
TOKYO FUJI NIKKO FULL DAY (5D3N) 

“NRT01 TOKYO DREAM DESTINATION ” 

สายการบิน SCOOT (TR) 

NIDN193700



 
 

 

บินดวยสายการบนิ SCOOT (TR) : ขึ้นเครื่องทีส่นามบินดอนเมือง(DMK) 

TR 868 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ) 00.45 – 09.05 

TR 869 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 10.05 – 15.00 

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1 
     กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                 (-/-

/-) 

 

21.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 

เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 6 สายการบิน SCOOT โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ

สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควร

ทราบ : ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษ

ปรับและจบั ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง 

                          

วันที่ 2 
     กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นารติะ) – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเท็มบะ  เอาทเลท็      

(พิเศษ !! เมนบูุฟเฟตขาปูยกัษไมอ้ัน !! และ อาบน้ําแร ออนเซ็น !!)    (-/L/D) 

 

00.45น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR868   ** 

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบนิ ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

 



 
 

 

09.05น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุน (ตามเวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนบูุฟเฟตปงยาง YAKINIKU      

นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดที่ไดช่ือวาเปนวัดที่มีความศักด์ิสิทธ์ิ 

และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่

ศักด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับ

ภายในวัดยังเปนที่ต้ังของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตู

ทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่มีช่ือวา “ประตูฟาคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแม

กวนอิมทองคํา มีช่ือวา ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเปนที่ต้ังของรานคา ขายของที่ระลึกพ้ืนเมืองตางๆ 

มากมาย เชน ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่

ระลึก อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ที่ริม

แมนํ้าสุมิดะ “โตเกียว สกายทรี” 

 
  นําทานเดินทางสู โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บอนํ้าธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา ความเช่ือในภูเขา

ไฟศักด์ิสิทธ์ิฟูจิยามา กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพ้ืนพิภพ

ปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุมทําใหเกิดนํ้าซึมขังขยายวงกวางกลายเปนบอขนาดยอมนํ้าในบอแตละบอใสสะอาดจน



 
 

 

เกิดสะทอนที่สวยงาม ตอมาในป ค.ศ. 1985 สถานที่แหงน้ีไดรับ การคัดเลือกเปน 1ใน100 อันดับแหลงนํ้า

จากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุน ทานสามารถเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองตางๆ และสินคาเกษตรกรรมที่ชาวบานนํามา

ขายระหวางทางได  ไมวาจะเปนผักภูเขาที่สดกรอบผลไมอบแหง ถั่ว มันญี่ปุน และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

นําทานเดินทางสู โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเล็ท (Gotemba Premium Outlets) ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมทั้ง 

Street Brand และ Hi-End Brand ที่ย่ิงใหญ ใหทานไดอิสระชอปปงอยางจุใจ เชน 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 KIDSเปนตน 



 
 

 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปยูักษไมอ้ัน 

พักที่  HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI หรือเทียบเทา   

จากนั้น อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุนมีความเชื่อวาหากไดแช

น้ําแรออนเซ็น ธรรมชาตินี้แลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

  

 

วันที่ 3         ภูเขาไฟฟูจิชัน้ 5 – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – อุโมงเมเปล  –  ชินจุกุ                     (B/L/-)                                                     

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 
 

 

   นําทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือ ที่เรารูจักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ต้ังอยูระหวาง จ.

ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดับนํ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักไป

ทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของประเทศญี่ปุน 

ทั้งยังเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุนในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในป พ.ศ. 2556 ที่ผาน

มา องคการยูเนสโก ไดประกาศใหภูเขาไฟฟูจิ ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกดวย  

  นําทานเดินทางขึ้นสู ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไมขึ้น ในกรณีที่อากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทาง

ขึ้นปด โดยเจาหนาที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเปนผูพิจารณาและตัดสินใจเทาน้ัน กรณีที่ไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจาย

เรียบรอยแลว) เมื่อถึงที่ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟ

ฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธ์ิ เย็นสบาย อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวตามอัธยาศัย ทาน

สามารถเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย ที่บนภูเขาไฟ

ฟูจิช้ัน 5 น้ี ยังเปนที่ต้ังของ ศาลเจาโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สักการะบูชาและ

อธิฐานขอพร อีกทั้งยังเปนที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเช่ือวารอบของฟูจิซังช้ัน 5 น้ี ถูกเรียกวา 

“Tengu no niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปศาจที่มีจมูกแดงย่ืนออกมา) โดยมีความเช่ือวาที่น่ีทานเทนกุปกครอง

