
 
 

 

รหัสทัวร  GS1904025 
ทัวรญ่ีปุ�น โตเกียว WONDERFUL TULIP 5 วัน 3 คืน 
วัดอาซากุสะ - หมุบานอิยาชิโนะซาโตะ  
น่ังกระเชา คาจิคาจิ - ตลาดปลาสึกิจิ 
ชอปปم�งจัดเต็ม ฮาราจูกุ / ชินจูกุ / โอไดบะ 

 
 



 
 

 

บินดวยสายการบิน  SCOOT (TR): ข้ึนเครื่องที่สนามบินดอนเมือง(DMK) 
TR 868 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ) 00.30 – 08.15 
TR 869 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 09.35 – 14.55 

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

 
DAY 1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   
21.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 7 สายการบิน SCOOT โดยมี
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ 
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศ
ญ่ีปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน 
จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง 

 
 
DAY 2                       
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ  – กระเชาคาจิคาจิ –  
โกเท็มบะ เอาทเล็ท  (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน !! และ อาบน้ําแร ออนเซ็น !!)     
00.30น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน 

SCOOT เท่ียวบินท่ี TR868   
            ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 
 
 
 
 



 
 

 

08.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น (ตามเวลาทองถ่ินเร็วกวา
เมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง) หลังผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับ
สัมภาระเรียบรอย  

 
SENSOJI TEMPLE วัดอาซากุสะ  วัดท่ีไดช่ือวาเปนวัดท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ และไดรับความเคารพนับ

ถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักด์ิสิทธ์ิ 
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดท้ังป 
ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ต้ังของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยความสูง 4.5 
เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีช่ือวา “ประตูฟ�าคํารณ” 
และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ือวา ถนนนากามิเซะ 
(Nakamise Road) ซ่ึงเปนท่ีต้ังของรานคา ขายของท่ีระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย เชน 
ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก



 
 

 

ของท่ีระลึก อิสระใหทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนดมารกแหง
ใหมของกรุงโตเกียว ท่ีริมแมน้ําสุมิดะ “โตเกียว สกายทรี” 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ�ตปم�งยาง YAKINIKU 
  

 
KACHI KACHI ROPEWAY   กระเชาคาจิคาจิ ภูเขาเทนโจ   ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมตอ

ชายฝم�งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ�าชมวิวใกลยอดภูเขาเทนโจ (Mount 
Tenjo) สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลท่ีมีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบ
ดานลางรวมกับภูเขาไฟฟูจิ (รวมคากระเชาเรียบรอยแลว) ** ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไมข้ึน 
ในกรณีที่อากาศไมเอ้ืออํานวยและพาลูกคาลองเรือทะเลสาบอาชิแทน**         

GOTEMBA PREMIUM OUTLETS โกเทมบะ เอาทเล็ท   ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมท้ัง Street 
Brand และ Hi-End Brand ท่ีย่ิงใหญ ใหทานไดอิสระชอปปم�งอยางจุใจ 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 
 หลังจากน้ันเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน 
พักที่       FUJISAN RESORT HOTEL , FUJI หรือเทียบเทา   
จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญ่ีปุ�นมีความเช่ือวา

หากไดแชน้ําแรออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง สวยงาม และชวย
ใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 
DAY 3                     
ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 - พิพิธภัณฑแผนดินไหว – หมูบานอิยาชิโนะ ซาโตะ –  ชมความงามเทศกาล
ดอกทิวลิป - นาริตะ  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 
 

 

 
Mount Fuji นําทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือ ท่ีเรารูจักกันท่ัวไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ ต้ังอยู

ระหวาง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร 
ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงและเปนที่รูจักไปท่ัวโลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดมอบมาใหอยาง
ลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของประเทศญี่ปุ�น ท้ังยังเปนจุดมุงหมายของ
นักทองเท่ียวตางชาติท่ีมาเยือนประเทศญี่ปุ�นในตลอดทุกฤดูกาล ซ่ึงในป พ.ศ. 2556 ท่ีผาน
มา องคการยูเนสโก ไดประกาศใหภูเขาไฟฟูจิ ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมอีกดวย  

 นําทานเดินทางข้ึนสู ภูเขาไฟฟูจิ ช้ันท่ี 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไมข้ึน ในกรณีท่ีอากาศไม
เอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปด โดยเจาหนาท่ี ท่ีดูแลทางข้ึนจะเปนผูพิจารณาและตัดสินใจเทาน้ัน 
กรณีท่ีไมสามารถข้ึนได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ เพราะทาง
บริษัทไดชําระคาใชจายท้ังหมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว) เม่ือถึงท่ีภูเขาไฟฟู



