
  

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 17571  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

  

BY : NOK SCOOT  (XW) 



  

 

 

23.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคาร

ผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การ

ต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครือ่ง BOEING 777-200 จ านวน 415 ทีน่ัง่ 

จดัทีน่ัง่แบบ 3-4-3 

รวมน้ าหนกัสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กก./ทา่น และสามารถโหลดใตเ้ครือ่ง 20 กก./ทา่น 

(หากตอ้งการซือ้น้ าหนกัเพิม่ ทา่นจะตอ้งท าการซือ้เพิม่) 

วนัที ่1  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมือง              

    (-/-/-)   



  

 

 

 

02.20 น.    เหินฟ้าสู ่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XW 102  

10.25 น.    เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.   

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ส าคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่น

ไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและ

ปรับ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับกระเป๋าและท าภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว 

น าท่านขึ้นนรถโค้ชเดินทางสู่ เมืองที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง เป็นมหานครโตเกียว 

เมืองที่รวมสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ขาดสาย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน SET BOX (1) 

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ (Sensoji) วัดนี้ได้ชื่อว่ามี 

ความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบ

ไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวดัยังเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มี

ชื่อว่า  “ประตูฟ้าค ารณ”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยวบินขาไป     DMK - NRT XW 102   เวลา 02.20 น. - 10.25 น.   
เที่ยวบินขากลับ  NRT - DMK  XW 101   เวลา 13.55 น. - 18.25 น. 

วนัที ่2  สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่น่ - วดัอาซากสุะ – ถนนนากามเิซะ - ชมซากรุะสวนอุ

เอะโนะ - เมืองยามานาช ิ  (-SB/D)  

   ขึน้กระเชา้คาจ ิคาจ ิ- แชน่้ าแรอ่อนเซน็ธรรมชาติ 



  

และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค า มีชื่อว่า ถนนช็“ถนนนากามิเซะ” 

อปปิ้งชื่อดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของ

เล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชมความสวยงามของดอกซากุระที่ อุเอโนะ คือแหล่งท่องเท่ียวทรงเสน่ห์ที่สามารถสัมผัส

กับธรรมชาติอย่างสวนสาธารณะอันเขียวขจีและสวนสัตว์ชมแพนด้าได้ แถมยังอบอวลไปด้วยกลิ่นอาย

แห่งวัฒนธรรมอย่างพิพิธภัณฑ์ศิลปะและพิพิธภัณฑ์สถานอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองยามานาชิ ดินแดนแห่ง "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย

เนื่องจากล้อมรอบด้วย จากนั้นขึ้นกระเช้า กระเช้าคาจิคาจิภูเขาเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway) 

ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกกับดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขา

เทนโจ สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวม

กับภูเขาไฟฟูจิ นักท่องเที่ยวที่ต้องการความท้าทาย มีเส้นทางเดินป่าจากดาดฟ้าชมวิวลงเนินไปยัง

สถานีกระเช้าด้านล่าง ใช้เวลา 30 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า       บรกิารอาหารค่ า ณ โรงแรม (2)  

     น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก ณ โรงแรม JIRAGONNO FUJI NO YAKATA หรอื เทยีบเทา่ 

หลังเดินท่านสู่ที่พักอิสระให้ท่านได ้      แชน่้ าแรอ่อนเซน็ธรรมชาต ิเพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะท า

ให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและให้ผิวพรรณสวย (แชค่รั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกนิ 1 ชั่วโมง) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)   

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 เป็นทั้งจุดชมวิวยอดนิยมส าหรับนักท่องเที่ยว และจุดเริ่มต้นใน

การเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิส าหรับบรรดานักปีนเขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น 

ภูเขาไฟฟูจิถูกแบ่งออกเป็น 10 สถานี หรือ10 ระดับตามเส้นทางในการปีนขึ้นไปสู่ยอดเขา เนื่องจาก

ระบบการคมนาคมที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จึงท าให้ในปัจจุบันรถบัสสามารถวิ่งขึ้นมาได้ถึงบริเวณชั้นที่ 5 

ส่งผลให้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นมาชม จากนั้นเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์

แผ่นดินไหว เป็นตัวแทนของการส่งข้อความไปถึงทุกคนให้รับรู้ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว

และการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดง

ภาพแผ่นดินไหวห้องแสดงเหตุการหลงัแผน่ดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกต

กระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆและโซนช๊อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆเช่นมีด

แบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผาและของฝากอีกมากมาย 

วนัที ่3  ภูเขาไฟฟจูิชัน้ 5 – พิพธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ศาลเจา้อาราครุะเซน็เงน็ – เจดยี์ชเูร

โตะ  - เรยีนรู้พธิีชงชาญีปุ่น่  (B/L/-)                                          

กนัดั้มโอไดบะ - หา้งไดเวอรซ์ติี ้                                     



  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้อาราคุระเซ็นเง็น เมืองฟูจิโยชิดะ ศาลเจ้าประวัติศาสตร์แห่งนี้สร้างขึ้น

เมื่อปี 705 เป็นศูนย์รวมรวมศรัทธาของผู้คนที่ภาวนาต่อเทพเจ้าแห่งการป้องกันภัยพิบัติและความสุขใน

บ้านเรือน ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิและ เจดีย์ชูเรโตะ  หรือ เจดีย์ห้าชั้น เจดีย์ชูเรย์โตะที่มี
ชื่อเสียงระดับโลกในฐานะจุดชมววิที่โดดเด่นของภเูขาฟูจิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าอาราคุระเซน็เง็น

สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1963 ในฐานะอนุสรณ์สถานแห่งสันติภาพ โดยตัวศาลเจ้านั้นตั้งอยู่ที่ทางขึ้นเนินเขา

ขนาดย่อม ส่วนตัวเจดีย์ 5 ชั้นนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องเดินขึ้นบันไดไปอีก 400 ขั้น จึงจะถึงจุดถ่ายรูป

ยอดนิยมบริเวณโดยรอบคือสวนอาราคุระยามะเซนเงน ความสวยงามของบรรยากาศรอบๆเจดีย์ก็จะ

เปลี่ยนไปตามฤดูทั้งสี่ของญี่ปุ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 

เพราะถือได้ว่าการชงชานั้นคือเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าเรียนรู้พิธีชงชาต้นต ารับชาวญี่ปุ่น 

ได้ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัตชะ นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา 

และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกับการพบปะกันในวงสังคมการดื่มและ

ชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในประเทศญ่ีปุ่น 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (ODAIBA) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้งและ

แหล่งบันเทิงต่างๆในอ่าวโตเกียว นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคง

ความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกับ 

เจ้าหุ่นยนต์กันดั้มขนาดใหญ่ยักษ์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว เปิด

บริการในปี 2012 ภายใต้แนวคิด "เมืองแห่งโลกมายา" ห้างสรรพสินค้าที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์ก

ของย่านโอไดบะ ทั้ง 7 ชั้น มีร้านเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงจากอเมริกา, แบรนด์แฟชั่นหรูหรา, ร้านขายของ

ญี่ปุ่นและแหล่งบันเทิง แต่ที่เด่นสุดคือส่วนนิทรรศการเล็กๆอยู่บนชั้น 7 ให้คนที่ชื่นชอบการ์ตูนกันดั้ม

เป็นพิเศษได้มาชื่นชม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 



  

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณคาวาโกเอะ  ย่านเมืองเก่าที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมโบราณสมัยเอโดะ “คาวาโกเอะ” เมืองเล็กๆ ในจังหวัดไซตามะ ในอดีตที่นี่มีบทบาทส าคัญ

มากในการขนส่งเสบียงอาหารมายังโตเกียวและด้วยการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์อันยาวนานเอาไว้ได้ใน

ระดับดีเยี่ยม เมืองน้ีจึงได้รับสมญานามว่า “เอโดะจิว๋ หรือ LITTLE EDO” ในช่วงสงครามโลก เมืองโตเกียว

ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเอโดะได้ถูกโจมตี ไฟไหม้ และแผ่นดินไหว จนไม่เหลือสิ่งก่อสร้างในสมัยเอโดะ

ให้เห็นในปัจจุบัน แต่เมืองคาวาโกเอะเป็นเมืองที่ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวมากจึงมี

บ้านเรือนเก่าให้เห็นในปัจจุบันนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนKurazukuri สายนี้เดิมคือโกดังเก่าตั้งแต่สมัยเอโดะ ปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนเป็นย่านการค้าที่ยังคง

อนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าแก่ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ให้ความรู้สึกราวกับก าลังเดินอยู่ในยุคเอโดะ ถนนเส้นนี้

