
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว  
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เยน็ 
1 กรุงเทพฯ – สนามบนิคนัไซ  - - -  

2 สนามบินคนัไซ –ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมอินิาริ –วดัคโิยมสึิ  - 

  

NAGOYA SAKAE TOKYU 
REI HOTELหรือเทยีบเท่า 

3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจนิยะ  – ซันมาชิซูจ ิ– ออนเซ็น  

  

OKADA RYOKAN 
HOTEL หรือเทยีบเท่า 

4 เจแปนแอลป์ [ก าแพงหิมะ] – ออนเซ็น  
 

 

KAWAGUCHIKO 
TOMINOKO หรือเทยีบเท่า 

5 ภูเขาไฟฟูจ ิช้ัน 5 – พพิธิภณัฑ์คาวากูจโิกะมวิสิคฟอร์เรส – ชินจูก ุ
  

 
 

- SUNSHINE CITY PRINCE 
HOTEL หรือเทยีบเท่า 

GOAL JAPAN ALPS OSAKA TAKAYAMA TOKYO 7 วนั 4 คนื  

สายการบนิไทย BY TG 
 



 

 

 

20.00 น.                        กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง 
                             ประเทศ ช้ัน 4 ประตูทางเข้าที ่2 แถว C เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าทีค่อยให้ 
                            การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอนิและสัมภาระในการเดินทาง  
23.05 น.             เหิรฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 622 
 

 

 

06.25 น.  เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่น 
   ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
น าท่านชม ปราสาทโอซาก้า สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยูข่องเจา้เมืองในสมยัโบราณ ตวั
ปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีไดมี้การส ารวจและพบว่าเคยเป็นท่ีตั้ง
ของพระราชวงัโบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคู
น ้าขนาดใหญ่ เพื่อป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
ศาลเจ้าฟู ชิมิอินาริ  ท่ีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าท่ี เป็นท่ีนับถือยิ่งของ
ประชาชนท่ีมาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืชพรรณ
ธญัญาหาร น าท่านสักการะพระแม่โพสภและเทพจ้ิงจอก ท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ือวา่เป็นทูต
สวรรค ์ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากบั
รูปป้ัน ของเทพจ้ิงจอกท่ีมีจ านวนมากมาย 
วดัคิโยมิสึ หรือ วดัน า้ใส ซ่ึงมีอายเุก่าแก่ยิง่กวา่เมืองเกียวโต คือยาวนานกวา่ 1,200 
ปี จุดเด่นอนัเป็นเอกลกัษณ์ของวดัคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยืน่ออกจากหนา้ผา มีเสา
ไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ ค ้ายนั และส่ิงท่ีน่าอศัจรรย ์คือ สร้างโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย 
ดงันั้นองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชิญทุกท่านไดด่ื้มน ้า

ศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขาอีกดว้ย 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น า ท่ าน สู่ ที่ พั ก  โร งแรม  NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL ห รือ

6 วดัอาซะกสุะ – โอไดบะ  –มติชุย เอ้าท์เลต็ – สนามบินฮาเนดะ 

 
 

  

7 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ     

วนัที่หน่ึงของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ  - - - 

วนัทีส่องของการเดินทาง สนามบินคันไซ –ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ –วดัคิโย 
มิสึ 

- เทีย่ง เยน็ 



เทยีบเท่า 
 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านสไตล์กัชโชแบบญ่ีปุ่นดั้ งเดิม 
และยงัไดรั้บเลือกเป็นมรดกโลกในปี 1995 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นสไตล์กชัโช-สึคุริ จะมี
ความยาวประมาณ  18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงมีโครงสร้างของบา้น
สร้างข้ึนโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวัเดียว  อีกทั้งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ   
ลว้นแต่มาจากวสัดุจากธรรมชาติทั้งส้ิน อยา่งตน้หญา้ท่ีปลูกไวเ้พื่อน ามาใชมุ้งเป็น
หลงัคาขนาดหนาแต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอย่างหนัก
ในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี และช่ือท่ีได้มาจากค าว่า “กัสโช”  ซ่ึงแปลว่า 
“พนมมือ”  ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสอง
มือท่ีพนมเขา้หากนันัน่เอง พร้อมกนัน้ีท่านจะเพลิดเพลินกบัฝงูปลาคราฟนบัร้อยท่ี
แหวกวา่ยอยูต่ามล าธารหนา้ ซ่ึงจะเห็นไดก้็แต่เมืองในแถบน้ีเท่านั้น 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเที่ยวชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ จวนผูว้า่แห่งเมืองทาคายามาในอดีต  เป็น

ทั้งท่ีท างาน และท่ีอยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใต้
การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาวา่ ในสมยัเอโดะ 
เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ   ถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และซ่ึง
เต็มไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆท่ียงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นในสมยัเอ
โดะกวา่ 300 ปีก่อน ให้ท่านสัมผสับรรยากาศของท่ีน่ี ท่ีท่ีซ่ึงเหมือนให้ท่านไดถู้ก
ยอ้นอดีตกลบัไปเม่ือ 300 ปีก่อน และให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองและ
เก็บภาพบรรยากาศอนัน่าประทบัใจตามอธัยาศยั  
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม OKADA RYOKAN HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
       น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเรียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและ 
       ผวิพรรณทีด่ี 

 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจินยะ  – ซันมาชิซูจิ – ออนเซ็น เช้า เทีย่ง เยน็ 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง เจแปนแอลป์ [ก าแพงหิมะ] – ออนเซ็น เช้า เทีย่ง เยน็ 



