
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวัรญ่ี์ปุ่น : รหสั JAP2205 



บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ 638 DMK(กรุงเทพ) – NGO(นาโกย่า) 02.15 – 09.40  
XJ 639 NGO(นาโกย่า) – DMK(กรุงเทพ) 10.50 – 15.35 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)                                                                                             
23.00  คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเขา้ท่ี  สายการบิน AIR ASIA X 

เคาน์เตอร์ 9-10 เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทวัร์ให้
ค  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  
** ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจบั 
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง ** 

DAY 2                       
กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – นาโกย่า (ชูบุเซ็นแทร์) – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ –  

ชิราคาวาโกะ– ออิอน มอลล์ – มัตสึโมโต้ 
02.15 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ638    

** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 
09.40 เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า  (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย 



  

TAKAYAMA  น าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า เป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกบัขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอ

โดะเขา้ดว้ยกนั ตั้งอยู่บริเวณท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักิฟุ ด ารงไวซ่ึ้งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบ

ประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี เปรียบไดก้บัเมืองท่ีไดรั้บพรให้เต็มเป่ียมไปดว้ยวฒันธรรมอนัดีงาม ยอ้นกลบั

ไปในสมยัยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกต่างกับเมืองอ่ืนในญ่ีปุ่ นอย่างชัดเจนเน่ืองจากความโดดเด่นด้าน

ขนบธรรมเนียมและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม พื้นท่ีบริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) 

เพื่อปกป้องและอนุรักษ์พื้อท่ีบริเวณชายป่านั้นเองเมืองทาคายาม่า ซ่ึงยงัคงความเป็นบา้นเมืองแบบญ่ีปุ่ นดั้งเดิมอย่าง

แทจ้ริงน าท่านชมสถานท่ีส าคญัเม่ือคร้ังอดีต ท่ีท าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทั้งท่ีท างาน และท่ีอยู่อาศยัของผูว้่า

ราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาวา่  ในสมยัเอะโดะ หรือกวา่ 300 ปีท่ีแลว้ 

เป็นท่ีท าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้ยคุสมยัมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไต่สวน

พิจารณาคดี หอ้งขงันกัโทษ โรงครัว และหอ้งพกัของเจา้หนา้ท่ี ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ  430 เยน  จากนั้นน าท่านเดินชม  

เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารัก ๆ ท่ียงัคงอนุรักษแ์บบของบา้นในสมยัเอะโดะกวา่ 

300 ปีก่อน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิ

โสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุ๊กตาตามความเช่ือของคนญ่ีปุ่ นโบราณสมยัก่อน 

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ! ประจ าท้องถิ่น “หมู่ย่างใบโฮบะ” 



 

SHIRAKAWAGO น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตั้งอยู่ในหุบเขาของจงัหวดักิฟุ ประเทศญ่ีปุ่ น ไดรั้บการขึ้น

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวฒันธรรมโดยองค์การยูเนสโกเม่ือปี 1995 ภายในหมู่บ้านแห่งน้ีมีวิวทิวทศัน์ท่ี

สวยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบา้นสไตล์xญ่ีปุ่ นแบบดั้งเดิม ท่ีหลงัคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กบัมือคนท่ีก าลงัพนมมือ

อยู่ หลงัคาสร้างจากคานไมท่ี้แข็ง แรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวไดอ้ย่างดี แถมมีห้องใตห้ลงัคาท่ีกวา้งขวางส าหรับ

เอาไวเ้ล้ียงหนอนไหมอีกดว้ย คนในหมู่บา้นน้ีส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ท านา เล้ียงไหม เสริมดว้ยการท่องเท่ียวแบบ

พอเพียงเป็นหลกั 

MATSUMOTO น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองมัตสึโมโต้ เมืองมตัสึโมโตต้ั้งอยู่ตอนกลางของจงัหวดันากาโน่ซ่ึงเคยเป็น
เจา้ภาพจดัการแข่งขนัโอลิมปิกฤดูหนาวปี 1998มตัสึโมโตต้ั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่ น จึงท าให้เมืองทั้ง
เมืองถูกโอบลอ้มไปดว้ยภูเขานอ้ยใหญ่ใจกลางประเทศญ่ีปุ่ น 

