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TOKYO FUJI  SAKURA (5D3N) 

“NRT22 TOKYO SAKURA DAISUKI” 
 สายการบิน SCOOT (TR) 
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บินด้วยสายการบิน  SCOOT (TR): ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง(DMK) 
TR 868 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ) 00.45 – 09.05 

TR 869 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 10.05 – 15.00 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนํา้หนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้นํา้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   
21.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง  กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 6 สายการบิน SCOOT โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อาํนวยความสะดวก

ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศ

ญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้าํอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจบั ทั้งน้ีขึ้นอยู่

กบัดุลพนิิจของเจา้หนา้ที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง 

DAY 2                       
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกยีว (นาริตะ) – วดัอาซากสุะ  – สวนจิโดริงะ –  
โกเท็มบะ เอาท์เลท็  (พเิศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น !! และ อาบนํา้แร่ ออนเซ็น !!)     
00.45น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR868   

                                   ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 
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09.05น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น  (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง ) 

หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย  

 
  

SENSOJI TEMPLE วดัอาซากสุะ  วดัที่ไดช่ื้อวา่เป็นวดัที่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมาก

ที่สุดแห่งหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมี

ผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเ ป็นที่ตั้งของโคมไฟยกัษท์ี่มีขนาด

ใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที่อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที่มีช่ือวา่ “ประตูฟ้าคาํ

รณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีช่ือวา่ ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซ่ึง

เป็นที่ตั้งของร้านคา้ ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลึก 

ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก อิสระใหท้่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดในโลก 

แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ที่ริมแม่นํ้ าสุมิดะ “โตเกียว สกายทรี” 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง YAKINIKU   
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CHIDORI GA FUCHI   สวนจโิดริงะฟูจ ิ เป็นสวนที่ตั้งอยูร่ะหวา่งทางระบายนํ้ า  2 สาย อยูใ่กลก้บัพระราชวงัอิมพเีรียล

ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  มีช่ือเสียงมากเร่ืองการชมซากุระเพราะจะเห็นภาพตน้ซากุระมากมายของสวนเรียงรายไป
ตามทางนํ้ า จึงเป็นอีกหน่ึงจุดชมซากุระสวนที่มีผูเ้ขา้ชมมากที่สุดของโตเกียว  สวนจิโดริง ะฟูจิอยูต่รงกลางระหวา่งทาง
ระบายนํ้ าเก่าแก่ของเมืองโตเกียวนัน่ก็คือ  Chidorigafuchi กบั Hanzo สร้างขึ้นตั้งแต่ยคุเอโดะ (Edo) โดยจะมีทางเดิน
เรียบทางระบายนํ้ าและตน้ซากุระยาวประมาณ  700 เมตร ทาํใหเ้กิดเป็นอุโมงคต์น้ซากุระ  เป็นสถานที่ยอดนิยมในการ
ชมดอกซากุระที่ญี่ปุ่ น 

 

          

GOTEMBA PREMIUM OUTLETS โกเทม็บะ พรีเมีย่ม  เอาท์เลท็    ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมทั้ง Street Brand 

และ Hi-End Brand ที่ยิง่ใหญ่ ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 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 
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 หลงัจากนั้นเดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั 
 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

พกัที ่      FUJISAN RESORT HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า   
จากน้ัน อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้แช่นํ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติ

นี้แล้ว จะทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

   

 

DAY 3                     

ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 - พพิธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว – โอชิโนะฮัคไค–  โอไดบะ  - นาริตะ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

Mount Fuji นาํท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซงั หรือ ที่เรารู้จกักนัทัว่ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ  ตั้งอยูร่ะหวา่ง จ .ชิซึโอกะ และ 

จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดบันํ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จกัไปทัว่โลกในเร่ืองความ

สวยงามที่ธรรมชาติไดม้อบมาให้ อยา่งลงตวั และยงัถือวา่เป็นสญัลกัษณ์หน่ึงของประเทศญี่ปุ่ น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมาย

ของนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยอืนประเทศญี่ปุ่ นในตลอดทุกฤดูกาล ซ่ึงในปี พ .ศ. 2556 ที่ผา่นมา องคก์ารยเูนสโก ้ได้

ประกาศใหภู้เขาไฟฟูจิ ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอีกดว้ย  

 นาํท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิช้ันที ่5 (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอ้ืออาํนวย หรือ ทางขึ้น

