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GOAL JAPAN GRAND KAMILOCHI 

FLOWER  

6 วนั 3 คืน  

สายการบินไทย BY TG    



ก าหนดการเดินทาง 11-16 / 25-30 มิถนุายน 2562 

 17-22 / 24-29 กรกฎาคม 2562 

 

 

 20.00 น.          กรุ๊ปทัวรพ์รอ้มกันท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

ชัน้ 4 แถว R เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย  

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร เช็คอินและสมัภาระในการเดินทาง  

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

 23.25 น.          เหิรฟ้าสูป่ระเทศญ่ีปุ่นโดย สายการบินไทย  เที่ยวบินท่ี TG 640  

วนัท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว 
อาหาร โรงแรม 

หรอืเทียบเท่า เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 กรงุเทพฯ – สนามบินนารติะ  - - -  

2 สนามบินนารติะ - วดัอาซะกซุ่า – ชินจกู ุ–  

FUJI EXCURSION นัง่รถไฟส ูค่าวาคจิูโกะ – ออนเซ็น  

- - 

 

TOMINOKO HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

3 นัง่กระเชา้คาจิคาจิ – มิวสิคฟอเรส – ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 

(ข้ึนอย ูก่บัสภาพอากาศ)– ออนเซ็น  

  - ROYAL NAGANO 

HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

4 คามิโคจิ – เกโระ ออนเซ็น – วดัออนเซ็นจิ – TOKI OUTLET 

– นาโกยา่  

 

 

  

NAGOYA SAKAE 

HOTEL   

หรอืเทียบเท่า 

5 ชอ้ปป่ิงยา่นซาคาเอะ – อิออน – สนามบินนาโกยา่    - -  

6 สนามบินนาโกยา่ – กรงุเทพ  - - -  

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – สนามบินนารติะ - - - 

http://bit.ly/2NMk5YE


 07.15 น.  เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น  

น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วดัอาซากซุะ คนันอน หรือ

วดัเซนโซจิ วัดท่ีมีชี่อเสียงของเมืองโตเกียว มีลกัษณะ

โดดเด่นโดยมีประตทูางเขา้ชั้นนอกท่ี   เรียกว่า 

Kaminarimon (ประตเูทพเจา้สายฟ้า) กลางประต ูมีโคม

ไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่  มีร ูปแกะสลักเทพเจ้า

สายฟ้าและเทพเจา้สายลมท าหนา้ท่ีเป็นทวารบาล อยู่

สองขา้งประต ูจากประตชูัน้นอกสู่ประตหูลกัดา้นในวัด  

เป็นถนนความยาวประมาณ  200 เมตร  เรียกว่า 

Nakamise สองขา้งทางมีรา้นขายของพ้ืนเมืองของ

ญ่ีปุ่น อาทิ ชดุยกูะตะ พัด ดาบซามไุร ของเล่น แมว

กวัก เคร่ืองลาง ของท่ีระลึกของญ่ีปุ่นทกุชนิด ขนม

ญ่ีปุ่น ไอศรีม และอีกมามาย และเมื่อผ่านประตหูลัก 

Hozomon เขา้มาก็จะถึงลานดา้นหนา้ ตรงกลางลานจะมีกระถางธปูปักอยู่ ขา้งกระถางมีท่ี

ลา้งมือคลา้ยกบัว่าใหช้ าระร่างกายให ้บริสทุธ์ิ ก่อนไหวพ้ระ และเม่ือจดุธปูแลว้ คนญ่ีปุ่น

มกัจะเอามือกวักควันธปูเขา้หาตวั ดว้ยเชื่อว่าจะช่วยใหส้ขุภาพแข็งแรงสติปัญญาดี , เงิน

ทองไหลเขา้กระเป๋า  

       เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

ช้อป ป้ิง  ย่านช้อปป้ิงชินจ ูก  ุ ให้ท่ านอิสระและ

เพลิด เพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมายและ 

เค ร่ืองใช ้ไฟฟ้า  กล้อง ถ่ายร ูปดิ จิตอล นาฬิกา 

เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคุณผู้หญิง  

ดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผา้  แบรนด์เนม เสื้อผา้

แฟชัน่ส าหรับวัยร ุ่น เคร่ืองส าอางย่ีหอ้ดงัของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอ่ืนๆ 

 