 
 

 

จิช้ัน 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และ
สัมผัสกับอากาศท่ีบริสุทธ์ิ เย็นสบาย อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวตาม
อัธยาศัย ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกซ่ึงเปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย
บรรยากาศไดอีกดวย ท่ีบนภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 น้ี ยังเปนท่ีต้ังของ ศาลเจาโคมิตาเคะ ของ
ศาสนาลัทธิชินโต เปนท่ีสักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกท้ังยังเปนท่ีสําหรับบวงสรวงทาน
เทนกุ โดยมีความเช่ือวารอบของฟูจิซังช้ัน 5 น้ี ถูกเรียกวา “Tengu no niwa” “สวนของ
ทานเทนกุ” (ปศาจท่ีมีจมูกแดงย่ืนออกมา) โดยมีความเช่ือวาท่ีน่ีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง 
และ ยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวาน
ขนาดใหญท่ีมีน้ําหนักกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูท่ีพื้นในสวน ซ่ึงในสมัยกอนมีผูคนนิยมมา
ทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เปนตน จึงเปนท่ีมาวาทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเปนสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ
ท่ีผูคนตางเคารพบูชาและนิยมมาซ้ือเคร่ืองรางของขลังกลับไปเปนฝากของเปนท่ีระลึก 

EXPERIENC EARTHQUAKE พิพิธภัณฑแผนดินไหว ท่ีจําลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะ
ไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเร่ืองราวตางๆ ท่ีเก่ียวกับการเกิดแผนดินไหว
ท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ�น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป�องกันตอภัยธรรมชาติที่
ประเทศญี่ปุ�นไมสามารถหลีกเล่ียงไดน้ี ใหทานอิสระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
 

 

 
IYASHINO SATO  หมูบานอิยาชิโน ซาโตะ ต้ังอยูในพื้นท่ีท่ีเคยเปนหมูบานเกษตรกรรมบนชายฝم�ง

ทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไตฝุ�นพัดถลมในป 1966 จนกระ
ท้ังตอมาอีก 40 ปไดรับการบูรณะข้ึนใหมใหเปนแบบด้ังเดิม และเปดเปนพิพิธภัณฑกลางแจง
ใหประชาชนไดเขาชมศึกษาเรียนรูเก่ียวกับวัฒนธรรม ลองและซ้ือสินคาหัตถกรรมแบบด้ังเดิม
ภายในหมูบาน ประกอบดวยบานกวา 20 หลังคาเรือน ท่ีไดรับการดัดแปลงใหเปนรานคา 
รานอาหาร พิพิธภัณฑ และแกลเลอร่ี ซ่ึงแตละหลังก็จะมีความเช่ียวชาญในงานฝมือด้ังเดิมท่ี
ตางกัน เชน เคร่ืองปم�นดินเผา ธูป และผาทอ หรืออาจเขารวมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถาน
ชารโคล และบะหม่ีโซบะดวยตนเอง  สวนของพิพิธภัณฑในบาน ไดแก บานวาตานาเบะ
(Watanabe House)ท่ีจัดแสดงเก่ียวกับชีวิตประจําวันของเกษตรกรท่ีเคยใชชีวิตอยูในแถบน้ี 
พิพิธภัณฑการกัดเซาะและการควบคุมตะกอน(Erosion and Sediment Control 
Museum) ท่ีอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดดินถลมท่ีทําลายหมูบาน และเทคนิคการใชป�องกัน
ภัยพิบัติบานท่ีเหลือจะเปนอารตแกลเลอร่ี แสดงงานศิลปะทองถ่ิน รานผลิต และสตูดิโอ
ถายภาพบุคคล ซ่ึงนักทองเท่ียวจะไดลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถายภาพเปนท่ี



 
 

 

ระลึก(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากน้ียังมีรานอาหารต้ังอยูรอบๆหมูบานอีกดวย (**
รายการน้ีไมรวมคาเชาชุดกิโมโน**) 

 
TULIP FURUSATO SQUARE  นําทานเดินทางสู TULIP FURUSATO SQUARE 2020 

สัมผัสกับบรรยากาศทุงดอกทิวลิปสีแดง สีเหลือง ทอดยาวไปสุดขอบฟ�าโดยมีกังหันลม
เนเธอรแลนดเปนฉากหลัง จัดไดวาเปนวันท่ีวิเศษสุดสําหรับการใชเวลาพักผอนกับครอบครัว
และเพื่อนๆ ภายใตแสงเจิดจาของดวงอาทิตยโดยถือวาเปนสวนมีขนาดใหญท่ีสุดในภูมิภาค
คันโต (Kanto) ที่น่ีมีทิวลิปมากถึง 100 ชนิด รวมกวา 670,000 ตน 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
พักที่       TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   
 
