
 

NTTNRT02 5DAY 3NIGHT 
เที่ยวชมเมืองเก่าซาวาระ สกัการะพระยนือูชิก ุเพลดิเพลนิอิสระนาริตะ โตเกยีว 

 

สรุปการเดินทาง 

วันที ่ ก ำหนดกำรเดินทำง อำหำร โรงแรม 

วันที ่1 
สนำมบินดอนเมือง – สนำมบินนำริตะ โดยสำยกำรบิน                                   
ไทยแอรเ์อเชีย,นกสกู๊ต,ไทยไลออ้นแอร ์

- - - - 

วันที ่2 
สนำมบินนำริตะ  – ชมเมืองเก่ำ ซำวำระ – สักกำระพระยืนอุชิคุไดบุสึ – 
ช้อปปิ้งเอมิ พรีเมีย่มเอ้ำท์เล็ท 

- ✓ ✓ 
NARITA MARROAD 

INTERNATIONAL HOTEL  
หรือเทียบเท่ำ 

วันที ่3 ท่องเที่ยวอิสระเต็มวัน ที่เมืองนำริตะโดยรถบัสโรงแรม ✓ ✓ - 
NARITA MARROAD 

INTERNATIONAL HOTEL  
หรือเทียบเท่ำ 

วันที ่4 ท่องเที่ยวอิสระเต็มวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ✓  - - 
NARITA MARROAD 

INTERNATIONAL HOTEL  
หรือเทียบเท่ำ 

วันที ่5 
สนำมบินนำริตะ – สนำมบินดอนมือง   โดยสำยกำรบิน 
ไทยแอรเ์อเชีย,นกสกู๊ต,ไทยไลออ้นแอร ์ ✓ - - - 

 



 

 

 
วันท่ี 1  สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ  
ค่ำ   พร้อมกัน ณ สนำมบินดอนเมือง  มีเจ้ำหนำ้ทีร่อตอ้นรับ และโหลดสัมภำระกอ่นข้ึนเครื่อง 

   น ำทุกทำ่นผำ่นขัน้ตอนตรวจคนเขำ้เมืองประเทศไทย เพื่อออกเดินทำงสู่สนำมบินนำริตะ 
   ประเทศญีปุ่่น โดยสำยกำรบนิ ไทยแอร์เอเชยี,นกสกูต๊,ไทยไลอ้อนแอร ์
 

วันท่ี 2 สนามบินนาริตะ – ชมเมืองเก่าซาวาระ – สักการะพระยืนอุชคุิไดบุสึ – 
ช้อปป้ิงเอมิ พรีเมีย่มเอ้าท์เล็ต 

เช้ำ เดินทำงถึงสนำมบินนำริตะน ำทุกทำ่นเดินทำงผำ่นตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร  จำกนัน้น ำทุก
ทำ่นเทีย่วชม เมอืงเกำ่ซำวำระ เมืองซำวำระนี ้เคยเป็นยำ่นกำรคำ้เกำ่ทีเ่จริญรุ่งเรืองมำกๆ เป็น
แหล่งขนส่งขำ้วในช่วงสมัยเอโดะ ตอนนีท้ีเ่มืองซำวำระไดร้ับกำรบูรณะทีอ่ยูอ่ำศัยให้เป็นแบบ
ดัง้เดิม สิง่ปลูกสร้ำงทำงประวัติศำสตร์ต่ำงๆ เช่น คลังสินคำ้แบบดัง้เดิมทีพ่อ่คำ้ใช้งำนไปจนถึง
โครงสร้ำงอิฐสไตล์ตะวันตก 

 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จำกนัน้พำทุกทำ่นไปสักกำระ พระพทุธรปูอุชคิไุดบุสึ เป็นรูปป้ันพระพุทธรูปปำงยืน ทีห่ล่อจำก
ทองสัมฤทธิท์ีสู่งทีสุ่ดในโลก ส่วนสูงนัน้ 120 เมตร พระพุทธรูปปำงยืนนี ้สูงเป็นอันดับ 3 ของ
โลก 

 

 



 

 

 

