
 

 

 

 

 

 

 

 

TOKYO FUJITEN SKI (5D3N) 
“ NRT08 TG TOKYO ฟูจิ –TOKYO MEGA ILLUMI ” 

สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บินด้วยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG) : ขนึเครืองทสีนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

TG640 BKK(กรุงเทพ) – NRT(นาริตะ) 22.10 – 06.20 

TG677 NRT(นาริตะ) - BKK(กรุงเทพ) 17.25 – 21.55 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนาํหนกัไม่เกิน  ก.ก. (  ชิน) และ ถือขึนเครืองบินไดน้าํหนกัไม่เกิน  ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 

. 0  คณะพร้อมกนัที สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตูทางเขา้ที 3 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D 

เจา้หนา้ทีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกตลอดขนัตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาํแนะนาํเพือ

เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

** ประเทศญีปุ่นไม่อนุญาตให้นาํอาหารสด จาํพวก เนือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและ

จบั ทงันีขึนอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ทีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง ** 

.   นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นานาชาตินาริตะ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เทียวบินที 

TG            ** เทียวบินนี บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน ใชเ้วลาบินประมาณ  ชวัโมง ** 

 

 

 

 

 

DAY 2  
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ- โตเกียว (นาริตะ) – วดัอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเทมบะ 

เอ้าท์เลต     (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อัน !! และ อาบนําแร่ ออนเซ็น !!)   

06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ ประเทศญีปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถินเร็วกวา่เมืองไทยประมาณ  ชวัโมง)  

                    หลงัผา่นขนัตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย  



ASAKUSA TEMPLE นาํท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ  วัดอาซากุสะ วดัทีไดชื้อว่าเป็นวดัทีมีความศกัดิสิทธิ และ 

ไดรั้บความเคารพนบัถือมากทีสุดแห่งหนึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวน  อิมทองคาํทีศกัดิสิทธิ 

ขนาด .  เซนติเมตร ซึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือความเป็นสิริมงคลตลอดทงัปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็น

ทีตงัของโคมไฟยกัษ์ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลกดว้ยความสูง .  เมตร ซึงแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอยู่ดา้นหนา้

สุดของวดั ทีมีชือว่า “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารทีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีชือว่า 

ถนนนากามิเซะ ซึงเป็นทีตงัของร้านคา้ ขายของทีระลึกพืนเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้  

พวงกุญแจทีระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซือเป็นของฝากของทีระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับ

หอคอยทีสูงทีสุดในโลก แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ทีริมแมน่าํสุมิดะ โตเกียว สกายทรี 
 

 
 

เทยีง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

OSHINO HAKKAI นาํท่านเดินทางสู่  บ่อนาํธรรมชาติกบัความเลือมใสศรัทธา ความเชือในภูเขาไฟโอชิโนะ ฮัคไค 

ศกัดิสิทธิฟูจิยาม่า กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีทีไหลซึม ลึกลงพืนพิภพปฏิบติัการ

ซึมซบับริเวณทีลุ่มทาํใหเ้กิดนาํซึมขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อมนาํในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะทอ้นที

สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ.  สถานทีแห่งนีไดรั้บการคดัเลือกเป็น ใน  อนัดบัแหล่งนาํจากธรรมชาติ ทีดีทีสุดของ

ญีปุ่ น ท่านสามารถเลือกซือสินคา้พืนเมืองต่างๆ และสินคา้เกษตรกรรมทีชาวบา้นนาํมาขายระหว่างทางได ้ ไม่ว่าจะ

เป็นผกัภูเขาทีสดกรอบผลไมอ้บแหง้ ถวั มนัญีปุ่น และอืนๆ อีกมากมาย 

ASAKUSA TEMPLE 



 

GOTEMBA OUTLET นาํท่านเดินทางสู่  โกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เลท็ ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมทงั Street Brand  

และ Hi-End Brand ทียิงใหญ่ ให้ท่านไดอิ้สระช้อปปิงอย่างจุใจ 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 KIDSเป็นตน้ 

