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6 วนั 3 คนื  

สายการบนิไทย BY TG 
 



 

 19.30 น.             กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  
  ช้ัน 4 ประตูทางเข้าที ่8 แถว C เคาน์เตอร์สายการบินไทย 
  เจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอนิและสัมภาระในการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว    
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนามบนินาริตะ - - -  

2 สนามบินนาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ล่องเรือโจรสลดัทะเลสาบอาชิ –  
นั่งกระเช้าคาจคิาจ ิ– ออนเซ็น 

-    FUJI TOMINOKO 
HOTEL 

 หรือเทยีบเท่า  

3 ลานสกเียต ิ- ภูเขาไฟฟูจ ิช้ัน 5 - โอชิโนะ ฮักไก –  สวนผลไม้ – ชมเทศกาลประดบัไฟ
กลางคืนซากามโิกะ 

  - SHINJUKU 
WASHINGTON HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 

4 อสิระท่องเทีย่วเมืองโตเกยีวหรือเลือกซ้ือทวัร์เสริมโตเกยีวดสินีย์แลนด์  - - SHINJUKU 
WASHINGTON HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 

5 วดัอาซากซุะ - โตเกยีว สกายทรี – อสิระช้อปป้ิงย่านดงัชินจูก ุ– โอไดบะ –  
สนามบินฮาเนดะ 

- - -  

6 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ - - -  

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ - - - 

http://bit.ly/2NMk5YE


 22.10 น.            เหิรฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG640 

 

06.20 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองนาริตะ ประเทศญีปุ่่น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้  
 เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว  

 จากนั้นน าท่าน น่ังรถโค้ช เพื่อเขา้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน ้ าแร่ก ามะถนั เป็นบ่อน ้ าแร่ท่ี
 สามารถตม้ไข่ใหสุ้กไดด้ว้ยความร้อนถึงเกือบ 100 องศาเซลเซียส โดยเช่ือกนัวา่หากไดท้านไข่ด า 
 1 ฟอง ท าใหอ้ายยุนืข้ึน 7 ปี 
 เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 บ่าย  ใหท้่าน ล่องเรือโจรสลดัทะเลสาบอาชิ  ทะเลสาบท่ีก่อตวัจากลาวาท่ีเกิดจากการระเบิดของ  
   ภูเขาไฟฟูจิเม่ือสามพนักวา่ปีมาแลว้ท่ีน่ีในอีกมุมหน่ึงของความงามท่านสามารถสัมผสัถ 
   ทศันียภาพท่ีดุจดงัภาพวาด สะทอ้นลงสู่เบ้ืองน ้าลึก บนเรือท่านสามารถถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 
   กบัโจรสลดัได ้

น าท่านน่ังกระเช้าคาจิคาจิภูเขาเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมต่อ
ชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบัดาดฟ้าชมวิวใกลย้อดภูเขาเทนโจ(Mount Tenjo) 
สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลท่ีมีทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวม
กบัภูเขาไฟฟูจิ นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการความทา้ทาย มีเส้นทางเดินป่าจากดาดฟ้าชมววิลงเนินไปยงั
สถานีกระเชา้ดา้นล่าง ใชเ้วลา 30 นาที 

 
    น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม FUJI TOMINOKO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
ค ่า                                      รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อิม่อร่อยกบัขาปูยกัษ์ แบบไม่อั้น) 

 น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพ่ือสุขภาพ และผวิพรรณทีด่ี 
 

 

เช้า                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   จากนั้นน าท่านสู่ลานสกเียติ  (พเิศษส าหรับทุกท่าน...  ให้ท่านสนุกกบัน่ังเล่ือนกระดาน...ฟรี)  ** 

หมายเหตุ  อุปกรณ์เคร่ืองเล่นทุกชนิดอ่ืนๆ ไม่รวมอยู่ในรายการค่าทัวร์ ..หากท่านสนใจกรุณา
ติดต่อหัวหน้าทัวร์ค่ะ***) ให้ท่านได้สนุกเต็มท่ีกับการเล่นหิมะ เล่นสกีบนลานหิมะอนัขาว
โพลน ให้ท่านสนุกกบักิจกรรมต่างๆ บนลานหิมะ ท่ามกลางบรรยากาศอนัหนาวเยน็ สัมผสักบั
ววิทิวทศัน์อนังดงามในช่วงฤดูหนาว  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

วนัทีส่อง สนามบินนาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ล่องเรือโจรสลดัทะเลสาบอาชิ – 
 น่ังกระเช้าคาจิคาจิ – ออนเซ็น 

- เทีย่ง 
 

วนัทีส่าม ลานสกเียติ - ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 - โอชิโนะ ฮักไก –  สวนผลไม้ 
ชมเทศกาลประดับไฟกลางคืนซากามิโกะ 

