
 

 

รหัสทัวร GS1902047 

ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจ ินิกโก DREAM DESTINATION 

5 วัน 3 คืน (TR) 
โอชิโนะ ฮัคไค   วัดอาซากุสะ   ภูเขาไฟฟู   อุโมงคใบเมเปم�ล โมมิจิ ไคโร 

ทะเลสาบซูเซ็นจ ิ  สะพานแดงชินเคียว   น้ําตกเคกอน   ศาลเจาโทโชกุ 

ยานชอปปم�งชินจุกุ   โกเท็มบะ  เอาทเล็ท   อิออน นาริตะมอลล 

 



 

 

บินดวยสายการบิน SCOOT (TR) : ข้ึนเครื่องที่สนามบินดอนเมือง(DMK) 
TR 868 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ) 00.45 – 09.05 
TR 869 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 10.05 – 15.00 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 
7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                        
(-/-/-) 

 
21.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั ้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 6 สายการบิน 
SCOOT โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช 
ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับดุลพินิจของ
เจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง 

                          

วันที่ 
2

     กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค – โก
เท็มบะ  เอาทเล็ท      (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน !! และ อาบน้ําแร ออน
เซ็น !!)    (-/L/D) 

 
00.45น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ �น โดยสายการบิน 

SCOOT เที่ยวบินที่ TR868   ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง ** 



 

 

 
09.05น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (ตามเวลาทองถิ่นเร็ว

กวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบรอย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ�ตปم�งยาง YAKINIKU    
  
นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดที่
ไดชื่อวาเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหนึ่งใน 
กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที ่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 
เซนติเมตร ซึ ่งมักจะมีผู คนมากราบไหวขอพรเพื ่อความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป 
ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ต้ังของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความ
สูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่มีชื่อวา 
“ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา 
มีชื่อวา ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคา ขายของที่
ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย เชน ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่
ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึก อิสระใหทานสามารถเดินไป
ถายรูปคูกับหอคอยที่สูงท่ีสุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ที่ริมแมน้ําสุ
มิดะ “โตเกียว สกายทรี” 



 

 

 
  นําทานเดินทางสู โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บอนํ้าธรรมชาติกับความ

เลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยามา กับเวลาแสนยาวนานจากการ
ละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่
ลุมทําใหเกิดน้ําซึมขังขยายวงกวางกลายเปนบอขนาดยอมน้ําในบอแตละบอใสสะอาด
จนเกิดสะทอนที่สวยงาม ตอมาในป ค.ศ. 1985 สถานที่แหงน้ีไดรับ การคัดเลือกเปน 
1ใน100 อันดับแหลงนํ้าจากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุ�น ทานสามารถเลือกซื้อสินคา
พื้นเมืองตางๆ และสินคาเกษตรกรรมที่ชาวบานนํามาขายระหวางทางได  ไมวาจะ
เปนผักภูเขาที่สดกรอบผลไมอบแหง ถ่ัว มันญ่ีปุ�น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเดินทางสู โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเล็ท (Gotemba Premium Outlets) 
ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมทั้ง Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ ให
ท  านได  อิสระช อปป  �م งอย างจ ุ ใจ เช น 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 ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน 
พักที ่  HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI หรือเทียบเทา   

จากนั้น อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาว
ญี่ปุ�นมีความเชื่อวาหากไดแชนํ้าแรออนเซ็น ธรรมชาตินี้แลว จะทําใหผิวพรรณ
เปลงปล่ัง สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 



 

 

  
 

วันที่ 3         ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – อุโมงเมเปم�ล  –  ชินจุกุ                     
(B/L/-)                                                     

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

   นําทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือ ที่เรารูจักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ 
(Mount Fuji) ตั้งอยูระหวาง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือ
จากระดับนํ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักไปทั่วโลกในเรื ่อง
ความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึง
ของประเทศญี่ปุ�น ทั้งยังเปนจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนประเทศ
ญี่ปุ�นในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในป พ.ศ. 2556 ที่ผานมา องคการยูเนสโก ไดประกาศ
ใหภูเขาไฟฟูจิ ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกดวย  

  นําทานเดินทางขึ้นสู ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไมขึ้น ในกรณีที่
อากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปด โดยเจาหนาที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเปนผูพิจารณา
และตัดสินใจเทาน้ัน กรณีท่ีไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการชดเชยเงิน
คืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจายทั้งหมดในลักษณะของการเหมา
จายเรียบรอยแลว) เม่ือถึงท่ีภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัว
ภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบาย อิสระ
ใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคา
ของที่ระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย ที่บน



 

 

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นี้ ยังเปนที่ตั้งของ ศาลเจาโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของ
ศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเปนที่สําหรับบวงสรวง
ทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกวา “Tengu no niwa” 
“สวนของทานเทนกุ” (ปศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อวาที่นี่ทานเทนกุ
ปกครองอยูน่ันเอง และ ยังวากันวา ศาลเจาแหงนี้มีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยู
มากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีน้ําหนักกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูที่พื้นในสวน 
ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เปนตน จึงเปนที่มาวา
ทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเปนสถานที ่ศักดิ์สิทธิ์ที ่ผู คนตางเคารพบูชาและนิยมมาซื้อ
เคร่ืองรางของขลังกลับไปเปนฝากของเปนที่ระลึก 

  นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว (Experience Earthquake) ที่จําลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ
เรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น เทคโนโลยี 
วิวัฒนาการ การวางแผนป�องกันตอภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ�นไมสามารถหลีกเลี่ยง
ไดน้ี ใหทานอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

นําทานเดินทางชม อุโมงคใบเมเปم�ล โมมิจิ ไคโร เปนจุดชมใบไมเปลี่ยนที่สวยงาม
บริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ ซึ่งมีตนเมเปم�ลอยูทั้ง 2 ฝم�งของคลองนํ้าที่เปลี่ยนสีทั้งสี
สมและสีแดง ใบที่แหงแลวก็จะรวงหลนลงที่คลองนํ้า ทําใหทั้งดานบนและดานลาง
เต็มไปดวยใบเมเปم�ล จึงดูเหมือนกับเปนอุโมงคใบเมเปم�ลที่สวยงามมาก 
** ซึ่งโดยปกติอุโมงคใบเมเปم�ลจะเร่ิมบานในชวงปลายเดือนตุลาคม-ปลายพฤศจิกายน
ของทุกป (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) **  
***ในกรณีท่ีอุโมงคใบเมเปم�ลรวงหมดหรือไมมีใหชมแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ินํา
ทานเดินทางสู  ศาลเจาคิตะงุจิฮองงุ ฟูจิเซงเงน (Fujisan Kitaguchi Sengen) 
ศาลเจาแหงนี้เปนศาลเจาที่นักปนเขาใหความเคารพอยางมาก ผูที่จะปนขึ้นไปยังฟูจิ
ซัง จะมากราบไหวขอพรตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจาแหงนี้ บางคนก็นํารองเทาฟางมา
แขวนไวเพ่ือเปนเคล็ดกอนขึ้นเขา จุดประสงคก็คือเพื่อใหเดินทางปลอดภัย *** 

 
นําทานเดินทางสู ยานชอปปم�งชินจุกุ (Shinjuku) ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับ
การชอปป งสินคา มากมายและ เครื�م ่องใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เคร่ืองเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เสื้อผา แบรนด



 

 

เนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE , 
KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
ท่ีพัก   TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   

 

วันที่ 4 
    นาริตะ – นิกโก – ทะเลสาบซูเซ็นจิ – น้ําตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว –                      
    ศ า ล เ จ  า โ ท โ ช ก ุ   –  อิ อ อ น  น า ริ ต ะ ม อ ล ล   –  น า ริ ต ะ                                                     
(B/L/-) 

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู นิกโก Nikko เมืองที่มีชื่อเสียงมากในดานแหลงพักผอนหยอนใจที่
สวยงามโดยเฉพาะชวงใบไมเปลี่ยนสี  ที่มีความสวยงามของวัดและศาลเจาตางๆที่
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากUNESCO และยังคงวัฒนธรรมในแบบด่ังเดิม 



 

 

เดินทางผาน ถนนสายอิโระฮะซะกะ Irohazaka เปนถนนเลนคูที ่ใหเดินรถทาง
เดียวทั้งขาขึ้นและขาลง เสนทางว่ิงเปนทางคดเค้ียวไปมาเชื่อมระหวางตัวเมืองนิกโก 
และทะเลสาบชูเซ็นจ ิ(Lake Chuzenji) นับรวมตลอดสายแลวมีทางโคงทั้งหมดมาก
ถึง 48 โคง เปนเสนทางขับรถเที่ยวที่มีทัศนีภาพสวยงามนาประทับใจเปนอยางมาก 
และยังเปนที่รูจักในฐานะจุดชมววิใบไมเปลี่ยนสีที่งดงามแหงหน่ึงในนิกโกอีกดวย ถนน
สายน้ีไตระดับขึ้นไปสูงถึงกวา 500 เมตร ระหวางทางเชิญ ทานเพลินตาและด่ืมด่ํากับ
ธรรมชาติอันงดงามสลับกับวิถีชีวิตความเปนอยูในแบบฉบับของชาวบาน  
นําทานเดินทางสู ทะเลสาบชูเซ็นจิ Lake Chuzenji  ซึ่งเกิดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟนันไท ทําใหลาวาไหลมาปดทางเขาออกของนํ้าจากแมนํ้าไดวะ ทําใหเกิดเปน
ทะเลสาบขึ้น  ใหทานช่ืนชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบ แมกไมสีเขียวตัดกับ
ฟ�าสีครามและพ้ืนน้ําสีฟ�าที่จะทําใหทานประทับใจไมรูลืม  

 
 เดินทางไปชมความงามของ นํ้าตกเคกอน Kegon Waterfall นํ ้าตกที่ใหญและ

ยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ�นมีความสูงเกือบ 100 เมตร เปนหนึ่งในสามของนํ้าตกที่
สวยงามท่ีสุดของญ่ีปุ�น   



