
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เยน็ 
1 กรุงเทพฯ – สนามบนิคนัไซ  - - -  

2 สนามบินคนัไซ – อาราชิยาม่า –  นั่งรถไฟสายโรแมนตคิ – วดัคโิยมสึิ – โอซาก้า  
 

- 

  

OSAKA DAIICHI  
หรือเทยีบเท่า 

3 สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ [การันตเีข้าโซนแฮร์ร่ีพอตเตอร์] –  นาโกย่า  - 

 

NAGOYA SAKAE HOTEL  
หรือเทยีบเท่า 

4 รถไฟด่วนชินคนัเซน  – ภูเขาไฟฟูจ ิช้ัน 5 – พพิธิภัณฑ์คาวากูจโิกะมวิสิคฟอร์เรส – 
ออนเซน 

 
  

KAWAGUCHIKO 
TOMINOKO  หรือเทยีบเท่า 

5 ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – คามาคูระ – โยโกฮามา ไชน่าทาวน์   
  

SUNSHINE CITY PRINCE 
HOTEL หรือเทยีบเท่า 

6 วดัอาซะกสุะ – โอไดบะ  – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– สนามบนิฮาเนดะ 

 

   

GOAL JAPAN USJ FUJI TOKYO  
7 DAYS 4 NTS BY TG 

 



7 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ     

 

 

 

21.00 น.                          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง 
                              ประเทศ ช้ัน 4 ประตูทางเข้าที ่2 แถว C เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที ่
                             คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอนิและสัมภาระในการเดินทาง  
23.05 น.             เหิรฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 622 
 

 

06.25 น.  เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่น 
ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
น าท่านเท่ียวชม ธรรมชาติ อาราชิยาม่า  แหล่งชมธรรมชาติในฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี
ของเมืองเกียวโตท่ีโด่งดงัและมีช่ือเสียงอีกแห่งในญ่ีปุ่นท่ีนิยมมาท่องเท่ียวเพื่อช่ืน
ชมกบับรรยากาศหลากสีสันสดใสของใบไมสี้เขียว แดง เหลือง ก่อนท่ีจะร่วงหล่น
จากตน้ไปตามฤดูกาล 

จากนั้ น น าท่าน น่ังรถไฟสายโรแมนติก เสน่ห์ของรถไฟเก่าสุดคลาสสิคน้ีมี
มุมมองท่ีน่าร่ืนรมยข์องทิวทศัน์ตลอดเส้นทาง ท่านจะไดช้มความงามของแมกไม ้
โตรกผา ภูเขา เรียบแม่น ้าโฮซูกาวา ดว้ยบรรยากาศสุดโรแมนติก 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
วัดคิโยมิสึ  หรือ วัดน ้าใส  ซ่ึงมีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 
1,200 ปี จุดเด่นอนัเป็นเอกลกัษณ์ของวดัคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยื่นออกจาก
หน้าผา มีเสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ ค ้ ายนั และส่ิงท่ีน่าอศัจรรย ์คือ สร้างโดย
ไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดงันั้นองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก และเชิญ
ทุกท่านไดด่ื้มน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา
อีกดว้ย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
 
 

 

วนัที่หน่ึงของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ  - - - 

วนัทีส่องของการเดินทาง สนามบินคันไซ – อาราชิยาม่า – น่ังรถไฟสายโรแมนติค –  
วดัคิโยมิสึ – โอซาก้า  

- เทีย่ง เยน็ 



 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  ต่ืนเตน้ระทึกขวญั และสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่น