อยูน่ันเอง และ ยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มี

นํ้าหนักกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูที่พ้ืนในสวน ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เปนตน จึง

เปนที่มาวาทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิที่ผูคนตางเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่องรางของขลังกลับไป

เปนฝากของเปนที่ระลึก 

  นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว (Experience Earthquake) ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทาน

จะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศ

ญี่ปุน เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนปองกันตอภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุนไมสามารถหลีกเลี่ยงไดน้ี ใหทาน

อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 



 
 

 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางชม อุโมงคใบเมเปล โมมิจิ ไคโร เปนจุดชมใบไมเปลี่ยนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ ซึ่งมี

ตนเมเปลอยูทั้ง 2 ฝงของคลองนํ้าที่เปลี่ยนสีทั้งสีสมและสีแดง ใบที่แหงแลวก็จะรวงหลนลงที่คลองนํ้า ทําใหทั้ง

ดานบนและดานลางเต็มไปดวยใบเมเปล จึงดูเหมือนกับเปนอุโมงคใบเมเปลที่สวยงามมาก 

** ซึ่งโดยปกติอุโมงคใบเมเปลจะเริ่มบานในชวงปลายเดือนตุลาคม-ปลายพฤศจิกายนของทุกป (ขึ้นอยูกับสภาพ

อากาศ) **  

***ในกรณีที่อุโมงคใบเมเปลรวงหมดหรือไมมีใหชมแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ินําทานเดินทางสู ศาลเจาคิตะงุ

จิฮองงุ ฟูจิเซงเงน (Fujisan Kitaguchi Sengen) ศาลเจาแหงน้ีเปนศาลเจาที่นักปนเขาใหความเคารพอยางมาก ผูที่

จะปนขึ้นไปยังฟูจิซัง จะมากราบไหวขอพรตอสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ศาลเจาแหงน้ี บางคนก็นํารองเทาฟางมาแขวนไวเพ่ือ

เปนเคล็ดกอนขึ้นเขา จุดประสงคก็คือเพ่ือใหเดินทางปลอดภัย *** 



 
 

 

 
นําทานเดินทางสู ยานชอปปงชินจุกุ (Shinjuku) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปงสินคา มากมายและ 

เครื่องใช ไฟฟา กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา 

เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางย่ีหอดังของญี่ปุนไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , SK II 

, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก 

 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปง 

ที่พัก   TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   



 
 

 

 

วันที่ 4     นาริตะ – นิกโก – ทะเลสาบซูเซ็นจิ – น้ําตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว –                       

    ศาลเจาโทโชกุ  – อิออน นาริตะมอลล – นาริตะ                                                     (B/L/-) 

 

เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู นิกโก Nikko เมืองที่มีช่ือเสียงมากในดานแหลงพักผอนหยอนใจที่สวยงามโดยเฉพาะชวงใบไม

เปลี่ยนสี  ที่มีความสวยงามของวัดและศาลเจาตางๆที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากUNESCO และยังคง

วัฒนธรรมในแบบด่ังเดิม เดินทางผาน ถนนสายอิโระฮะซะกะ Irohazaka เปนถนนเลนคูที่ใหเดินรถทางเดียวทั้งขา

ขึ้นและขาลง เสนทางว่ิงเปนทางคดเคี้ยวไปมาเช่ือมระหวางตัวเมืองนิกโก และทะเลสาบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji) 

นับรวมตลอดสายแลวมีทางโคงทั้งหมดมากถึง 48 โคง เปนเสนทางขับรถเที่ยวที่มีทัศนีภาพสวยงามนาประทับใจ

เปนอยางมาก และยังเปนที่รูจักในฐานะจุดชมวิวใบไมเปลี่ยนสีที่งดงามแหงหน่ึงในนิกโกอีกดวย ถนนสายน้ีไตระดับ

ขึ้นไปสูงถึงกวา 500 เมตร ระหวางทางเชิญ ทานเพลินตาและด่ืมดํ่ากับธรรมชาติอันงดงามสลับกับวิถีชีวิตความ

เปนอยูในแบบฉบับของชาวบาน  

นําทานเดินทางสู ทะเลสาบชูเซ็นจิ Lake Chuzenji  ซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนันไท ทําใหลาวาไหลมา

ปดทางเขาออกของนํ้าจากแมนํ้าไดวะ ทําใหเกิดเปนทะเลสาบขึ้น  ใหทานช่ืนชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบ 

