
 

TOKYO FUJI  FULL DAY 5D 3N 

โดยสายการบนิ SCOOT (TR) 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 62 - มนีาคม 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ตระการตาเทศกาลไฟหมูบ่า้นเยอรมนันบัลา้นดวง 

สนุกสุดข ัว้ลานสกฟูีจเิท็น ถา่ยรูปชคิ ๆ หมูบ่า้นอยิาชโินะซาโตะ 

วดัอาซากุสะ  หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค  โกเท็มบะเอา้ทเ์ล็ท 

ตลาดปลาซกึจิ ิ โอไดบะ ไดเวอรซ์ติ ี ้

พเิศษ !! แชอ่อนเซ็น + ขาปูยกัษไ์มอ่ ัน้ 

 
 



 

บนิดว้ยสายการบนิ SCOOT (TR) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง(DMK) 
TR 868 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นารติะ) 00.45 – 09.05 

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

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) 
และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)   

21.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสาร

ระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 6 สายการบนิ SCOOT โดย

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ 

หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั 

ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรบัและจบั ท ัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัดุลพินิจของ

เจา้หนา้ทีศุ่ลกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) - โตเกยีว (นารติะ) – วดัอาซากุสะ – โอชโินะ ฮคัไค – โก

เท็มบะเอาทเ์ล็ท 

00.45 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ SCOOT 

เที่ยวบินที่ TR868   ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใช้เวลาบนิ

ประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 

09.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เร็วกว่า

เมอืงไทยประมาณ 2 ช ัว่โมง) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดนิทาง และตรวจรับ

สัมภาระเรยีบรอ้ย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง YAKINIKU    

น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ วัดทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์

และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่

กวน  อมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความ

เป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ

ในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ทีม่ี

ชือ่ว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มี

ชือ่ว่า ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ ขายของทีร่ะลกึพื้นเมอืงต่างๆ มากมาย เช่น 

ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก

ของทีร่ะลกึ อสิระใหท้่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก แลนดม์ารก์แหง่

ใหม่ของกรุงโตเกยีว ทีร่มิแม่น ้าสมุดิะ โตเกยีว สกายทรี 

น าท่านสู่ โอชิโนะ ฮคัไค บ่อน ้าธรรมชาตกิับความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟ

ศักดิส์ทิธิฟ์ูจยิาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขาไฟฟจูีทีไ่หลซมึ 

ลกึลงพืน้พภิพปฏบิัตกิารซมึซับบรเิวณทีลุ่ม่ท าใหเ้กดิน ้าซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาด

ย่อมน ้าในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นทีส่วยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 1985 สถานทีแ่หง่นี้



 

ไดร้ับการคัดเลอืกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน ้าจากธรรมชาต ิทีด่ทีีสุ่ดของญีปุ่่ น ท่านสามารถ

เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ และสนิคา้เกษตรกรรมทีช่าวบา้นน ามาขายระหวา่งทางได ้ ไม่วา่

จะเป็นผักภเูขาทีส่ดกรอบผลไมอ้บแหง้ ถั่ว มันญีปุ่่ น และอืน่ๆ อกีมากมาย 

น าท่านชอ้ปป้ิง โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมทัง้ Street Brand 

และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ่ ใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ 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  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ! เมนูบุฟเฟตข์าปูยกัษไ์มอ่ ัน้ 

พกัที ่ HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI หรอืเทยีบเทา่   

จากน ัน้ อสิระใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ ออนเซ็นธรรมชาต ิซึง่ชาวญีปุ่่ นมี

ความเชือ่ว่าหากไดแ้ช่น า้แร่ออนเซ็น ธรรมชาตนิีแ้ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณเปล่งปล ัง่ 

สวยงาม และชว่ยใหร้ะบบการหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 



 

วนัทีส่าม ลานสก ีฟูจเิทน - พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว – หมู่บา้นอยิาชโินะ ซาโตะ– ออิอน นารติะ

