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ก ำหนดกำรเดินทำง 2560 ตุลำคม  22-27       

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว อำหำร โรงแรม 
หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 

1 กรุงเทพ – สนำมบินฮำเนะดะ - - - - 

2 สนำมบินฮำเนดะ-  ศำลเจ้ำโตโชกุ – น ำ้ตกเคง่อน - ทะเลสำบซูเซนจ ิ -   โรงแรม คนิำกำว่ำ คงัโค 
หรือเทยีบเท่ำ 

3 เอโดะ วนัเดอร์แลนด์ - ปรำสำทซึรุงะ -  ทะเลสำบโกชิคนุิมะ    โรงแรม IIZAKA JURAKU   
หรือเทยีบเท่ำ 

4 ภูเขำไฟซำโอะ –  เมืองเซนได - ช้อปป้ิงเซนได   - โรงแรม เซนได ริชมอน 
หรือเทยีบเท่ำ 

5 สวนผลไม้ - สวนฮิตำชิ ซีไซด์ พำร์ค  -  โตเกยีว - โอไดบะ   - โรงแรมชินจูก ุวอชิงตนั  
หรือเทยีบเท่ำ 

6 วดัอำซำกซุะ – นำริตะ – ช้อปป้ิงออิอน  - - - 

พร้อมรับ คู่มือท่องเทีย่วประเทศญี่ปุ่ น / ปลัก๊ส ำหรับใช้ในญี่ปุ่ น /  WIFI ON BUS 
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19.00 น.             กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  
 ช้ัน 4 ประตูทำงเข้ำที ่8 แถว R เคำน์เตอร์สำยกำรบินเจแปน แอร์ไลน์  
                                                     เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง 
21.55 น.             เหิรฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่JL 034 
   

06.05 น.   ถึง สนำมบินฮำเนดะ  ประเทศญีปุ่่น หลังจำกผ่ำนพธีิกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร  
เดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เมืองนิกโก้ 
 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
 

ศำลเจ้ำโตโชกุ ศาลเจา้ประจ าตระกูลโทกุงาวะท่ีโด่งดงัในอดีต และยงัเป็นสุสานของ โช
กุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ  โชกุนผูผ้ลิกพลนัชะตาชีวติของชาวญ่ีปุ่น เป็นสถาปัตยกรรม ชั้น
เยีย่มของช่างฝีมือท่ีหาไม่ไดแ้ลว้ในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นการผสานสถาปัตยกรรมระหวา่งพุทธ
และชินโต  สร้างโดย     โชกุนรุ่นท่ี 3 ของตระกูลอิเอะยาสุ ภายในมีงานประติมากรรมท่ี
เตม็ไปดว้ยอารมณ์และจินตนาการอยา่งมากมาย เช่น มงักร 100 หวั , แมวนอนหลบั , ลิง
สามตวั และมงักรหวัเราะ ชม “เจดีย ์ 5 ชั้น” สถานท่ีเก็บพระธรรมค าสอน, บทสวดมนต ์
และส่ิงของมีค่า   แลว้ชม “งานแกะสลกั” อนัเป็นโบราณวตัถุท่ีล ้าค่า       ท่ีมีมากกวา่ 5,000 
ช้ิน   แลว้ ต่ืนตากบั “ ซุม้ประตูโยเมมง ”     อนัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญัในแง่
ประวติัศาสตร์ศิลป์ของญ่ีปุ่นและยงัเป็น “ศิลปะช้ินเอก” และมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น 
 
ทะเลสำบซูเซนจิ ทะเลสาบท่ีมีความงดงาม และมีช่ือเสียงของเมืองนิกโก ้ทะเลสาบแห่งน้ี
เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ “นนัไต” ท าใหล้าวาไหลมาปิดทางเขา้ออกของน ้ าจาก
แม่น ้า “ไดวะ” ท าใหเ้กิดเป็นทะเลสาบข้ึน  และยงัเป็นแหล่งน ้าส าคญัของน ้าตกเคกอนอีก
ดว้ย ใหท้่านชมทศันียภาพอนังดงาม  

 
  

น ำ้ตกเคง่อน  น ้าตกท่ีมีความสูงถึง 100 เมตร เป็นน ้าตกท่ีใหญ่ และยาวท่ีสุดในญ่ีปุ่น ซ่ึง
ไหลมาจากน ้าในทะเลสาบชูเซนจิ ซ่ึงถือวา่เป็นน ้าตกท่ีสวยงามท่ีสุดในญ่ีปุ่น สัมผสักบั
สายน ้าท่ีเยน็ช่ืนฉ ่าใจ พร้อมชมความงามในระยะใกล ้  