แมกไมสีเขียวตัดกับฟาสีครามและพ้ืนนํ้าสีฟาที่จะทําใหทานประทับใจไมรูลืม  



 
 

 

 

 เดินทางไปชมความงามของ น้ําตกเคกอน Kegon Waterfall นํ้าตกที่ใหญและยาวที่สุดของประเทศญี่ปุนมีความ

สูงเกือบ 100 เมตร เปนหน่ึงในสามของนํ้าตกที่สวยงามที่สุดของญี่ปุน   

 ผาน จุดชมวิว (คาทัวรไมรวมคาลิฟทประมาณ 550 เยน) ที่ทานสามารถด่ืมดํ่ากับภาพของนํ้าตกแหงน้ีไดอยาง

งดงามมาก พรอมสัมผัสกับสายนํ้าที่เย็นช่ืนฉ่ํา อิสระใหทานไดเลือกหามุมเก็บภาพความงามที่ประทับใจตาม

อัธยาศัย หรือจะเลือกชมและซื้อสินคาพ้ืนเมืองที่ขึ้นช่ือในเขตน้ีไดตามอัธยาศัยสมควรแกเวลา 

 



 
 

 

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  ผานชม สะพานแดงชินเคียว Shinkyo Bridge คือสะพานศักด์ิสิทธ์ิ เปนเหมือนกับประตูที่จะพาเขาสูศาลเจาตางๆ

ในนิกโก สะพานชินเคียวน้ันสรางในป 1636 และเปนหน่ึงใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุน ความสวยงามของ

สะพานชินเคียวน้ันจะสวยที่สุดในยามใบไมเปลี่ยนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคมตนเดือนพฤศจิกายนเมื่อใบไมตางๆ 

เปลี่ยนเปนสีแดง สีสม สีเหลือง สลับกันไปแตงแตมใหสะพานแหงน้ีงดงามราวกับภาพวาด นอกจากน้ีสะพานชิน

เคียวยังไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกอีก  

 

  เดินทางสูบริเวณโซนมรดกโลก อิสระใหทานเดินทางชมและถายรูปตามอัธยาศัย ศาลเจานิกโกโทโชกู (Nikko 

Tosho-gu Shrine) เปนศาลเจาเกาแกมีประวัติศาสตรยาวนานและไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก เปนศาล

เจาประจําตระกูลโทกุงาวะที่โดงดังในอดีต และยังเปน สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โชกุนผูพลิกผันชะตาชีวิต

ของชาวญี่ปุน เอกลักษณของศาลเจาแหงน้ีอยูที่สถาปตยกรรมระดับสมบัติของชาติซึ่งใชเทคนิคดานฮวงจุย

ประกอบการกอสราง จนไดช่ือวาเปนจุดเสริมดวงชะตาเรื่องโชคลาภ จุดเดนของศาลเจาแหงน้ีก็คือ ประตูโยเมมง 

(Yomei-mon Gate) แสนสวยที่เพ่ิงเสร็จสิ้นการบูรณะปฏิสังขรณครั้งใหญไปในปน้ี รูปแกะสลักหลากสีสันบนบาน

ประตูน้ันสวยงามนาชมเปนอยางมาก มีระเบียงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝงซายและขวาของประตู 

ซึ่งประดับดวยรูปแกะสลักนกและดอกไมมากมาย และยังจะไดเห็นรูปแกะสลักลิงสามตัวมิซะรุ (Mizaru) (The 



 
 

 

Three Wise Monkeys) ที่สื่อถึงการไมดู ไมพูด และไมฟง และรูปแมวนอนหลับเนะมุริเนะโกะ (Nemuri-neko) 

(Sleeping Cat) อีกดวย ทานสามารถเขาชมภายในศาลเจาโทโชกุได    (คาทัวรไมรวมคาเขาชมประมาณ 1,300 

เยน)  

 

นําทานเดินทางสู อิออน นาริตะ มอลล (Aeon Narita Mall) เปนหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ เน่ืองจากต้ังอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มี

รานคาที่หลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมี

รานเสื้อผาแฟช่ันมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร

มารเกตขนาดใหญ เปนตน ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ สวนรานอาหารก็มีให

เลือกมากมายจําหนายอาหารหลายประเภท รานกาแฟ และศูนยอาหาร ถัดไปจากหางสรรพสินคายังมีโรง

ภาพยนตร Humax Cinema เปดใหบริการ 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก        

  ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปง 

ที่พัก   TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   



 
 

 

 

วันที่ 5    สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)                                                                   (B/-/-) 

 

เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

07.00น.     นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุน 

10.05น.     ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่  

TR869  ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

15.00น.     เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 

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

 

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทกุ

ครั้งกอนทาํการออกต๋ัวเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี

ไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 

ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 

เพิ่ม 

อัตรา หองละ 

ไมใชต๋ัว

เครื่องบินอัตรา  

ทานละ 

วันเดินทางเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 

09 – 13 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 

10 – 14 ตุลาคม 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 



 
 

 

11 – 15 ตุลาคม 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 

19 – 23 ตุลาคม 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 

20 – 24 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 6,000 13,900 

21 – 25 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 6,000 13,900 

22 – 26 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 6,000 13,900 

23 – 27 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 

24 – 28 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 6,000 13,900 

25 – 29 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 6,000 13,900 

26 – 30 ตุลาคม 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

27 – 31 ตุลาคม 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

28 ตค. – 01 พย. 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

29 ตค. – 02 พย. 62 24,989 24,989 24,989 6,000 13,900 

30 ตค. – 03 พย. 62 24,989 24,989 24,989 6,000 13,900 

31 ตค. – 04 พย. 62 24,989 24,989 24,989 6,000 13,900 

01 – 05 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

02 – 06 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

03 – 07 พฤศจิกายน 62 20,989 20,989 20,989 6,000 13,900 



 
 

 

05 – 09 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 13,900 

06 – 10 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

07 – 11 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

08 – 12 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

09 – 13 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

10 – 14 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 13,900 

12 – 16 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 13,900 

13 – 17 พฤศจิกายน 62  23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

14 – 18 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

15 – 19 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

16 – 20 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

17 – 21 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 13,900 

19 – 23 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 13,900 

20 – 24 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

21 – 25 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

22 – 26 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

23 – 27 พฤศจิกายน 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 



 
 

 

24 – 28 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 13,900 

26 – 30 พฤศจิกายน 62 22,989 22,989 22,989 6,000 13,900 

27 พย. – 01 ธค. 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

28 พย. – 02 ธค. 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

29 พย. – 03 ธค. 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

30 พย. – 04 ธค. 62 23,989 23,989 23,989 6,000 13,900 

 

** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผู

เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบนิ 

ในวันเชค็อิน ** 

 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  

(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบนิ) 

 

** ทางบริษทัไมมีนโยบายเรียกเก็บเงนิประกันใดๆทั้งสิน้กอนออกเดินทางที่สนามบิน ** 

 

** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพื่อการทองเที่ยว ประเทศญีปุ่น ไมจําเปนตองยืน่ขอวีซา โดย

สามารถพํานกัไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  

 

** บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้ กรณีถือหนังสอืเดินทางตางประเทศ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรยีกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  



 
 

 

อัตราคาบรกิารนี้ รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน    

  และคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง   

  กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง 

  อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน SCOOT อนุญาตใหโหลดกระเปา   

     สมัภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้เครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.  

     (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 

   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 

   กรมธรรม)  

 

อัตราคาบรกิารนี้ ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและ

คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  



 
 

 

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ 

รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

• กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน 

ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หาก

ยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขา

มาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคา

พิเศษจํานวนจํากัด  

• กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไม

สามารถหาคนมาแทนได 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัท

จะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การ

สํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา 

ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

• กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน กอนออนออก

เดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ



 
 

 

คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา

สอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

• กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักคาใชจายการดําเนินการ

ตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได 

หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทาน

เดินทางตามความประสงคตอไป  

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทาน

ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้ง

หากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

• กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถาม

เพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณี

ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ 

และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยาง

นอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

• กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

• กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอน

การเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมี

คาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

• กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทาน

เดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ 



 
 

 

• กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใด

สวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

• หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทาน

อยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

• อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับ

สวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

• ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพัก

เด่ียวตามที่ระบุ 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  

• การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินนํ้าใจ

เล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

• ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะ

ปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดิน

บนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 

เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึง

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

• เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวาง

เดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน

คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนา

ทั้งหมดแลว 



 
 

 

• กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม

สามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

• หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนา

ใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 

เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการ

ตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือ

ยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเครื่องบิน) 

ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 

วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

• เก่ียวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ัง

ดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด  

• ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให

หองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บาง

โรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

• กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

• มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 
 

 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , 

การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่

ทานตองการ  

• รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ

เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือทานชําระเงนิคาทัวรใหกับทางบริษทัฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนีแ้ลว** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