หลังจำกนัน้ น ำทุกท่ำนเดินทำงช้อปป้ิงที ่เอม ิพรเีมีย่มเอ้ำทเ์ล็ต โดยมรี้ำนคำ้ของแบรนดท์ีมี่
คุณภำพ จำกทัง้ภำยในประเทศและตำ่งประเทศ ทีจ่ะท ำให้ทำ่นพอใจและมีควำมสุขไปกับกำร 
ช้อปป้ิงสินคำ้ 

 
 

 

 

 

 

ค่ำ   รับประทำนอำหำรคำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่ักโรงแรม NARITA MARROAD INTERNATIONAL HOTEL หรอื เทยีบเทำ่ 

วันท่ี 3        ท่องเทีย่วอิสระเต็มวัน ที่เมืองนาริตะโดยรถบัสโรงแรม 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั  

หลังรับประทำนอำหำรเช้ำ ทุกทำ่นทอ่งเที่ยวตำมอัธยำศัยเต็มวันในเมืองนำรติะโดยรถบัส
โรงแรม อำทิเช่น 
- ถนนคนเดินนำริตะ สองขำ้งทำงของถนนแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยตึกเกำ่แบบดัง้เดิม 

- วัดนำริตะ ถูกสร้ำงข้ึนตัง้แต่ ค.ศ.940 ภำยในวัดมีอำคำรทีห่ลำกหลำยตัง้อยูใ่นบริเวณที่
กวำ้งขวำง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย ์3 ชัน้ 

- อิออนมอลล์ มีร้ำนคำ้ต่ำงๆมำกถึง 150 ร้ำน ภำยในตกแต่งในรูปแบบทีท่ันสมัยสไตล์ญีปุ่่น 
สินคำ้หลักๆทีมี่ให้เลือกเยอะก็แนวเสื้อผำ้แฟชัน่ อำหำรสดใหม ่และอุปกรณภ์ำยในบำ้น 

 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

ค่ำ   รับประทำนอำหำรคำ่ตำมอธัยำศยั 

                                       ทีพ่ักโรงแรม NARITA MARROAD INTERNATIONAL HOTEL หรอื เทยีบเทำ่ 



 

วันท่ี 4 ท่องเที่ยวอิสระเต็มวนั (ไม่มีรถบัสบริการ) - แพ็กเกจเสริม โตเกียว
ดิสนีย์แลนด์ 

 
 

 

 

    
 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั  
หลังจำกรับประทำนอำหำรเช้ำ ทอ่งเทีย่วตำมอัธยำศัยบริเวณเมอืงโตเกยีว อำทิเช่น  
- ช้อปป้ิงยำ่นฮำรำจูกุ ทำ่นจะไดพ้บกับกำรแต่งตัวทีเ่ป็นเอกลักษณแ์หวกแนว ตำมสไตล์

วัยรุ่นญีปุ่่น กำรแต่งกำยเลียนแบบคำแรคเตอร์กำร์ตูนตำ่งๆ 

- ยำ่นชินจูกุ แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปป้ิงขนำดใหญใ่จกลำงเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์
รวมแฟชัน่เก๋ๆ  เทห์่ๆ ของเหล่ำบรรดำแฟชัน่นิสตำ้ 

หรือเมืองนำรติะ เช่น  
- ถนนคนเดินนำริตะ สองขำ้งทำงของถนนแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยตึกเกำ่แบบดัง้เดิม 

- วัดนำริตะ ถูกสร้ำงข้ึนตัง้แต่ ค.ศ.940 ภำยในวัดมีอำคำรทีห่ลำกหลำยตัง้อยูใ่นบริเวณที่
กวำ้งขวำง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย ์3 ชัน้ 

- อิออนมอลล์ มีร้ำนคำ้ต่ำงๆมำกถึง 150 ร้ำน ภำยในตกแต่งในรูปแบบทีท่ันสมัยสไตล์ญีปุ่่น 
สินคำ้หลักๆทีมี่ให้เลือกเยอะก็แนวเสื้อผำ้แฟชัน่ อำหำรสดใหม ่และอุปกรณภ์ำยในบำ้น 