 
คาํ บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อนั 



พกัท ี      FUJI SAN HOTEL , FUJI  หรือเทยีบเท่า  

จากนนั อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นําแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึงชาวญีปุ่ นมีความเชือว่าหากได้แช่นําแร่ออน

เซ็น ธรรมชาตนิีแล้ว จะทําให้ผิวพรรณเปล่งปลัง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวยีนโลหิตดขึีน 

 

DAY 3 
ลานสกีฟูจิเท็น – พิพทิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  –  ชินจุก ุ– ดูไฟ Tokyo Mega  

Illumination  –  นอนโตเกียว 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านสนุกกบักิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะ FUJITEN SKI  ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่นไม้ณ ลานสก ีฟูจิเท็น

กระดานเลือนไดต้ามอธัยาศยั ณ ดินแดนแห่งนีทีซึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกี

มากมาย เป็นลานสกีทีมีชือเสียงและมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิทีสวยงามท่านจะไดส้นุกกบัลานหิมะขาวโพลน ท่านที

สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครืองเล่นสามารถติดต่อหัวหนา้ทวัร์ล่วงหนา้ ราคานีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครืองเล่นสกี สโนว์

สเลด หรือครูฝึก ประมาณ  เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม ่ขึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ)  

  (หมายเหตุ: ในกรณีที ลานสกีเขา้ไม่ไดเ้นืองจากสภาพอากาศไม่เอืออาํนวย  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเปลียนโปรแกรม

ทวัร์เป็น คาวาฟูจิโกะ สถานีที  (RETRO BUS) เป็นจุดทีชมภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามทีสุดในช่วงฤดูหนาว) 



   
 

EXPERIENCE EARTHQUAKE นาํท่านเดินทางสู่  ทีจาํลองเรืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว 

ท่านจะได้สัมผสักบับรรยากาศของการจาํลองเหตุการณ์เรืองราวต่างๆ ทีเกียวกบัการเกิดแผ่นดินไหวทีเกิดขึนใน

ประเทศญีปุ่ น เทคโนโลยี วิวฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติทีประเทศญีปุ่ นไม่สามารถหลีกเลียงไดนี้ ให้

ท่านอิสระเลือกซือของทีระลึกตามอธัยาศยั 

เทยีง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 SHINJUKU ใหท่้านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิงสินคา้มากมายและ เครืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปย่านช้อปปิงชินจุกุ 

ดิจิตอล นาฬิกา เครืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ทีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือผา้ แบรนดเ์นม เสือผา้แฟชนั

สาํหรับวยัรุ่น เครืองสาํอางยีหอ้ดงัของญีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอืนๆ อีกมากมาย 

FUJITEN SKI 



 

งานประดับไฟทียงิใหญ่ทีสุดในเขตภูมิภาคคันโต ทีใช้หลอดไฟ LED กว่า 8 ล้านดวง Tokyo Mega Illumination 

เป็นอเีวนต์ระดบัโลกทีจัดขนึใจกลางกรุงโตเกียว ณ TOKYO CITY KEIBA – Ohi Race Course นอกจากนียังมี

โชว์ 3D projection mapping ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ทจีะรังสรรค์ภาพอนัน่าทึงในแบบใหม่ทีไม่เคยเห็นทีไหนมา

ก่อนอกีด้วย เป็นเรืองราวของการเดนิทางของแสงในทุกยุคสมัย จากอดตีสู่ปัจจุบัน และมุ่งหน้าต่อไปยงัอนาคตของ

โตเกียว 

 
คาํ อสิระอาหารคํา ตามอธัยาศัยเพือสะดวกแก่การช้อปปิง 



พกัท ี SHINJUKU WASHINGTON HOTEL , TOKYO หรือเทยีบเท่า 

DAY 4 
 ตลาดปลาซึกิจิ – ศาลเจ้าโทริอิ (ศาลเจ้าเนซุ) –ชิบุย่า – ฮาราจุกุ - โอไดบะ – นาริตะ  

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

TSUKIJI MARKET เป็นตลาดคา้ส่งปลา,ผกัและผลไมข้นาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคา้ตลาดปลาซึกจิ ิ

