
 

  

BY : NOK SCOOT  (XW) 

ทวัรญ่ี์ปุ่น : รหสั JAP2283 



 

 

23.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก Terminal1 ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

เคาน์เตอรส์ายการบนิ NOK SCOOT  เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบิน NOK SCOOT ใช้เคร่ือง BOEING 777-200 จ านวน 415 ท่ีนัง่ 

จดัท่ีนัง่แบบ 3-4-3 

รวมน ้าหนักสมัภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 กก./ท่าน และสามารถโหลดใต้เคร่ือง 20 กก./ท่าน 

(หากต้องการซื้อน ้าหนักเพ่ิม ท่านจะต้องท าการซื้อเพ่ิม) 

 

 

วนัท่ี 1  กรงุเทพฯ - สนามบินดอนเมือง                  
(-/-/-)   

เท่ียวบินขาไป     DMK - NRT XW 102   เวลา 02.20 น. - 10.25 น.   
เท่ียวบินขากลบั  NRT - DMK  XW 101   เวลา 13.55 น. - 18.25 น. 



 

 

02.20 น.    เหนิฟ้าสู ่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเทีย่วบนิที ่XW 102  

10.25 น.    เดนิทางถงึ สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเรว็กว่าประเทศไทย 2 ช.ม.   กรณุาปรบันาฬิกาของท่านเป็น
เวลาท้องถ่ินเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตให้น า อาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เข้า
ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรบั หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรและรบักระเป๋าและท าภารกจิส่วนตวัเรยีบร้อยแล้ว น า
ท่านขึน้นรถโคช้เดนิทางสู่ มหานครโตเกียว เมอืงทีม่คีวามทนัสมยัมากทีสุ่ดในโลกเมอืงหนึ่ง เป็นเมอืงทีร่วมสถานทีท่่องเทีย่วยอดฮติ แหล่งชอ้ป
ป้ิงและรา้นอาหารทีด่งึดดูนักท่องเทีย่วไม่ขาดสาย  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั SET BOX (1) 

นมสัการเจา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์วดัอาซากสุะ หรอื วดัเซน็โซจิ (Sensoji) วดัน้ีไดช้ื่อว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้บัความเคารพนับถอื
มากทีสุ่ดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกยีว ซึ่งมกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟ
ยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหน้าสุดของวดั ทีม่ชีื่อว่า  “ประตูฟ้าค ารณ”    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ถนนชอ็ปป้ิงชื่อดงั ซึ่งเป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขาย
ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื้อเป็นของฝากของทีร่ะลกึ
ตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัท่ี 2  สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น - วดัอาซากสุะ – ถนนนากามิเซะ - ชมซากรุะสวนอเุอะโนะ - เมืองยามานาชิ   
(-SB/D)  

   ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ - แช่น ้าแร่ออนเซน็ธรรมชาติ 



จากนัน้น าท่านชมความสวยงามของดอกซากุระที่ อเุอโนะ คอืแหล่งท่องเทีย่วทรงเสน่หท์ีส่ามารถสมัผสักบัธรรมชาตอิย่างสวนสาธารณะอนัเขยีวขจี
และสวนสตัวช์มแพนดา้ได ้แถมยงัอบอวลไปดว้ยกลิน่อายแห่งวฒันธรรมอย่างพพิธิภณัฑศ์ลิปะและพพิธิภณัฑส์ถานอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองยามานาชิ ดนิแดนแห่ง "ภเูขาไฟฟูจิ" มแีหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตมิากมายเนื่องจากล้อมรอบดว้ย จากนัน้ขึน้กระเชา้ 

กระเช้าคาจิคาจิภเูขาเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝ ัง่ตะวนัออกของทะเลสาบคาวากูจโิกกบั

ดาดฟ้าชมววิใกลย้อดภูเขาเทนโจ สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลทีม่ทีศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมกบัภูเขาไฟฟูจิ 

นักท่องเทีย่วทีต่อ้งการความทา้ทาย มเีสน้ทางเดนิป่าจากดาดฟ้าชมววิลงเนินไปยงัสถานีกระเชา้ดา้นล่าง ใชเ้วลา 30 นาท ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่       บริการอาหารค า่ ณ โรงแรม (2)  

     น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม JIRAGONNO FUJI NO YAKATA หรือ เทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 



หลงัเดนิท่านสู่ทีพ่กัอสิระใหท้่านได ้      แช่น ้าแร่ออนเซน็ธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ จะท าใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติและใหผ้วิพรรณ
สวย (แช่ครัง้ละประมาณ 20 นาท ีไม่ควรเกนิ 1 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)   