ปิด โดยเจา้หนา้ที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสินใจเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถขึ้นได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
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ในการชดเชยเงินคืนไม่วา่กรณีใดๆ เพราะทางบริษทัไดช้าํระค่าใชจ่้ายทั้งหมดใน ลกัษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อย

แลว้) เม่ือถึงที่ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุกท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสมัผสั

กบัอากาศที่บริสุทธ์ิ เยน็สบาย อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจเก็บไวต้ามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซ้ือ

สินคา้ของที่ระลึกซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย ที่บนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 น้ี ยงัเป็น

ที่ตั้งของ ศาลเจ้าโคมติาเคะ  ของศาสนาลทัธิชินโต เป็นที่สกัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยงัเป็นที่สาํหรับ

บวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือวา่รอบของฟูจิซงัชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา่  “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ ” (ปีศาจ

ที่มีจมูกแดงยืน่ออกมา) โดยมีความเช่ือวา่ที่น่ีท่านเทนกุปกครองอยูน่ัน่เอง และ ยงัวา่กนัวา่ ศาลเจา้แห่งน้ีมีสมบติัของ

ท่านเทนกุหลงเหลืออยูม่ากมาย อยา่งเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีนํ้ าหนกักวา่ 375 กิโลกรัม ตกอยูท่ี่ พื้นในสวน ซ่ึงใน

สมยัก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกนัมากมาย เป็นตน้ จึงเป็นที่มาวา่ทาํไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่

ผูค้นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซ้ือเคร่ืองรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นที่ระลึก 
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EXPERIENC EARTHQUAKE พพิธิภณัฑ์แผ่นดนิไหว ที่จาํลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะไดส้มัผสักบั

บรรยากาศของการจาํลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ที่เก่ียวกบัการเกิดแผน่ดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลย ี
ววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่ นไม่สามารถหลีกเล่ียงไดน้ี้ ใหท้่านอิสร ะเลือกซ้ือของที่
ระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

OSHINO HAKKAI  โอชิโนะ ฮัคไค  บ่อนํ้ าธรรมชาติกบัความเล่ือมใสศรัทธา  ความเช่ือในภูเขาไฟศกัด์ิสิทธ์ิฟูจิยาม่า  กบั

เวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม  ลึกลงพื้นพภิพปฏิบติัการซึมซบับริเวณที่ลุ่มทาํ
ใหเ้กิดนํ้ าซึมขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดยอ่มนํ้ าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะทอ้นที่สวยงาม  ต่อมาในปี  
ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งน้ีไดรั้บการคดัเลือกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหล่งนํ้ าจากธรรมชาติ  ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ น  ท่านสามารถ
เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองต่างๆ และสินคา้เกษตรกรรมที่ชาวบา้นนาํมาขายระหวา่งทางได ้ ไม่วา่จะเป็นผกัภูเขาที่สดกรอบ

ผลไมอ้บแหง้ ถัว่ มนัญี่ปุ่ น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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ODAIBA ย่านโอไดบะ  คือเกาะที่สร้างขึ้นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบนัเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหมี้

ช่ือเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยูม่ากมายแลว้ ก็ยงัคงความเป็น

ธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิต้ี โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอีก

หา้งหน่ึง ที่อยูบ่นเกาะโอไดบะ จุดเด่นของหา้งน้ีก็คือ หุ่นยนตก์นัดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญ่มาก ที่ตั้งเด่นเป็น

สง่าอยูห่นา้หา้ง ใหท้่านไดถ่้ายรูปคู่เป็นที่ระลึก ในบริเวณหา้งก็จะมีร้านคา้สาํหรับคอกนัดั้ม อยา่งเช่น กนัดั้มคาเฟ่ 

(Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาลกนัดั้ม ก็ตอ้งไปที่ กนัดั้มฟรอนท ์ (Gundam Front) ซ่ึงอยูใ่นบริเวณหา้ง 

ไดเวอร์ซิต้ี แห่งน้ี 

 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

พกัที ่      TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า   

DAY 4                    

ตลาดปลาซึกจิิ – สวนอุเอโนะ – คลองเมกโุระ – ฮาราจุก ุ– ชินจุก ุ - นาริตะ 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

TSUKIJI MARKET  ตลาดปลาซึกจิ ิ เป็นตลาดคา้ส่งปลา,ผกัและผลไมข้นาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคา้

ส่งที่กระจายอยูใ่นโตเกียวนั้น ตลาดปลาแห่งน้ีนบัเป็นที่ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดและเป็นที่รู้จกักนัดีวา่เป็นหน่ึงในตลาดปลา