(หรอื ซื้อทวัร์เสรมิโตเกยีวดิสนยีแ์ลนด ์เตม็วนั เพิม่ทำ่นละ 2,800 บำท ไมร่วมเดนิทำง) สวน
สนุกขนำดใหญใ่นกรุงโตเกียว ภำยในแบง่เป็นโซนต่ำงๆ ประกอบดว้ย โซนเครื่องเล่น กำร
แสดง โรงละคร ร้ำนอำหำร และร้ำนของฝำก พื้นทีต่่ำงๆ แบง่ออกเป็นสวนสนุกยอ่ยๆ เช่น แอด
เวนเจอร์แลนด ์แฟนตำซีแลนด ์เป็นสถำนทีท่อ่งเทีย่วทีจ่ะมอบควำมประทับใจให้อยำ่งไมรู่้ลืม 

 

 

 

 

 

 

 เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

 คำ่   รับประทำนอำหำรคำ่ตำมอธัยำศยั 

                                       ทีพ่ักโรงแรม NARITA MARROAD INTERNATIONAL HOTEL หรอื เทยีบเทำ่ 

 

 
 



 

 

 

วันท่ี 5  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง  
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั 

หลังจำกรับประทำนอำหำรเช้ำ น ำทำ่นเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำตินำริตะ 

 

    เหินฟ้ำ สู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไทยแอร์เอเชยี,นกสกูต๊,ไทยไลอ้อนแอร์   

เดนิทำงถึงสนำมบนิดอนเมือง โดยสวสัดิภำพ   

 

------------------------------------ SAYONARA JAPAN --------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง* 

ตารางราคา 
 

 

 

 

 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 

1,500 บาท ต่อทริป ต่อลูกค้า ** 

 

 

 

 

 

 

จองล่วงหน้าก่อน PAX/GROUP BAHT/PERSON พักเดี่ยว 

10 MONTH 
10 - 19 27,900 6,500 
20 - 29 26,900 6,500 
30 - 42 25,900 6,500 

จองล่วงหน้าก่อน PAX/GROUP BAHT/PERSON พักเดี่ยว 

6 MONTH 
10 – 19 29,900 6,500 
20 - 29 28,900 6,500 
30 – 42 27,900 6,500 

จองล่วงหน้าก่อน PAX/GROUP BAHT/PERSON พักเดี่ยว 

3 MONTH 
10 - 19 34,900 6,500 
20 - 29 33,900 6,500 
30 - 42 31,900 6,500 



 

 

เงื่อนไขโปรแกรมทวัร์ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

- คำ่ตัว๋เครื่องบินสำยกำรบิน ไทยแอร์เอเชีย,นกสกูต๊,ไทยไลอ้อนแอร์ เดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ 

- คำ่ตัว๋เครื่องบิน คำ่อำหำร คำ่ทีพ่ัก คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ และคำ่ยำนพำหนะทุกชนิดส ำหรับน ำ

เทีย่ว ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร 

- คำ่มัคคุเทศกผู์ช้ ำนำญเส้นทำงดูแลตลอดกำรเดินทำง 

- คำ่ธรรมเนียมน้ำมันและคำ่ประกันภัยกำรเดินทำงที่มีกำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึ่งเป็นอัตรำเรียกเก็บ ณ 

วันทีท่ ำกำรจอง 

- คำ่ประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวำ่งกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินไมเ่กินทำ่นละ 1,000,000 บำท และคำ่

รักษำพยำบำลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กิน ท่ำนละ 200,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

- ภำษีมูลคำ่เพิ่ม 7 % และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

- คำ่ใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น คำ่เครื่องด่ืมและคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง, คำ่โทรศัพท์, คำ่ซัก

รีด คำ่อำหำรและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษนอกรำยกำร คำ่ซักรีด, คำ่โทรศัพทท์ำงไกล, คำ่อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

- คำ่ท ำหนังสือเดินทำง, คำ่ท ำใบอนุญำตกลับเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนตำ่งดำ้ว (เป็นหนำ้ทีข่องผู้

เดินทำงในกำรจัดท ำเอง) 

