
 

 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 13562 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
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GOAL JAPAN GRAND HILIGHT TOKYO 

KOYO 

6 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิไทย BY TG 
 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

22-27 ตลุำคม 2562 

วนัที่ โปรแกรมท่องเที่ยว อำหำร โรงแรม 

หรอืเทียบเท่ำ เชำ้ เที่ยง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ  - - -  

2 สนำมบินฮำเนดะ – ภูเขำไฟฟูจ ิ– เจดียชู์เรโตะ –  

นัง่กระเชำ้คำชิคำชิ – ออนเซ็น+ขำปูยกัษ ์

 

-  

 

TOMINOKO 

HOTEL 

หรอืเทียบเท่ำ 

3 เกำะเอโนชิมะ – หลวงพ่อโตคำมำคุระ –  

ชอ้ปป้ิงยำ่นชินจุกุ 

  - SUNSHINE CITY 

PRINCE HOTEL 

หรอืเทียบเท่ำ 

4 อิสระชอ้ปป้ิง หรอื เลือกทวัรเ์สรมิโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 

**ไม่มีรถบรกิำร เดินทำงโดยรถไฟ** 

 - - SUNSHINE CITY 

PRINCE HOTEL 

หรอืเทียบเท่ำ 

5 สวนฮิตำชิ ซีไซตป์ำรค์ – สวนผลไม ้– ยำ่นโอไดบะ  

ไดเวอรซิ์ตี้  – สนำมบินฮำเนดะ  

  -  

6 สนำมบินฮำเนดะ– กรุงเทพฯ - - -  



 

 19.45 น.          กรุป๊ทวัรพ์รอ้มกนัที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 

4 แถว C เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินไทย 

เจำ้หนำ้ที่คอยใหก้ำรตอ้นรบัดูแลดำ้นเอกสำร เช็คอินและสมัภำระในกำรเดินทำง 

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

 22.45 น.          เหินฟ้ำสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682 

 

06.55 น.  เดินทางถึง สนำมบินฮำเนดะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร 

จากน้ันน าท่านสู่ ภูเขำไฟฟูจิ(mount Fuji) เป็นภูเขาท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลกเป็นสัญลักษณ์ของ

ญ่ีปุ่น มีความสูงท่ีสุดในประเทศ 3,776 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล มีนักปีนเขามากมายท่ี

ปรารถนาท่ีจะไปพิชิตยอดของมนั “ท่ีราบสูงอิซุ”เป็นรีสอร์ทแถบคันโตท่ีไดร้ับความนิยม,มี

พิพิธภณัฑท่ี์ไมเ่หมือนใครมากมาย “เมืองน ้าพุร ้ อนอิโต” ซ่ึงขนาบขา้งดว้ยทะเลและภูเขาและ

เป็นท่ีรูจ้กัในฐานะของ “เมืองน ้าพุรอ้น” ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของอิซุ ส่วน “ทางตะวนัตก

ของอิซุ”น้ันเต็มไปดว้ยชายฝั่งทะเลท่ีสวยงามและน ้าพุรอ้นท่ีคอยช่วยคลายความเหน่อยลา้ของ

นักท่องเท่ียว น ้าพุรอ้นกลางแจง้ท่ีสามารถชมภูเขาไฟฟูจิก็มีไวค้อยบริการ 

จากน้ัน เจดียชู์เรโตะ(Chureito Pagoda) เป็นเจดียห์า้ชั้นบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็นเมืองฟู

จิโยชิดะ(Fujiyoshida City) และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลไดอ้ย่างชดัเจนและงดงาม เจดียน้ี์ตั้งอยู่

บนศาลเจา้อาราคุระเซนเกน(Arakura Sengen Shrine) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือระลึกถึงสนัติภาพปี 

1963 ซ่ึงจากตวัอาคารหลกัของศาลเจา้ตอ้งขึ้ นบนัไดไปเกือบ 400 ขัน้ 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ - - - 

วนัที่ 2 สนำมบินฮำเนดะ – ภูเขำไฟฟูจ ิ- เจดียชู์เรโตะ –  

นัง่กระเชำ้คำชิคำชิ – ออนเซ็น+ขำปูยกัษ ์

- เที่ยง เยน็ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

จากน้ันน าท่านสู่ กระเชำ้คำจิคำจิภูเขำเทนโจ(Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร 

เช่ือมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวใกลย้อดภูเขาเทนโจ

(Mount Tenjo) สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลท่ีมีทศันียภาพอนังดงามของ