น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟูจิชัน้ท่ี 5 เป็นทัง้จุดชมววิยอดนิยมส าหรบันักท่องเที่ยว และจุดเริม่ต้นในการเดนิเทา้ขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจสิ าหรบั

บรรดานักปีนเขา ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดัยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจถิูกแบ่งออกเป็น 10 สถานี หรอื10 ระดบัตามเสน้ทางในการปีนขึน้ไปสู่ยอด

เขา เนื่องจากระบบการคมนาคมทีถู่กพฒันาขึน้เรื่อยๆ จงึท าใหใ้นปจัจุบนัรถบสัสามารถวิง่ขึน้มาไดถ้งึบรเิวณชัน้ที ่5 ส่งผลใหไ้ดร้บัความนิยมอย่าง
มากในหมู่นักท่องเทีย่วทีต่อ้งการขึน้มาชม จากนัน้เดนิทางสู่ พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว เป็นตวัแทนของการส่งขอ้ความไปถงึทกุคนใหร้บัรูถ้งึผลกระทบ
จากภยัพบิตัแิผ่นดนิไหวและการระเบดิของภูเขาไฟภายในมหีอ้งจดัแสดงขอ้มลูการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดนิไหวหอ้ง
แสดงเหตุการหลงัแผ่นดนิไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภยั ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกบัภเูขาไฟฟูจิ โซนความรูต้่างๆและ
โซนช๊อปป้ิงสนิคา้งานฝีมอืญีปุ่่นต่างๆเช่นมดีแบบดัง้เดมิ ผลติภณัฑเ์ครื่องป ัน้ดนิเผาและของฝากอกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเงน็ เมอืงฟูจโิยชดิะ ศาลเจา้ประวตัศิาสตร์แห่งนี้สรา้งขึน้เมื่อปี 705 เป็นศูนย์รวมรวมศรทัธาของ
ผู้คนที่ภาวนาต่อเทพเจา้แห่งการป้องกนัภยัพบิตัแิละความสุขในบ้านเรอืน ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจแิละ เจดียช์ูเรโตะ หรอื เจดียห้์าชัน้ 

เจดยี์ชูเรย์โตะทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกในฐานะจุดชมววิทีโ่ดดเด่นของภูเขาฟูจิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจา้อาราคุระเซ็นเงน็สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1963 

ในฐานะอนุสรณ์สถานแห่งสนัตภิาพ โดยตวัศาลเจา้นัน้ตัง้อยู่ทีท่างขึน้เนินเขาขนาดย่อม ส่วนตวัเจดยี ์5 ชัน้นัน้นักท่องเทีย่วจะตอ้งเดนิขึน้บนัไดไปอกี 

วนัท่ี 3  ภเูขาไฟฟูจิชัน้ 5 – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว - ศาลเจ้าอาราครุะเซน็เงน็ – เจดียช์ูเรโตะ  - เรียนรู้พิธีชงชาญ่ีปุ่ น  
(B/L/-)                                          

กนัดัม้โอไดบะ - ห้างไดเวอรซิ์ต้ี                                      



400 ขัน้ จงึจะถงึจุดถ่ายรปูยอดนิยมบรเิวณโดยรอบคอืสวนอาราคุระยามะเซนเงน ความสวยงามของบรรยากาศรอบๆเจดยีก์จ็ะเปลีย่นไปตามฤดทูัง้
สีข่องญีปุ่่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

เรียนรู้พิธีชงชาต้นต ารบัชาวญ่ีปุ่ น เพราะถอืไดว้่าการชงชานัน้คอืเอกลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่นเลยกว็่าไดด้ว้ยการดื่มและการชงชาผงสเีขยีวหรอืมตั
ชะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบบัของพธิชีงชา และให้ท่านได้สมัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกบัการพบปะกนัในวง
สงัคมการดื่มและชงชาทีไ่ดแ้พร่หลายในบรรดาชนชัน้สงูทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านขึน้รถโคช้เพื่อเดนิทางสู่ ย่านโอไดบะ (ODAIBA) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทงิต่างๆในอ่าวโตเกยีว นอกจาก
มสีถาปตัยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไวด้้วยความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ที่สเีขยีว  อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ

ประทบัใจกบั เจา้หุ่นยนต์กนัดัม้ขนาดใหญ่ยกัษ์ ทีต่ัง้ตระหง่านอยู่ดา้นหน้า ห้างสรรพสินค้าไดเวอรซิ์ต้ีโตเกียว เปิดบรกิารในปี 2012 ภายใต้