ที่ ใหญ่ที่สุดในโลกอีกดว้ย เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินคา้ทะเลกวา่ 2000 ตนัต่อวนั คาดวา่จะ มีการยา้ยตลาดแห่งน้ีไปยงั 

Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดที่คึกคกัอยูเ่กือบ

ตลอดเวลา และค่อนขา้งยุง่ในบางช่วงเวลาจะมีรถสกูตเตอร์ขบัไปมา รวมทั้งรถบรรทุกที่ใชข้นส่งปลา ทั้งคนซ้ือและ

คนขายจะดูเร่งรีบ ทาํใหเ้ป็นสเน่ห์ดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหแ้วะเวยีนมาเที่ยวชม ภายในตลาดนั้นเป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

ส่วนภายนอกซ่ึงมีร้านคา้ปลีกและร้านอาหารตั้งเรียงรายเป็นจาํนวนมากและส่วนภายในซ่ึงเป็นบริเวณที่ร้านคา้ส่งใช้

เจรจาธุรกิจและเป็นจุด 
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UENO PARK สวนสาธารณะอเุอโนะ ทุกปีในช่วงฮานามิ หรือ เทศกาลชมซากุระ ผูค้นมากมายต่างพากนัมาที่ 

อุเอโนะอนชิโคเอ็น หรือ สวนสาธารณะอุเอโนะ ที่คนไทยคุน้เคยกนันัน่เอง ที่น่ีมีซากุระหลายพนัธุ ์เช่น โซเมอิโยชิโนะ 

และยามะซากุระ เป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่มีทางเดินกลางสวนที่ลอ้มรอบไปดว้ยซากุระกวา่ 1200 ตน้ !!! เวลาลมพดัจะได้

สมัผสั กลีบซากุระจะปลิวตามลม เป็นววิที่สวยงาม อยากใหทุ้กคนไดส้มัผสัในการเดินทางสกัคร้ัง 

MEGURO RIVER  คลองเมกโุระ  เป็นแม่นํ้ าสายเล็กๆ ในโตเกียว อยูใ่นเขต Shinagawa มีปลายทางไหลลงสู่อ่าวโตเกียว 

สองฝ่ังของแม่นํ้ ามีตน้ซากุระกวา่ 800 ตน้ แผก่ิ่งกา้นมาชนกนัจนดูเหมือนเป็นอุโมงคต์น้ซากุระในช่วงปลายเดือน

มีนาคม – ตน้เดือนเมษายน ดอกซากุระจะบานสวยงามมาก ที่น่ีเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหน่ึงในโตเกียว สามารถ

มาชมไดท้ั้งกลางวนัและกลางคืน มีดอกซากุระบานที่ถนนสองฝ่ังริมแม่นํ้ าเมรุโกะ และมีร้านขายของ กินเล่น เช่นของ

ป้ิงยา่ง ขนม เคร่ืองด่ืม มีการประดบัโคมไฟ ในตอนหวัคํ่า – กลางคืนจะมีการเปิดไฟสวยงามไปอีกแบบนึง 

 

 

 

UENO PARK 
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เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การท่องเที่ยว 

HARAJUKU ย่านฮาราจูกุ  แหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญี่ปุ่ น หากคุณคือคนที่กาํลงัมองหาซ้ือเส้ือผา้

แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากที่น่ีอีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่น

ญี่ปุ่ นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท้ี่น่ีได ้จะมีวั ยรุ่นญี่ปุ่ นน่ารักๆ เดินกนัเตม็ถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนด์

เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 

VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที่ 

SHOP น้ีมีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีร้านขายตุก๊ตา KITTY DORAENMON หรือตุก๊ตา LINE สุดแสนน่ารัก

ไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES 

GARCONS 

SHINJUKU นาํท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุก ุ ใหท้่านอิสระและเพลิดเพ ลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า 

กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์หรือสินคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนดเ์นม 

เส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับวยัรุ่น เคร่ืองสาํอางยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ 

อีกมากมาย 

MEGURO RIVER   
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ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั        

คํา่ อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

พกัที ่      TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า   

DAY 5                    

สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)  
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.00น.     นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น 

10.05น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่  
TR869  ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 
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15.00น.     เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

** หากลกูค้าท่านใดทีจ่าํเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษัท ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัว
ท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเด็ก ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋ 
เคร่ืองบินอตัรา 

ท่านละ 

วนัเดนิทางเดือน มีนาคม –เมษายน 63 
20 – 24 มนีาคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 16,900 