มอลล–์นารติะ                                                                                                     

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

การเล่นไมก้ระดานเลื่อนไดต้ามอัธยาศัย ณ ดนิแดนแห่งนี้ที่ซ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มี

กจิกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟ

ฟูจิที่สวยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่น

สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้ ราคานี้ไม่รวมคา่เชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สก ีสโนวส์เลด หรอื

ครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม่ ขึน้อยู่กับสภาพภมูอิากาศ)  

(หมายเหตุ: ในกรณีที ่ลานสกีเขา้ไม่ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย  บริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทัวรเ์ป็น คาวาฟจูโิกะ สถานีที ่22 (RETRO BUS) เป็นจุดทีช่มภเูขา

ไฟฟจูไิดส้วยงามทีส่ดุในชว่งฤดหูนาว) 

น าท่านชม พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิและท่านจะไดสั้มผัส

กับบรรยากาศของการจ าลองเหตกุารณ์เรื่องราวต่างๆ ทีเ่กีย่วกับการเกดิแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้

ในประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลย ีววิัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาตทิีป่ระเทศญีปุ่่ น

ไม่สามารถหลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู ่หมูบ่า้นอยิาชโิน ซาโตะ ตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิ

ตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ ซึง่ถูกพายุไตฝุ้่ นพัดถล่มในปี 1966 จนกระทัง้ต่อมาอกี 40 ปี

ไดร้ับการบรูณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้

ชมศกึษาเรียนรูเ้กี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสนิคา้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิ  ภายในหมู่บา้น 

ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลังคาเรือน ที่ไดร้ับการดัดแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร 

พพิธิภัณฑ ์และแกลเลอรี่ ซึง่แต่ละหลังก็จะมคีวามเชีย่วชาญในงานฝีมอืดัง้เดมิทีต่า่งกัน เชน่ 

เครื่องปั้นดนิเผา ธูป และผา้ทอ หรืออาจเขา้ร่วมทดลองผลติกระดาษวาช ิถ่านชารโ์คล และ

บะหมีโ่ซบะดว้ยตนเองสว่นของพพิธิภัณฑใ์นบา้น ไดแ้ก ่บา้นวาตานาเบะ(Watanabe House)

ที่จัดแสดงเกี่ยวกับชวีติประจ าวันของเกษตรกรที่เคยใชช้วีติอยู่ในแถบนี้ พิพิธภัณฑ์การกัด

เซาะและการควบคุมตะกอน(Erosion and Sediment Control Museum) ทีอ่ธบิายถงึสาเหตุ

ของการเกดิดนิถล่มที่ท าลายหมู่บา้น และเทคนิคการใชป้้องกันภัยพิบัตบิา้นที่เหลือจะเป็น

อารต์แกลเลอรี ่แสดงงานศลิปะทอ้งถิน่ รา้นผลติ และสตดูโิอถ่ายภาพบคุคล ซึง่นักท่องเทีย่ว



 

จะไดล้องสวมชุดกโิมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ (ประมาณ 1000 เยน) 

นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหารตัง้อยู่รอบๆหมู่บา้นอกีดว้ย (ไม่รวมคา่ชดุกโิมโน) 

น าท่านชอ้ปป้ิง  อิออน นาริตะ มอลล์  เป็นหา้งสรรพสินคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่

ทันสมัยสไตลญ์ี่ปุ่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสด

ใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 yen 

shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่

บางรา้นไม่ตอ้งเสียภาษีสนิคา้ส าหรับนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารก็มีใหเ้ลอืก

มากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหาร ถัดไปจากหา้งสรรพสนิคา้

ยังมโีรงภาพยนตร ์Humax Cinema เปิดใหบ้รกิาร 

ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก        

ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

พกัที ่ TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัทีส่ ี ่  ตลาดปลาซกึจิ ิ– ชนิจุกุ –โอไดบะ ไดเวอรซ์ติตี ้– ดูประดบัไฟที ่Germen Village – 
                    นารติะ 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ตลาดปลาซกึจิ ิเป็นตลาดคา้ส่งปลา,ผักและผลไมข้นาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกยีว 

