
 
 

ทวัร ์NRT07 KAWAZU ชมเทศกาลดไูฟ  (5D3N) 
“TOKYO KAWAZU ซากรุะในสายลมหนาว ” 

สายการบิน NOK SCOOT (XW) 



 
 

บินด้วยสายการบิน นกสกูต๊ (XW) : ขึน้เครื่องท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

XW 102 DMK(กรงุเทพ) - NRT(นารติะ) 02.20 – 10.25 

XW 101 NRT(นารติะ) - DMK(กรงุเทพ) 13.55 – 18.25 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

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

23.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 

1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 6-7 สายการบิน Nok Scoot โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ คอยใหก้าร

ต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้ม

ก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

วนัท่ี 2      กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วดัอาซากสุะ - โกเทม็บะ เอาทเ์ลท็                                       
     (พิเศษ !! เมนูบฟุเฟตข์าปยูกัษ์ไม่อัน้ !! และ อาบน ้าแร่ ออนเซน็ !!)                       (-/L/D)                          

02.20น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ Nok Scoot เที่ยวบนิที่ 

XW 102 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

10.25น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 

ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟ่ตป้ิ์งย่าง YAKINIKU  

น าท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วดัอาซากสุะ (Sensoji Temple) วดัที่ได้ชื่อว่าเป็นวดัที่มคีวาม

ศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้บัความเคารพนับถอืมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองค์เจา้แม่กวน  

อมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอด

ทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นทีต่ ัง้ของโคมไฟยกัษ์ที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่

แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหน้าสุดของวดั ทีม่ชีื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวั

วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค า มชีื่อว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ

รา้นคา้ ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ 



 
 

ให้ทุกท่านได้เลอืกซื้อเป็นของฝากของที่ระลกึ อสิระให้ท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดใน

โลก แลนดม์ารก์แห่งใหมข่องกรงุโตเกยีว ทีร่มิแมน่ ้าสุมดิะ  

  น าท่านเดนิทางสู่ โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอาทเ์ลท็ (Gotemba Premium Outlets) ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นม

ทัง้ Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงอย่างจุใจ 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 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ ! เมนูบฟุเฟต์ขาปยูกัษ์ไม่อัน้ 

พกัท่ี  FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่า

หากได้แช่น ้าแร่ออนเซน็ ธรรมชาติน้ีแล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการ

หมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
 

วนัท่ี 3 
 ลานสกี ฟจิูเทน - พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว – ชงชาแบบญ่ีปุ่ น -  คาวาซึ  -  อิออน มอลล ์–         
 นาริตะ                                                                                                                           (B/L/-)                                                     

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   น าท่านสนุกกบักิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหมิะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการเล่นไม้

กระดานเลื่อนไดต้ามอธัยาศยั ณ ดนิแดนแห่งนี้ทีซ่ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเล่น

สกมีากมาย เป็นลานสกทีี่มชีื่อเสยีงและมฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจทิี่สวยงามท่านจะได้สนุกกบัลานหมิะขาว

โพลน ท่านทีส่นใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถตดิต่อหวัหน้าทวัรล์่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์

เครื่องเล่นสก ีสโนว์สเลด หรอืครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกจีะเปิดให้บรกิารหรอืไม่ ขึน้อยู่กบัสภาพ

ภูมอิากาศ) (หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกเีขา้ไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย  บรษิทัฯ ขอสงวน



 
 

สทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัรเ์ป็น คาวาฟูจโิกะ สถานีที ่22 (RETRO BUS) เป็นจุดทีช่มภูเขาไฟฟูจไิดส้วยงาม

ทีสุ่ดในช่วงฤดหูนาว) 

  น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิ

และท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการเกดิแผ่นดนิไหวที่

เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลย ีวิวฒันาการ การวางแผนป้องกันต่อภยัธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่ นไม่

สามารถหลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น ำท่ำนเปิดประสบกำรณ์ใหม่กบัพิธี “ชงชาแบบญี่ปุ่น” ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่นว่ำ

ดว้ยกำรใชเ้วลำอย่ำงสุนทรีย ์ดว้ยกำรด่ืมและกำรชงชำผงสีเขียวหรือมัทชำ นับตั้งแต่ประมำณ

