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รหัสโปรแกรมทวัร์  NRT45 RUKKUNKOVLAW 5D3N JUL18-XW-W65 

ไฟล์ทบิน NOK SCOOT 

Departure DMK – NRT  XW102  02.20-10.25 

Arrival      NRT – DMK XW101  13.55-18.25 

 

 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                          (-/-/-) 

23.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Nok Scoot โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้
ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่2 โตเกียว (นาริตะ) – โอวาคุดานิ – โอชิโนะ ฮัคไค - ฟูจิออนเซ็น (อาบน ้าแร่)  (-/-/D) 

02.20 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Nok Scoot 

เท่ียวบินท่ี XW 102  

** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน แต่บนเครื่องมีจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ** 
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10.25 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย
ประมาณ 2 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย 
น าทุกท่านสู่ขึ้นรถบัสปรับอากาศ  

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย (สามารถซื้ออาหารได้ ณ จุดพักรถ) 

 น าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

น าท่านเดินทางสู่ โอวาคุดานิ (Owakudani)หรือ หุบเขานรก ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง
ของเมืองฮาโกเน่ ตั้งอยู่วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อ
ประมาณ 3 พันปีก่อน และถึงแม้จะไม่มีการระเบิดอีกแล้วแต่ใต้พื้นผิวยังคงมีความร้อน ท าให้น้ า
ใต้ผิวพวยพุ่งระเหยเป็นไอน้ าออกมาด้านนอกตลอดเวลา ซึ่งท่ีนี่ยังคงเต็มไปด้วยแร่ก ามะถันหรือ
ซัลเฟอร์อยู่เป็นจ านวนมาก ไอน้ าท่ีพุ่งออกมาจึงมีกลิ่นของก ามะถันผสมอยู่ ส่วนการเดินขึ้นไปยัง
หุบเขาโอวาคุดานินั้นต้องเดินทางด้วยกระเช้าลอยฟ้า 
น าท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ าธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา 
ความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะ ของบนภูเขา
ไฟฟูจีท่ีไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณท่ีลุ่มท าให้เกินน้ าซึมขังขยายวงกว้าง
กลายเป็นบ่อขนาดย่อมน้ าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนท่ีสวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 

1985 สถานท่ีแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน้ า จากธรรมชาติ ท่ีดีท่ีสุด
ของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมท่ีชาวบ้านน ามาขาย
ระหว่างทางได้  ไม่ว่าจะเป็นผักภูเขาที่สดกรอบผลไม้อบแห้ง ถั่ว มันญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ โรงแรมที่พัก  
พักที่ FUJI BOU HOTEL หรือเทียบเท่า   
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จากนั น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร ่ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้แช่
น ้าแรอ่อนเซ็น ธรรมชาตินี แล้ว จะท้าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิต
ดีขึ น 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 

ภูเขาไฟฟูจิ ชั น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ ฟูจ ิ– ชงชาแบบญี่ปุ่น – อิ

ออนมอลล ์- นาริตะ                                                                       (B/L/-)                                                     

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ท่ีเรารู้จักกันท่ัวไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) 

ตั้งอยู่ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้ าทะเล 3,776 

เมตร ภูเขาท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาติได้มอบมาให้
อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ ปุ่น  ท้ังยังเป็นจุดมุ่งหมายของ
นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนประเทศญี่ ปุ่นในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมา 
องค์การยูเนสโก ้ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีก
ด้วย  

 น าท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั นที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไม่
เอื้ออ านวย หรือ ทางขึ้นปิด โดยเจ้าหน้าท่ี ท่ีดูแลทางขึ้นจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจเท่านั้น 
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กรณีท่ีไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทาง
บริษัทได้ช าระค่าใช้จ่ายท้ังหมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) เมื่อถึงท่ีภูเขาไฟฟูจิ
ชั้น 5 ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัส
กับอากาศท่ีบริสุทธิ์ เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย 
ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของท่ีระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศ
ได้อีกด้วย ท่ีบนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นี้ ยังเป็นท่ีตั้งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของ
ศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกท้ังยังเป็นท่ีส าหรับบวงสรวงท่าน
เทนกุ โดยมีความเชื่อว่ารอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่าน
เทนก”ุ (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่นี่ท่านเทนกุปกครองอยู่น่ันเอง และ ยัง
ว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ท่ีมี
น้ าหนักกว่า 375 กิโลกรัม ตกอยู่ท่ีพื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้
กันมากมาย เป็นต้น จึงเป็นท่ีมาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีผู้คนต่างเคารพบูชา
และนิยมมาซื้อเครื่องรางของขลังกลับไปเป็นฝากของเป็นท่ีระลึก 