ทะเลสาบดา้นล่างรวมกบัภูเขาไฟฟูจิ นักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการความทา้ทาย มีเสน้ทางเดินป่าจาก

ดาดฟ้าชมวิวลงเนินไปยงัสถานีกระเชา้ดา้นล่าง ใชเ้วลา 30 นาที 

 

น ำท่ำนสู่ที่พกั โรงแรม  TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม บุฟเฟ่ตข์ำปูยกัษ ์    

น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ์ี่ปุ่นแท้ๆ ที่เรียกว่ำ “ออนเซน” เพ่ือสุขภำพ และ

ผิวพรรณที่ดี 

 

เชำ้           รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  จากน้ันน าท่านสู่ เกำะเอโนชิมะ (Enoshima) เป็นเกาะท่องเท่ียวเล็กๆนอกชายฝั่งของเมืองคา

มาคุระ ท่ีอยู่ใกลก้บัโตเกียว จึงเป็นท่ีนิยมในหมู่หนุ่มสาว ทั้งออกเดท หรือเล่นเซิพกนัท่ีน่ี ตัว

เกาะจะเช่ือมต่อกบัแผ่นดินใหญ่ดว้ยสะพาน ภายในเกาะมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลาย เช่น 

ศาลเจา้ สวนสาธารณะ หอชมวิว และถ ้า เป็นตน้ 

 

 

เที่ยง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

   จากน้ันน าท่านสู่ พระใหญ่(Daibutsu) หรือท่ีไดร้ับการขนานนามว่า “Great Buddha of 

Kamakura” พระใหญ่แห่งคามาคุระน้ันประดิษฐานอยู่ท่ีวดัโคโตคุอิน(Kotokuin Temple) 

นับว่าเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัมากๆของเมืองคามาคุระทีเดียว โดยถือเป็นรูปป้ันพระท่ีสูงเป็น

อนัดบัสองของญ่ีปุ่นจะเป็นรองก็แค่เพียงพระใหญ่ท่ีวดัโทไดจิเมืองนาราเท่าน้ันเอง ก่อนหน้าที

ในเร่ิมแรกน้ันองคพ์ระท่านไม่ไดต้ั้งอยู่ดา้นนอกอย่างท่ีเห็นๆอยู่อย่างในปัจจุบนัหรอก แต่เดิม

ทีเน่ียองคพ์ระน้ันไดป้ระดิษฐานอยู่ภายในอาคารวดั  แต่เมื่อประมาณศตวรรษท่ี 14 และ 15 

อาคารของวดัหลายส่วนไดถู้กพายุไตฝุ่้นท าลายลง ท าใหเ้หลือแต่องคพ์ระใหญ่ตั้งอยู่โดยไม่ได้

วนัที่ 3 เกำะเอโนชิมะ – หลวงพ่อโตคำมำคุระ – ชอ้ปป้ิงยำ่นชินจุกุ เชำ้ เที่ยง เยน็ 

https://www.talonjapan.com/todaiji-temple/


สรา้งอาคารขึ้ นมาครอบใหม่ ซ่ึงก็ก็ถือเป็นส่ิงท่ีหาดูไดย้ากมากๆเลยทีเดียวเชียวท่ีจะเห็นองค์

พระพุทธรูปตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยูภ่ายนอกอาคารอยา่งท่ีน่ี 

  จากน้ัน ย่ำนชินจูกุ(Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวง

โตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็น

เหมือนศูนยก์ลางของของย่านน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานีท่ีคึกคกัท่ีสุดในญ่ีปุ่น ในแต่ละวนัมีผูค้น

จ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนท่ีใชบ้ริการสถานีแห่งน้ี ทางดา้นตะวนัตกย่านน้ีท่ีเต็มไปดว้ยตึก

ระฟ้าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้น ตึกแฝดท่ีเป็นส านักงานรฐับาลซ่ึงดา้นบนของตึกน้ีเปิดให้

ประชาชมเข้าชมฟรี ส่วนทางด้านตะวันออกน้ันคือ คาบูกิโชะ เป็นย่านท่ีเต็มไปด้วย

หา้งสรรพสินคา้, รา้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบนัเทิงยามราตรีท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

น ำท่ำนสู่ที่พกั โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

เชำ้            รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

อิสระเต็มวันหรือ ซ้ือทัวรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด์ เต็มวัน ไม่มีรถโคช้ตลอดวัน / 

เดินทำงโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทวัร)์ 

เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัย 

ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผัสกบัเคร่ืองเล่นใน

หลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัสเ์หมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญั

กบั HAUNTED MANSION บา้นผีสิง, ต่ืนเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่ากบั 

JUNGLE CRUISE, เท่ียวบา้นหมีพูห,์ ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 

BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการต์ูนท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY  

**ราคา ผูใ้หญ่ ท่านละ 2,800 บาท  

**ราคา เด็ก 4-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท 

ส าหรับท่านท่ีเลือกท่ีจะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดินทางจาก

มคัคุเทศก ์เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง หรือชอ้ปป้ิงในย่านการคา้อนัทนัสมยัของมหานคร

โตเกียวศูนยร์วมวยัรุ่นแหล่งชอ้บป้ิงช่ือดงั  

ย่ำนฮำรำจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยัรุ่นญ่ีปุ่น

เพลิดเพลินกบัการชอ้บป้ิงกบัรา้นคา้หลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซนัโด  

ยำ่นชิบูยำ่ ยา่นวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยั

ของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตึก 109” ตึก

ช่ือดงัท่ีเป็นสญัลกัษณข์องยา่นน้ัน  

         เที่ยง   อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั  

อิสระเตม็วนัหรือ ซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 

ค ำ่                 อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

น ำท่ำนสู่ที่พกั โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัที่ 4 อิสระชอ้ปป้ิง หรือ เลือกทวัรเ์สริมดิสนียแ์ลนด ์ เชำ้ - - 



เชำ้            รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  จากน้ันน าท่านสู่ สวนริมทะเลฮิตำชิ ซีไซด ์ปำรค์ (Hitachi Seaside Park) หรือ สวนฮิตำชิ

(Hitachi Park) เป็นสวนริมทะเลขนาดใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียงดา้นทุ่งดอกไมท่ี้สวยงาม โดยเฉพาะทุ่ง

ดอกโคเชีย(Kochia)ท่ีโดยปกติจะมีสีเขียว และจะเปล่ียนเป็นสีแดงในช่วงฤดูใบไมร้่วงอยู่ท่ีเมือง

ฮิตาชินากา(Hitachinaka) ของจังหวัดอิบารากิ อยู่ห่างจากเมืองโตเกียวไปทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 130 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนผลไม ้ให่ท่านไดล้ิ้มรสผลไมต้ามฤดูกาล 

เที่ยง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

  จากน้ันน าท่านสู่ ย่ำนโอไดบะ(Odaiba) คือเกาะท่ีสรา้งขึ้ นไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่ง

บันเทิงต่างๆในอ่าวโตเกียว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลังของปี 

1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไว ้

ดว้ยความอุดมสมบรูณข์องพ้ืนท่ีสีเขียว 

  จากน้ัน หำ้งสรรพสินคำ้ไดเวอรซิ์ตี้ โตเกียว(DiverCity Tokyo Plaza) หา้งสรรพสินคา้ท่ี

เปรียบเสมือนแลนดม์ารก์ของย่านโอไดบะ(Odaiba)ในเมืองโตเกียว(Tokyo) ส่ิงท่ีท าใหห้า้งน้ี

ดงัสุดๆตอ้งยกใหเ้จา้หุ่นยนตก์นัดั้มขนาดใหญ่ยกัษ์ท่ีตั้งตระหง่านอยู่ดา้นหน้าน่ีเอง เรียกไดว้่า

ถา้มาโอไดบะแลว้ไมแ่วะมาปักหมุดหา้งน้ีน่ีพลาดอย่างแรง บอกเลยว่าขนาดไม่ไดเ้ป็นสาวกเจา้

หุ่นกนัดั้มยงัอดท่ีจะต่ืนตาต่ืนใจไปดว้ยไมไ่ดจ้ริงๆ โดยหา้งสรรพสินคา้ไดเวอรซิ์ต้ีโตเกียวไดเ้ปิด

ใหบ้ริการเม่ือปี 2012 ภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบนัเทิงเพียบ แต่ท่ีเด่นสุดก็ตรงมี

ส่วนนิทรรศการเล็กๆอยู่บนชั้น 7 ใหค้นท่ีช่ืนชอบการต์ูนกนัดั้มเป็นพิเศษไดม้าช่ืนชมอีกดว้ย 