ศตวรรษท่ี 14 ตน้ฉบบัของพิธีชงชำ และใหท่้ำนไดส้มัผัสกบับรรยำกำศของกำรจ ำลองเร่ืองรำว

เก่ียวกำรพบปะกนัในวงสงัคมเก่ียวกบักำรด่ิมและชงชำท่ีไดแ้พร่หลำยในบรรดำชนชั้นสูงท่ีเกิดขึ้ น

ในประเทศญ่ีปุ่น จำกน้ันอิสระใหท่้ำนไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตำมอธัยำศยั 

   น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคาวาซึ (Kawazu) จะอยู่ตอนล่างของคนัโต มชีื่อเสยีงในเรื่องระยะเวลาเริม่บานของ

ดอกซากุระซึ่งเรว็ที่สุดในแถบคนัโต  ดอกซากุระของที่นี่สชีมพูมขีนาดใหญ่พเิศษ ที่ Kawazu นี้มซีากุระถงึ 

8,000 ต้น ช่วงเริ่มบานจะมีการจดังาน “เทศกาลซากุระ Kawazu” ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทัง้ชาวญี่ปุ่ นและ

ชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมงานนี้ถึง 1 ล้านคน และนอกจากดอกซากุระยงัมดีอกเรปซีดสีเหลอืงสดที่จะขึ้น

ด้านล่างบรเิวณตะลิง่รมิแม่น ้าไปพร้อมๆกันด้วย ท าให้ที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ชมซากุระแห่งแรกๆของญี่ปุ่ น

เท่านัน้ แต่ยงัมคีวามสวยงามไมแ่พท้ีอ่ื่นๆดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล ์(Aeon Narita Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรปูแบบทีท่นัสมยัสไตลญ์ีปุ่่ น 

มรี้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน 

นอกจากนี้ย ังมีร้านเสื้อผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games 

arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าส าหรบันักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารก็มใีห้เลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหาร 

ถดัไปจากหา้งสรรพสนิคา้ยงัมโีรงภาพยนตร ์Humax Cinema เปิดใหบ้รกิาร  

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั    

ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 



 
 

ท่ีพกั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

   
 

วนัท่ี 4     ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ – ชินจกุ ุ- ดไูฟหมู่บา้นเยอรม์นั                                           (B/-/-) 
 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ “ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Market)” เป็นตลาดค้าส่งปลา ,ผักและผลไม้ขนาดใหญ่ใจกลาง

กรุงโตเกยีว ในบรรดาตลาดค้าส่งทีก่ระจายอยู่ในโตเกยีวนัน้ ตลาดปลาแห่งนี้นับเป็นที่ที่มชีื่อเสยีงมากที่สุด

และเป็นทีรู่จ้กักนัดวี่าเป็นหนึ่งในตลาดปลาที ่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย เนื่องจากมกีารซือ้ขายสนิคา้ทะเลกว่า 

2000 ตนัต่อวนั คาดว่าจะมกีารย้ายตลาดแห่งนี้ไปยงั Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนัน้มปีลาและ

อาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดทีค่กึคกัอยูเ่กอืบตลอดเวลา และค่อนขา้งยุ่งในบางช่วงเวลาจะมี

รถสกูตเตอรข์บัไปมา รวมทัง้รถบรรทุกทีใ่ชข้นส่งปลา ทัง้คนซือ้และคนขายจะดูเร่งรบี ท าใหเ้ป็นสเน่หด์งึดูด

นกัท่องเทีย่วใหแ้วะเวยีนมาเทีย่วชม ภายในตลาดนัน้เป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คอืส่วนภายนอกซึง่มรีา้นคา้ปลกี

และรา้นอาหารตัง้เรยีงรายเป็นจ านวนมากและส่วนภายในซึง่เป็นบรเิวณทีร่า้นคา้ส่งใชเ้จรจาธุรกจิและเป็นจดุ 

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบนัเทงิต่างๆ ใน

อ่าวโตเกยีว ไดร้บัการปรบัปรงุใหม้ชีื่อเสยีงและเป็นทีน่ิยมในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมที่

สวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ กย็งัคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซิ์ต้ี 

โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอกีหา้งหนึ่ง ทีอ่ยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี้