 
  น ำท่ำนสู่ทีพ่กัโรงแรม  คินำกำว่ำ คังโค หรือเทียบเท่ำ 

วนัแรกของกำรเดินทำง กรุงเทพ – สนำมบินฮำเนะดะ - - - 

วนัทีส่อง สนำมบินฮำเนดะ-  ศำลเจ้ำโตโชกุ – น ำ้ตกเคง่อน - ทะเลสำบซูเซนจิ - เทีย่ง ค ่ำ 
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ “ออนเซ็น” เพ่ือสุขภำพ และ 
  ผวิพรรณทีด่ี 
 

เช้ำ          รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 เอโดะ วนัเดอร์แลนด์ เป็นการจ าลองหมู่บา้นในสมยัเอโดะท่านจะได ้ สัมผสั
บรรยากาศแห่งความสงบร่มร่ืนท่ีจ าลองวถีิชีวติและเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายของผูค้นใน
สมยัเอโดะ  ท่ีน่ีท่านจะไดช้มโชวก์ารสู้รบของนินจาซ่ึงโชวน้ี์จะมีการแสดง และการ
ด าเนินเร่ืองท่ีน่าสนใจมากๆ ท าใหแ้มแ้ต่คนท่ีไม่เขา้ใจภาษาญ่ีปุ่นแต่พอไดดู้โชวชุ์ดน้ี
แลว้ถึงกบัตะลึงในความสวยงาม และความเป็นเอกลกัษณ์และการด าเนินเร่ืองส่ือให้
ผูค้นเขา้ใจเน้ือเร่ืองไดอ้ยา่งดีเป็นเร่ืองราวความเป็นมาของการก าเนิด นินจา และ
ซามูไรพร้อมกนันั้นยงัมีโชวท่ี์หาดูไดย้ากและหาท่ีไหนไม่ไดช้มการแสดงชุดกลน ้า 
(WATERMAGIC) ซ่ึงมีความแปลกประหลาดของสายน ้าเป็นมายากลท่ีน าคนมาเล่นกบั
น ้าเป็นโชวท่ี์สร้างความสวยงามและความประทบัใจไม่รู้ลืม  นอกจากนั้นท่านยงัจะได้
สัมผสับา้นพิศวง(TRICKMANSION)ซ่ึงจะท าใหท้่านตวัเอียง ทนัทีเม่ืออยูใ่นบา้นให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกพื้นเมือง ของท่ีน่ี 

 
เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
  ปรำสำทซึรุงะ  ซ่ึงแปลวา่ปราสาทนกกระเรียน  ตั้งอยูเ่มืองไอสุ-วาคามทัสุ สร้าง

ข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี1384โดยAshina Naomori เพื่อ เป็นกองบญัชาการทางทหารใน
สมยัไอซึ จนกระทัง่ค.ศ.1868 เกิดสงครามโบชินและถูกเผาในสงครามกลางเมือง 
ปราสาทน้ีไดผ้า่นเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์มามากมาย ท าใหโ้ดนท าลายและสร้างข้ึน
ใหม่หลายคร้ัง โดยคร้ังล่าสุดถูกสร้างข้ึนใหม่ในปี1964  ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์
จดัแสดงประวติัศาสตร์ของเมืองไอสุ-วาคามทัสุ รวมทั้งเคร่ือง เขินและดาบโบราณ
ต่างๆ และในชั้น5 ของปราสาทมีจุดชมววิใหไ้ดช้มทิวทศัน์อนั งดงามของตวัเมืองท่ีถูก
โอบลอ้มดว้ยภูเขารอบดา้น ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ และมีความงดงามเป็นอยา่งมาก 

 
ทะเลสำบ 5 สี โกชิคินุมะ  ตั้งอยูใ่นอุทยานแห่งชาติ Bandai-Asahi  บริเวณน้ีมีทั้ง
ทะเลสาบ บึงนอ้ยใหญ่ ร่วมทั้งบ่อน ้าพุร้อนหลายแห่งท่ีเกิดการจากระเบิดของภูเขาไฟ 
Bandai ในอดีต และแร่ธาตุในดินไม่วา่จะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมคอ็ปเปอร์หินปูน
ฯลฯท าใหสี้ของน ้าท่ีสะทอ้นกบัแสงแดดดูมีหลากหลายสีสันคนญ่ีปุ่นจึง เรียกท่ีน่ี
วา่Goshikinuma หรือบึงน ้าห้าสี       