ในบรรดาตลาดคา้สง่ทีก่ระจายอยู่ในโตเกยีวนัน้ ตลาดปลาแหง่นี้นับเป็นทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ

และเป็นทีรู่จั้กกันดวีา่เป็นหนึง่ในตลาดปลาที ่ใหญ่ทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย เนื่องจากมกีารซือ้ขาย

สนิคา้ทะเลกวา่ 2000 ตันตอ่วัน คาดวา่จะมกีารยา้ยตลาดแหง่นี้ไปยัง Toyosu ตลาดแหง่ใหม่

ภายในตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดที่คึกคักอยู่เกือบ

ตลอดเวลา และค่อนขา้งยุ่งในบางช่วงเวลาจะมรีถสกูตเตอรข์ับไปมา รวมทัง้รถบรรทุกที่ใช ้

ขนส่งปลา ทัง้คนซือ้และคนขายจะดูเร่งรีบ ท าใหเ้ป็นสเน่หด์งึดดูนักท่องเทีย่วใหแ้วะเวยีนมา

เที่ยวชม ภายในตลาดนั้นเป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ่งมีรา้นคา้ปลีกและ

รา้นอาหารตัง้เรยีงรายเป็นจ านวนมากและส่วนภายในซึง่เป็นบรเิวณทีร่า้นคา้ส่งใชเ้จรจาธุรกจิ

และเป็นจุดที่มีการประมูลปลาทูน่าที่มีชือ่เสียงเครื่องส าอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น 

KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัเพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านชนิจุกุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนิด ไดจ้าก

ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอเิลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิิตอล นาฬิกา 

เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กันทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิ

มาร์คเตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชเิซโด ้

แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจั้กเป็นอย่างดี  และสนิคา้อื่น ๆ  หรือใหท้่านไดส้นุกกับการเลือกซือ้

สินค า้  แบรนด์ดั งอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเ ป๋าสุดฮิต  BAO BAO ISSEY 

MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทk้หลากหลายแบรนดด์ัง 

อาท ิNIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART   

น าท่านสู่ โอไดบะ คือเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าว

โตเกียว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ีชือ่เสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี

สถาปัตยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดม



 

สมบูรณ์ของพื้นทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดัง

อกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์ันดัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่

มขีนาดใหญ่มาก ทีต่ัง้เด่นเป็นสง่าอยู่หนา้หา้ง ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่เป็นทีร่ะลกึ ในบรเิวณหา้งก็

จะมีรา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเช่น กันดัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดู

นทิรรศการกันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กันดัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติี ้

น าท่านชม หมู่บา้นเยอรมัน Country Farm German Village ภายใตบ้รรยากาศของชนบท

เยอรมันกับ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” ตอ้นรับวันครสิตม์าสและวันปีใหม่ทีก่ าลังจะมาถงึ 

การประดับประดาตกแต่งไฟดว้ยหลอดแอลอดีกีว่า 2ลา้นดวงในช่วงฤดูหนาวของทีน่ี่ย ิง่ใหญ่

ที่สุดในจังหวัดชบิะและถือเป็น “หนึ่งในสามการประดับประดาไฟที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในภูมภิาค

ตะวันออก” อกีดว้ย  

ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

พกัที ่ TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรอืเทยีบเทา่   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ สนามบนินารติะ –  กรุงเทพ (ดอนเมอืง)                                                              

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น.     น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 



 

10.05 น.     ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT 

เทีย่วบนิที ่TR869  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 

15.00 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

** หากลูกคา้ท่านใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ั๋วเครือ่งบนิ , ต ั๋วรถทวัร ์, ต ั๋วรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทุกคร ัง้ก่อนท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้

ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ่

พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น   

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี)  

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี)  