จากนัน้ FUJI EXCURSION นัง่รถไฟส ู่คาวาคจิูโกะ 

เป็นสายด่วนพิเศษท่ีว่ิงตรงจากรถไฟ JR สายชโูอ 

(Chuo Line) สถานีชินจกู ุ(Shinjuku Station) สู่สถานีคา

วากจิุโกะ (Kawagujiko  Station) ท่ีตัง้ของภเูขาไฟฟูจิ แต่

ความพิเศษของ Fuji Excursion คือเป็นรถไฟท่ีว่ิงตรง

จากสถานีชินจกูถึุงสถานีคาวากจิุโกะใชเ้วลาเพียงแค่

ประมาณ 2 ชัว่โมงเท่านัน้ 

น าท่านสูท่ี่พกั โรงแรม  TOMINOKO HOTEL  หรือเทียบเท่า 

    ค ่า                 รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

(อ่ิมอรอ่ยกบัขาปยูกัษ ์แบบไม่อัน้)   

 น าท่านอาบน ้าแรส่ปารสีอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆ ท่ีเรยีกว่า“ออนเซ็น” 

 เพ่ือสขุภาพและผิวพรรณท่ีดี 

 

 

 

วนัท่ี 2 สนามบินนารติะ - วดัอาซะกซุ่า – ชินจกู ุ– 

FUJI EXCURSION นัง่รถไฟส ูค่าวาคจิูโกะ – ออนเซ็น 

- เท่ียง เยน็ 



เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่  กระเช้าคาจิคาจิภเูขาเทนโจ

(Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400  เมตร 

เชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากจิูโกะ 

กบัดาดฟ้าชมวิวใกลย้อดภเูขาเทนโจ(Mount Tenjo) สงู

ประมาณ 1 ,000 เมตรเหนือระดับน ้าทะ เล ท่ีมี

ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมกับ

ภเูขาไฟฟูจิ นักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการความทา้ทาย มี

เสน้ทางเดินป่าจากดาดฟ้าชมวิวลงเนินไปยังสถานี

กระเชา้ดา้นลา่ง ใชเ้วลา 30 นาที 

เหนือดาดฟ้าชมวิวขึ้นไปประมาณ 300 เมตร เป็นยอดภเูขาเทนโจท่ีตัง้ของศาลเจา้เล็กๆ 

ตอ่จากนัน้มีเสน้ทางเดินไปยังภเูขามิสึโทเกะ(Mount Mitsutoge) เสน้ทางยอดนิยมเพ่ือไปชม

วิวภเูขาไฟฟูจิท่ีสวยงาม 

เดินทางสู่ The Kawaguchiko Music Forest เป็น

การน า Theme park มาผสมกบัพิพิธภณัฑท่ี์แสดง

เคร่ืองดนตรีคลาสสิคน าเขา้มาจากยโุรป โดยแตล่ะชิ้น

มีอายแุละประวัติศาสตร์ท่ียาวนาน ท่ีพิเศษสดุก็คือ

เคร่ืองดนตรีเหลา่นีส้ามารถเลน่เองไดแ้บบอตัโนมตั!ิ 

โดยเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นพระเอกของ Kawaguchiko 

Music Forest ก็คือเคร่ืองออรแ์กนเคร่ืองใหญ่ท่ีถกูสรา้งมาตัง้แตปี่ 1950 น าเขา้มาจาก

ประเทศฝรัง่เศส โดยเคร่ืองนีเ้คา้จะเลน่เองอตัโนมตัทิกุๆ 30 นาที และเคร่ืองดนตรีโบราณ

ท่ีถกูสรา้งมาเพื่อติดตัง้บนเรือไททานิค แตถ่กูยกเลิกโครงการไปซะก่อน โดยเคร่ืองดนตรี

เหลา่นัน่ถกูน ามาโชวไ์วท่ี้นีแ่ลว้! 

      เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

ชม ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 ภเูขาไฟท่ีไดช้ื่อว่าเป็นภเูขาไฟท่ี

ศักดิ์สิทธ์ิ และ สวยงามท่ีสดุในโลก ซ่ึงนบัว่า เ ป็ น

สัญลักษณ์ของประเทศญ่ีปุ่น มีความสงูถึง 3,776 

เมตร (12,388 ฟุต) รอบ ๆ ภเูขาฟูจิ เต็มไปดว้ย

ธรรมชาติอันงดงาม และเป็นอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ

ฮะโกะเนะอิซ ุมีทะเลสาบ 5 แห่ง ไดแ้ก ่ ยะมะนะกะโกะ 

คะวะงจิุโกะ โมโตสโุกะ โชจินโกะ ไซโก ้และมีออนเซนหลายแห่งน าท่านสัมผัสกับความงาม

ของภเูขาไฟฟูจิชัน้ 5 บนระดบัความสงูที่ 2,500 เมตร   (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