ตัวหุ่นยนต์หน้าหา้งๆไม่ไดม้ีไวเ้ล่นๆ เพราะในตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟส่องหุ่นยนต ์

เสียงประกอบ และขยบัหวัได ้น่าต่ืนตาต่ืนใจไมน่อ้ยเลย 

วนัที่ 5 สวนฮิตำชิ ซีไซตป์ำรค์ – สวนผลไม ้– ยำ่นโอไดบะ  

ไดเวอรซิ์ตี้  – สนำมบินฮำเนดะ 

เชำ้ เที่ยง - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

   ถึงเวลำอนัสมควรน ำท่ำนสู่ สนำมบินฮำเนดะ 
 

      00.20 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 

      04.50 น.            เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

อตัราค่าบริการ      

วนัเดินทาง ผ ูใ้หญ่ 
1 ผ ูใ้หญ่+1 เด็กมี

เตียง 
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

22-27 ตลุาคม 2562 50,900 47,900 47,900 44,900 8,900 

ราคาไม่รวมตัว๋

เครือ่งบิน 
30,900 27,900 27,900 24,900 - 

ราคาเด็กทารก อาย ุต ่ากว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 

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

หากมีผ ูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกร ุป๊ หรอืเกบ็ค่าใชจ่้าย

เพ่ิมเติม 

 

 

 

วนัที่ 6 สนำมบินฮำเนดะ– กรุงเทพฯ - - - 



 

 



 

 

 

 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการท่ีระบุเท่าน้ัน 

 รำคำน้ีรวมภำษีน ้ำมนั ณ. วนัที่ 29 ส.ค. 2561  และ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นกำรปรบัภำษีน ้ำมนัข้ึน 

หำกทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเตมิ โดยทำงบริษทั จะแจง้ใหท้รำบก่อนกำรออกตัว๋เครื่องบิน 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่าน้ัน  

 ค่าพาหนะรบัส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่าน้ัน   

 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่าน้ัน     

 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่าน้ัน       

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่าน้ัน 

 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนักไมเ่กิน 30 กก. 

อตัรานีร้วม 



 บริการน ้าวนัละ 1 ขวด 

 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไมถึ่ง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 

ท่านละ  500,000 บาท ...)  

    

 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง หรือพาสปอรต์   

       ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเติมจาก 

 รายการท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้เป็นตน้   

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนักเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรมัต่อท่าน 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตส าหรบัคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 

 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จำ่ย 3% ซ่ึงตอ้งจำ่ยเพ่ิมจำกรำคำค่ำทวัร ์

 

  

เมื่อท่านท าการจองทวัรก์บัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัรท่์านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยู่

กบัช่วงเวลาท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

อตัราน้ีไม่รวม 



  

  

***กรุณำพิจำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลิกทวัรข์องบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร*์** 

หำกท่ำนไดท้  ำกำรจองทวัร ์ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดร้บัทรำบและยอมรบัเง่ือนไขทุกอยำ่งเรียบรอ้ยแลว้ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั     หกัเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วนั   หกัค่ามดัจ าจ านวนเต็มทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร ์

ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ้่าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ ก็ตาม 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัรท์ั้งหมด*** 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิ เรื่องตัว๋เครื่องบิน  

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บ และกำรจดัที่นัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้

ก าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป

แลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิ เรื่องโรงแรมที่พกั  

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้ง

คู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 

  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องสมัภำระ และค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำ (Porter)  

    ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่าน

ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

    ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+

ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

เง่ือนไขการยกเลิก 



   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได้ ทั้งน้ี

ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน ้าหนักเกิน (ท่าน

ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

   ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

 

หมำยเหต.ุ. (ส ำคญัมำก ผูโ้ดยสำรที่เดินทำงตอ้งรบัทรำบ และยนิยอม ก่อนกำรเดินทำง 

1. รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณท์างการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่

วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ี์เหนือการควบคุมจากทางบริษัททวัรฯ์) โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร ์เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 

อคัคีภัย  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยู่เป็น

ปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัรท์ั้งหมด หรือบำงส่วนใหก้บัท่ำน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมไดไ้มว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใชจ้่ำย 

เน่ืองจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปแลว้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ั้งหมด หรือบำงส่วนใหก้บัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมือง

หา้มเดินทาง  

** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่

ในประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทัวรท์ั้งหมด หรือบำงส่วนใหก้ับท่ำน หำกเกิดเหตุกำรณ์

ดงักล่ำว) 