ส่งทีกระจายอยู่ในโตเกียวนนั ตลาดปลาแห่งนีนบัเป็นทีทีมีชือเสียงมากทีสุดและเป็นทีรู้จกักนัดีว่าเป็นหนึงในตลาด

ปลาที ใหญ่ทีสุดในโลกอีกดว้ย เนืองจากมีการซือขายสินคา้ทะเลกว่า  ตนัต่อวนั คาดว่าจะมีการยา้ยตลาดแห่งนี

ไปยงั Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนันมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดทีคึกคกัอยู่เกือบ

ตลอดเวลา และค่อนขา้งยุ่งในบางช่วงเวลาจะมีรถสกูตเตอร์ขบัไปมา รวมทงัรถบรรทุกทีใชข้นส่งปลา ทงัคนซือและ

คนขายจะดูเร่งรีบ ทาํใหเ้ป็นสเน่ห์ดึงดูดนกัท่องเทียวใหแ้วะเวียนมาเทียวชม ภายในตลาดนนัเป็นเป็น  ส่วนใหญ่ๆ คือ

ส่วนภายนอกซึงมีร้านคา้ปลีกและร้านอาหารตงัเรียงรายเป็นจาํนวนมากและส่วนภายในซึงเป็นบริเวณทีร้านคา้ส่งใช้

เจรจาธุรกิจและเป็นจุดทีมีการประมูลปลาทูน่าทีมีชือเสียงเครืองสําอางยีห้อดงัของญีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , 

KANEBO , SK II , SHISEDO และอืนๆ อกีมากมาย 

 

 



 
NEZU JINJA นาํท่านขอพรความรักที  ศาลเจ้าเนซุ เป็นศาลเจา้เก่าแก่ ว่ากนัว่าถูกสร้างตงัแต่เมือ ปีทีแลว้ โดย Yamato  

Takeru no Mikoto ในเซนดางิ(Sendagi) ต่อมาในยุคเอโดะ โชกุนรุนที แห่งตระกูลโตคุงาวะ นามว่าโตคุงานวะ สึนะ

โยชิ ไดท้าํงานยา้ยทีตงัของศาลเจา้นีจากเซนดางิไปทีเนซุ(Nezu) สิงก่อสร้างส่วนใหญ่ภายในศาลเจา้สร้างขึนในปี ค.ศ. 

 ซึงยงัเหลือรอดมาจนถึงในปัจจุบนั และไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นสมบติัทางวฒันธรรมทีสําคญัแห่งชาติ ซึง

จุดเด่นอีกอย่างของทีศาลเจา้นีคือการไดถ้่ายรูปกบัเสาโทริอินบัร้อยตน้ ในบริเวณวดั (ไม่รวมค่าเขา้สวนดอกไม)้ 

 

เทยีง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพือสะดวกแก่การท่องเทียว 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 SHIBUYA ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชนัวยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นทีระลึกกบั “ฮาจิโกะ” รูปปันสุนขัแสนรู้ที 

กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชนัสไตล์โตเกียวทีตึก ( ) อิจิมารุคิว ทังเสือผา้ 

กระเป๋า รองเทา้ เครืองประดบัและแฟชนัชนันาํของญีปุ่นในฤดูต่างๆอืนๆมากมาย 



HARAJUKU ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสือผา้ เครืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญีปุ่น หากคุณคือคนทีกาํลงัมองหาซือเสือผา้ 

แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซือเสือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากทีนีอีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่น

ญีปุ่ นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดที้นีได ้จะมีวยัรุ่นญีปุ่ นน่ารักๆ เดินกนัเต็มถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนด์

เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนนัแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปปิงสินคา้แบรนดด์งัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 

VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ทีตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที 

SHOP นีมีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทงัยงัมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารัก

ไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทงัยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ COMME DES 

GARCONS อีกดว้ย  

 

ODAIBA  คือเกาะทีสร้างขึนไวเ้ป็นแหล่งช้อปปิง และแหล่งบนัเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงให้มีโอไดบะ