หากอากาศไม่เอ้ืออ านวย น าท่านชมวิวสวยงามดา้นล่างเพ่ือความปลอดภยัของทกุท่าน

เป็นส าคญั)  

น าท่านส ูท่ี่พกั โรงแรม  ROYAL NAGANO HOTEL หรอืเทียบเท่า 

ค ่า                 รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่นแท้ๆ ที่เรียกว่า “ออนเซ็น” 

เพื่อสขุภาพและผิวพรรณที่ดี 

    

 

 

วนัท่ี 3 นัง่กระเชา้คาจิคาจิ – มิวสิคฟอเรส – 

ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 (ข้ึนอย ูก่บัสภาพอากาศ) – ออนเซ็น 

เชา้ เท่ียง เยน็ 



เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่คามิโคจิ เป็นหบุเขาในฝันท่ีอยู่

สงูขึน้ไปทางเหนอืของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่น ภาพ

สายน า้ของแมน่ า้อะซสูะท่ีใสสะอาดดงัเกล็ดแกว้

ไหลรินรอดผา่นสะพานคปัปะ (สะพานขวัญใจ

ชา่งภาพและมกัถกูถ่ายภาพมากท่ีสดุ) ลอ้มรอบ

ดว้ยผืนป่าเขยีวขจีและฉากหลงัของยอดเขาสงู

ตระหงา่นระดบั3,000เมตร เป็นทศันยีภาพท่ีสวยงามมากท่ีสดุแห่งหนึง่ในประเทศญ่ีปุ่น 

   

เดินทางตอ่สู ่เกโระออนเซน(Gero Onsen) ตัง้อยู่

ท่ีเมืองกิฟุ(Gifu) บอกเลยว่าสายออนเซนตวัจริงนี่

พลาดไมไ่ด ้เพราะท่ีนีไ่ดถ้กูจดัใหเ้ป็นหนึง่ในสาม

ออนเซนท่ีดีท่ีสดุของญ่ีปุ่นในสมยัเอโดะทีเดียว 

เพราะนีย่งัฮอตจนถึงทกุวันนี ้นัน่ก็มาจากคณุภาพ

ของน า้พรุอ้นที่ดีงามอย่างแรงแบบว่าย่ิงแชย่ิ่งดี 

และดว้ยความดงัของท่ีนีน่ัง่เองท าใหก้ลายเป็น

จดุหมายปลายทางสดุฮอตของเหลา่นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการมาสมัผสักบัน า้พรุอ้น

คณุภาพสงู ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสดุแสนจะฟิน  

        เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่ายเดินทางสู ่วดัออนเซ็นจิ(Onsenji Temple) 

ตัง้อยู่บนภเูขาทางทิศตะวันตกของเมืองคิโนซาคิ

(Kinosaki)ภายในจงัหวัด เฮียวโงะ(Hyogo) ถือไดว่้า

เป็นวัดท่ีมีความโดดเดน่และดงัมากๆของเมืองแห่ง

นีเ้ลย รปูลกัลกัษณห์รือแมก้ระทัง่สถาปัตยกรรม

อาจไมไ่ดม้ีอะไรท่ีแปลกแตกตา่งไปจากท่ีอ่ืนๆ แต่

สิ่งท่ีท าใหว้ัดนีก้ลายมาเป็นสถานท่ีฮอตฮิตท่ีนกัท่องเท่ียวนยิมว่าเยือนกนัก็เพราะมีทีเด็ดท่ี

ไมว่่าว่าใครก็ตอ้งลงมายลดซูักครัง้อย่าง “พระพทุธรปูคนันอน” 

โดยพระพทุธรปูคนันอนนัน้นบัไดว่้าเป็นสมบตัอินัล า้คา่ของวัดเลยนะคะ ที่ส าคญัมีความ