21 – 25 มนีาคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 16,900 

22 – 26 มนีาคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 

23 – 27 มนีาคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 

24 – 28 มนีาคม 63 24,999 24,999 24,999 7,500 16,900 

25 – 29 มนีาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

26 – 30 มนีาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

27 – 31 มนีาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

30 ม.ีค. – 03 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

31 ม.ีค. – 04 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

01 – 05 เมษายน 63  27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 
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02 – 06 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

03 – 07 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

04 – 08 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 19,900 

05 – 09 เมษายน 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

06 – 10 เมษายน 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,900 

 

** อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป  
ต่อ ลกูค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั้งนีท่้าน
สามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 11,000 บาท ** 
(ไม่มทีีน่ั่งบนเคร่ืองบิน) 

 

** ทางบริษัทไม่มนีโยบายเรียกเกบ็เงนิประกนัใดๆทั้งส้ินก่อนออกเดนิทางทีส่นามบิน ** 
 

** ท่านทีถื่อหนังสือเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดนิทางไป เพ่ือการท่องเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไม่จาํเป็นต้องย่ืนขอ
วซ่ีา โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกนิ 15 วนั ต่อคร้ัง ** 

 

** อตัรานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วทีถื่อหนังสือเดนิทางไทยและต่างชาติ โดยลกูค้าต้องเดนิทางท่องเทีย่วกบัทวัร์ ตลอดการ
เดนิทาง ห้ามแยกออกเพ่ือเดนิทางท่องเทีย่วด้วยตนเองเดด็ขาด ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียม ใน

กรณขีอเอกสารย่ืนวซ่ีา 1,500 บาท 
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อตัราค่าบริการนี ้รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีนํ้ ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด  Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เที่ยวใด เที่ยวหน่ึง   
  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ่้ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตาราง 
  อตัราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน SCOOT (TR) อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า   
     สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
     (ไม่จาํกดัจาํนวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง ) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยเุตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พกั ไป 
เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าเบี้ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ แล ะ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 

ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีนํ้ าหนกัเกินกวา่ที่สายการบินนั้นๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทาํได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสายการบิน 
และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ที่ใชบ้ิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้าํหนด 

× ค่าภาษีนํ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
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× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงนิ 
 กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 

วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงินใน 2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติั
ทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาที่กาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพเีรียดเดิม ท่าน
จาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงวา่ กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจาก
ทุกพเีรียด เรามีที่นัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณี
ที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 
 กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมดัจาํทกุกรณี 

 

เง่ือนไขสําคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีขึ้นตํ่า อยา่งนอ้ย 30 ท่าน หากตํ่ากวา่กาํหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะชาํระค่าบริการเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีที่จะประสานงาน เพือ่ให้
ทุกท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพเีรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้
ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณี
พเิศษทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีที่ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ที่ก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านั้น ส่ิงสาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพือ่
เช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัข อสงวนสิทธ์ิในการไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 
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 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่ างนอ้ย 7 วนั
ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเร่ิมจองทวัร์ เพือ่ใหท้างบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพือ่จดัเตรียมล่วงหนา้ กรณี
มีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ที่หลงัจากชาํระเงินกรณีที่ท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ที่ใหท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอ บไม่วา่
ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัร์ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะนาํส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท้่าน
อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราสาํหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ 
กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็น
กรณีพเิศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใ หก้บัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  
 การใหท้ิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัสาํหรับนกัท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่ างประเทศ โดยผูใ้หบ้ริการจะตอ้งหวงัสินนํ้ าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

จะปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจง้ เวลา
เดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ที่สามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนั
แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้  โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะ
คาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีที่จาํเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังน้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึง
ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ  หาก
ระหวา่งเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 
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 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านชาํระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เช่น เปียกนํ้ า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้ใดหนา้

หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสื อเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ 
เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท้่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนงัสือเดินทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุ ลกระทรวง
การต่างประเทศเพือ่ทาํหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาที่บริษทัเร็ว
ที่สุด เพือ่ยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาที่บริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีที่ยงัไม่แ 
(ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามาร ถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน ) เรียบร้อยแลว้ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 เก่ียวกบัที่นัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธ์ิในการเลือกที่นัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที่สุด
ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที่สุด  

 ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ
ทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั 
บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  
 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น 

 บริษทัขอสงวนสิท ธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทั  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หา กเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท้ี่โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านตอ้งการ  
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 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึ ง  หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านชําระเงนิค่าทัวร์ให้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ  จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ทั้งหมดนีแ้ล้ว** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