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านสัมผสัใกลชิ้ดกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ในเส้นทางสายอลัไพน์ทา
เทยาม่า-คุโรเบะ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแจแปนแอลป์ น าท่านชม เข่ือนคุโรเบะ ซ่ึง
เป็นเข่ือนยกัษก์ั้นน ้าท่ีใหญ่มหึมาท่ีสุด ของประเทศญ่ีปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผ่าน
ตลอดปี ท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขานบัร้อยลูกและชมทศันียภาพของวง ลอ้มเขาหิมะ 
มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวา้งถึง 492 เมตร ซ่ึงใช้เวลาตั้งแต่เร่ิม
บุกเบิกจนเสร็จส้ิน ประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเข่ือนใชเ้วลาในการสร้าง 4 ปี 
โดยจะใชเ้วลาเดินเทา้เพื่อขา้มเข่ือน 800 เมตร เดินทางบนเส้นทางท่ีสองขา้งทาง
เป็นก าแพงหิมะสูงชัน(SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร ยามเปิดเส้นทาง 
นับเป็นอีกทศันียภาพท่ีต่ืนตาต่ืนใจ จากนั้นน าท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาจาก 
สถานีคุโรเบะโกะ ไปยงั สถานีคุโรเบะ-ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซ่ึง
เป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญ่ีปุ่นท่ีลอดภูเขาตั้งแต่ตน้ จนสุดเส้นทาง ทั้ งน้ี
เพื่อหลีกเล่ียงหิมะท่ีตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นน าท่านโดยสารกระเช้า
ไฟฟ้า ท่ีไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีไดคนัโบะ น าท่านเดิน
ทางผา่นอุโมงคท่ี์ลอดใตภู้เขาทาเท ยาม่ าท่ี มีความ  ยาว 3.6 กิโล เมตร 
นบัเป็นอุโมงคท่ี์อยูสู่งท่ีสุดในญ่ีปุ่น สู่สถานีมูโรโดะ  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัสองรอง
จากภูเขาไฟฟูจิ และยงัเป็นหน่ึงในสามภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือคนญ่ีปุ่นตั้งแต่
สมยัโบราณ ให้ท่านไดเ้ก็บภาพทิวทศัน์อนั สวยงามน่าประทบัใจจากยอดเขาทาเท
ยาม่า ซ่ึงในวนัท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นไดไ้กลถึงภูเขาไฟ ฟูจิ จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่  สถานีบีโจดัยระ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบั ทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญ่ี ปุ่น  ให้ท่านได้เก็บเก่ียวความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั น าท่านโดยสารเคเบิ้ล คาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานีทาเท
ยาม่า ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่า 
น า ท่ าน สู่ ที่ พั ก  โรงแรม  KAWAGUCHIKO TOMINOKO  HOTEL  ห รือ
เทยีบเท่า 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
       น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเรียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและ 
       ผวิพรรณทีด่ี 

 

 

วนัที่ห้าของการเดินทาง ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 – พพิธิภัณฑ์คาวากูจิโกะ– มิวสิคฟอร์เรส –  
ชินจูกุ 

เช้า เทีย่ง - 



 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 า น เ ดิ น ท า ง สู่ อิ ส ร ะ ช้ อ ป ป้ิ ง ชิ น จุ กุ  แ ห ล่ ง ร ว ม ห้ า ง ร้ า น 
BIGCAMERA,YODOBASHI,MATSUMOTO KIYOSHI, ISETAN, MARUI, 
LUMINE และอีกมากมาย ยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้ทุกชนิด ท่ีท่านสามารถหาซ้ือได้
ท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองส าอางค์ นาฬิกา 
น ้าหอม สินคา้มียีห่้อ (แบรนดช์ั้นน าต่างๆเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง สินคา้มือสอง และ
ยงัรวมไปถึงแหล่งบนัเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ มากมายด้วย  พร้อมน า
ท่านชอ้ปป้ิงร้าน 100 เยน ท่ีรวบรวมสินคา้ตั้งแต่ขนม อาหารส าเร็จรูป เคร่ืองแต่ง
กาย เคร่ืองเขียน เคร่ืองครัว อุปกรณ์เสริมความงาม ของกระจุกกระจิกน่ารักสไตล์
ญ่ีปุ่น และอีกมากมายท่ีราคาเพียง 100 เยน... ใหท้่านอิสระซ้ือของฝาก 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 
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
ขา้งประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลกัดา้นในวดั  เป็นถนนความยาวประมาณ  

วนัที่หกของการเดินทาง วดัอาซะกุสะ – โอไดบะ  –มิตชุย เอ้าท์เลต็ – สนามบินฮาเนดะ เช้า เทีย่ง - 



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 แหล่งช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งของเมืองโตเกียวให้ท่านได้
ถ่ายรูปชมวิว  ทิวทศัน์อนัสวยงามของโตเกียวเบย ์และสะพานเรนโบว ์สัญลกัษณ์
ของเมืองโตเกียว 
ช้อปป้ิงต่อ มิตซุยเอ้าท์เล็ต ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบั สินคา้แบรนด์เนมมากมาย 
อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ เลือกชม และซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

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 
 

 
 
  

อตัราค่าบริการ     12-18 เมษายน 2561 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 
1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมี

เตียง 
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว เพิม่ 

12-18เมษายน 61 69,900 66,900 66,900 53,900 7,900 

ราคาไม่รวมตั๋ว 31,900 28,900 28,900 25,900 7,900 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ  - - - 



เคร่ืองบิน 

ราคาเด็กทารก อายุ ต ่ากว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดินทางจ านวน 30 ท่านขึน้ไป*** 

หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป 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 อคัคีภัย  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 
 