ชือเสียงและเป็นทีนิยมในช่วงหลงัของปี  นอกจากมีสถาปัตยกรรมทีสวยงามตงัอยู่มากมายแลว้ ก็ยงัคงความเป็น

ธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพืนทีสีเขียว ไดเวอร์ซิตี โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดงั

อีกห้างหนึง ทีอยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนีก็คือ หุ่นยนต์กนัดมั ขนาดเท่าของจริง ซึงมีขนาดใหญ่มาก ทีตงั

เด่นเป็นสง่าอยูห่นา้ห้าง ให้ท่านไดถ่้ายรูปคู่เป็นทีระลึก ในบริเวณหา้งกจ็ะมีร้านคา้สาํหรับคอกนัดมั อย่างเช่น กนัดมัคา

เฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศการกนัดมั ก็ตอ้งไปที กนัดมัฟรอนท ์(Gundam Front) ซึงอยู่ในบริเวณ

หา้ง ไดเวอร์ซิตี 

ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมทีพกั 

คาํ อสิระอาหารคํา ตามอธัยาศัยเพือสะดวกแก่การช้อปปิง 



พกัท ี      TOYOKO INN HOTEL , NARITA  หรือเทยีบเท่า  

DAY5 
วดันาริตะ – Shisui Outlet – สนามบินนานาชาตินาริตะ  - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE  เป็นวดัพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ทีมีชือเสียงมากวัดนาริตะซัน ชินโชจิ  

ของเมืองนาริตะ สร้างขึนในปี 940 ตงัอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวดัมีอาคารทีหลากหลายตงัอยู่

ในบริเวณทีกวา้งขวาง เช่น ห้องโถงหลกั เจดีย ์3 ชนัสไตล ์Tahoto มีชือว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนียงัมีสวน

ญีปุ่ น และสวนยุโรปอีกดว้ย 

เทยีง อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพือสะดวกแก่การท่องเทียว 

 SHISUI PREMIUM OUTLETS  เป็นเอาทเ์ลทอีกหนึงที ทีขาชอ้ปตอ้งแวะก่อนเดินทางชิซุย พรีเมียม เอาท์เลท

ไปยงัสนามบินนาริตะ โดยชิซุย เป็นหนึงสาขาในพรีเมียมเอาทเ์ลทเครือ มิซุบิชิ (Mitsubishi) เช่นเดียวกบั ริงกุ พรีเมียม 

เอาท์เลท ทีอยู่ใกลส้นามบินคนัไซ โอซากา้ และโกะเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เลท อยู่ทีโกะเท็มบะ ทีชิซูย พรีเมียม เอาท์

เลท มีร้านคา้ดงัมากกว่า  แบรนด์ ใหไ้ดเ้ลือกชอ้ปไม่ว่าจะแบรนด์ญีปุ่ น หรือแบรนดส์ัญชาติอืน ก็มีหลากหลายให้

เลือกช้อปได้อย่างสบายใจในราคาเอาท์เลท ทีไม่ต้องงอ้รอช่วงลดราคา และไม่ตอ้งบวกภาษี ไม่ว่าจะ GUESS, 

NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE 



COACH, BILLABONG, LACOSTE, Levi’s, MICHAEL KORS, Nike บอกเลยว่าแบรนด์เนมเหล่านี แค่ยกตวัอย่าง

เท่านนั เพราะทีจริงยงัมีอกีเยอะมาก 

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 

.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

เทียวบินที TG  ** บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน ใชเ้วลาบินประมาณ  ชวัโมง ** 

.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

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

 

 

** หากลูกค้าท่านใดทีจําเป็นต้องออกตวัภายใน (ตัวเครืองบนิ , ตวัรถทัวร์ , ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ

บริษทั ทุกครังก่อนทําการออกตัวเนืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลยีนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวันจองทัวร์ทังนเีพือประโยชน์ของ

ตวัท่านเอง ** 

 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 

-  ท่าน  

อตัราท่านละ 

 เด็ก  ผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ  ปี) 

อตัราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ  ปี) 