เช้า เทีย่ง - 



    ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท และเป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นโดยมี 
    ความสูงถึง 3,776 เมตร ใหทุ้กท่านไดร่้วมเก็บภาพถ่ายเป็นท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีถือไดว้า่มีความ 
    สวยงามและเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่น  
    (การขึน้ชมภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากอากาศไม่เอือ้อ านวย ทางบริษัทฯ ขอ 
    น าท่านชมวสิวยงามด้านล่าง เพ่ือความปลอดภัยของทุกท่านเป็นส าคัญ) 
    หากขึน้ภูเขาไฟฟูจิไม่ได้ น าท่านท่องเทีย่ว โอชิโนะฮักไก ทดแทน 
    โอชิโนะ ฮักไก สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึง และไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก   

   และยงัเป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามท่ีสุดอีกจุดหน่ึง ซ่ึงท่ีน่ียงัเป็นท่ีตั้งของบ่อน ้า   
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีความเช่ือถือกนัมาช้านาน เช่ือกนัว่าบ่อน ้ าแห่งน้ีเป็นบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเกิดจาก
น ้ าฝนไหลผา่นดา้นบนของภูเขาไฟฟูจิและซึมผา่นเขา้มาดา้นใน สุดทา้ยไหลลงสู่ดา้นล่างซ่ึงใช้
ระยะเวลายาวนานถึง 3-4 ปี ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือกนัอีกวา่ หากไดด่ื้มน ้าจากบ่อแห่งน้ี จะท าให้
สุขภาพแข็งแรง และจะโชคดี และท าให้ชีวิตมีความสุขอีกดว้ย นอกจากน้ีให้ท่านเลือกซ้ือของ
ฝากของท่ีระลึกจากร้านคา้ท่ีตั้งอยูภ่ายในบริเวณนั้นอยา่งอิสระตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านไปยงั สวนผลไม้ เพื่อให้ท่านไดล้ิ้มรสผลไมจ้ากตน้เด็ดกนัจากขั้วเลือกกินเลือก
ทานกันตามอธัยาศยัให้เต็มท่ีกับการมาเยือน (ผลไม้ท่ีให้ท่านรับประทานนั้นจะเป็นไปตาม
ฤดูกาลของเมืองแห่งน้ี) 
ชมเทศกาลไฟประดับกลางคืนซากามิโกะ ท่านจะไดพ้บกบัการประดบัไฟ ซ่ึงมีช่ือเสียงติดอนัดบั
ตน้ๆของประเทศญ่ีปุ่น การจดัแสดงไฟทั้งสวยงาม, อลงัการ, มีเอกลกัษณ์ และจ านวนไฟท่ีใชจ้ดั
แสดงนั้นมากมายจนนับไม่ถ้วนอีกทั้ งการจดัแสดงไฟนั้น ยงัมีการปรับแต่งให้สวยงามและ
แตกต่างกนัไปในแต่ละปี 

 ค ่า                                     รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 
                        จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม SHINJUKU WASHINGTON HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

 
   

          เช้า                                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อิสระเต็มวันหรือ ซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวนั ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดย
รถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร์) 
เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใช้
ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผสักับเคร่ืองเล่นในหลาย
รูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักบั 
HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ต่ืนเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภยัในป่ากับ 
JUNGLE CRUISE, เท่ี ยวบ้านหมีพู ห์ , ตะลุยอวกาศไปกับ  BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 
BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY  
**ราคา ผูใ้หญ่ ท่านละ 2,800 บาท  

วนัทีส่ี่ อสิระท่องเทีย่วเมืองโตเกียวหรือเลือกซ้ือทวัร์เสริมโตเกยีวดิสนีย์แลนด์ เช้า - - 



**ราคา เด็ก 4-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท 
ส าหรับท่านท่ีเลือกท่ีจะอิสระในเมืองโตเกียว  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจาก
มคัคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปป้ิงในย่านการคา้อนัทนัสมยัของมหานคร
โตเกียวศูนยร์วมวยัรุ่นแหล่งชอ้บป้ิงช่ือดงั  
ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวท่ีเป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยัรุ่นญ่ีปุ่น
เพลิดเพลินกบัการชอ้บป้ิงกบัร้านคา้หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซนัโด  
ย่านชิบูย่า ย่านวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยั
ของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านคา้มากมาย มากกวา่ 100 ร้านคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัท่ี
เป็นสัญลกัษณ์ของย่านนั้น * เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวัน
และอาหารค ่า * 

         เทีย่ง   อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  

อสิระเต็มวนัหรือ ซ้ือทวัร์เสริมโตเกยีวดิสนีย์แลนด์  
         ค ่า                 อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย  

 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า 
  

 