 
DAY 4                    
ตลาดปลาซึกิจิ – ช็อปปم�งยานฮาราจุกุ – ช็อปปم�งยานชินจุกุ  - โอไดบะ - นาริตะ 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   



 
 

 

  
TSUKIJI MARKET  ตลาดปลาซึกิจิ  เปนตลาดคาสงปลา,ผักและผลไมขนาดใหญใจกลาง

กรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคาสงท่ีกระจายอยูในโตเกียวน้ัน ตลาดปลาแหงน้ีนับเปนท่ีท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดและเปนท่ีรูจักกันดีวาเปนหน่ึงในตลาดปลาท่ี ใหญท่ีสุดในโลกอีกดวย 
เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินคาทะเลกวา 2000 ตันตอวัน คาดวาจะมีการยายตลาดแหงน้ีไปยัง 
Toyosu ตลาดแหงใหมภายในตลาดน้ันมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เปน
ตลาดท่ีคึกคักอยูเกือบตลอดเวลา และคอนขางยุงในบางชวงเวลาจะมีรถสกูตเตอรขับไปมา 
รวมท้ังรถบรรทุกท่ีใชขนสงปลา ท้ังคนซื้อและคนขายจะดูเรงรีบ ทําใหเปนสเนหดึงดูด
นักทองเท่ียวใหแวะเวียนมาเท่ียวชม ภายในตลาดน้ันเปนเปน 2 สวนใหญๆ คือสวนภายนอก
ซ่ึงมีรานคาปลีกและรานอาหารต้ังเรียงรายเปนจํานวนมากและสวนภายในซ่ึงเปนบริเวณท่ี
รานคาสงใชเจรจาธุรกิจและเปนจุด 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเที่ยว 
HARAJUKU ยานฮาราจูกุ  แหลงรวมเส้ือผา เคร่ืองประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุ�น หากคุณคือคนท่ี

กําลังมองหาซ้ือเส้ือผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซ้ือเสื้อผาแนว Cost Play ทานยัง
สามารถหาไดจากท่ีน่ีอีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญี่ปุ�นแตงตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถ
มาดูไดท่ีน่ีได จะมีวัยรุนญี่ปุ�นนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะ
ซานโดะ นอกจากน้ันแลว ทานยังไดชอปปم�งสินคาแบรนดดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, 
Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีตองการหา
รองเทาแบบตนฉบับ MADE IN JAPAN ท่ี SHOP น้ีมีแบบใหเลือกสรรมากมาย อีกท้ังยังมี



 
 

 

รานขายตุกตา KITTY DORAENMON หรือตุกตา LINE สุดแสนนารักไวคอยเอาใจคุณหนู 
อีกท้ังยังมี SHOP ใหญของ กระเป�าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME 
DES GARCONS 

 
SHINJUKU นําทานสู ยานชอปปم�งชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคามากมาย

และ เคร่ืองใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเลนเกมสหรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณ
ผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟช่ันสําหรับวัยรุน เคร่ืองสําอางย่ีหอ
ดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 



 
 

 

 
ODAIBA ยานโอไดบะ  คือเกาะท่ีสรางข้ึนไวเปนแหลงชอปปم�ง และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว 

ไดรับการปรับปรุงใหมีช่ือเสียงและเปนท่ีนิยมในชวงหลังของป 1990 นอกจากมี
สถาปตยกรรมท่ีสวยงามต้ังอยูมากมายแลว ก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดม
สมบูรณของพื้นท่ีสีเขียว ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา (Diver City Tokyo Plaza) เปนหางดัง
อีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะโอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาดเทาของจริง ซ่ึงมี
ขนาดใหญมาก ท่ีต้ังเดนเปนสงาอยูหนาหาง ใหทานไดถายรูปคูเปนท่ีระลึก ในบริเวณหางก็จะ
มีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางเชน กันด้ัมคาเฟ� (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดู
นิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท (Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง ไดเวอร
ซิต้ี แหงน้ี 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก        
ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 



 
 

 

พักที่       TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   
 
DAY 5                    
สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)  
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
07.00น.     นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ�น 
10.05น.     ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT 
เท่ียวบินท่ี  