AEON MALLน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ห้างอิออน จัสโก้ มัตซึโมโต้ ให้ท่านไดเ้ลือกทาน หรือเลือก

ซ้ือสินคา้ท่ีเป็นแบรนดญี์ปุ่ น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้ร้าน 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาติของคิทแคท
ชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย 

ค ่า เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

พกัที่       SMILE HOTEL MATSUMOTO หรือเทียบเท่า   

SHIRAKAWAGO 



DAY 3                     

ปราสาทมัตสึโมโตะ – ชมลงิแช่ออนเซ็น – ออิอน มอลล์ – ชมงานประดับไฟ  

YAMANAKAKO ART ILLUMINATION 

(พเิศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น !! และ อาบน า้แร่ ออนเซ็น !!) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

MATSUMOTO CASTLE น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโตะ เป็นปราสาทไมท่ี้คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ท่ีสุด

ในญ่ีปุ่ นและไดถู้กขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบติัล ้าค่าประจ าชาติ การตดักนัของสีด าและสีขาวของผนงัปูนดา้นนอกปราสาท 
ท าให้ปราสาทแห่งน้ีดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่ น ปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างขึ้ นจาก
องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหลายอยา่ง ปราสาทมตัสึโมโตย้งัมีศาลาชมดวงจนัทร์ท่ีงดงาม 
แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมยัก่อน และเป็นปราสาทท่ีมีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญ่ีปุ่ น (น า
ท่านชมบริเวณ ดา้นนอก ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) 

MATSUMOTO CASTLE 



 
เท่ียง อสิระอาหารกลางวัน ณ จุดพกัรถ  

SNOW MONKEY น าท่านสู่ ชมลงิแช่ออนเซ็น หรือ “ลงิหิมะ” ท่ีมีช่ือเสียงทัว่ไปโลก ตั้งอยูใ่นหุบเขาสายน ้าท่ีไหลจาก
ท่ีราบสูงชิง่ะและตน้น ้ าจากน ้ าพุร้อนมีลิงภูเขาญ่ีปุ่ นจ านวน 200 ตวัอาศยัอยู่บริเวณน้ี แมจ้ะอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศท่ี
โหดร้าย(มีหิมะปกคลุม 1 ใน 3 ของปี)โขดหินหยาบและขรุขระและน ้าพุร้อนท่ีพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินก็ตามแต่บริเวณท่ีแห่ง
น้ีก็เปรียบเสมือนสวรรค์ของลิงภูเขาเหล่าน้ีได ้เน่ืองจากมีน ้ าพุร้อนท่ีสะสมในบ่ออนัเป็นท่ีท่ีฝูงลิงลงแช่น ้ าอย่างคลาย
ความหนาวอย่างส าราญท าให้มนุษยเ์รามีโอกาสไดช้มลิงภูเขาอย่างใกลชิ้ด โดยระยะทางการเดินทางเขา้ไปถึงบ่อน าพุ
ร้อน ประมาณ 2 กม. ใชเ้วลาเดินทางไปกลบัประมาณ 2 ชม. **ในกรณีหิมะตกหนกัจนไม่สามารถเดินทางเขา้ชมได ้ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ น าท่านสู่ วดัเซนโคจิ( Zenkoji Temple ) เป็นหน่ึงในวดัท่ีมีความส าคญั และยอดนิยมแห่ง
หน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ น เพราะเป็นพุทธแห่งแรก สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 7 และเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปองคแ์รกท่ี
เขา้มายงัญ่ีปุ่ น (พระพุทธรูปของจริงจะเปิดให้ชมทุกๆ 6 ปี ในระยะเวลาไม่ก่ีสัปดาห์ รอบถดัไปจะเป็นปี  ค.ศ. 2021) วดั
แห่งน้ีได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่เม่ือปี 1707 เข้าไปจะพบกับห้องโถงกลางของวดัท่ีตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม เป็นท่ี
ประดิษฐานของพระพุทธรูปต่างๆ จากนั้นจะเขา้สู่หอ้งภายในท่ีมีแท่นบูชา และน าไปสู่ทางเดินหอ้งใตดิ้นท่ีมืดสนิท เวลา
เดินก็จะใชมื้อคล าหาทางไปเร่ือยๆ โดยจะไปเจอห่วงประตูซ่ึงอยู่ตรงกบัต าแหน่งพระประธานดา้นบนพอดี ผูท่ี้ศรัทธา
เช่ือกนัวา่เม่ือท าแลว้จะพบแต่ส่ิงท่ีดีๆ เหมือนมีแสงสวา่งน าทางชีวิต ** 