อตัราเด็ก ท่านละ 

พกัเดียว 

เพมิ 

อตัราห้องละ 

ไม่ใช้ตวั

เครืองบินอัตรา  

ท่านละ 

เดินทาง ธันวาคม - กมุภาพนัธ์  

13 - 17 ธนัวาคม 62 34,989 34,989 33,989 9,500 18,900 

18 - 22 ธนัวาคม 62  36,989 36,989 35,989 9,500 18,900 

20 - 24 ธนัวาคม 62 36,989 36,989 35,989 9,500 18,900 

15 - 19 มกราคม 63 36,989 36,989 35,989 9,500 18,900 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 63 36,989 36,989 35,989 9,500 18,900 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์63 36,989 36,989 35,989 9,500 18,900 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์63 36,989 36,989 35,989 9,500 18,900 

  26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 63 36,989 36,989 35,989 9,500 18,900 

 



** อตัรานียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิน ตามธรรมเนียม 3,000 เยน 

ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง  ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุมถ่ึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(INFANT) ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

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

(ไม่มีทีนังบนเครอืงบิน) 
 

** ท่านทีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพือการท่องเทียว ประเทศญีปุ่ น ไม่

จาํเป็นต้องยืนขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน  วนั ต่อครงั **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ อตัรานีเฉพาะนักท่องเทียว ทีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการนี รวม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตวั) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชนัประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษ ี สนามบิน

และค่าภาษีนํามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปลยีนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทยีวใด เทยีวหนึง 

กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทเีป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตวัเครอืงบนิ ตามทตีามทตีารางอตัรา

ค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครอืงบิน สายการ THAI AIRWAYS อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยมีนําหนักไม่เกิน 30 ก.ก.  และ ถือขนึเครืองบินได้นําหนักไม่เกิน  ก.ก.  

 (ไมจ่าํกดัจาํนวนชนิ แต่ทงันีเจา้หน้าทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงอืนไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

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

หรอื กจิกรรมอนืๆ ททีําใหโ้รงแรมตามรายการทรีะยุเต็ม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบุ กรณีไมร่วมจะชแีจงแต่ละสถานทใีนโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทยีวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตาม

กรมธรรม)์  

 



อตัราค่าบริการนี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถนิ ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง  

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุม่ถงึ  ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบินนันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทนีังบนเครอืงบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทงันีขนึอยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่ของเครอืงบนิแต่ละไฟล์ททใีชบ้นิ ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยู่ทสีายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษนํีามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจี่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เงอืนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

 กรุณาทาํการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย  วนั กอ่นออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 1 ,000 บาท และตดัทนีงัการจองภายใน 

 วนั ตวัอยา่งเช่น ทา่นจองวนันี กรุณาชาํระเงนิใน วนัถดัไป กอ่นเวลา .  น. เทา่นัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิ

ทนัท ีหากยงัไม่ได้รับยอดเงนิตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดินทางในพเีรียดเดิม ท่าน

จําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นันหมายถึงว่า กรณีทมีคีวิรอ (Waiting List) ก็จะให้สทิธิไปตามระบบ ตามลําดับ 

เนืองจากทกุพเีรยีด เรามทีนีงัราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณลีูกคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลยีนชอืคนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง  วนั ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆในกรณี

ทไีมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงอืนไขการยกเลิก และ เปลียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทชีาํระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดทีมีวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า  วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทชีาํระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระมาแลว้ทงัหมดทงันี ทาง

บรษิทัจะหกัคา่ใชจ่้ายทไีด้จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีาํระแล้วเนืองในการเตรยีมการจดัการนําเทยีวใหแ้ก่นักท่องเทยีว 

เชน่ การสาํรองทนีงัตวัเครอืงบนิ การจองทพีกั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 



 กรณีตอ้งการเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลยีนชอื) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย  วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทอีอกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ทงันีขนึอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทเีดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทเีป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีต้องการเปลียนแปลงพเีรียดวันเดินทาง (เลือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธใินการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ทเีกดิขนึจรงิสาํหรบัการดาํเนินการจองครงัแรก ตามจาํนวนครงัทเีปลยีนแปลง ไมว่่ากรณีใดๆทงัสนิ 