 เช้า                                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัอาซากุซะ คนันอน หรือวดัเซนโซจิ วดัท่ีมีช่ีอเสียงของเมืองโตเกียว 
มีลักษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเข้าชั้นนอกท่ีเรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้าสายฟ้า) 
กลางประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู ่มีรูปแกะสลกัเทพเจา้สายฟ้า และเทพเจา้สายลม
ท าหน้าท่ีเป็นทวารบาล อยู่สองขา้งประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลกัดา้นในวดั  เป็นถนน
ความยาวประมาณ  200 เมตร  เรียกว่า Nakamise สองขา้งทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญ่ีปุ่น 
อาทิ ชุดยกูะตะ พดั ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวกั เคร่ืองลาง ของท่ีระลึกของญ่ีปุ่นทุกชนิด ขนม
ญ่ีปุ่น ไอศรีม และอีกมามาย และเม่ือผ่านประตูหลกั Hozomon เขา้มาก็จะถึงลานดา้นหน้า ตรง
กลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู่ ขา้งกระถางมีท่ีล้างมือคลา้ยกบัว่าให้ช าระร่างกายให้ บริสุทธ์ิ 
ก่อนไหวพ้ระ และเม่ือจุดธูปแลว้ คนญ่ีปุ่นมกัจะเอามือกวกัควนัธูปเขา้หาตวั ดว้ยเช่ือว่าจะช่วย
ให้สุขภาพแข็งแรงสติปัญญาดี, เงินทองไหลเขา้กระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่อารามหลกัท่ีโอ่อ่า
และสงบเงียบ ดา้นขา้งอารามเป็นเจดีย ์5 ชั้น และศาลเจา้ซ่ึงสร้างข้ึนโดย โชกุนโตกุกาวา่ อิเอมิท
ซึ ในศตวรรษท่ี 17 พร้อมให้ท่านไดเ้ก็บภาพ โตเกียว สกายทรี (ด้านนอก) หรือท่ีเรียกว่า  The 
New Tokyo Tower   แลนด ์ มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สุดยอดสถาปัตยกรรม ท่ีมี
ความสูงถึง 634 เมตร ณ เมืองโตเกียวมหานครท่ีมีความเจริญเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก โดยภายใน 
โตเกียว สกายทรี มีส่ิงอ านวยความ สะดวกครบครัน เช่น ตึกส่งสัญญาณคล่ืนโทรทศัน์ แ บ บ ดิ
จิตลั, วทิย,ุ ระบบเครือข่ายไร้สาย, ห้องส่งสัญญาณโทรทศัน์ในโตเกียว, พื้นท่ีเพื่อการคา้, และจุด
ชมววิ 2ระดบั อยูท่ี่ความสูง 350 เมตร และ450 เมตร    

วนัที่ห้า วดัอาซากุซะ - โตเกยีว สกายทรี – อสิระช้อปป้ิงย่านดังชินจูกุ – โอไดบะ – 
สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

เช้า - - 



เทีย่ง   อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
อิสระช้อปป้ิงย่านดังชิน จูกุ  แหล่งรวมห้ างร้านดัง อาทิ  BIG CAMERA, YODOBASHI, 
MATSUMOTO KIYOSHI, ISETAN, MARUI, LUMINE และอีกมากมาย และเป็นแหล่งรวม
สินคา้ทุกชนิด ท่ีท่านสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ี ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย กระเป๋า รองเทา้ 
เคร่ืองส าอางค ์นาฬิกา น ้ าหอม สินคา้มียี่หอ้ (แบรนด์ชั้นน าต่างๆเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง สินคา้มือ
สอง และยงัรวมไปถึงแหล่งบนัเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ มากมายดว้ย     พร้อมน าท่านช้
อปป้ิงร้าน 100 เยน ท่ีรวบรวมสินค้าตั้ งแต่ขนม อาหารส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองเขียน 
เคร่ืองครัว อุปกรณ์เสริมความงาม ของกระจุกกระจิกน่ารักสไตล์ญ่ีปุ่น และอีกมากมายท่ีราคา
เพียง 100 เยน... ใหท้่านอิสระซ้ือของฝาก  
น าท่านสู่โอไดบะ แหล่งช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งของเมืองโตเกียวให้ท่านได้ถ่ายรูปชมวิว
ทิวทศัน์อนัสวยงามของโตเกียวเบย ์และสะพานเรนโบว ์สัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองโตเกียว 

          ค ่า                 อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย  

น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 

 
 00.20 น.             ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG661 

           04.50 น.                 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 
  

 

อตัราค่าบริการ    

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

28 ธันวาคม – 2 มกราคม 62 
(วนัปีใหม่) 

59,900 56,900 56,900 53,900 8,900 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 34,900 31,900 31,900 28,900 - 

ราคาเด็กทารก อายุ ต า่กว่า 2 ขวบ    ราคา  10,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 
 

วนัที่หก สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ - - - 



 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วนัที ่17 ก.ค. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน า้มันขึน้ หากทางสายการ

บินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น        
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
 
 

 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทปิไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บั
ช่วงเวลาท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจ า   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณยีกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  



 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้ (ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 

 
  



 
 
 
 
 

 