 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ท่ีจ าลองเรื่องราวของภูเขา
ไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
เกิดแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัย
ธรรมชาติท่ีประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นี้ ให้ท่านอิสระเลือกซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ ฟูจิเซงเงน (Fujisan Kitaguchi Sengen) ศาลเจ้าแห่งนี้
เป็นศาลเจ้าท่ีนักปีนเขาให้ความเคารพอย่างมาก ผู้ท่ีจะปีนขึ้นไปยังฟูจิซัง จะมากราบไหว้ขอพร
ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีศาลเจ้าแห่งนี้ บางคนก็น ารองเท้าฟางมาแขวนไว้เพื่อเป็นเคล็ดก่อนขึ้นเขา 
จุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เดินทางปลอดภัย และช่วงนั้น ตอนท่ีฟูจิซังยังไม่ได้เปิดให้ทุกคนขึ้นได้
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อิสระแบบทุกวันนี้ ทุกวันท่ี 30 มิถุนายนของทุกปี จะมีพิธีขอพรเพื่อให้นักปีนเขาทุกคน
ปลอดภัย ซึ่งเรียกพิธีนี้ว่า “โอมิจิบิรากิ” (Omichibiraki) 

 น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับพิธี “ชงชาแบบญี่ปุ่น” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่า

ด้วยการใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแต่ประมาณ

ศตวรรษท่ี 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรื่องราว

เกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาท่ีได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ี

เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

  น าท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล์ (Aeon Narita Mall) เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีนิยมในหมู่
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งใน
รูปแบบท่ีทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าท่ีหลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น 

อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI , 

100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็น
ต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าส าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือก
มากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมี
โรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิดให้บริการ ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม
ท่ีพัก      

ค่้า อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า   
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วันที ่4 ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ - ชินจุกุ – โอไดบะ Diver City– นาริตะ        (B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ “ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Market)” เป็นตลาดค้าส่งปลา,ผักและผลไม้ขนาดใหญ่ใจ

กลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดค้าส่งท่ีกระจายอยู่ในโตเกียวนั้น ตลาดปลาแห่งนี้นับเป็นท่ีท่ีมี

ชื่อเสียงมากท่ีสุดและเป็นท่ีรู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในตลาดปลาท่ี ใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกด้วย เนื่องจาก

มีการซื้อขายสินค้าทะเลกว่า 2000 ตันต่อวัน คาดว่าจะมีการย้ายตลาดแห่งนี้ไปยัง Toyosu ตลาด

แห่งใหม่ภายในตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดท่ีคึกคักอยู่เกือบ

ตลอดเวลา และค่อนข้างยุ่งในบางช่วงเวลาจะมีรถสกูตเตอร์ขับไปมา รวมท้ังรถบรรทุกท่ีใช้ขนส่ง

ปลา ท้ังคนซื้อและคนขายจะดูเร่งรีบ ท าให้เป็นสเน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้แวะเวียนมาเท่ียวชม 

ภายในตลาดนั้นเป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ่งมีร้านค้าปลีกและร้านอาหารตั้งเรียง

รายเป็นจ านวนมากและส่วนภายในซึ่งเป็นบริเวณท่ีร้านค้าส่งใช้เจรจาธุรกิจและเป็นจุดท่ีมีการปร

มูลปลาทูน่าท่ีมีชื่อเสียงเครื่องส าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , 

SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย 

น าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดท่ีได้ชื่อว่าเป็นวัดท่ี

มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหนึ่งใน  กรุงโตเกียว ภายใน

ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าท่ีศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบ

ไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยักษ์ท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุด
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ของวัด ท่ีมีชื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารท่ีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิ

มทองค า มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเป็นท่ีตั้งของร้านค้า ขายของท่ีระลึก

พื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่าน

ได้เลือกซื้อเป็นของฝากของท่ีระลึก  

เที่ยง     เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  

    น าท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้า
มากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์หรือสินค้าท่ีจะเอาใจ
คุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่ห้อ
ดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย 
น าท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะท่ีสร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปป้ิง และแหล่ง
บันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลังของปี  

1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วย
ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีสีเขียว ไดเวอร์ซิตี  โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็น
ห้างดังอีกห้างหนึ่ง ท่ีอยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง 
ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าห้าง ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่เป็นท่ีระลึก ในบริเวณห้างก็
จะมีร้านค้าส าหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศ
กาลกันดั้ม ก็ต้องไปท่ี กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดเวอร์ซิต้ี แห่งนี้ 
  