จะมี Toki No Kane หรือ “หอระฆังโบราณ” เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองท่ีสูงโดดเด่นเห็นมาแต่ไกล 

โดยระฆังจะตี 4 ครั้ง/วัน ในช่วงเวลา เวลา 06:00, 12:00, 15:00 และ 18:00 น. ท าหน้าที่บอกเวลามา

ยาวนานกว่า 350 ปีแล้ว 

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง ย่านชิบูย่า ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจ

กับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบ และหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กับ "ฮาจิโกะ" รูปปั้นสุนัข

แสนรู้ ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาว อัพเดทแฟชั่นจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 

ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น และ อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ คือ ย่านรวม

เสน่ห์ทุกอย่างโดยเป็นทั้งแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งรวมร้านกินดื่มและร้านอาหารทุกระดับ และแหล่ง

ท่องเท่ียวขึ้นชื่อในแห่งเดียวกัน ทุกท่านจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่

ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่าง ๆ  

วนัที ่4  เมอืงโบราณคาวาโกเอะ - ยา่นโกดงัเกา่สมัยเอโดะ + หอระฆงัเมอืง – ชอ้ปปิง้ชิบยูา่ 

– ช้อปปิง้ชนิจกุ ุ      (B/-/-)    

   หรือ OPTION B อสิระซือ้บัตรดสินียแ์ลนด ์- ดิสนยีซ์ ี 

  



  

 

 

 

 

 

กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้ ,กันแดดชิเซโด้ 

แอนเนสซ่าและสินค้าอื่นหรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิเช่น  LOUIS 

VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES 

GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE,NEW 

BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MAR 

OPTION B : ซื้อทัวรเ์สรมิโตเกียวดสินยีแ์ลนด ์หรือ ดสินยีซ์ ีผูใ้หญ่ทา่นละ 3,000 บาท 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ป ีราคา 2,500 บาท / เด็กไมถ่งึ 2 ป ีไม่เสียคา่ตัว๋ (ไมร่วมคา่รถไฟใน

การเดนิทาง)  

เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนใน

การก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 ท้าทายความมนัสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN  

 ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บ้านผสีงิ  

 นัง่เรือผจญภยัในปา่กบั JUNGLE CRUISE 

 ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องเล่นภายในดิสนีย์แลนด์จะถูกตกแต่งให้เป็นธีมตัวละครต่างๆจากค่ายดิสนีย์ ราวกับยกฉากของ

การ์ตูนมาไว้เลยทีเดียว ซึ่งแน่นอนว่ามาถึงดิสนีย์แลนด์ทั้งทีจะต้องห้ามพลาดชมขบวนพาเหรดของ

เหล่าตัวละครจากดิสนีย์ ที่ขนกันมาอย่างคับคั่งเพื่อมามอบความสุขให้กับสาวก WALT DISDEY กัน

อย่างเต็มที่ เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ เช่น มิกกี้เม้าส์ , มินนี่เม้าส์

,โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือช้อปป้ิงซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจ  

เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ าตามอัธยาศัย 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

เดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) นับว่ามีความเก่าแก่และมีชื่อเสียง

อย่างมากแห่งเมืองนาริตะ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 1,000 ปี และได้รับการกล่าวถึงอย่างล้น

หลามว่าเป็น “นารติะโนะโอฟโุดซะมะ” ส าหรับบูชาพระโพธิสัตว์ฟุโดเมียวโอในวัดแห่งนี้ นอกเหนือจาก

วนัที ่5  วดันาริตะ - ชอ้ปปิง้อิออนมอล ์- สนามบนินาริตะ - สนามบนิดอนเมือง   

         (B/-/-)                                                                                                                                                              



  

การเยี่ยมชมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ยังจะได้สัมผัสกับการสวดมนต์โกมะ บทสวดมนต์พิเศษบูชาพระ

โพธิสัตว์ฟุโดเมียวในพิธีกรรมแห่งไฟโกมะ เช่นเดียวกับชะเคียว การฝึกสมาธิโดยการคัดลอกพระคัมภีร์ 

วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนามศูนย์รวมพลังแห่งความโชคดีที่รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรม

และมีป้อมปราการทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ รวมไปถึงสถาปัตยกรรมทั้งห้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ส าคัญโดยรัฐบาล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้ง อิออนมอลล์ คือห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน 

มีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สินค้าซักกะ (zakka) เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยา

ชนิดต่างๆตลอดจนสินค้าประเภทอาหารและมีบริการกล่องส าหรับแพ็คให้ฟรีด้วย เรียกว่ามีบริการ

อ านวยความสะดวกให้กับนักช้อปจากต่างประเทศอย่างครบครันเลยทีเดียว 

 

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างรอขึ้นเครื่องให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้า

ปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน 

13.55 น.    เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เท่ียวบินที่ XW 101 NOK SCOOT  

19.10 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหต ุ: โปรแกรมและโรงแรมอาจมกีารปรับเปลีย่นหรอื

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศการจราจร, 

การเมอืง, สายการบนิและฤดกูาล 

 



  

** หากทา่นทีต่้องออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ 

ก่อนท าการ  เนือ่งจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ ** 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญห่อ้ง

ละ 

2-3 ท่าน 

พักเดีย่วเพิม่ 

(ราคาตอ่

ท่าน) 

อณุหภูมเิฉลีย่ 

สงูสดุ - ต่ าสดุ 

เดอืน เมษายน 2563  

01 - 05 เมษายน 2563 24,777 7,900 17℃ - 5℃ 

04 - 08 เมษายน 2563 24,777 7,900 17℃ - 5℃ 

05 - 09 เมษายน 2563 24,777 7,900 19℃ - 8℃ 

06 - 10 เมษายน 2563 24,777 7,900 19℃ - 8℃ 

07 - 11 เมษายน 2563 24,777 7,900 19℃ - 8℃ 

08 - 12 เมษายน 2563 24,777 7,900 19℃ - 8℃ 

10 - 14 เมษายน 2563 37,777 7,900 19℃ - 8℃ 

11 - 15 เมษายน 2563 37,777 7,900 19℃ - 8℃ 

12 - 16 เมษายน 2563 37,777 7,900 19℃ - 8℃ 

13 - 17 เมษายน 2563 34,777 7,900 19℃ - 8℃ 

14 - 18 เมษายน 2563 34,777 7,900 19℃ - 8℃ 

15 - 19 เมษายน 2563 34,777 7,900 19℃ - 8℃ 

16 - 20 เมษายน 2563 26,777 7,900 19℃ - 8℃ 

17 - 21 เมษายน 2563 26,777 7,900 19℃ - 8℃ 

18 - 22 เมษายน 2563 20,777 7,900 19℃ - 8℃ 

23 - 27 เมษายน 2563 26,777 7,900 19℃ - 8℃ 

24 - 28 เมษายน 2563 26,777 7,900 19℃ - 8℃ 

29 เมษายน - 03 พฤษภาคม 

2563 
27,777 7,900 19℃ - 8℃ 



  

 

*** จอยแลนดไ์มใ่ชต้ัว๋ 11,990 *** 
การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบ

จ านวนดงักลา่วบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

* ราคาเดก็อายไุม่เกนิ 2 ป ี 7,990 บาท * 

**กรณเีดก็อายเุกนิ 2 ให้คดิเปน็ผูใ้หญ ่(นบัวนัเกดิจากวนัทีก่ลับจากญีปุ่น่)** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศก์

ท้องถิน่ 

ท่านละ 1,600 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแลว้ ไม่สามารถรฟีันดไ์ด ้อันเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบิน 

2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวซี่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศ

ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ จะต้องยื่น

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยนืยันการมีคุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จา่ยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศ

ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรูจ้ัก โรงแรม และ

อื่น ๆ) ทางทัวร์จัดเตรยีมให้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นัน้ ไม่เช่นนัน้ทาง

บรษิัทจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณใีดๆทัง้สิน้ 

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่ถว้นกอ่นการจองทวัร์ทกุครัง้ เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามท่ีระบุไว้ในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป๊)  

ที่นัง่เปน็ไปตามการจดัสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลือกระบุทีน่ัง่ได ้

ยกเวน้การซือ้ทีน่ัง่เพิ่ม 

 ซื้อทีน่ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade 

ท่ีนั่ง พร้อมช าระค่าท่ีนั่งได้ดังนี้ 

- ทีน่ัง่ชัน้ ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้

ก่อนเดนิทาง10วนั 

- ทีน่ัง่แบบ Super หรือ Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข 

ดงันี ้

 



  