แนวคดิ "เมืองแห่งโลกมายา" หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ปรยีบเสมอืนแลนด์มาร์กของย่านโอไดบะ ทัง้ 7 ชัน้ มรีา้นเสือ้ผา้ทีม่ชีื่อเสยีงจากอเมรกิา, แบ

รนด์แฟชัน่หรูหรา, รา้นขายของญี่ปุ่นและแหล่งบนัเทงิ แต่ทีเ่ด่นสุดคอืส่วนนิทรรศการเล็กๆอยู่บนชัน้ 7 ใหค้นทีช่ื่นชอบการ์ตูนกนัดัม้เป็นพเิศษ
ไดม้าชื่นชม 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)   

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณคาวาโกเอะ  ย่านเมอืงเก่าทีเ่ป่ียมไปดว้ยเสน่หแ์ละความสวยงามของสถาปตัยกรรมโบราณสมยัเอโดะ “คาวาโกเอะ” 

เมอืงเลก็ๆ ในจงัหวดัไซตามะ ในอดตีทีน่ี่มบีทบาทส าคญัมากในการขนส่งเสบยีงอาหารมายงัโตเกยีวและดว้ยการอนุรกัษ์ประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน

เอาไวไ้ดใ้นระดบัดเียีย่ม เมอืงนี้จงึไดร้บัสมญานามว่า “เอโดะจ๋ิว หรือ LITTLE EDO” ในช่วงสงครามโลก เมอืงโตเกยีวซึง่เป็นศูนยก์ลางของเอโดะได้
ถูกโจมต ีไฟไหม ้และแผ่นดนิไหว จนไม่เหลอืสิง่ก่อสรา้งในสมยัเอโดะใหเ้ห็นในปจัจุบนั แต่เมอืงคาวาโกเอะเป็นเมอืงทีไ่ม่ไดร้บัความเสยีหายจาก
เหตุการณ์ดงักล่าวมากจงึมบีา้นเรอืนเก่าใหเ้หน็ในปจัจุบนัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนKurazukuri สายนี้เดมิคอืโกดงัเก่าตัง้แต่สมยัเอโดะ ปจัจุบนัถูกปรบัเปลี่ยนเป็นย่านการคา้ทีย่งัคงอนุรกัษ์สถาปตัยกรรมเก่าแก่ไวไ้ดอ้ย่างดี

เยีย่ม ใหค้วามรูส้กึราวกบัก าลงัเดนิอยู่ในยุคเอโดะ ถนนเสน้น้ีจะม ีToki No Kane หรอื “หอระฆงัโบราณ” เป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของเมอืงทีส่งู

โดดเด่นเหน็มาแต่ไกล โดยระฆงัจะต ี4 ครัง้/วนั ในช่วงเวลา เวลา 06:00, 12:00, 15:00 และ 18:00 น. ท าหน้าทีบ่อกเวลามายาวนานกวา่ 

350 ปีแลว้ 

วนัท่ี 4  เมืองโบราณคาวาโกเอะ - ย่านโกดงัเก่าสมยัเอโดะ + หอระฆงัเมือง – ช้อปป้ิงชิบูย่า – ช้อปป้ิงชินจกุ ุ

     (B/-/-)    

   หรือ OPTION B อิสระซ้ือบตัรดิสนียแ์ลนด ์- ดิสนียซี์  

  



จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านชิบูย่า ย่านวยัรุ่นชื่อดงัอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิ 

และหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั "ฮาจิโกะ" รปูป ัน้สุนัขแสนรู ้ทีก่ลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติส าหรบัหนุ่มสาว อพัเดทแฟชัน่จากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 

100 รา้นคา้ และ “ตึก 109” ตกึชื่อดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของย่านนัน้ และ อิสระช้อปป้ิงย่านชินจูก ุคอื ย่านรวมเสน่ห์ทุกอย่างโดยเป็นทัง้แหล่งช้
อปป้ิง แหล่งรวมรา้นกนิดื่มและรา้นอาหารทุกระดบั และแหล่งท่องเทีย่วขึน้ชื่อในแห่งเดยีวกนั ทุกท่านจะเพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายซื้อสนิคา้นานาชนดิ 

ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอเิลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล นาฬกิา เครื่องส าอาง ต่าง ๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO 

แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย อาท ิมาร์คเต้าหู้ ,กนัแดดชเิซโด้ แอนเนสซ่าและสนิคา้อื่นหรอืใหท้่านไดส้นุกกบัการเลอืกซื้อสินคา้ แบ

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

GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ 

ได้ท่ีร้าน ABC MAR 

 

 

 

 

 

 

 

   

OPTION B : ซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือ ดิสนียซี์ ผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 

ราคา 2,500 บาท / เดก็ไม่ถึง 2 ปี ไม่เสียค่าตัว๋ (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)  
เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึ่งเตม็ไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภยั  ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล 
ท่านจะไดพ้บสมัผสักบัเครื่องเล่นในหลายรปูแบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ท้าทายความมนัสเ์หมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN  

• ระทึกขวญักบั HAUNTED MANSION บ้านผีสิง  



• นัง่เรือผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE 

• ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องเล่นภายในดสินียแ์ลนดจ์ะถูกตกแต่งใหเ้ป็นธมีตวัละครต่างๆจากค่ายดสินีย์ ราวกบัยกฉากของการต์ูนมาไวเ้ลยทเีดยีว ซึง่แน่นอนว่ามาถงึดสินยี์

แลนด์ทัง้ทจีะต้องห้ามพลาดชมขบวนพาเหรดของเหล่าตวัละครจากดิสนีย์ ที่ขนกนัมาอย่างคบัคัง่เพื่อมามอบความสุขให้กบัสาวก WALT 

DISDEY กนัอย่างเตม็ที่ เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบัการ์ตูนทีท่่านชื่นชอบ เช่น มกิกี้เมา้ส,์ มนินี่เมา้ส,์โดนัลดัก๊ ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซื้อของที่
ระลกึภายในสวนสนุกอย่างจุใจ  

เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลา  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

เดินทางสู่ วดันาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) นับว่ามีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงอย่างมากแห่งเมืองนาริตะ  มี

ประวตัศิาสตร์ยาวนานมากกว่า 1,000 ปี และไดร้บัการกล่าวถงึอย่างล้นหลามว่าเป็น “นาริตะโนะโอฟุโดซะมะ” ส าหรบับูชาพระโพธสิตัว์ฟุโด
เมยีวโอในวดัแห่งนี้ นอกเหนือจากการเยีย่มชมสถานทีอ่นัศกัดิส์ทิธิย์งัจะไดส้มัผสักบัการสวดมนตโ์กมะ บทสวดมนตพ์เิศษบูชาพระโพธสิตัวฟุ์โดเมยีว
ในพธิกีรรมแห่งไฟโกมะ เช่นเดยีวกบัชะเคยีว การฝึกสมาธโิดยการคดัลอกพระคมัภรี์ วดัแห่งนี้เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในนามศูนย์รวมพลงัแห่ง
ความโชคดทีีร่ายลอ้มดว้ยสถาปตัยกรรมและมป้ีอมปราการทางประวตัศิาสตรต์ัง้อยู่ รวมไปถงึสถาปตัยกรรมทัง้หา้ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นทรพัย์สนิ
ทางวฒันธรรมทีส่ าคญัโดยรฐับาล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 5  วดันาริตะ - ช้อปป้ิงอิออนมอล ์- สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง            
(B/-/-)                                                                                                                                                              



จากนัน้ใหทุ้กท่านอสิระชอ้ปป้ิง อิออนมอลล ์คอืหา้งทีร่วมเอาซูเปอร์มาร์เกต็และชอ้ปป้ิงมอลล์ไวด้ว้ยกนั มสีนิคา้หลากหลายครบครนัตัง้แต่เสือ้ผา้
เครื่องนุ่งห่ม สนิค้าซกักะ (zakka) เครื่องใชไ้ฟฟ้า หนังสอื ยาชนิดต่างๆตลอดจนสนิคา้ประเภทอาหารและมบีรกิารกล่องส าหรบัแพค็ใหฟ้รดีว้ย 
เรยีกว่ามบีรกิารอ านวยความสะดวกใหก้บันักชอ้ปจากต่างประเทศอย่างครบครนัเลยทเีดยีว 

 
น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ  เพื่อเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างรอขึน้เครื่องใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษดีวิตีฟ้รภีายในสนามบนิ 

13.55 น.    เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT  เทีย่วบนิที ่XW 101 

19.10 น.   คณะเดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

** หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ี 

ก่อนท าการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน ** 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่าน 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

(ราคาต่อท่าน) 

