
 

 

รหัสทัวร GS2000262 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ ซากุระ 5 วัน 3 คืน (TR) 
วัดอาซากุสะ | หมูบานโอชิโนะ ฮัคไค | ชอปปم�ง ชินจุกุ / ฮาราจุกุ 
พิพิธภัณฑแผนดินไหว | โกเท็มบะเอาทเล็ก | คลองเมกุโระ 
 

 
 



 

 

 
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 ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไม
เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   
21.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 6 สายการบิน SCOOT 
โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควร
ทราบ : ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง 

DAY 2                       
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ  – สวนจิโดริงะ –  
โกเท็มบะ เอาทเล็ท  (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน !! และ อาบน้ําแร ออนเซ็น !!)     
00.45น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ �น โดยสายการบิน 

SCOOT เที่ยวบินที ่TR868   
                                   ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบิน

ประมาณ 6 ชั่วโมง ** 
 
 
 
 
 



 

 

09.05น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (ตามเวลาทองถิ่นเร็ว
กวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบรอย  

SENSOJI TEMPLE วัดอาซากุสะ  วัดที่ไดชื่อวาเปนวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และไดรับ
ความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหนึ่งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิ
มทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความ
เปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุด
ของวัด ที่มีชื่อวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแม
กวนอิมทองคํา มีชื ่อวา ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ ่งเปนที่ตั้งของรานคา 
ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย เชน ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจ
ที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึก อิสระใหทานสามารถเดินไป



 

 

ถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ที่ริมแมนํ้าสุมิ
ดะ “โตเกียว สกายทรี” 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ�ตปم�งยาง YAKINIKU   
CHIDORI GA FUCHI   สวนจิโดริงะฟูจิ  เปนสวนที่ต้ังอยูระหวางทางระบายน้ํา 2 สาย อยูใกล

กับพระราชวังอิมพีเรียลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีชื่อเสียงมากเรื่องการชมซากุระ
เพราะจะเห็นภาพตนซากุระมากมายของสวนเรียงรายไปตามทางน้ํา จึงเปนอีกหน่ึงจุดชม
ซากุระสวนที่มีผูเขาชมมากที่สุดของโตเกียว สวนจิโดริงะฟูจิอยูตรงกลางระหวางทาง
ระบายนํ้าเกาแกของเมืองโตเกียวน่ันก็คือ Chidorigafuchi กับ Hanzo สรางขึ้นตั้งแต
ยุคเอโดะ(Edo) โดยจะมีทางเดินเรียบทางระบายนํ้าและตนซากุระยาวประมาณ 700 
เมตร ทําใหเกิดเปนอุโมงคตนซากุระ เปนสถานที่ยอดนิยมในการชมดอกซากุระที่ญี่ปุ�น 

 
          
GOTEMBA PREMIUM OUTLETS โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท   ศูนยรวมสินคาแบรนด

เนมทั้ง Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ ใหทานไดอิสระชอปปم�งอยางจุ



 

 

ใ จ  เ ช  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 

 
 หลังจากน้ันเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก 
 
คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน 
พักที่       FUJISAN RESORT HOTEL , FUJI หรือเทียบเทา   
จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ�นมีความเช่ือ

วาหากไดแชนํ้าแรออนเซ็น ธรรมชาตินี้แลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง สวยงาม 
และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

   
DAY 3                     
ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 - พิพิธภัณฑแผนดินไหว – โอชิโนะฮัคไค–  โอไดบะ  - นาริตะ  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
Mount Fuji นําทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือ ที่เรารูจักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ 

ตั้งอยูระหวาง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดับนํ้าทะเล 
3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติ
ไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหนึ่งของประเทศญี่ปุ�น ทั้งยังเปน



 

 

จุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ�นในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในป 
พ.ศ. 2556 ที่ผานมา องคการยูเนสโก ไดประกาศใหภูเขาไฟฟูจิ ไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกดวย  

 นําทานเดินทางขึ้นสู ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไมขึ้น ในกรณีที่
อากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปด โดยเจาหนาที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเปนผูพิจารณาและ
ตัดสินใจเทานั้น กรณีที่ไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยเงินคืนไม
วากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระคาใชจายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจาย
เรียบรอยแลว) เมื่อถึงที่ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัวภูเขา
และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธ์ิ เย็นสบาย อิสระใหทุกทาน
ไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวตามอัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่ง
เปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย ที่บนภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 น้ี 
ยังเปนที่ต้ังของ ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สักการะบูชาและอธิฐาน
ขอพร อีกท้ังยังเปนที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเช่ือวารอบของฟูจิซังช้ัน 5 น้ี 
ถูกเรียกวา “Tengu no niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปศาจที่มีจมูกแดงย่ืนออกมา) โดย
มีความเช่ือวาที่น่ีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และ ยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของ
ทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีน้ําหนักกวา 375 กิโลกรัม 
ตกอยูที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เปนตน จึง
เปนที่มาวาทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผูคนตางเคารพบูชาและนิยมมาซื้อ
เคร่ืองรางของขลังกลับไปเปนฝากของเปนที่ระลึก 