แปลกตรงท่ีเป็นพระพทุธรปูคนันอน 11 เศียร(eleven headed Kannon Buddha) มีความ

สงูอยู่ท่ี 2 เมตร  

 เดินทางชอ้ปป้ิง โทคิพรเีมียมเอาทเ์ล็ท TOKI 

OUTLET รา้นคา้แบรนดเ์นมชัน้สงูถกูจดัสรรมาเพ่ือ

ท าใหภ้าพลกัษณข์องดเูหมือนเมืองโคโลราโด เรียง

รายไปดว้ยรา้นคา้กว่า 140 รา้นท่ีจ าลองใน

เหมือนกบัถนนท่ีสวยงามของโคโลราโดของ

สหรัฐอเมริกาท่ีอยู่รายลอ้มไปดว้ยเทือกเขาร็อคกี้

อนัย่ิงใหญ่ มีสินคา้เอาทเ์ลททัง้แบรนดญ่ี์ปุ่นและแบ

รนดต์า่งประเทศ คณุสามารถเพลิดเพลินกบัการช็อปป้ิงไดต้ลอดทัง้วัน มีสิ่งของที่คณุ

สามารถเลือกไดอ้ย่างมากมายไมเ่ฉพาะแตส่ินคา้แฟชัน่เท่านัน้แตย่งัมีของตกแตง่ภายใน

รวมถึงเคร่ืองส าอางคด์ว้ย 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าท่านส ูท่ี่พกั โรงแรม  NAGOYA SAKAE HOTEL  หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ี 4 คามิโคจิ – เกโระ ออนเซ็น – วดัออนเซ็นจิ – 

TOKI OUTLET – นาโกยา่ 

เชา้ เท่ียง เยน็ 



 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชอ้ปป้ิงเต็มท่ี หา้งสรรพสินคา้ใตด้ิน ยา่นซากาเอะ ซากาเอะเป็นย่านชอ้ปป้ิงที่ใหญ่ท่ีสดุ

ของนาโกย่า มีหา้งสรรพสินคา้ในชัน้ใตด้ินท่ีคณุจะพบไดห้ลงัเดินออกมาจากสถานี

รถไฟฟ้าใตด้ินซากาเอะ ซ่ึงมีรา้นคา้หลากหลายใหบ้ริการส าหรบัเด็ก คนหนุม่สาว และ

ผูส้งูอาย ุจึงเหมาะท่ีจะไปกบัครอบครวัหรือเพ่ือนของคณุ รวมถึงการเดินเท่ียวเลน่ใน

วันที่ฝนตก! นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหารและคาเฟ่ใหบ้ริการอีกดว้ย หรือจะชอ้ปป้ิง ตาม

แหลง่ดงันี้ 

1. PARCO : ทนัสมยัเอาใจขาชอ้ป 

2. MITSUKOSHI : ใหญ่สะใจกว่า 11 ชัน้ 

3. LA CHIC : : แหลง่รวมแบรนดส์ดุชิค 

4. Matsuzakaya : หา้งดงัสาขาใหญ่ท่ีสดุ 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค ่า 

 

น าท่านสู ่หา้ง AEON ขวัญใจนกัช็อปเกือบทัว่ทกุมมุโลก 

ครัง้นี ้AEON MALL ก็ไดข้ยายสาขาตตีลาดนกัท่องเท่ียว

ตา่งชาตท่ีิอยากซ้ือของฝากท่ีไมเ่หมือนใคร AEON MALL 

มาเปิดใกล้ๆ  กบัสนามบินชบู ุนาโกย่า ความท่ีใกลก้บั

สนามบินหลกันีเ่องละ่คะ่ท่ีท าใหก้ลายมาเป็นขวัญใจของ

เหลา่นกัท่องเท่ียวอย่างมาก เรียกไดว่้าขาดเหลืออะไร

วนัท่ี 5 ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ – อิออน – สนามบินนาโกยา่   เชา้ - - 



สามารถแวะมาซ้ือที่ไดก้อ่นเชียวที่นีน่ัน้ของมีใหเ้ลือกเยอะเลยโดยมีรา้นคา้ตา่งๆมากถึง 

150 รา้น ภายในตกแตง่ในรปูแบบท่ีทนัสมยัสไตลญ่ี์ปุ่น สินคา้หลกัๆที่มีใหเ้ลือกเยอะก็

แนวเสื้อผา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอปุกรณภ์ายในบา้นแบบว่าถา้ลืมเอาอะไรจาก

เมืองไทยมาก็มาแวะซ้ือไดท่ี้นีส่ะดวกสดุแลว้ 

 

ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู ่สนามบินนาโกยา่ 

 

00.30 น.         ออกเดินทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 647 

04.30 น.           เดินทางถึง ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ      

วนัเดินทาง ผ ูใ้หญ่ 
1 ผ ูใ้หญ่+1 เด็ก

มีเตียง 
เด็กมีเตียง 

เด็กไม่มี

เตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

11-16 มิถนุายน 62 

25-30 มิถนุายน 62 

17-22 กรกฎาคม 62 

24-29 กรกฎาคม 62 

49,900 46,900 46,900 43,900 8,900 

ราคาไม่รวมตัว๋

เครือ่งบิน 
33,900 30,900 30,900 27,900 - 

ราคาเด็กทารก อาย ุต ่ากว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 

***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละครัง้ตอ้งมีผ ูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป*** 