- คำ่ทิปส ำหรับ มัคคุเทศก ์พนักงำนขับรถ พนักงำนยกกระเป๋ำที่โรงแรม 

- คำ่ปรับ ส ำหรับน้ำหนักกระเป๋ำเดินทำงทีเ่กินจำกที่ทำงสำยกำรบินก ำหนดไว้ 

- คำ่ทิปคนขับรถ หัวหนำ้ทัวร์ และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 1,500 บำท /ทริป/ตอ่ทำ่น 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ 

- กรุณำท ำกำรจองกอ่นกำรเดินทำง อยำ่งนอ้ย 45 วันท ำกำรหรือกอ่นหนำ้นัน้ โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หนำ้

พำสปอร์ตผูเ้ดินทำง เพื่อยืนยันกำรจองทีน่ัง่ 

- กรุณำช ำระเงินมัดจ ำ ทันทีหลังจำกท ำกำรจอง ทำ่นละ 15,000 บำท ของรำคำทัวร์ทัง้หมด 

- ส ำหรับกำรเดินทำงช่วงเทศกำล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณำช ำระมัดจ ำ 18,000 บำท ของรำคำทัวร์ทัง้หมด 

คำ่ทัวร์ส่วนทีเ่หลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคำ่ทัวร์ทัง้หมดกอ่นกำรเดินทำง อยำ่งนอ้ย 30 วันท ำกำร มิเช่นนัน้บริษัทฯ  

ขอสงวนสิทธิใ์นกำรยกเลิกกำรเดินทำงของทำ่น และกำรคืนเงินทัง้หมดหรือบำงส่วนตำมคำ่ใช้จ่ำยทีเ่กิดข้ึนจริง 

กำรยกเลกิและกำรเปลีย่นแปลง 

- เนื่องจำกเป็นรำคำตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทัวร์ช ำระเงินคำ่จองคำ่ทัวร์แล้ว ไมส่ำมำรถยกเลิก เลื่อน  

ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี 

- ในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตำ่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศที่

ระบุในรำยกำรบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคื่นคำ่บริกำรไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำง 30 วันข้ึนไป คืนเงินทัง้หมดในส่วนทียั่งไมเ่กิดคำ่ใช้จ่ำย อำทิเช่น คำ่อำหำร, โรงแรม 

ทีพ่ัก, คำ่รถ, คำ่มัคคุเทศก ์เป็นตน้ 

- ยกเลิกกำรเดินทำงไมถึ่ง 1-30 วัน กอ่นกำรเดินทำง ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงินทุกกรณี ทัง้มัดจ ำ หรือคำ่ทัวร์

ทัง้หมด เนื่องจำกคำ่ตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบินนัน้ๆ 

- กรุ๊ปทีเ่ดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต่อ้งกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน หรือกรุ๊ปทีมี่กำรกำรันตีคำ่มัดจ ำที่

พักโดยตรง หรือโดยกำรผำ่นตัวแทนในประเทศหรือตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคืนเงินได ้รวมถึงเทีย่วบิน พิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ไมมี่กำรคืนเงินทุกกรณี ทัง้มัดจ ำ หรือคำ่ทัวร์ทัง้หมด เนื่องจำก

คำ่ตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบินนัน้ๆ 

 

 



 

 

เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดอื่นๆ 

- กำรเดินทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นข้ึนไป ถ้ำผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดังกล่ำว บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือเปลีย่นแปลงรำคำ 

- อัตรำคำ่บริกำรคิดค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่น และรำคำตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น

กำรปรับเปลีย่นรำคำคำ่บริกำรในกรณีทีมี่กำรข้ึนรำคำคำ่ตัว๋เครื่องบิน คำ่ประกันภัยสำยกำรบิน คำ่ธรรมเนียมน้ำมัน 

หรือมีกำรประกำศลดคำ่เงินบำท หรืออัตรำแลกเปลี่ยนไดป้รับข้ึนในช่วงใกล้วันทีค่ณะจะเดินทำง 

- ในระหวำ่งกำรทอ่งเที่ยวนี ้หำกทำ่นไมใ่ช้บริกำรใดๆ ไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงส่วน ถือวำ่ท่ำนสละสิทธิ ์ไม่