 

 

 
 
EXPERIENC EARTHQUAKE พิพิธภัณฑแผนดินไหว ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และ

ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเร่ืองราวตางๆ ที่เก่ียวกับการเกิด
แผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป�องกันตอภัย
ธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ�นไมสามารถหลีกเลี่ยงไดนี้ ใหทานอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

OSHINO HAKKAI  โอชิโนะ ฮัคไค  บอนํ้าธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา ความ
เชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยามา กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบน
ภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุมทําใหเกิดนํ้าซึมขังขยาย
วงกวางกลายเปนบอขนาดยอมนํ้าในบอแตละบอใสสะอาดจนเกิดสะทอนที่สวยงาม 
ตอมาในป ค.ศ. 1985 สถานที่แหงนี้ไดรับการคัดเลือกเปน 1ใน100 อันดับแหลงนํ้าจาก
ธรรมชาติ ที ่ดีที่สุดของญี่ปุ �น ทานสามารถเลือกซื ้อสินคาพื ้นเมืองตางๆ และสินคา
เกษตรกรรมที่ชาวบานนํามาขายระหวางทางได  ไมวาจะเปนผักภูเขาที่สดกรอบผลไม
อบแหง ถั่ว มันญ่ีปุ�น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ODAIBA ยานโอไดบะ  คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�ง และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาว
โตเกียว ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเปนที่นิยมในชวงหลังของป 1990 นอกจากมี
สถาปตยกรรมที่สวยงามตั้งอยูมากมายแลว ก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดม
สมบูรณของพื้นที่สีเขียว ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา (Diver City Tokyo Plaza) เปน
หางดังอีกหางหนึ่ง ที่อยูบนเกาะโอไดบะ จุดเดนของหางนี้ก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาดเทา
ของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ที่ตั้งเดนเปนสงาอยูหนาหาง ใหทานไดถายรูปคูเปนที่ระลึก 



 

 

ในบริเวณหางก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางเชน กันดั้มคาเฟ� (Gundam Cafe) 
และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ตองไปที่ กันดั้มฟรอนท (Gundam Front) ซึ่ง
อยูในบริเวณหาง ไดเวอรซิต้ี แหงน้ี 

คํ่า อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
พักที่       TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเทา   
 
DAY 4                    
ตลาดปลาซึกิจิ – สวนอุเอโนะ – คลองเมกุโระ – ฮาราจุกุ – ชินจุกุ  - นาริตะ 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

TSUKIJI MARKET  ตลาดปลาซึกิจิ  เปนตลาดคาสงปลา,ผักและผลไมขนาดใหญใจกลาง
กรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคาสงท่ีกระจายอยูในโตเกียวน้ัน ตลาดปลาแหงน้ีนับเปนที่ที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดและเปนที่รูจักกันดีวาเปนหนึ่งในตลาดปลาที่ ใหญที่สุดในโลกอีกดวย 
เนื่องจากมีการซื้อขายสินคาทะเลกวา 2000 ตันตอวัน คาดวาจะมีการยายตลาดแหงน้ี
ไปยัง Toyosu ตลาดแหงใหมภายในตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลาย
ชนิด เปนตลาดที่คึกคักอยูเกือบตลอดเวลา และคอนขางยุงในบางชวงเวลาจะมีรถสกูต
เตอรขับไปมา รวมทั้งรถบรรทุกที่ใชขนสงปลา ทั้งคนซื้อและคนขายจะดูเรงรีบ ทําให
เปนสเนหดึงดูดนักทองเที่ยวใหแวะเวียนมาเที่ยวชม ภายในตลาดนั้นเปนเปน 2 สวน
ใหญๆ คือสวนภายนอกซึ่งมีรานคาปลีกและรานอาหารตั้งเรียงรายเปนจํานวนมากและ
สวนภายในซึ่งเปนบริเวณที่รานคาสงใชเจรจาธุรกิจและเปนจุด 



 

 

UENO PARK สวนสาธารณะอุเอโนะ ทุกปในชวงฮานามิ หรือ เทศกาลชมซากุระ 
ผูคนมากมายตางพากันมาที่ อุเอโนะอนชิโคเอ็น หรือ สวนสาธารณะอุเอโนะ ที่คนไทย
คุนเคยกันนั่นเอง ที่นี่มีซากุระหลายพันธุ เชน โซเมอิโยชิโนะ และยามะซากุระ เปนอีก
หนึ่งสถานที่ที่มีทางเดินกลางสวนที่ลอมรอบไปดวยซากุระกวา 1200 ตน !!! เวลาลมพัด
จะไดสัมผัส กลีบซากุระจะปลิวตามลม เปนวิวที่สวยงาม อยากใหทุกคนไดสัมผัสในการ
เดินทางสักคร้ัง 