ค่้า อิสระอาหารค่้า ตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า   
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วันที ่5 วัดนาริตะ – สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)                             (B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาด
ใหญ ่ท่ีมีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในป ี940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินา
ริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ีหลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณท่ีกว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้น
สไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญ่ีปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย 

11.00น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 

13.55น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย  
      สายการบิน Nok Scoot เท่ียวบินท่ี XW 101  ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม   

             บนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง ** 
18.25น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

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

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋

รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนั

จองทวัร ์ ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัราหอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

21 – 25 กรกฎาคม 61 13,888 13,888 13,888 5,000 9,900 

29 ก.ค. – 02 ส.ค 61 13,888 13,888 13,888 5,000 9,900 

31 ก.ค. – 04 ส.ค 61 13,888 13,888 13,888 5,000 9,900 

 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตามธรรมเนยีม 

1,900 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนั

เดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ

ทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนั

เช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 8,000 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ทางบรษิทัไมม่นีโยบายเรยีกเก็บเงนิประกนัใดๆท ัง้ส ิน้กอ่นออกเดนิทางทีส่นามบนิ ** 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอื

เดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 

USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 
** ประกาศส าคญัจากสายการบนิ กรณีลกูคา้ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศ

ปลายทาง ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนีอ้าจจ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการ

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร (ต ัว๋) เทีย่วบนิขากลบั รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ รวมไปถงึคา่ปรบัทีท่าง

ประเทศปลายทาง เรยีกเก็บเพิม่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ลกูคา้ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในสว่นนีเ้องท ัง้หมด ** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
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✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึ

ค่าภาษีสนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตร

โดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจอง

ทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอัตราคา่บรกิารระบ ุ

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Nok Scoot อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมนี า้หนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืข ึน้

เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความ

เหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

✓ ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ 

การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม

เดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าเบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกันสงูสดุท่านละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุง้ครองสขุภาพ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซัก

รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,900 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ 

ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้

ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่ับสายการบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
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× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

× คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว กรณีทีส่ถานทตูแจง้ใหย้ืน่ขอวซีา่แบบกระทันหันกอ่นเดนิทางตาม

จรงิ ประเทศญีปุ่่ น อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศ

เกาหลใีต ้เพือ่การทอ่งเทีย่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ตอ่ครัง้ 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นขอ

อนุญาตเิก็บราคาเต็มจ านวน และตัดทีน่ั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณา

ช าระเงนิใน2วันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บ

ยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้ง

ท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ 

เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด  

- กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนื

คา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณีทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 - เนือ่งจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมช ัน่ เม ือ่ท าการช าระแลว้ไมส่ามารถยกเลกิได ้

 - ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 

7 วัน กอ่นออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่น

หนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีด

วันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  
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- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต ่า อยา่งนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะ

จะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้

ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดย

ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์

มลางาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถ

เลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลา

บนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศ

ยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ ส ิง่ส าคัญ ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 

ชั่วโมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณี

พเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้

บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงาน

กับสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกทา่นใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจาก

ช าระเงนิกรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่ห ้

ทราบ 

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

รับผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ หากท่านไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้าง

บรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีม

ตัวการเดนิทางใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่น

ไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลับ  
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- ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบาง

กรณี ขน้อยู่กับโรงแรมที่คณะนั้นๆพักว่ามหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรือ (Triple Room) หรือไม่ 

กรณีไมม่ ีท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 12 ปี 

ณ วนัเดนิทางกลับ 

- การใหท้ปิถือเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเที่ยวที่เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิาร

จะตอ้งหวังสนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้เพือ่มอบให ้

เล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มืดแลว้ 

สถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม 

และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิ

เป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะ

สวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ

ภูมอิากาศ เหตุการทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละ

ประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็น

จะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใด

สว่นหนึง่ทีท่่านไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชม

ได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่น

หนึง่ใหท้า่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมด

แลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะ

เกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิไ์ม่

อนุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่น

สภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศ

เพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิท

เร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บริษัท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่แ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออก
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บัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

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

การบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรณุาเช็คอนิพรอ้มกัน 

และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม

แตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม หอ้งพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน 

(ไมต่ดิกันเสมอไป) 

- กรณีทีท่่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทผูจั้ด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การ

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

กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่

กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรม

และจ าเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 

 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

 