 

 

 ผาน จุดชมวิว (คาทัวรไมรวมคาลิฟทประมาณ 550 เยน) ที่ทานสามารถดื่มดํ่ากับ
ภาพของนํ้าตกแหงนี้ไดอยางงดงามมาก พรอมสัมผัสกับสายนํ้าที่เย็นชื่นฉํ่า อิสระให
ทานไดเลือกหามุมเก็บภาพความงามที่ประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือกชมและซื้อ
สินคาพื้นเมืองที่ข้ึนช่ือในเขตน้ีไดตามอัธยาศัยสมควรแกเวลา 

 
เท่ียง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  ผานชม สะพานแดงชินเคียว Shinkyo Bridge คือสะพานศักด์ิสิทธิ์ เปนเหมือนกับ
ประตูที่จะพาเขาสูศาลเจาตางๆในนิกโก สะพานชินเคียวน้ันสรางในป 1636 และเปน
หนึ่งใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ�น ความสวยงามของสะพานชินเคียวนั้นจะสวย
ที่สุดในยามใบไมเปลี่ยนสี ประมาณปลายเดือนตุลาคมตนเดือนพฤศจิกายนเมื่อใบไม
ตางๆ เปลี่ยนเปนสีแดง สีสม สีเหลือง สลับกันไปแตงแตมใหสะพานแหงนี้งดงามราว
กับภาพวาด นอกจากน้ีสะพานชินเคียวยังไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกอีก  



 

 

 
  เดินทางสูบริเวณโซนมรดกโลก อิสระใหทานเดินทางชมและถายรูปตามอัธยาศัย ศาล

เจานิกโกโทโชกู (Nikko Tosho-gu Shrine) เปนศาลเจาเกาแกมีประวัติศาสตร
ยาวนานและไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก เปนศาลเจาประจําตระกูลโทกุงาวะที่
โดงดังในอดีต และยังเปน สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โชกุนผูพลิกผันชะตาชีวิต
ของชาวญี่ปุ�น เอกลักษณของศาลเจาแหงน้ีอยูที่สถาปตยกรรมระดับสมบัติของชาติซึ่ง
ใชเทคนิคดานฮวงจุยประกอบการกอสราง จนไดชื่อวาเปนจุดเสริมดวงชะตาเรื่องโชค
ลาภ จุดเดนของศาลเจาแหงนี้ก็คือ ประตูโยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวยที่
เพิ่งเสร็จสิ้นการบูรณะปฏิสังขรณครั้งใหญไปในปนี้ รูปแกะสลักหลากสีสันบนบาน
ประตูน้ันสวยงามนาชมเปนอยางมาก มีระเบียงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) 
ทางฝم�งซายและขวาของประตู ซึ่งประดับดวยรูปแกะสลักนกและดอกไมมากมาย และ
ยังจะไดเห็นรูปแกะสลักลิงสามตัวมิซะรุ (Mizaru) (The Three Wise Monkeys) 
ที่สื ่อถึงการไมดู ไมพูด และไมฟง และรูปแมวนอนหลับเนะมุริเนะโกะ (Nemuri-
neko) (Sleeping Cat) อีกดวย ทานสามารถเขาชมภายในศาลเจาโทโชกุได    (คา
ทัวรไมรวมคาเขาชมประมาณ 1,300 เยน)  



 

 

 
นําทานเดินทางสู อิออน นาริตะ มอลล (Aeon Narita Mall) เปนหางสรรพสินคา
ที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่องจากตั้งอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริ
ตะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 
รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากนี้ยังมีราน
เสื้อผาแฟชั่นมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom 
games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษี
สินคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ สวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมายจําหนาย
อาหารหลายประเภท รานกาแฟ และศูนยอาหาร ถัดไปจากหางสรรพสินคายังมีโรง
ภาพยนตร Humax Cinema เปดใหบริการ 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก        

  ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
ท่ีพัก   TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   

 
 
 



 

 

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

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
07.00น.     นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ�น 
10.05น.     ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน 
SCOOT เที่ยวบินที ่ 

TR869  ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 
ช่ัวโมง ** 

15.00น.     เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
   
 ****************************************************************** 
 
** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน

ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
** 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

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 ทาน
ละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 
อัตรา 
หองละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
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 



 

 

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง

พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

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

(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 

** ทางบริษัทไมมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งสิ้นกอนออกเดินทางที่สนามบิน ** 
 

** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ
ญี่ปุ�น ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  

 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคา

ทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตาราง อัตราคาบริการ
ระบุ 
 
 



 

 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน SCOOT อนุญาต
ใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือ
ข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 



 

 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท 

และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 



 

 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนคร้ังท่ีเปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งนี้ 
กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปลีย่นแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร



 

 

ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทาง
บริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัท
ของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  



 

 

 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผู
ใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนน้ีเพื่อมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน



 

 

ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เครื ่องบิน) ทานสามารถเปลี ่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจท ําใหห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (Single) และหองคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษัท
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  



 

 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                

ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


