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วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว    
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนามบนินาริตะ - - - - 

2 โตเกยีว - วดัอาซากซุะ - โตเกยีว สกายทรี – ช้อปป้ิงชินจูก ุ -   โรงแรมชินจุก ุวอชิงตนั 
หรือเทยีบเท่า  

3 ลานสกฟูีจเิทน (นั่งเล่ือนกระดานหิมะฟรี) – เมืองมตัสึโมโต้ – ปราสาทมตัสึโมโต้ 
ทาคายาม่า 

   โรงแรมทาคายาม่ากรีน 
หรือเทยีบเท่า 

4 ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซานมาจซูิจ ิ– หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโงย่า –  
ชมเทศกาลไฟ นาบานาโนะ ชาโตะ 

  - โรงแรมนาโงย่า ซาคาเอะ 
หรือเทยีบเท่า 

5 วดัคโิยมสึิ – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – สนามบินคนัไซ   - - 
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 20.30 น. กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 
ประตูทางเข้าที ่8 แถว R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์  
เจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอนิและสัมภาระในการเดินทาง 

 23.25 น.           เหิรฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์เทีย่วบินที ่ 
  JL718 
 

07.15 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองนาริตะ ประเทศญีปุ่่น หลงัจาก 
  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว  

น าท่านเดินทางสู่เมืองโตเกยีว 
 วัดอาซากุซะ คันนอน หรือวัดเซนโซจิ วดัท่ีมีช่ีอเสียงของเมืองโตเกียว มีลกัษณะโดดเด่นโดยมี
ประตูทางเขา้ชั้นนอกท่ีเรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจา้สายฟ้า) กลางประตู มีโคมไฟสีแดง
ขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลกัเทพเจา้สายฟ้าและเทพเจา้สายลมท าหน้าท่ีเป็นทวารบาล อยู่
สองขา้งประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลกัดา้นในวดั เป็นถนนความยาวประมาณ 200 เมตร 
เรียกวา่ Nakamise สองขา้งทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญ่ีปุ่น อาทิ  ชุดยูกะตะ พดั ดาบซามุไร 
ของเล่น แมวกวกั เคร่ืองลาง ของท่ีระลึกของญ่ีปุ่นทุกชนิด ขนมญ่ีปุ่น ไอศรีม และอีกมากมาย 
และเม่ือผา่นประตูหลกั Hozomon เขา้มาก็จะถึงลาน ด้านหน้า ตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปัก
อยูข่า้งกระถางมีท่ี ลา้งมือคลา้ยกบัว่าให้ช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิ ก่อนไหวพ้ระ และเม่ือ
จุดธูปแลว้ คนญ่ีปุ่นมกัจะเอามือกวกัควนัธูปเขา้หาตวัดว้ย  เช่ือว่าจะช่วยให้ สุขภาพ
แขง็แรง, สติปัญญาดี, เงินทองไหลเขา้กระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหนา้สู่อารามหลกัท่ีโอ่อ่าและสงบเงียบ 
ดา้นขา้งอารามเป็นเจดีย ์5 ชั้น และศาลเจา้ซ่ึงสร้างข้ึนโดย  โช กุ น โตกุ ก าว่ า  อิ เอ มิ ท ซึ  ใน
ศตวรรษท่ี 17 
 น าท่านเดินทางสู่พร้อมให้ท่านไดเ้ก็บภาพ โตเกยีว สกายทรี (ดา้นนอก) หรือท่ีเรียกวา่  The New 
Tokyo Tower   แลนด ์ มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สุดยอดสถาปัตยกรรม ท่ีมี ความ สู ง
 ถึง 634 เมตร ณ เมืองโตเกียวมหานครท่ีมีความเจริญเป็นอนัดบัตน้ๆของโลกโดยภายใน โตเกียว 
สกายทรี มีส่ิงอ านวยความ สะดวกครบครัน เช่น ตึกส่งสัญญาณคล่ืนโทรทศัน์ แบบดิ จิตลั, วิทยุ
, ระบบเครือข่ายไร้สาย, ห้องส่งสัญญาณโทรทศัน์ในโตเกียว, พื้นท่ีเพื่อการคา้, และจุดชมวิว 2
ระดบั อยูท่ี่ความสูง 350 เมตร และ450 เมตร   

 เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

6 สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ - - - - 

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ - - - 

วนัทีส่อง นาริตะ – โตเกยีว - วดัอาซากุซะ - โตเกยีว สกายทรี – ช้อปป้ิงชินจูกุ - เทีย่ง เยน็ 
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 บ่าย   อสิระช้อปป้ิงย่านดังชินจูกุ แหล่งรวมหา้งร้านดงั อาทิ BIG  
   CAMERA,YODOBASHIMATSUMOTOKIYOSHI,ISETAN, MARUI, LUMINE และอี 
   มากมาย และเป็นแหล่งรวมสินคา้ทุกชนิด ท่ีท่านสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ี ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ เคร่ือง 
   แต่งกาย กระเป๋า รองเทา้  เคร่ืองส าอางค ์นาฬิกา น ้าหอม สินคา้มียีห่อ้ (แบรนดช์ั้นน าต่างๆ 
   เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง สินคา้มือสอง และยงัรวมไปถึงแหล่งบนัเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ  
   มากมายดว้ย   พร้อมน าท่านชอ้ปป้ิงร้าน 100 เยน ท่ีรวบรวมสินคา้ตั้งแต่ขนม อาหารส าเร็จรูป  
เคร่ืองแต่งกาย เคร่ือง เขียน เคร่ืองครัว อุปกรณ์เสริมความงาม ของกระจุกกระจิกน่ารักสไตลญ่ี์ปุ่น และอีกมากมายท่ี  
   ราคาเพียง 100 เยน... ใหท้่านอิสระซ้ือของฝาก 
 ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

                        จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมชินจุกุ วอชิงตัน      หรือเทยีบเท่า 
       

 
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ลานสกฟูีจิเทน (พเิศษส าหรับทุกท่าน...ให้ท่านสนุกกบัน่ังเล่ือนกระดาน...ฟรี                              
 ***หมายเหตุ อุปกรณ์เคร่ืองเล่นทุกชนิดอ่ืนๆ ไม่รวมอยู่ในรายการค่าทวัร์ ..หากท่านสนใจกรุณา
 ติดต่อหัวหน้าทวัร์ค่ะ***) ลานสกีท่ีมีช่ือเสียงแห่งน้ีอยูบ่ริเวณใกลก้บั ภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึงเป็นภูเขาไฟ
 ท่ียงัดบัไม่สนิท และเป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นโดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร ใหทุ้กท่าน
 ไดร่้วมเก็บภาพถ่ายเป็นท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีถือไดว้า่มีความสวยงามและเป็นสัญลกัษณ์ของ
 ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านสัมผสักบัความหนาวเยน็ท่ามกลางหิมะท่ีท่านจะไดส้นุกสุดมนักบัหิมะอนั
 ขาวโพลน สัมผสัธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ ใหท้่านสนุกกบักิจกรรมต่างๆ หลากหลายรูปแบบ อาทิ
 เช่น สกี นัง่เล่ือนกระดาน โรยตวัจากสลิง ถ่ายรูปกบัตุก๊ตาหิมะ ท่ีน่ีท่านสามารถเก็บภาพความ
 งดงามของภูเขาไฟฟูจิจากดา้นล่างไดด้ว้ย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ เพื่อชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ท่ีถูกสร้างข้ึนในปี 
1504 ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุด และนอกจากน้ีก็ยงัเป็นปราสาทติดอนัดบั 1 ใน 3 
ของปราสาทท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่ีสามารถรอดพน้การถูกท าลายจากเพลิงของ
สงครามมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวัปราสาทมีผนงั ท่ีทาดว้ยสีด าสนิทท าใหมี้ฉายาวา่ ปราสาทอีกาด า
ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่า 

  จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม ทาคายาม่า กรีน หรือเทียบเท่า   
ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อิม่อร่อยกบัขาปูยกัษ์ แบบไม่อั้น)  

น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า “ออนเซ็น” เพ่ือสุขภาพ และผวิพรรณทีด่ี 
 

วนัทีส่าม โตเกยีว - ลานสกฟูีจิเทน – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ทาคายาม่า เช้า เทีย่ง 
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 เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ   ถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และซ่ึงเต็มไปด้วย
 บา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆท่ียงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปีก่อน 
ให ้ ท่านสัมผสับรรยากาศของท่ีน่ี ท่ีท่ีซ่ึงเหมือนใหท้่านไดถู้กยอ้นอดีตกลบัไปเม่ือ 300 ปีก่อน 
และ ให้ท่านได้เลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บภาพบรรยากาศอนัน่าประทับใจตาม
อธัยาศยั  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บา้นสไตลก์ชัโชแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม และยงั
ไดรั้บเลือกเป็นมรดกโลกในปี 1995 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นสไตล์กชัโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ           
18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงมีโครงสร้างของบา้นสร้างข้ึนโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว  
อีกทั้งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ   ลว้นแต่มาจากวสัดุจากธรรมชาติทั้งส้ิน อยา่งตน้หญา้ท่ี
ปลูกไวเ้พื่อน ามาใช้มุงเป็นหลงัคาขนาดหนาแต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมา
อย่างหนักในช่วงฤดูหนาวไดเ้ป็นอย่างดี และช่ือท่ีไดม้าจากค าว่า “กสัโช” ซ่ึงแปลว่า “พนม
มือ”  ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั
นัน่เอง พร้อมกนัน้ีท่านจะเพลิดเพลินกบัฝูงปลาคราฟนบัร้อยท่ีแหวกวา่ยอยูต่ามล าธารหน้า ซ่ึง
จะเห็นไดก้็แต่เมืองในแถบน้ีเท่านั้น 

   
  เทีย่ง                รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเดินทางสู่เมืองนาโงย่า 