ค ่ำ                          รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร 

วนัทีส่ำม เอโดะ วนัเดอร์แลนด์ - ปรำสำทซึรุงะ -  ทะเลสำบโกชิคินุมะ เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ 
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           น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรม IIZAKA JURAKU หรือเทยีบเท่ำ  
 
 

     เช้ำ                                รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 ชมความงามของ ภูเขำไฟซำโอะ หรืออีกช่ือหน่ึงคือ "โอคามะ" เทือกเขาท่ีสวยงาม
 เล่ืองช่ือในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของญ่ีปุ่น โดยทอดผา่นจงัหวดัมิยาหงิและจงัหวดัยา
มา มางาตะ ข้ึนสู่ยอดเขาซาโอะท่ีมีความสูงเหนือจาก ระดบัน ้าทะเลถึง 1,700 เมตร ภูเขาไฟ
โอะ  นั้นเคยเกิดการประทุคร้ังล่าสุด เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 1895 และเหตุท่ีถูกเรียกวา่โอคามะ
 นั้นก็หมายถึงหมอ้เหล็ก เพราะลกัษณะของปากปล่องภูเขาไฟจะมี รูปทรงคลา้ยกบัหมอ้
 เหล็กในสมยัโบราณนัน่เอง ปากปล่องนั้นจะมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 330 เมตร ส่วนความ ยาว
 โดยรอบนั้นคือ 1,080 เมตร อีกทั้ง ความลึกท่ีวดัไดเ้ม่ือปี 1968 คือ 27.6 เมตร 
 (การข้ึนชมภูเขาไฟซาโอะนั้น ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศหากอากาศไม่เอ้ืออ านวย ทางบริษทัฯ 
 ขอน าท่านชมวิวสวยงามดา้นล่างเพื่อความปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั) 
 
 เทีย่ง          รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่ำนช้อปป้ิงทีม่ีช่ือเสียงของเมืองเซนได ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางเมือง 
เซ็นไดอิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือของท่ีระลึกสินคา้พื้นเมืองและของฝากตาอธัยาศยั 

 ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  อสิระตำมอธัยำศัย 
  จำกน้ันน ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรมเซนได ริชมอน หรือเทยีบเท่ำ 
 

เช้ำ          รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  น าท่านไปยงั สวนผลไม้.. เพื่อใหท้่านไดล้ิ้มรสผลไมจ้ากตน้เด็ดกนัจากขั้วเลือกกิน 
  เลือกทานกนัตามอธัยาศยัใหเ้ตม็ท่ีกบัการมาเยอืน (ผลไมท่ี้ใหท้่านรับประทานนั้นจะ

 เป็นไปตามฤดูกาลของเมืองแห่งน้ี.) 
 

 เทีย่ง                    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
 สวนฮิตำชิ ซีไซด์ พำร์ค  ชมความงดงามของ ตน้โคเชีย หรือเรียกอีกช่ือ หน่ึงวา่หญา้ไม้

กวาดซ่ึงท่านจะเพลิดเพลินกบัสีสันท่ีแสดงถึงช่วงฤดูใบไมร่้วงของประเทศญ่ีปุ่น สีแดง 
ส้ม ท่ีตดักบั สีฟ้าครามของทอ้งฟ้า ภายใตบ้รรยากาศท่ีมีชีวติชีวาและถือเป็น 

 ช่วงท่ีมีสีสันของประเทศญ่ีปุ่นอีกดว้ย ใหท้่านเดินเล่นภายในสวนตามอธัยาศยั 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโตเกยีว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น 

วนัทีส่ี่ ภูเขำไฟซำโอะ –  เมืองเซนได - ช้อปป้ิงเซนได เช้ำ เทีย่ง - 

 วนัที่ห้ำ สวนผลไม้ - สวนฮิตำชิ ซีไซด์ พำร์ค  -  โตเกยีว - โอไดบะ เช้ำ เทีย่ง - 
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 โอไดบะ แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งของญ่ีปุ่นซ่ึงตั้งอยูริ่มอ่าวโตเกียว สถานท่ีออกเดทของ
หนุ่มสาวญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บการโหวตวา่ “โรแมนติคท่ีสุด” ของโตเกียว    
ใหท้่านเก็บภาพความงดงามของ สะพำนเรนโบว์ ญีปุ่่น ท่ีพาดผา่นจากโอไดบะสู่เมือง
โตเกียวโดยมี หอคอยโตเกียวญีปุ่่น สัญลกัษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู ่ รวมทั้ง เทพี
สันติภำพ เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว ใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกบัการ
ถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั      