SNOW MONKEY 



 

YAMANAKAKO ILLUMINATION น าท่านชมประดับไฟนับลา้นดวง Yamanakako Art Illumination 

หรือ "FANTASEUM" งานไฟประดบัสวยๆจ านวนกว่า 500,000 ดวง! บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ ซ่ึงนับเป็น

ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ ยิง่ในวนัท่ีทอ้งฟ้าสดใส ฟูจิซงัจะปรากฏให้เห็นอยา่งชนัเจน 
และยงัมีดาวสุกไสวเต็มท้องฟ้า นอกจากไฟประดับแฟนตาซี ดอกไม้ไฟต่ืนตา วิวฟูจิซังอันน่าประทับใจแล้ว ยงัมี
ร้านอาหารกินเล่นออกบูธ และคอนเสิร์ตใหช้มกนัดว้ย ***ในกรณีท่ีงานประดบัไฟปิดไม่สามารถเขา้ชมได ้ทางบริษทัฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการน าท่านช็อปป้ิงท่ีโกเทมบะเอาทเ์ลท็แทน *** 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมที่พกั พเิศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

พกัที่       FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า   
จากนั้น อสิระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าหากได้แช่น ้าแร่ออนเซ็น 

ธรรมชาตินีแ้ล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 



DAY 4                    

ลานสก ีฟูจิเท็น – พพิธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว – ทะสาบฮามานาโกะ – ช็อปป้ิงย่านซากาเอะ 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  

FUJITEN SKI น าท่านสนุกกบักิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่นไม้

กระดานเล่ือนไดต้ามอธัยาศยั ณ ดินแดนแห่งน้ีท่ีซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย 

เป็นลานสกีท่ีมีช่ือเสียงและมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่านจะไดส้นุกกบัลานหิมะขาวโพลน ท่านท่ีสนใจจะเช่า

อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสามารถติดต่อหัวหนา้ทวัร์ล่วงหนา้ ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสกี สโนวส์เลด หรือครูฝึก 

ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดใหบ้ริการหรือไม่ ขึ้นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ)  

  (หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ลานสกีเขา้ไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทวัร์

เป็น คาวาฟูจิโกะ สถานีท่ี 22 (RETRO BUS) เป็นจุดท่ีชมภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามท่ีสุดในช่วงฤดูหนาว) 

  

  

 

FUJITEN SKI 



EXPERIENCE EARTHQUAKE น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่ีจ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ 
และท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการเกิดแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นใน

ประเทศญ่ีปุ่ น เทคโนโลยี วิวฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติท่ีประเทศญ่ีปุ่ นไม่สามารถหลีกเล่ียงไดน้ี้ ให้

ท่านอิสระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

LAKE HAMANAKO ทะเลสาบฮามานาโกะ  ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝ่ังแปซิฟิค ทิศตะวนัตกของจังหวดัชิซุโอกะ 