โซน แถวที ่ ประเภททีน่ัง่ Seat Pitch ราคาตอ่ทา่นตอ่เทีย่ว 

โซนเงียบ 21 *Stretch(Front 

Row) 

มากกว่า 36 นิว้ 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกว่า 35 นิว้ 1,500 บาท 

โซนหน้า 31 *Stretch(Front 

Row) 

มากกว่า 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหน้า 32-34 Super มากกว่า 35 นิว้ 1,200 บาท 

โซนหลัง 61 *Stretch(Front 

Row) 

มากกว่า 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหลัง 62-63 71-

74 
Super มากกว่า 35 นิว้ 1,200 บาท 

 

*Stretch Seat 

-ไมอ่นญุาตให้เดก็ ทารก ผูส้งูอายเุกนิ 65 ปแีละผูพ้กิารนัง่ 

-โซนเงยีบไมอ่นญุาตใหเ้ดก็นัง่  

 

 ค่าน้ าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง ตามที่สายการบินก าหนดแตล่ะเส้นทาง  (ไม่

เกินท่านละ 20 กโิลกรัมเท่านั้น) ถือขึ้นเครือ่งได้ (ไม่เกินทา่นละ 7 กิโลกรัม)  

(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สิน

ส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) 

 ซื้อน้ าหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจ้งอย่างช้าก่อนเดินทาง10วนั) มีค่าใชจ้่าย

ดังน้ี 

(ราคาต่อท่าน ต่อเท่ียว) 

เพ่ิม 5 กก. 400 บาท / เพ่ิม10กก. 700 บาท /เพ่ิม 15กก.1,000 บาท/เพ่ิม 20กก.1,300 บาท/เพ่ิม 30

กก.2,350 บาท 

หมายเหตุ: สายการบนิไม่จ ากัดจ านวนชิ้นในการโหลด แตก่ฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบนน.สูงสุดได้ 

32กก./ชิ้น 

 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง    

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ช านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)      

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ    

 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ  



  

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมาย

เหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัท

ประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  (กรณีส่งจอยหน้าร้าน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคน

ไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านัก  ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้

กลับมาใช้วีซ่า    ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**  

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า

โทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

  ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,600 บาท/ท่าน/ทริป 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคน

ไทย  

ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

 

 

 

วธิีการช าระเงนิ  

1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชีและส่ง

หลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าท่ีที่ดูแลเส้นทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจ าแล้วเทา่นั้น 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง (ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน)  

3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณลีูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อ

เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัทา่นควรจดัเตรยีม

คา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและตัว๋

เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  

 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่

บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร  ทางบริษัทไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ราคาทวัรน์ีไ้มร่วมทิป พนกังานขบัรถ,  ไกดท์้องถิน่  และหัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 1,600 บาท  *กรณุายืน่คา่ทปิให้กบัหวัหนา้ทวัร์ทีส่นามบนิ (วนัแรก) * 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่าง

หนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบ

อ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่าง ๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้

ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังน้ี 

ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่องต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันท าการ  

ยกเลิกการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ท าการ คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ช าระแล้ว  

ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 

ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งนี้ ทาง

บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยว

ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

 ยกเว้นกรุป๊ที่เดนิทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่้องการนัตีมดัจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ป

ที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 

FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน

เที่ยวบินนั้น 

เงื่อนไขอืน่ ๆ 

- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญ 

- บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือ

อ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะ

ทัวร์ท่านอ่ืน ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่

วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะท าหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะท าการติดต่อและช่วยเหลือท่าน

เป็นระยะ ๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ 

เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจร

ติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ และ

เจ้าหน้าที่นั้น ๆ ที่จะส่งผลท าให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถ

เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และ

ค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น  

- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือ

บางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่า

ท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว  



  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่

เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งสิ้น 

- ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผู้เดินทางไม่ครบจ านวนตามที่

ก าหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงิน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้า

โปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า) 

- อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่า

ประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดป้รับขึ้นในช่วง

ใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 

- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋ว

เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ด าเนินการออกตั๋ว

เครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

- รายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่าน

ต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น) 

- บริษัทฯท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง

เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวใน

ระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่

สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยัง

ไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมา

ขาด และทางบริษัทฯได้ช าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมี

เหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ทาง

บริษัทฯจะยึดถือและค านึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 
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หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามกอ่นท าการจองทกุครั้ง 



  

 