TR869  ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 
** 

15.00น.     เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
    ****************************************************************** 
 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรด
แจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

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 ทานละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 
อัตรา หอง

ไมใชตั๋ว 
เครื่องบิน

อั
ตร
า 

ทานละ 
วันเดินทางเดือน เมษายน 2563 
07 – 11 เมษายน 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,999 

08 – 12 เมษายน 63 27,999 27,999 27,999 7,500 16,999 

09 – 13 เมษายน 63 33,999 33,999 33,999 7,500 18,999 

10 – 14 เมษายน 63 37,999 37,999 37,999 7,500 18,999 

11 – 15 เมษายน 63 37,999 37,999 37,999 7,500 18,999 

12 – 16 เมษายน 63 36,999 36,999 36,999 7,500 18,999 

16 – 20 เมษายน 63 26,999 26,999 26,999 7,500 16,999 

17 – 21 เมษายน 63 26,999 26,999 26,999 7,500 16,999 

18 – 22 เมษายน 63 26,999 26,999 26,999 7,500 16,999 

19 – 23 เมษายน 63 26,999 26,999 26,999 7,500 16,999 

20 – 24 เมษายน 63 24,999 24,999 24,999 7,500 16,999 

21 – 25 เมษายน 63 26,999 26,999 26,999 7,500 16,999 

22 – 26 เมษายน 63 26,999 26,999 26,999 7,500 16,999 

23 – 27 เมษายน 63 26,999 26,999 26,999 7,500 16,999 

24 – 28 เมษายน 63 26,999 26,999 26,999 7,500 16,999 

 



 
 

 

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 
ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทาง
ทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** 
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 
** ทางบริษัทไมมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งส้ินกอนออกเดินทางที่สนามบิน ** 
 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศญ่ีปุ�น 

ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง ** 
 
** อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ โดยลูกคาตองเดินทาง

ทองเที่ยวกับทัวร ตลอดการเดินทาง หามแยกออกเพ่ือเดินทางทองเที่ยวดวยตนเอง
เด็ดขาด ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารย่ืนวีซา 1,500 บาท 

 
อัตราคาบริการน้ี รวม 
  คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 

รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวา
เท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน 
ตามที่ตามท่ีตาราง 
  อัตราคาบริการระบุ 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน SCOOT (TR) อนุญาตให
โหลดกระเป�า สัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึน



 
 

 

เคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
  คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร 

การแขงขันกีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
โรงแรมท่ีพัก ไป 
เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของ
ลูกคาเปนสําคัญ 

  คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม 
  คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
  คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 
   กรมธรรม)  

 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซัก

รีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป 

ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) 
ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระ
ใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการ
บินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 



 
 

 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
  กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท และ

ตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 
16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และ
หากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ัน
หมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด 
เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

  กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
  ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการท่ีชําระแลว** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 
วัน กอนเดินทาง ** 

  ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว 
  ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลว

ท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

  กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 7 
วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวน
หน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียด
วันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณี
พิเศษ 



 
 

 

  กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
คาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวนคร้ังท่ี
เปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
  คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะ

จะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดย
ทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กอนคอนเฟร
มลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

  กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ี
สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของ
ทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเคร่ืองบิน 
อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดข้ึนใดๆท้ังส้ิน   

  กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณี
พิเศษ 

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจง
บริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพื่อใหทางบริษัท
ประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิ
ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง  

  กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจาก
ชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีให
ทราบ 



 
 

 

  กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทาง
บริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

  หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

  อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือน
ไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หากตองการ
เปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

  ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

  หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
  การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการ

จะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบให
เล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

  ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแลว 
สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาใหเหมาะสม 
และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใชความระมัดระวังในการเดิน
เปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการของรถในแตละ
ประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ีจําเปน
จะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

  เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใด
สวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชม
ได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมด
แลว 



 
 

 

  กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน
ตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

  หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขา
เมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของ
ทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการ
ตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจง
มาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่
บริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหาก
ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 
วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

  เก่ียวกับท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สาย
การบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอม
กัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

  ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรม
แตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ 
หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน 
(ไมติดกันเสมอไป) 

  กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังส้ิน 

  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง  

  มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัทผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 
 

 

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การ
ยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวา
กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรม
และจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

  รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ี
พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุ
ในโปรแกรม 

 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข

ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