(Shizuoka) โดยทะเลสาบแห่งน้ีเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่และยงัมีความส าคญัมากๆของจงัหวดั แถบน้ีน่ีเรียกไดว้่าแหล่ง
ท่องเท่ียว เดิมทีตวัทะเลสาบเองเป็นทะเลสาบน ้ าจืดท่ีแยกออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวในปี 1498 ท าให้
น ้ าจืดเปล่ียนเป็นน ้ าเค็มในท่ีสุด สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัคือคงัซังจิออนเซน(Kanzanji Onsen) รีสอร์ทน ้ าพุร้อนบริเวณ
ชายฝ่ังตะวนัออก ปัจจุบนัรอบๆพื้นท่ีเปิดใหบ้ริการหอ้งอาบน ้าและเรียวกงัให้นกัท่องเท่ียวพกัคา้งคืน  



 

SAKAE  น าท่านเดินทางสู่ย่าน ช็อปป้ิงซากาเอะ เป็นย่านธุรกิจการค้า มีห้างสรรพสินคา้มัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน 
(central park) ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านต่างๆ เช่น ร้านเส้ือผา้แฟชัน่, ร้านของใชก้ระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นตน้ ท่ีน่ี
กินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 

ค ่า เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

พกัที่       TOYOKO INN CHUBU AIRPORT, NAGOYA หรือเทียบเท่า   

DAY 5                    

สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง   
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า   ประเทศญ่ีปุ่น 
10.50  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ639   
 ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 
15.35  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษัท ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตัวท่าน

เอง ** 
 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว 
เคร่ืองบินอตัรา 

ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน กุมภาพนัธ์  2563 
12 – 16 กมุภาพนัธ ์63 20,999 20,999 20,999 7,500 14,900 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์63 20,999 20,999 20,999 7,500 14,900 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์63 20,999 20,999 20,999 7,500 14,900 

15 – 19 กมุภาพนัธ ์63 20,999 20,999 20,999 7,500 14,900 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์63 20,999 20,999 20,999 7,500 14,900 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์63 20,999 20,999 20,999 7,500 14,900 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์63 20,999 20,999 20,999 7,500 14,900 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์63 20,999 20,999 20,999 7,500 14,900 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 63 20,999 20,999 20,999 7,500 14,900 

27 ก.พ. – 02 ม.ีค. 63 20,999 20,999 20,999 7,500 14,900 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 63 20,999 20,999 20,999 7,500 14,900 

29 ก.พ. – 04 ม.ีค. 63 20,999 20,999 20,999 7,500 14,900 

วนัเดินทางเดือน มนีาคม  2563 
04 – 08 มนีาคม 63 20,999 20,999 20,999 7,500 14,900 

05 – 09 มนีาคม 63 20,999 20,999 20,999 7,500 14,900 

06 – 10 มนีาคม 63 20,999 20,999 20,999 7,500 14,900 

07 – 11 มนีาคม 19,999 19,999 19,999 7,500 14,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 
ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 



 

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

(ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน)  

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่

จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไมเ่กิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในกรณีขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็

ค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทัวร์ ท่านละ 1,500บาท  

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

     สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ว  

     ใด เทีย่วหนึ่งกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ่้ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ   

     ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลง

ใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.  และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดั

จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีาหรอื 

กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม

กรมธรรม)์  

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

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

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ 

ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบิน 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
• กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 2 

วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิ

ทนัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจาก

ทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีที่

ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 
 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เช่น 
การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

• ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 

กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี่จะประสานงาน 

เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ

ทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้

• กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบิน

เพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



• กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณี

มคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีทีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

• กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่ว่าสว่น

ใดสว่นหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่าน

อย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณีพเิศษ 

• ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

• ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 

จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลา

เดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนั

แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

• กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  



(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยืนยนัดว้ย พรอ้มกบัแจ้งมาที่

บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่

ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

• เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดให้

ท่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

• ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

ท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั 

บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

• กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึงทัง้สิน้ 

• ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

• บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

• รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิัทฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 



** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