ผจญภยัไปในดินแดนของหนังดังท่ีมช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั อาทิ สไปร์เดอร์แมน , 
เทอร์มิเนเตอร์, จูราสสิค พาร์ค ฯลฯ โดยท่ีน่ีจะแบ่งเป็น 9 โซน อาทิ 1.โซน
นิวยอร์ค ประกอบดว้ยเคร่ืองเล่น เทอร์มิเนเตอร์, สไปร์เดอร์แมน /       2.โซนฮอล์
ลีวูด มีเคร่ืองเล่น ผจญภยักบัอีที, เซซามี สตรีท, เชรค 4D, Animation Celebration, 
Universal Monsters Live Rock and Roll Show / 3.โซนซานฟรานซิสโก มีเคร่ือง
เล่น Back to the Future,  แบล็คดราฟ / 4.โซนจูราสสิค พาร์ค / 5.โซนสนุปป้ี 
สตูดิโอ / 6. โซนลากูน มีเคร่ืองเล่น Peter Pan’s Neverland / 7. โซนวอเตอร์เวลิ์ด / 
8. โซนอะมิตี วิลเลจ พบเคร่ืองเล่น จอว ์/ 9.โซนแลนด์ ออฟ ออช พบการแสดง
โชว์พบกับ Wicked of Oz และ Toto & Friends.. ให้ท่านได้เลือกช้อปป้ิงของท่ี
ระลึกท่ีมีให้ท่านเลือกซ้ือสะสมทุกโซน พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุก 
และเหล่าการ์ตูนน่ารักท่ีออกมาเดินโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมนัส์
กบัเคร่ืองเล่นมากมายตามอธัยาศยั  
น าท่านเขา้โซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter  ท่ีสร้างเพื่อเอาใจเหล่า
สาวกของ  แฮร์ร่ี  พอตเตอร์ ให้ท่านไดเ้ขา้ไปสัมผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์
ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการส ารวจ
ห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ยา่นฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาด ของเหล่าพ่อ
มดและแม่มดทั้งหลาและท่ีไม่ควรพลาดชิมคือ  บตัเตอร์เบียร์ เคร่ืองด่ืมท่ีได้รับ
ความนิยมในโลกของพอ่มดและแม่มดแห่งน้ี (ไม่มีแอลกอฮอล)์ และท่ีพลาดไม่ได้
คือในโซนน้ีท่ีถือวา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลก คือโซน “Harry Potter 
and the Forbidden Journey” ท่ีมีการสร้างดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการถ่ายภาพ 
4K ท่ีจะสร้างความต่ืนเตน้เร้าใจให้ท่าน เสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวทมนตร์
ไปกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด
อยา่งจุใจ พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุกและเหล่าการ์ตูนน่ารักท่ีออกมา
เดินโชว์ทักทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมันส์กับเคร่ืองเล่นมากมายตาม
อธัยาศยั  

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั  อสิระตามอธัยาศัย 
ใหท้่านสนุกสนานทา้ทายท่ี ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ อยา่งต่อเน่ือง 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม NAGOYA SAKAE  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ามของการเดินทาง สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [การันตีเข้าโซนแฮร์ร่ีพอตเตอร์]   
–  นาโกย่า 

เช้า - เยน็ 



 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่าน น่ังรถไฟด่วนชินคันเซน ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์ นัง่รถไฟชินคนั
เซน หรือ รถไฟหวักระสุน ดว้ยความเร็วสูงสุดเฉล่ีย 240 ก.ม./ชม. 
 
 
 
 
 
ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกัไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาให้อย่างลงตวั และยงั
ถือวา่เป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึ้นสู่ช้ันที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ 
(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีจดัแสดงเคร่ืองดนตรี
อตัโนมติั ซ่ึงภายในห้องโถงหลกัมีกล่องดนตรีโบราณท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ออร์แกน
ขนาดใหญ่จากฝร่ังเศสในปี 1905 ท่ีจะบรรเลงดนตรีทุกๆ 30 นาที  และเคร่ือง
ดนตรีอตัโนมติัอ่ืนๆท่ีส่วนใหญ่น าเขา้จากประเทศในแถบยุโรป นอกจากน้ีห้อง
โถงยงัเป็นเวทีแสดงคอนเสิร์ตส าหรับนกัดนตรีคลาสสิคจากทัว่โลกอีกดว้ย 
น า ท่ าน สู่ ที่ พั ก  โรงแรม  KAWAGUCHIKO TOMINOKO HOTEL  ห รือ
เทยีบเท่า 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
  (อิม่อร่อยกบัขาปูยกัษ์ แบบไม่อั้น)   