สำมำรถเรียกร้องขอคืนคำ่บริกำรได้ 

- หำกท่ำนไมเ่ดินทำงกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋เครื่องบินขำกลับซึ่งยังไมไ่ดใ้ช้ ไมส่ำมำรถน ำมำขอคืนเงินได้ 

- ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรยกเลิก หรือเปลี่ยนก ำหนดกำรเดินทำง หำกมีผูร้่วมเดินทำงในคณะทัวร์ ไม่

ครบตำมที่ก ำหนดไว ้

- คำ่บริกำรทีท่่ำนช ำระกับทำงบริษัทฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำขำด และทำงบริษัทฯ ไดช้ ำระให้กับบริษัทฯ 

ตัวแทนแตล่ะแห่งแบบเหมำขำดเช่นกัน ดังนัน้หำกทำ่นมีเหตุอันใดทีท่ ำให้ทำ่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพร้อมคณะตำมรำยกำรที่

ระบุไว ้ทำ่นจะขอคืนคำ่บริกำรไมไ่ด้ 

- กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หนว่ยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปลีย่นแปลง กำร

บริกำรจำกสำยกำรบิน บริษัทขนส่ง หรือ หนว่ยงำนที่ให้บริกำร บริษัทฯ จะด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถทีจ่ะจัดบริกำร

ทัวร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส ำหรับคำ่บริกำรนัน้ๆ 

- มัคคุเทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธิใ์นกำรให้ค ำสัญญำใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจำกมี

เอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกับเทำ่นัน้ 

- บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยกำรทัวร์ตำมควำมเหมำะสม ให้สอดคล้อง

กับสถำนกำรณ ์ขอ้จ ำกัดด้ำนภูมิอำกำศ และเวลำ ณ วันทีเ่ดินทำงจริง ทัง้นีท้ำงบริษัทฯ จะยึดถือและค ำนึงถึงควำม

ปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคำ้ส่วนมำกเป็นส ำคัญ 



 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเง่ือนไขตำ่งๆ โดยไมต่อ้งแจ้งให้ทรำบล่วงหนำ้ ทัง้นีใ้ห้

ข้ึนอยูกั่บดุลยพินิจของบริษัทฯ เทำ่นัน้ อีกทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นขอ้ยุติสิน้สุดสมบูรณ ์

- โปรแกรมทัวร์นีจ้ะสำมำรถออกเดินทำงไดต้อ้งมีจ ำนวนผูเ้ดินทำงขัน้ต่ำรวมในคณะตำมที่ก ำหนดไวเ้ทำ่นัน้ 

หำกมีจ ำนวนผูเ้ดินทำงรวมแล้วนอ้ยกวำ่ที่ก ำหนดไว ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำรเดินทำงได้ 

เงื่อนไขนอกเหนอืควำมรบัผดิชอบ 

- บริษัทฯ รับเฉพำะผูมี้วัตถุประสงคเ์ดินทำงเพื่อทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ กำรเดินทำงของผูเ้ดินทำงดว้ยวัตถุประสงค์

แอบแฝงอื่น ๆ เช่น กำรไปคำ้แรงงำน กำรคำ้ประเวณี กำรคำ้มนุษย ์กำรขนส่งสินคำ้หนีภำษี กำรขนยำเสพติด กำร

โจรกรรม กำรขนอำวุธสงครำม กำรกอ่กำรร้ำย และ อื่น ๆ ทีเ่ขำ้ขำ่ยผิดกฏหมำย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมี้ส่วนรู้

เห็น เกีย่วขอ้ง หรือ มีส่วนตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กับกำรกระท ำดังกล่ำวทัง้สิน้ 

- หำกผูเ้ดินทำงถูกเจ้ำหนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธกำรเขำ้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็

ตำม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยูน่อกเหนืออ ำนำจ และควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไม่

รับผิดชอบคืนเงินทัง้หมด 

- บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองให้กับ

ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะท ำหนำ้ที่ช่วยเหลือเจรจำ แตอ่ ำนำจสิทธิข์ำดเป็นของทำง

กองตรวจคนเขำ้เมือง 

- ผูเ้ดินทำงตอ้งใช้วิจำรณญำณส่วนตัวและรับผิดชอบตอ่กำรตัดสินใจในกำรเลือกซื้อสินคำ้ตำ่ง ๆ ในระหวำ่ง