 จากนั้นใหท้่าน อสิระช้อปป้ิง ในการเลือกซ้ือของฝาก และสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง 
ค ่ำ          รับประทำนอำหำรค ่ำ อสิระตำมอธัยำศัย 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมชินจูกุ วอชิงตัน หรือเทยีบเท่ำ 

เช้ำ           รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 วดัอำซำกุซะ คันนอน หรือวัดเซนโซจิ วดัท่ีมีช่ีอเสียงของเมืองโตเกียว มี ลกัษณะ

โดดเด่นโดยมีประตูทางเขา้ชั้นนอกท่ีเรียกวา่ Kaminarimon (ประตูเทพเจา้สายฟ้า) กลาง
ประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู ่ มีรูปแกะสลกัเทพเจา้สายฟ้าและเทพเจา้สายลม
ท าหนา้ท่ีเป็นทวารบาล อยูส่องขา้งประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลกัดา้นในวดั เป็น
ถนนความยาวประมาณ 200 เมตร เรียกวา่ Nakamise สองขา้งทางมีร้านขายของ พื้นเมือง
ของญ่ีปุ่น อาทิ ชุดยกูะตะ พดั ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวกั เคร่ืองลาง ของท่ี ระลึกของ
ญ่ีปุ่นทุกชนิด ขนมญ่ีปุ่น ไอศรีม และอีกมากมาย และเม่ือผา่นประตูหลกั  Hozomon 
เขา้มาก็จะถึงลานดา้นหนา้ ตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปักอยูข่า้งกระถางมีท่ี ลา้งมือ
คลา้ยกบัวา่ใหช้ าระร่างกายให ้ บริสุทธ์ิ ก่อนไหวพ้ระ และเม่ือจุดธูปแลว้ คนญ่ีปุ่นมกัจะ
เอามือกวกัควนัธูปเขา้หาตวั ดว้ยเช่ือวา่จะช่วยใหสุ้ขภาพแขง็แรง, สติปัญญาดี, เงินทอง
ไหลเขา้กระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหนา้สู่อารามหลกัท่ีโอ่อ่าและสงบเงียบ ดา้นขา้งอารามเป็น
เจดีย ์5 ชั้น และศาลเจา้ซ่ึงสร้างข้ึนโดย โชกุนโตกุกาวา่ อิเอมิทซึ ในศตวรรษท่ี 17 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองนำริตะ 
เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั อิสระตำมอธัยำศัย 

 ช้อปป้ิงออิอน หา้งดงัของเมืองนาริตะ กบัหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัหา้ง ออิอน  แหล่ง
ใหญ่รวบรวมสินคา้หลากหลายชนิดรอใหท้่านเลือกซ้ืออาทิเส้ือผา้แฟชัน่น าสมยั กระเป๋า
รองเทา้ เคร่ืองส าอางของท่ีระลึก เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และท่ีน่ียงั มี
ร้าน 100 เยน สินคา้ดีราคาถูกอีกดว้ย 

  ได้เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินนำริตะ 
18.20 น. เหินฟ้าเพื่อกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่JL707 

              23.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

วนัที่หก วดัอำซำกุซะ – นำริตะ – ช้อปป้ิงออิอน เช้ำ - - 
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อตัรำค่ำบริกำร 
ตุลำคม              22-27 
 

 
ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมเีตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

รวมตั๋ว 55,900 52,900 52,900 49,900  8,900  

ไม่รวมตั๋ว 41,900 39,900 39,900 37,900   8,900 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 30 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 30 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 รำคำนีร้วมภำษีน ำ้มัน ณ. วนัที ่19 พ.ค. 2560  และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับภำษีน ำ้มันขึน้ หำกทำงสำยกำร

บินมีกำรเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทำงบริษัท จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 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 
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 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทปิไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพิม่จำกรำคำค่ำทวัร์ 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 

***กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์  ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 

 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
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด*** 
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ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

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

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

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (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  
 

หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก ผู้โดยสำรที่เดนิทำงต้องรับทรำบ และยนิยอม ก่อนกำรเดนิทำง 
1. รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 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 ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 
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4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

 
  

 
 
 
 
 

 