กค็อื หุ่นยนต์กนัดัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ทีต่ ัง้เด่นเป็นสง่าอยู่หน้าหา้ง ใหท้่านไดถ่้ายรูปคู่

เป็นทีร่ะลกึ ในบรเิวณหา้งกจ็ะมรีา้นคา้ส าหรบัคอกนัดัม้ อยา่งเช่น กนัดัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยาก

เขา้ไปดนูิทรรศการกนัดัม้ กต็อ้งไปที ่กนัดัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติี ้แห่งนี้  

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

ทีม่กีารปรมลูปลาทูน่าที่มชีื่อเสยีง ย่านช้อปป้ิงชินจกุ ุ(Shinjuku) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกบัการช้อป

ป้ิงสนิค้า มากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรอืสนิค้าที่จะเอาใจ



 
 

คุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสื้อผา้แฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ น

ไมว่่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อกีมากมาย 

น าท่านเข้าชม Tokyo German Village หรอื โตเกียวโดอิสึมูระ (Tokyo Doitsu Mura) เป็นธีมปาร์คใน

สไตล์หมู่บ้านเยอรมนั ตัง้อยู่ในจงัหวดัชบิะ อยู่ห่างจากกรุงโตเกยีวไปราวๆ 2 ชัว่โมงเท่านัน้เองค่ะ เป็นธมี

ปารค์ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ที่จ าลองบรรยายแบบคนัทรฟีาร์มในชนบทของประเทศ

เยอรมันมาไว้ได้อย่างงดงามภายในธีมปาร์คแห่งนี้รายล้อมไปด้วยสถานที่น่าสนใจต่างๆ ที่สามารถ

เพลดิเพลนิไดท้ัง้เดก็และผูใ้หญ่เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น ทุ่งดอกไมส้สีนัสดใส ทีผ่ลดักนัผลดิอกบานสะพรัง่ตลอด 

4 ฤดูกาล สวนสนุก สวนสตัว ์หรอืการเกบ็ผลไมส้ดๆ กเ็ป็นกจิกรรมทีค่รอบครวัสามารถมาสนุกกนัได้อย่าง

เตม็ที ่และทีส่ าคญั ยงัมอีาคารสวยๆ ในสไตลย์โุรปใหเ้ราถ่ายรปูกนัไดเ้พลนิๆ มาเทีย่วเมื่อไหรก่แ็ฮปป้ี 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

ท่ีพกั   TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า   

  
 

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

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านสู่ วดันาริตะซนั ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวดัพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มี

ชื่อเสยีงมากของเมอืงนารติะ สร้างขึ้นในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินารติะ ภายในวดัมี

อาคารทีห่ลากหลายตัง้อยู่ในบรเิวณทีกวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลกั เจดยี ์3 ชัน้สไตล ์Tahoto มชีื่อว่า Great 

Pagoda of Peace นอกจากนี้ยงัมสีวนญีปุ่่ น และสวนยโุรปอกีดว้ย 

10.30น.     น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

13.55น.     ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน Nok Scoot เท่ียวบินท่ี 

XW 101  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 



 
 

18.25น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่าน

ละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน กมุภาพนัธ ์– มีนาคม 2562 
11 – 15 กมุภาพนัธ ์62 23,900 23,900 23,900 7,000 15,900 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์62 26,900 26,900 26,900 7,000 15,900 

15 – 19 กมุภาพนัธ ์62 29,900 29,900 29,900 7,000 16,900 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์62 26,900 26,900 26,900 7,000 15,900 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์62 26,900 26,900 26,900 7,000 15,900 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์62 26,900 26,900 26,900 7,000 15,900 

27 กมุภาพนัธ-์ 3 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 7,000 15,900 

28 กมุภาพนัธ-์ 4 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 7,000 15,900 

01 – 05 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 7,000 15,900 



 
 

06 – 10 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 7,000 15,900 

07 – 11 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 7,000 15,900 

08 – 12 มนีาคม 62 27,900 27,900 27,900 7,000 15,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 

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

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

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

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่

จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

 

** 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) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Nok Scoot อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดั 

  จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 



 
 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบ ารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

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

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรณุาท าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 

2 วนั ตัวอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 



 
 

ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 30-44 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจ้าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้



 
 

 กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผิด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 



 
 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งห ายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

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

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 



 
 

 กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