กำรเดินทำงทอ่งเที่ยวดว้ยตัวทำ่นเอง บริษัทฯ จะไมส่ำมำรถรับผิดชอบใด ๆ หำกเกิดควำมไมพ่ึงพอใจในสินคำ้ทีผู่้

เดินทำงไดซ้ื้อระหวำ่งกำรเดินทำงทอ่งเทีย่วนี้ 

- ผูเ้ดินทำงตอ้งรับผิดชอบตอ่กำรจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยส์ินส่วนตัว ของมีคำ่ต่ำง ๆ อยำ่งระมัดระวัง บริษัทฯ 

จะไมส่ำมำรถรับผิดชอบใด ๆ หำกเกิดกำรสูญหำยของ ทรัพยส์ินส่วนตัว ของมีคำ่ตำ่ง ๆ ระหวำ่งกำรเดินทำงทอ่งเทีย่ว 

อันมีสำเหตุมำจำกผูเ้ดินทำง 

- บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่กำรสูญหำยของทรัพยส์ิน และ สัมภำระระหวำ่งกำรเดินทำงอันมีสำเหตุมำจำก

สนำมบิน สำยกำรบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ กำรโจรกรรม แตจ่ะท ำหนำ้ทีเ่ป็นตัวแทนในกำรเรียกร้องคำ่ชดใช้

ให้กับผูเ้ดินทำง 



 

 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมร่ับผิดชอบคำ่เสียหำยในเหตุกำรณท์ีเ่กิดจำกกำรยกเลิกหรือควำมล่ำช้ำของสำย

กำรบิน ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจลำจล กำรปฏิวัต ิรัฐประหำร ทีอ่ยูน่อกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัทฯ 

หรือ คำ่ใช้จ่ำยเพิ่มเติมทีเ่กิดข้ึนทำงตรง หรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำ หรือ 

จำกอุบัติเหตุตำ่งๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ตอ่กำรไมเ่ป็นไปตำมควำมคำดหวัง และควำมไมพ่ึงพอใจของผู้

เดินทำง ทีเ่กี่ยวขอ้งกับ สภำพธรรมชำติ ภูมิอำกำศ ฤดูกำล ทัศนียภำพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชำชนใน

ประเทศทีเ่ดินทำงไป 

ค ำแนะน ำและขอ้ควรระวงัในกำรเดินทำง 

- ทุกประเทศมีมิจฉำชีพ โดยเฉพำะแหล่งทอ่งเทีย่วส ำคัญ ผูเ้ดินทำงควรมีควำมระมัดระวังตัวเองอยูเ่สมอ

ระหวำ่งกำรเดินทำงทอ่งเที่ยว จำกเหตุร้ำยตำ่ง ๆ 

- ผูเ้ดินทำงควรเก็บหนังสือเดินทำง และ ทรัพยส์ินมีคำ่ไวใ้นทีป่ลอดภัย โดยหมัน่ตรวจสอบดูอยูเ่สมอ ตลอด

ระยะเวลำกำรเดินทำง ตลอดจนระมัดระวังตอ่กำรสูญหำย หรือ ถูกขโมยจำกผูไ้มห่วังดี 

- อุบัติเหตุเป็นสิ่งทีไ่มท่รำบล่วงหนำ้ และ สำมำรถเกิดข้ึนไดทุ้กวินำทีระหวำ่งกำรเดินทำงทอ่งเที่ยว ผูเ้ดินทำง

ควรใส่ใจตอ่ค ำเตือนของไกด ์หัวหนำ้ทัวร์ ทอ่งเที่ยวอยำ่งระมัดระวัง และ ไมป่ระมำท 

- กำรเลือกซื้อสินคำ้ระหวำ่งกำรเดินทำง ผูเ้ดินทำงควรใช้วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำเลือกซื้อสินคำ้ จำก

คุณภำพ รำคำ และควำมพึงพอใจ อยำ่งถีถ้่วน สินคำ้ในทุกประเทศมีทัง้ที่มีคุณภำพดี ปำนกลำง หรือ คุณภำพต่ำ 