 

เงอืนไขสาํคญัอืนๆทีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมีขนึตํา อย่างน้อย  ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยนิดทีจีะชาํระค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีจีะประสานงาน 

เพอืใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอนืต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพอืวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครงั ทงันี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทเีป็นกรณี

พเิศษทกุครงัหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลยีนแปลงได ้

 กรณีทที่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครอืงบนิ , ตวัรถทวัร์ , ตวัรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพอืยนืยนักบัเจ้าหน้าทกี่อนทุกครงั และควรจองบตัรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ทงันีขนึอยูก่บั

ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน สงิสําคญั ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิ

เพอืเชค็อนิก่อนเครอืงบนิ อย่างน้อย  ชวัโมง โดยในส่วนนีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธใินการไม่

รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึใดๆทงัสนิ   

 กรณทีที่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนือสตัว์ หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทเีป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย  

วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตงัแต่ทที่านเรมิจองทวัร์ เพอืให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพอืจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ่้ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชอืผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าทหีลงัจากชําระเงนิกรณีที

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทใีหท้ราบ 

 กรณีทอีอกบตัรโดยสาร (ตวั) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผิด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพอืใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรียบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย  หรอื  วนั กอ่นออกเดนิทาง 



 อตัราทวัรน์ี เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครอืงบนิแบบหมู่คณะ (ตวักรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลอืนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัสว่นใดได้ จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเทา่นัน หากตอ้งการเปลยีนแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทเีป็น

กรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทไีม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระค่า

หอ้งพกัเดยีวตามทรีะบ ุ

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่้อยกว่า  เดอืน ณ วนักลบั  

 การให้ทปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิสาํหรบันักท่องเทยีวทเีดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวงัสนินําใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรอืงปกต ิจงึรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้่ายในสว่นนีเพอืมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสโีมงเยน็กจ็ะเรมิมดืแล้ว สถานทที่องเทยีว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ -  ช.ม. การเดินทางควรเผอืเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานทที่องเทยีว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทสีามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบิน เงอืนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนีทางบรษิัทจะ

คาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณีทจีําเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนืองจากการเดนิทางทอ่งเทยีวในครงันี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึงทที่านไม่ตอ้งการได้รบับรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ

ไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่่าสว่นใดสว่นหนึงใหท้า่น เนืองจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็คา่ใช้จ่ายแบบเหมา

จ่ายไปล่วงหน้าทงัหมดแลว้ 

- กรณทีที่านถกูปฎิเสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ที่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทสีายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มหีน้าใดหน้าหนึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึงหลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ ทาง

สายการบิน หรอื เจ้าหน้าทดี่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตใหท้่านเดินทางต่อไปได้ ดงันันกรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพอืทําหนังสอืเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย 

พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษิทัเรว็ทสีดุ เพอืยนืยนัการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทบีรษิัท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทยีงัไม่แ (ตวัเครอืงบนิ) ท่านสามารถเปลยีนแปลงได้ไม่มคีา่ใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตวั

เครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิัทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ซงึโดยส่วนใหญ่ตวั

เครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทงันีขนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแต่ละคณะ 



- เกยีวกบัทนีงับนเครอืงบนิ เนืองจากบตัรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธใินการเลอืกทนีงับนเครอืงบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทสีุด

ใหท้่านไดน้งัดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุ  

- ขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทพีกั เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

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

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชนักนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- กรณีทที่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่ห้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธใินการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงทงัสนิ 

- ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่นํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆทงัสนิแทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นัน 

- บรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสงิของไวท้โีรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทที่านตอ้งการ  

- รายการนีเป็นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครงัหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม 

 

*เมอืท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือนไขข้อตกลงทงัหมดนีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

 

 

 