        น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเรียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและ 
        ผวิพรรณทีด่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง รถไฟด่วนชินคันเซน – ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 – พพิธิภัณฑ์คาวากูจิ 
โกะมิวสิคฟอร์เรส – ออนเซน 

เช้า เทีย่ง เยน็ 



 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ซ่ึงไดก่้อตวัจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะไดส้ัมผสั
กบัทศันียภาพท่ีสวยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบเปรียบดัง่สะทอ้นจาก
กระจกใสบานใหญ่ น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ท่ียงัครุกรุ่น
ดว้ยควนัจากบ่อก ามะถนัเดือดอยูต่ลอดเวลา ชมบ่อน ้ าแร่ก ามะถนัซ่ึงสามารถตม้
ไข่ให้สุกได ้โดยชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าหากไดท้านไข่ด าหน่ึงฟองจะสามารถท า
ใหอ้ายยุนืยาวข้ึนอีกประมาณ 7 ปี 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
เมืองคามาคุระ ท่ีโอบลอ้มด้วยขุนเขาและป่าไมท่ี้คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็น
เมืองท่ีติดทะเล ซ่ึงเป็นท าเลท่ีถูกตอ้งตามหลกั ฮวงจุย้ น าท่านชม พระพุทธรูปได
บุทสึ หรือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจาก
ส าริด เม่ือปี ค.ศ.1795 ความสูงขององคพ์ระ 11.35 เมตร มีน ้าหนกั 122 ตนั ตั้งอยู่
กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ซ่ึงอดีตองค์พระได้
ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เน่ืองจากเกิดสึนามิท าให้วิหารได้พงัทลาย แต่องค์
พระไม่ไดรั้บความเสียหายแต่อยา่งใด 
เท่ียวชม โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ เป็นไชน่าทาวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองโยโกฮาท่า ในสมยัก่อนเมืองน้ีเป็นเมืองชายทะเล ผูค้นส่วนใหญ่ท า
ประมง แต่ในปี 1859 ไดมี้การเปิดเป็นเมืองท่าเพื่อใช้ติดต่อกบัชาวต่างชาติ และ
ได้มีชาวจีนเดินทางมาติดต่อค้าขายเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ จึงท าให้มีไชน่าทาวน์
เกิดข้ึน ร้านคา้ร้านอาหารต่างๆก็เยอะข้ึนเร่ือยๆ จึงท าให้กลายเป็นไชน่าทาวน์ท่ีมี
ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองโยโกฮาท่าแห่งน้ี 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  SUNSHINE CITY PRINCE  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ คนันอน หรือวดัเซนโซจิ วดัท่ีมีช่ีอเสียง
ของเมืองโตเกียว มีลักษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเข้าชั้ นนอกท่ี เรียกว่า 
Kaminarimon (ประตูเทพเจา้สายฟ้า) กลางประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวน
อยู ่มีรูปแกะสลกัเทพเจา้สายฟ้าและเทพเจา้สายลมท าหนา้ท่ีเป็นทวารบาล อยูส่อง

วนัที่ห้าของการเดินทาง ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – คามาคูระ  –  
โยโกฮามา ไชน่าทาวน์ 

เช้า เทีย่ง เยน็ 

วนัที่หกของการเดินทาง วดัอาซะกุสะ  – โอไดบะ – ช้อปป้ิงชินจูกุ – สนามบินฮาเนดะ เช้า เทีย่ง - 