แตกตำ่งกันไป สิทธิใ์นกำรจะซื้อหรือไมซ่ื้อเป็นของผูเ้ดินทำง 

- ผูเ้ดินทำงควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก ์หัวหนำ้ทัวร์ หรือ ผูร้่วมเดินทำงทำ่นอื่น เผื่อกรณีมีเหตุ

ฉุกเฉินจะสำมำรถติดตอ่กันได ้

- ผูเ้ดินทำงควรเลือกซื้อประกันภัยกำรเดินทำงเพิม่เติม เพื่อกำรคุม้ครองในแงมุ่มตำ่ง ๆ ไดอ้ยำ่งครอบคลุมและ

เหมำะสมหำกเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 

 



 

 

ขอ้ตกลงส ำคญั โปรดตรวจสอบกอ่นส ำรองทีน่ัง่ 

- เพื่อให้กำรสัง่ซื้อ และตกลงซื้อขำย สินคำ้ บริกำร จำกบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ ์กรุณำด ำเนินกำร

ดังตอ่ไปนี ้ 

1.ทำ่นตอ้งตรวจสอบกำรสะกดเป็นภำษำอังกฤษต่ำง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทำง (Passport) 

1.1 ชื่อ + นำมสกุล ของผูโ้ดยสำรทุกคน   

1.2 ค ำน ำหนำ้ ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss. 

1.3 ชื่อ / ชัน้ยศ / ทำงต ำรวจ / ทหำรเป็นตน้ (ถ้ำมีและตอ้งกำรระบุ) 

1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสำยกำรบินตำ่ง ๆ (ในกรณีที่สำมำรถสะสมไมล์ได)้ 

1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทำง โปรดตรวจสอบวำ่อำยุเด็กนัน้ ๆ อยูใ่นเกณฑ์ทีจ่ะตอ้งใช้รำคำบัตรโดยสำรประเภทใด ตรง

ตำมอำยุของเด็กหรือไม ่

1.6 โปรดตรวจสอบ อำย ุของหนังสือเดินทำง (Passport) ของผูโ้ดยสำร และผูร้่วมเดินทำงทุกทำ่น ว่ำจะตอ้งคงมีอำยุ

เหลือ ณ วันเดินทำง มำกกวำ่ 6 เดือน ข้ึนไป 

2. ควำมผิดพลำดในขอ้ 1.1 – 1.5 อำจสำมำรถแกไ้ขเปลีย่นแปลงได ้หำกยังไมไ่ดมี้กำร ออกบัตรโดยสำร ทัง้นีห้ำกมี

ตรวจพบควำมผิดพลำดภำยหลังกำรออกบัตรโดยสำรแล้ว กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งช ำระคำ่ใช้จ่ำย 

ในกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว โดยผูโ้ดยสำรตอ้งเป็นผูร้ับภำระคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดทีเ่กิดข้ึนเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผูซ้ื้อ 

จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียมควำมพร้อมของเอกสำรดว้ยตัวทำ่นเอง บริษัทฯ ไมส่ำมำรถ ด ำเนินกำรใดๆ แทน

ทำ่นไดท้ัง้สิน้ 

3. กรณีที่ ทำ่นไมไ่ดท้ ำกำรทักทว้งใดๆ แบบไปลำยลักษณอ์ักษร บริษัทฯ ถือวำ่ทำ่นไดต้กลงรับทรำบเง่ือนไข และ

ขอ้ก ำหนดทัง้หมด ของบริษัทฯ เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว โดยหำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ ข้ึน บริษัทฯ ไมต่อ้งรับผิดชอบ 

ใดๆ ทัง้สิน้ 

4. หำกท่ำนมีขอ้สงสัยใด ๆ กรุณำสอบถำมเจ้ำหนำ้ที่ฝ่ำยช่วยเหลือและส ำรองที่นัง่ ทีท่ำ่นติดตอ่ไดต้ลอดเวลำท ำกำร

ของบริษัทฯ ระหวำ่งเวลำ 09.00-18.00 น ในวันจันทร ์- ศุกร์ ทำงโทรศัพท ์หมำยเลข 02 690 5824  