พกัเดีย่ว 
เพิม่  

ราคาทวัร์
ไมร่วมต ัว๋ 

01  – 05 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

03 – 07 ธนัวาคม 62 24,899 25,899 25,899 7,000 13,900 

04  – 08 ธนัวาคม 62 25,899 25,899 25,899 7,000 13,900 

05  – 09 ธนัวาคม 62 25,899 25,899 25,899 7,000 13,900 

06  – 10 ธนัวาคม 62 25,899 25,899 25,899 7,000 13,900 

07  – 11 ธนัวาคม 62 24,899 24,899 24,899 7,000 13,900 

08 – 12 ธนัวาคม 62 24,899 24,899 24,899 7,000 13,900 

09  – 13 ธนัวาคม 62 24,899 24,899 24,899 7,000 13,900 

10  – 14 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

11  – 15 ธนัวาคม 62 13,999 13,999 13,999 7,000 13,900 

12  – 16 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,899 7,000 13,900 

13  – 17 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,899 7,000 13,900 



 

14  – 18 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

14  – 18 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

17  – 21 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

18  – 22 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

19  – 23 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

20  – 24 ธนัวาคม 62 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

21  – 25 ธนัวาคม 62 24,899 24,899 24,899 7,000 13,900 

22  – 26 ธนัวาคม 62 24,899 24,899 24,899 7,000 13,900 

23  – 27 ธนัวาคม 62 26,899 26,899 26,899 7,000 13,900 

24  – 28 ธนัวาคม 62 26,899 26,899 26,899 7,000 13,900 

25  – 29 ธนัวาคม 62 26,899 26,899 26,899 7,000 13,900 

27  – 31 ธนัวาคม 62 37,899 37,899 37,899 9,000 13,900 

28 ธ.ค. 62 -1 ม.ค. 63 38,899 38,899 38,899 9,000 13,900 

29 ธ.ค. 62 -2 ม.ค. 63 38,899 38,899 38,899 9,000 13,900 

31 ธ.ค. 62 -4 ม.ค. 63 35,899 35,899 35,899 9,000 13,900 

01  – 05 มกราคม 63 26,899 26,899 26,899 7,000 13,900 

02  – 06 มกราคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

03 – 07 มกราคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

04  – 08 มกราคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

05  – 09 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

07  – 11 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

08 – 12 มกราคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

09  – 13 มกราคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

10  – 14 มกราคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 



 

11  – 15 มกราคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

12  – 16 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

14  – 18 มกราคม 63 21,899 21,899 21,899 7,000 13,900 

15  – 19 มกราคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

16  – 20 มกราคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

17  – 21 มกราคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

18  – 22 มกราคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

19  – 23 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

21  – 25 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

22  – 26 มกราคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

23  – 27 มกราคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

24  – 28 มกราคม 63 25,899 25,899 25,899 7,000 13,900 

25  – 29 มกราคม 63 25,899 25,899 25,899 7,000 13,900 

26  – 30 มกราคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

28 ม.ค.  - 1 ก.พ. 63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

29 ม.ค. -2 ก.พ. 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

30 ม.ค.  -3 ก.พ. 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

31 ม.ค.  - 4 ก.พ. 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

01  – 05 กุมภาพนัธ ์63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

02  – 06 กุมภาพนัธ ์63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

04  – 08 กุมภาพนัธ ์63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

05  – 09 กุมภาพนัธ ์63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

06  – 10 กุมภาพนัธ ์63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

07  – 11 กุมภาพนัธ ์63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 



 

08 – 12 กุมภาพนัธ ์63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

09  – 13 กุมภาพนัธ ์63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

11  – 15 กุมภาพนัธ ์63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

12  – 16 กุมภาพนัธ ์63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

13 – 17 กุมภาพนัธ ์63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

14  – 18 กุมภาพนัธ ์63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

15  – 19 กุมภาพนัธ ์63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

16  – 20 กุมภาพนัธ ์63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

18  – 22 กุมภาพนัธ ์63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

19  – 23 กุมภาพนัธ ์63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

20  – 24 กุมภาพนัธ ์63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

21  – 25 กุมภาพนัธ ์63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

22  – 26 กุมภาพนัธ ์63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

23  – 27 กุมภาพนัธ ์63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

25  – 29 กุมภาพนัธ ์63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

26 ก.พ.  - 1 ม.ีค. 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

27 ก.พ.  -2 ม.ีค. 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

28 ก.พ.  -3 ม.ีค. 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

29 ก.พ.  - 4 ม.ีค. 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

01  – 05 มนีาคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

02  – 06 มนีาคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

03  – 07 มนีาคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

04  – 08 มนีาคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

05  – 09 มนีาคม 63 25,899 25,899 25,899 7,000 13,900 



 