อณุหภมิูเฉล่ีย สงูสดุ - 

ต า่สดุ 

เดือน 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℃ 

**หมายเหตุ : โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการปรบัเปล่ียนหรอืเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศการจราจร, การเมือง, สายการบินและฤดกูาล 

 



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℃ 

 
*** จอยแลนดไ์ม่ใช้ตัว๋ 11,990 *** 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าวบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

* ราคาเดก็อายไุม่เกิน 2 ปี  7,990 บาท * 

**กรณีเดก็อายเุกิน 2 ให้คิดเป็นผู้ใหญ่ (นับวนัเกิดจากวนัท่ีกลบัจากญ่ีปุ่ น)** 
 

***ค่าบริการขา้งต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคเุทศกท้์องถ่ิน 

ท่านละ 1,600 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

 
 

 

 

หมายเหตุ 1. ตัว๋เม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันดไ์ด้ อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

2. ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

 
 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม  (ตัว๋กรุป๊)  

ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุท่ีนัง่ได้ ยกเว้นการซ้ือท่ีนัง่เพ่ิม 

◼ ซ้ือท่ีนัง่เพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ัง่ พรอ้มช าระค่าทีน่ัง่ได้
ดงันี้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถปุระสงค์

เพื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่น* 

ดงัต่อไปนี้ 

1. ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่น ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่าด้วย

กรณีใดๆทัง้ส้ิน 

โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัรท์ุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ท่ีนัง่ชัน้ ScootBiz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10วนั 

- ท่ีนัง่แบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง10วนั มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ดงัน้ี 

โซน แถวท่ี ประเภทท่ีนัง่ Seat Pitch ราคาต่อท่านต่อเท่ียว 

โซนเงยีบ 21 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 2,000 บาท 

โซนเงยีบ 22-25 Super มากกว่า 35 นิ้ว 1,500 บาท 

โซนหน้า 31 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 1,700 บาท 

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

โซนหลงั 61 *Stretch(Front Row) มากกว่า 36 นิ้ว 1,700 บาท 

โซนหลงั 62-63 71-
74 

Super มากกว่า 35 นิ้ว 1,200 บาท 

 
*Stretch Seat 
-ไม่อนุญาตให้เดก็ ทารก ผู้สงูอายุเกิน 65 ปีและผู้พิการนัง่ 
-โซนเงียบไมอ่นุญาตให้เดก็นัง่  
 
 ค่าน ้าหนัก กระเป๋าสมัภาระเดนิทางโหลดใตท้อ้งเครื่อง ตามทีส่ายการบนิก าหนดแต่ละเสน้ทาง  (ไม่เกนิท่านละ 20 กโิลกรมัเท่านัน้) ถอืขึน้
เครื่องได ้(ไม่เกนิท่านละ 7 กโิลกรมั)  

(ค่าทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิส่วนตวั กรณีเกดิความเสยี บรษิทัฯไม่สามารถ
รบัผดิชอบได)้ 

◼ ซื้อน ้าหนักสมัภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) (แจง้อย่างชา้ก่อนเดนิทาง10วนั) มคี่าใชจ้่ายดงันี้ 
(ราคาต่อท่าน ต่อเทีย่ว) 
เพิม่ 5 กก. 400 บาท / เพิม่10กก. 700 บาท /เพิม่ 15กก.1,000 บาท/เพิม่ 20กก.1,300 บาท/เพิม่ 30กก.2,350 บาท 

หมายเหตุ: สายการบนิไม่จ ากดัจ านวนชิน้ในการโหลด แต่กฎหมายการบนิทัว่โลกให1้ใบนน.สงูสุดได ้32กก./ชิน้ 
 ค่าธรรมเนียม น ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษสีนามบนิทุกแห่ง    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 
 ค่าโรงแรมทีพ่กั ตามทีร่ะบุในรายการ (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)      
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าพาหนะเดนิทางระหว่างน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ    
 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามทีร่ะบุในรายการ  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบติเิหตุส าหรบัเดก็ที่

มอีายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบรษิทัประกนัฯจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึ่งของสญัญาฯ)  (กรณีส่งจอย
หน้าร้าน) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเว้นวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านัก  ระยะสัน้ใน
ประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั) **ถ้ากรณีท่ีทางรฐับาลประกาศให้กลบัมาใช้วีซ่า    ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 
1,700 บาท** 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่าอนิเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก่์อนการใช้บริการ) 



  ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคเุทศกท้์องถ่ิน ท่านละ 1,600 บาท/ท่าน/ทริป 