MEGURO RIVER  คลองเมกุโระ  เปนแมนํ้าสายเล็กๆ ในโตเกียว อยูในเขต Shinagawa มี
ปลายทางไหลลงสูอาวโตเกียว สองฝم�งของแมนํ้ามีตนซากุระกวา 800 ตน แผกิ่งกานมา
ชนกันจนดูเหมือนเปนอุโมงคตนซากุระในชวงปลายเดือนมีนาคม – ตนเดือนเมษายน 
ดอกซากุระจะบานสวยงามมาก ที ่นี ่เปนจุดชมซากุระยอดนิยมแหงหนึ ่งในโตเกียว 
สามารถมาชมไดทั้งกลางวันและกลางคืน มีดอกซากุระบานที่ถนนสองฝم�งริมแมน้ําเมรุโกะ 
และมีรานขายของกินเลน เชนของปم�งยาง ขนม เครื่องดื่ม มีการประดับโคมไฟ ในตอน
หัวค่ํา – กลางคืนจะมีการเปดไฟสวยงามไปอีกแบบนึง 



 

 

 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการทองเที่ยว 

HARAJUKU ยานฮาราจูกุ  แหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุ�น หากคุณคือ
คนที่กําลังมองหาซื้อเสื้อผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซื้อเสื้อผาแนว Cost Play ทาน
ยังสามารถหาไดจากที่นี่อีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญี่ปุ�นแตงตัวแบบแปลกๆ ก็
สามารถมาดูไดที่นี่ได จะมีวัยรุนญี่ปุ�นนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด
เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว ทานยังไดชอปปم�งสินคาแบรนดดังระดับโลก อาทิ 
CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER 
ที่ตองการหารองเทาแบบตนฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบใหเลือกสรร
มากมาย อีกทั้งยังมีรานขายตุกตา KITTY DORAENMON หรือตุกตา LINE สุดแสน
นารักไวคอยเอาใจคุณหนู อีกทั ้งยังมี SHOP ใหญของ กระเป�าสุดฮิต BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS 

SHINJUKU นําทานสู ยานชอปปم�งชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคา
มากมายและ เครื่องใช ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมสหรือสินคาที่
จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน 



 

 

เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก        

คํ่า 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 เที่ยวบินที ่ 

TR869  ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 
ช่ัวโมง ** 

15.00น.     เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
   

 ****************************************************************** 
 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
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  
12ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตราหอง
ไมใชต๋ัว 
เครื่องบิน 

อัตรา 
ทานละ 

วันเดินทางเดือน มีนาคม –เมษายน 63 
20 – 24 มีนาคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 16,900 
21 – 25 มีนาคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 16,900 
22 – 26 มีนาคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 
23 – 27 มีนาคม 63 22,999 22,999 22,999 7,500 16,900 
24 – 28 มีนาคม 63 24,999 24,999 24,999 7,500 16,900 
25 – 29 มีนาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 
26 – 30 มีนาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 
27 – 31 มีนาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 7,500 16,900 
31 มี.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 
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 
 



 

 

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไม
ถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

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

(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 

** ทางบริษัทไมมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งสิ้นกอนออกเดินทางที่สนามบิน ** 
 

** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ
ญี่ปุ�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 เปลี่ยนแปลงบัตร
โดยสาร ไมวาเที่ยวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตาราง 
  อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน SCOOT (TR) 
อนุญาตใหโหลดกระเป�า   



 

 

     สัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได
น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.  

     (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไข
ของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมี

งานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา  
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไป 
เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 
   กรมธรรม)  

 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

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

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  



 

 

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู กับสายการบิน และ รุ นของเครื ่องบินแตละไฟลทที ่ใชบิน ซึ ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 

บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวน
สิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 

** 
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการ

ที่ชําระแลว 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่

ชําระมาแลวทั้งหมดท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 



 

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ทัง้ส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก 
ตามจํานวนคร้ังที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ทั้งนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื ่องบิน , ต๋ัว
รถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจอง
บัตรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทาน
จําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆ
ทั้งสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 



 

 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื ่อผู เดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไม
สามารถเลื ่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ  

 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผู
ใหบริการจะตองหวังสินนํ ้าใจเล็กๆนอยๆ เปนเรื ่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียม
คาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควร
เผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการ



 

 

ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหนึ ่งที ่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจาย
ที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนา
หน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก 
และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใช
ฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณี
ที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตร
โดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดขึ ้นจริงทั ้งหมด ซึ ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื ่องบินแบบกรุ ปจะออกกอนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที ่นั ่งบนเครื ่องบิน กรณีลูกคาเดินทาง
ดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน 
หรือ ใกลกันใหมากที่สุด  



 

 

 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของ
แตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทน
บริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 
 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