หากมีผ ูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกร ุป๊ หรอืเกบ็ค่าใชจ่้าย

เพ่ิมเติม 

 

วนัท่ี 6 สนามบินนาโกยา่ – กรงุเทพ - - - 



 

 



 
 

 

 
 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชัน้ทศันาจรตามเสน้ทางรายการที่ระบเุท่านัน้ 

 ราคาน้ีรวมภาษีน ้ามนั ณ. วนัท่ี 29 ส.ค. 2561  และ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัภาษีน ้ามนั

ข้ึน หากทางสายการบินมีการเรยีกเก็บเพ่ิมเติม โดยทางบรษิทั จะแจง้ใหท้ราบก่อนการออกตัว๋

เครือ่งบิน 

 คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการที่ระบเุท่านัน้  

 คา่พาหนะรบัสง่ตามรายการน าเที่ยวท่ีระบเุทา่นัน้   

 คา่โรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านตอ่หอ้งตามรายการที่ระบเุท่านัน้     

 คา่อาหาร เคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบเุท่านัน้       

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบเุท่านัน้ 

 คา่ขนกระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบน า้หนกัไมเ่กิน 30 กก. 

 บริการน า้วันละ 1 ขวด 

 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 

 คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหต.ุ..อาย ุ6 เดือน – ไมถึ่ง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิ 

ท่านละ  500,000 บาท ...)  



 
 

 

 

 

 คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 

 คา่ท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอรต์   

       คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืในรายการ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรีด, คา่เคร่ืองดื่มและอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเตมิจาก 

 รายการที่ทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   

 คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน า้หนกัเกินกว่าสายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรมัตอ่ท่าน 

 คา่ธรรมเนียมในการย่ืนใบอนญุาตส าหรบัคนตา่งดา้วที่กลบัเขา้ประเทศ 

 คา่ภาษีน า้มนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ซ่ึงตอ้งจ่ายเพ่ิมจากราคาค่าทวัร ์
 

 

 

 

 

เมื่อท่านท าการจองทวัรก์บัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าคา่ทวัรท์่านละ  10,000-20,000 บาท 

(ขึน้อยู่กบัชว่งเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  สว่นที่เหลือตอ้งช าระทัง้หมดกอ่นการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วันท า

การ  
 

 

 

 

 

 

***กรณุาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัรข์องบรษิทั กอ่นท่านท าการจอง

ทวัร*์** 

หากท่านไดท้ าการจองทวัร ์ ทางบรษิทัฯ ถือว่าท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเง่ือนไขทกุอยา่ง

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  45 วัน    หกัเงนิมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  21-44 วัน   หกัคา่มดัจ าจ านวนเต็มทัง้หมด 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  15-20 วัน  หกัคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง    1-14  วัน  หกัคา่ใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร ์

 

ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เนือ่งจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัคา่ใชจ้่าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เนือ่งจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด*** 

 

 

 

 

 



ขอ้มลูเพ่ิมเติม เรือ่งตัว๋เครือ่งบิน  

 ในการเดินทางเป็นหม ู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวันเดินทางกลับ 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนตา่งท่ีสายการบิน และบริษทัทัวรเ์รียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกร ุป๊ เป็นไปโดยสายการ

บินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋

เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้  

ขอ้มลูเพ่ิมเติม เรือ่งโรงแรมท่ีพกั  

 เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั 

  กรณีมีงานจัดประชมุนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ้นมาก และหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเรือ่งสมัภาระ และค่าพนกังานยกกระเป๋า (Porter)  

    ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

    ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได้ ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร 

(18 นิว้)  

   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได  ้ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน 

(ท่านตอ้งช าระในสว่นที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

   ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก ผ ูโ้ดยสารท่ีเดินทางตอ้งรบัทราบ และยินยอม กอ่นการเดินทาง 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก 
การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุัติเหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต

ภยั อัคคีภยั หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตกุารณท่ี์เหนือการควบคมุจากทางบริษทัทัวรฯ์) โดย

ทางบริษทัจะค านงึถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร ์เนือ่งจากเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต

ภยั อคัคีภยั  ทัง้ๆ ท่ีสายการบิน หรือในสว่นของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยังคงใหบ้ริการ

อยู่เป็นปกต ิทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใชจ่้าย เนือ่งจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้่ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน ในกรณี
ดงันี ้

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามท่ีทางกอง

ตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  

** กรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ี

พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิด

เหตกุารณด์งักล่าว 