  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

  ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย  

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั) 

 
 

 

วิธีการช าระเงิน  

1. ช าระเงนิมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชแีละส่งหลกัฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หน้าทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ที่
นัง่จะยนืยนัเมื่อไดร้บั เงนิมดัจ าแลว้เท่านัน้ 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง (ทีม่ีอายุการใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน)  

3. หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าที ่ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัร
โดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

การช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัรใ์ห้เรียบร้อยก่อนก าหนด
เน่ืองจากทางบริษทัต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 
การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง  

 กรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไม่
รบัยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใด ๆ 

 กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ต้องการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ (ผู้มชีื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรอื
เดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคนืที่บรษิัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพร้อมหลกัฐาน
ประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่าง ๆ และหน้าสมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมเีงื่อนไขการคนื
เงนิค่าบรกิารดงันี้ 
ช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่อเนื่องตอ้งแจง้ยกเลกิก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท าการ  
ยกเลกิการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั ท าการ คนืเงนิค่าบรกิาร 100% ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้  
ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15-30 วนั คดิค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี 

ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1-15 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดในทุกกรณี ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิาร
ทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กัฯลฯ 

ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมทิป พนักงานขบัรถ,  ไกดท้์องถ่ิน  และหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย 

ค่าทิป จ านวน 1,600 บาท  *กรณุายื่นค่าทิปให้กบัหวัหน้าทวัรท่ี์สนามบิน (วนัแรก) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


 ยกเว้นกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั

โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่าย

ในเท่ียวบินนัน้ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยงัคงรกัษา
ผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสิง่ส าคญั 

- บรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงค์เดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ หากท่านถูกเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงิน

บางส่วนหรอืทัง้หมดหากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได้ คณะทวัรท์่านอื่น ๆ รวมถงึไกด์
จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นต้องออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว้ แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯจะท าหน้าทีป่ระสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะ
ท าการตดิต่อและช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ ๆ 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใด ๆ ทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ เช่น การยกเลกิหรอืการล่าชา้ของสายการ
บนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้เหนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 

และเจา้หน้าทีน่ัน้ ๆ ทีจ่ะส่งผลท าใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วตามรายการทวัร์ ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใด ๆทัง้สิน้ ทัง้
ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และค่าใชจ้่ายทีบ่รษิทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วนใหก้บัท่าน เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่
ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดแล้ว  
- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ
เรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

- ถ้ากรุ๊ปทีท่่านจองทวัร์ไว้ ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้หรอืสายการบนิแจง้ยกเลกิบนิ 

ทางบรษิทัจะคนืเงนิค่าทวัรใ์หท้่าน แต่ทางบรษิทัจะขอหกัเงนิค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยนืขอวซี่าของประเทศทีท่่านจะเดนิทาง  
(ถา้โปรแกรมทีท่่านเดนิทางจะตอ้งยื่นขอวซี่า) 
- อตัราค่าบรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นค่าบรกิารในกรณีที่
มกีารขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่องบนิ ภาษีเดนิทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลี่ยนไดป้รบัขึน้
ในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนื่องจากตัว๋เครื่องบินชุดนี้เป็นตัว๋ราคาพิเศษ  (ตัว๋กรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตัว๋เท่านัน้  จึงไม่สามารถยกเลิกหรือ
เปลีย่นแปลงใด ๆ ทัง้สิน้ และถา้ทางบรษิทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้นัน้ ไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง 

- รายชื่อผู้เดนิทางได้ (ยกเว้นบางสายการบนิ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดนิทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดนิทาง

หลงัจากออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ ทัง้นี้จะขึน้อยู่กบัสายการบนิเท่านัน้) 

- บรษิทัฯท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสญูหายของสมัภาระระหว่างการ
เดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าวในระหว่างการ ท่องเทีย่วนี้ หากท่านไม่ใชบ้รกิารใด ๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละ
สทิธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารไดห้ากท่านไม่ เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได้
ค่าบรกิารที่ ท่านช าระกบัทางบรษิัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯได้ช าระใหก้บับรษิัทฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั 

ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ  ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะ



เปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่าง ๆ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯจะยดึถอืและค านึงถงึ ความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุด
ของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 

 

 
 

 

 

 

 

โปรดอ่านข้อมูลทัง้หมดในรายการทวัรโ์ดยละเอียด  

หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามก่อนท าการจองทุกครัง้ 