06  – 10 มนีาคม 63 25,899 25,899 25,899 7,000 13,900 

07  – 11 มนีาคม 63 25,899 25,899 25,899 7,000 13,900 

08 – 12 มนีาคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

09  – 13 มนีาคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

10 – 14 มนีาคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

11  – 15 มนีาคม 63  23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

12  – 16 มนีาคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

13 – 17 มนีาคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

14  – 18 มนีาคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

15  – 19 มนีาคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

16  – 20 มนีาคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

17  – 21 มนีาคม 63 22,899 22,899 22,899 7,000 13,900 

18  – 22 มนีาคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

19  – 23 มนีาคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

20  – 24 มนีาคม 63 23,899 23,899 23,899 7,000 13,900 

** อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 

1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนั

เดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ

ท่าน โดยส่วนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนั

เช็คอนิ ** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายเรยีกเก็บเงนิประกนัใดๆท ัง้ส ิน้กอ่นออกเดนิทางทีส่นามบนิ ** 

** ทา่นทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไม่

จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซ่ีา โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 15 วนั ตอ่คร ัง้ ** 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอื

เดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 

USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่

ภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตร

โดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ่้ายการจอง

ทัวรแ์บบ ไม่ใชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่าราง อัตราคา่บรกิารระบ ุ

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ SCOOT อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิได ้

น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แตท่ัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน 

(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

✓ คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ 

โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้

ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวันเช็คอนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับสายการบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็น

ผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

➢ กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท และตัดที่

น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 

เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมี



 

ความประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่ี

ควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านวนจ ากัด  

➢ กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คืน

คา่ใชจ่้ายใดๆในกรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

❖ ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที่

ช าระแลว้ ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั 

กอ่นเดนิทาง ** 

❖ ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 29 วนั กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

❖ ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการ

จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

❖ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

❖ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 7 

วัน กอ่นออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กับชว่งพีเรยีดวันที่

เดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

❖ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

ค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

➢ คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะ

ไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง

บรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

➢ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรียดวันอืน่ต่อไป โดย

ทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์

มลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

➢ กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถ

เลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลา

บนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศ

ยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 

ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสียหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

➢ กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณี

พเิศษ 



 

➢ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิท

ฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสาย

การบนิเพื่อจัดเตรียมล่วงหนา้ กรณีมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ ทางบริษัทของสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

คา่ใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

➢ กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจาก

ช าระเงินกรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่ห ้

ทราบ 

➢ กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

รับผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้าง

บรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

➢ หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม

ตัวการเดนิทางใหท้่านอย่างนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

➢ อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่น

ไฟลท์ วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

➢ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

➢ หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

➢ การใหท้ปิถือเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเที่ยวที่เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้ริการ

จะตอ้งหวังสนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนนี้เพื่อมอบให ้

เล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

➢ ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว้ 

สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม 

และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิ

เป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะ

สวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

➢ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ

ภูมอิากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละ

ประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็น

จะตอ้งมคีา่ใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

➢ เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั ้งนี้  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่น

หนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้

ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง

ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

➢ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

➢ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง 

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ 



 

ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาต

ใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดี

อยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท า

หนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ 

เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ 

กรณีทีย่ังไม่แ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ่้าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว

เครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่

โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั ้งนี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

➢ เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สาย

การบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน 

และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

➢ ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม

แตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพัก

แบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ตดิกัน

เสมอไป) 

➢ กรณีทีท่่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

➢ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

➢ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

➢ บริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท  

➢ บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่วา่

กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรม

และจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

➢ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 

 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไข

ขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้** 