ขา้งประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลกัดา้นในวดั  เป็นถนนความยาวประมาณ  
200 เมตร  เรียกว่า Nakamise สองขา้งทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญ่ีปุ่น อาทิ 
ชุดยูกะตะ พดั ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวกั เคร่ืองลาง ของท่ีระลึกของญ่ีปุ่นทุก
ชนิด ขนมญ่ีปุ่น ไอศรีม และอีกมามาย และเม่ือผา่นประตูหลกั Hozomon เขา้มาก็
จะถึงลานด้านหน้า ตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู่ ข้างกระถางมีท่ีล้างมือ
คลา้ยกบัวา่ให้ช าระร่างกายให้ บริสุทธ์ิ ก่อนไหวพ้ระ และเม่ือจุดธูปแลว้ คนญ่ีปุ่น
มกัจะเอามือกวกัควนัธูปเขา้หาตวั ดว้ยเช่ือวา่จะช่วยใหสุ้ขภาพแขง็แรงสติปัญญาดี
, เงินทองไหลเข้ากระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่อารามหลักท่ีโอ่อ่าและสงบเงียบ 
ดา้นขา้งอารามเป็นเจดีย ์5 ชั้น และศาลเจา้ซ่ึงสร้างข้ึนโดย โชกุนโตกุกาวา่ อิเอมิท
ซึ ในศตวรรษท่ี 17 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่ โอไดบะ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งของเมืองโตเกียวใหท้่านได้
ถ่ายรูปชมววิ  ทิวทศัน์อนัสวยงามของโตเกียวเบย ์และสะพานเรนโบว ์สัญลกัษณ์
ของเมืองโตเกียว 
น าท่านเดินทางสู่อสิระช้อปป้ิงชินจุกุ แหล่งรวมหา้งร้าน 
BIGCAMERA,YODOBASHI,MATSUMOTO KIYOSHI, ISETAN, MARUI, 
LUMINE และอีกมากมาย ยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้ทุกชนิด ท่ีท่านสามารถหาซ้ือได้
ท่ีน่ี ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอางค ์นาฬิกา 
น ้าหอม สินคา้มียีห่้อ (แบรนดช์ั้นน าต่างๆเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง สินคา้มือสอง และ
ยงัรวมไปถึงแหล่งบนัเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ มากมายดว้ย  พร้อมน า
ท่านชอ้ปป้ิงร้าน 100 เยน ท่ีรวบรวมสินคา้ตั้งแต่ขนม อาหารส าเร็จรูป เคร่ืองแต่ง
กาย เคร่ืองเขียน เคร่ืองครัว อุปกรณ์เสริมความงาม ของกระจุกกระจิกน่ารักสไตล์
ญ่ีปุ่น และอีกมากมายท่ีราคาเพียง 100 เยน... ใหท้่านอิสระซ้ือของฝาก 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 

 

 

00.20 น ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
05.25 น.                          เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความ 
                              ประทบัใจ 
 

 
 
  

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ  - - - 



อตัราค่าบริการ     10-16 เมษายน 2561 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

10-16เมษายน 61 69,900 66,900 66,900 63,900 7,900 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 41,900 38,900 38,900 35,900 7,900 

ราคาเด็กทารก อายุ ต า่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 30 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 
 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วนัที ่17 ก.ค. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษี

น า้มันขึน้ หากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออก
ตั๋วเคร่ืองบิน 

 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, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่ง
เพิ่มเติมจาก 
 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 (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง
อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  

 
 

 
 
 

 
 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจอง
ทวัร์*** 



หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่าง
เรียบร้อยแล้ว 
 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 ไม่วา่
เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเล่ือนวนั

เดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของ
กรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลิก
การเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND 
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้อง
เด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะ
ไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมือง
เตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได้ ต้องมีน ้ าหนักไม่เกิน 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 ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของ
ค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 
 
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ี

พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยั
ธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุม
จากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยั
ธรรมชาติ วาตภัย อคัคีภยั  ทั้ งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่าน
เดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์
ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่คืนค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 
ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้าม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ 
ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว 
 

 
 
 
 


