท่ีไมส่ามารถหาคน

มาแทนได้ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดนิทาง 

• ยกเลกิการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี ้ทางบริษัทจะหัก
คา่ใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากคา่บริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัทอ่งเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋ เคร่ืองบิน 
การจองที่พกั ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์สว่นใดสว่นหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจ

คนเข้าเมือง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผู้ เดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้ง

หลงัจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัคา่ใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้

จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 
เงื่อนไขส าคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้

เดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่ อให้ทกุท่านเดินทางตามความ

ประสงค์ตอ่ไป  



 

 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ลว่งหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอ่ีกครัง้ ทัง้นี ้ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทกุครัง้หากทา่นลางานแล้ว

ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

• กรณีที่ทา่นต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดตอ่สอบถามเพื่อยืนยนักบั

เจ้าหน้าที่ก่อนทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัฤดกูาล สภาพภมูิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยาน

เป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนีห้ากเกิดความ

เสยีหายใดๆบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณีที่ทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเนือ้สตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง 

หรือตัง้แตท่ี่ท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียมลว่งหน้า กรณีมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของ

สงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เดินทาง  

• กรุณาส่งรายช่ือผู้ เดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลงัจากช าระเงินกรณีที่ท่านเดินทางเป็น

ครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจ้งรายนามคูน่อนกบัเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

• กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดสว่นใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ่ง หาก

ทา่นไมด่ าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ทา่นอยา่งน้อย 5 หรือ 

7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

• อตัราทวัร์นี ้เป็นอตัราส าหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป  หรือ กลบัส่วนใดได้ 

จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• ทางบริษัทไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลกูค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพกัเดี่ยวตามที่

ระบ ุ

• หนงัสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

• ฤดหูนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่า

ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้



 

 

ความระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสงู หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่าง

สะท้อนเข้าตา อาจท าให้ระคายเคืองตาได้ 

• ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ เหตกุารทางการเมือง การลา่ช้า

ของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแตล่ะประเทศ เป็นต้น โดยสว่นนีท้างบริษัทจะค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั หาก

กรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

• เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่

สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหนึง่ที่ทา่นไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเที่ยวใดที่

ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน 

เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถกูเก็บคา่ใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหน้าทัง้หมดแล้ว 

• กรณีที่ทา่นถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคืนเงินคา่

ทวัร์ที่ทา่นช าระเรียบร้อยแล้วไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

• หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนงัสอืเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน า้ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่ง

หลดุออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนงัสอืเดินทาง เป็นต้น ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก 

และ เข้าเมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่

ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดินทางฉบบัใหม ่โดยใช้ฉบบัเก่า

ไปอ้างอิง และ ยืนยนัด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สดุ เพื่อยืนยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมลูหนงัสอืเดินทาง หากท่านได้สง่เอกสารมาที่

บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิ น) 

เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ซึ่งโดยสว่นใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

• เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนัง่

บนเคร่ืองบิน กรณีลกูค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที่สดุให้ทา่นได้นัง่ด้วยกนั หรือ ใกล้กนัให้มาก

ที่สดุ  

• ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบ

ห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู ่(Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ทา่น (Triple) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม ห้องพกัแตล่ะแบบอาจจะ

อยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ิดกนัเสมอไป) 



 

 

• กรณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไมใ่ห้เดินทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่ใช้จ่าย

ให้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

• ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนดัหยดุ

งาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายระหวา่งการเดินทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธ์ิใน

การเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง กรณีทา่นลมืสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องสง่มายงัจดุหมายปลายทางตามที่ทา่นต้องการ  

• รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย

โรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม 

 

**เมื่อท่านช าระเงนิค่าทวัร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้                ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว** 

 
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