 น าท่านชมเทศกาลไฟประดบั  สวนดอกไม้นาบะนะ โนะ ซาโต้ เป็นสวนดอกไมท่ี้ไดร้วบรวม
ดอกไมจ้ากหลายแห่ง ทั้งในและประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนกนัแต่งแตม้สีสันใหส้วน
แห่งน้ีสวยงามในทุก ๆ ฤดูกาลไปตลอดทั้งปี ไม่วา่จะเป็นดอกบ๊วย ดอกทอ้ดอกทิวลิป ดอกเบโก
เนีย ดอกกุหลาบ และดอกไฮเดรนเยยี เป็นตน้ 

 พิเศษ !! ท่านจะได้ด่ืมด่าบรรยากาศสุดมหัศจรรย ์ไปกับ อิลูมิเนชั่น หรือการตกแต่งประดับ
ประดาดว้ยดวงไฟหลากสีหลอดเล็กๆกวา่แสนดวงเต็มพื้นท่ี ของสวนนาบานานะโนะซาโตแ้ละ
ในแต่ละปีจะมีการประดบัตกแต่งไฟเป็นธีมต่างๆเช่นเม่ือปีท่ีแลว้เป็น อิลูมิเนชัน่ภูเขาไฟฟูจิ อนั
สวยงามกบัทอ้งทะเลญ่ีปุ่นอนักวา้งใหญ่และ อุโมงค์ไฟ ท่ีทอดยาว รวมไปถึง การจดัไฟบนผิว
น ้า เตม็อ่ิมกบัการช่ืนชมความงามของแสงสีไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 
 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมนาโงย่า ซาคาเอะ หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโงย่า  
ชมเทศกาลไฟ นาบานาโนะ ชาโตะ 

เช้า เทีย่ง - 
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 เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
     น าท่านเดินทางสู่เมืองเกยีวโต 

 วดัคิโยมิสึ หรือ   วดัน า้ใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยูบ่นเนินเขาฮิงายามา  สาเหตุท่ีเรียกวา่ "วดัน ้าใส
เน่ืองมาจากมีน ้าศกัด์ิสิทธ์ิจากแม่น ้า 3 สาย   ซ่ึงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติไหล มาจากเทือกเขา 
โดยมีความเช่ือกนัวา่ หากไดด่ื้มน ้า 3 สายน้ี สายแรกหมายถึงสติปัญญาเฉลียวฉลาด สายท่ีสอง
ร ่ ารวย มัง่คัง่ และสายท่ีสามแขง็แรง โดยใหท้่านเลือกด่ืมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือน้ีไดต้าม 
อธัยาศยั วดัคิโยมิสึสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 788 (สมยันาระประมาณปี พ.ศ.1321)  เพื่อถวายแด่พระ
โพธิสัตวก์วนอิม 11 พกัต ์ หรือสร้างข้ึนมาก่อนท่ีเกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่น  วดัคิโยมิสึ
จึงไดรั้บการ ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกอนัเก่าแก่กวา่ 1,500 ปีและทางเดินข้ึนสู่วดัเรียกกนัวา่ 
“ถนนสายกาน ้าชา”  เน่ืองจากในอดีตเคยมีร้านขายถว้ยชาเคร่ืองป้ันดินเผาเรียงรายตลอดสองขา้ง
ทาง   ปัจจุบนัมีร้านขายของท่ีระลึกสไตลญ่ี์ปุ่น อาทิ ชุดกิโมโน ตุก๊ตาในชุดกิโมโน พดัสารพดั
แบบ ร่ม เขม็กลดั  ท่ีติดตูเ้ยน็ เป็นตน้ ขนมท่ีมีตวัอยา่งให้ชิมก่อนตดัสินใจซ้ือ เช่น ขนมไส้ต่างๆ 
ท่ีมีส่วนผสมของชาเขียว  ของท่ีฃ 

          เก่ียวกบัศาสนา  ความเช่ือ จ าพวกเคร่ืองราง และอ่ืนๆ อีกมากมาย    
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า 

 ช้อปป้ิงชินไซบาชิ  ยา่นการคา้ของเมืองโอซากา้พบกบัร้านคา้ทีมีช่ือเสียงและร้านบูติคหรูหรา 
 ดว้ยและต่ืนตากบัแฟชัน่อนัทนัสมยัเชิญท่านสนุกสนานกบัการ“เลือกชมและซ้ือ”สินคา้มากมาย 
 ในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั“ไดมารู”นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารทีมีมากมายหลายร้านร้าน 
 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งบนตึกบ๊ิกคาเมล่า, เคร่ืองคอมพิวเตอร์, ร้านเคร่ืองส าอาง, ร้านขายขนม ร้าน 
 ขายเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากน้ีใหท้่านเก็บภาพประทบัใจกบั 
 สะพานกุลิโกะ สัญลกัษณ์ของชินไซบาชิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 
น าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ 

 00.40 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์   
     เท่ียวบินท่ี JL727 
      05.00 น.           เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
  พร้อมความประทบัใจ 
 
  

วนัที่ห้า เกยีวโต - วดัคิโยมิสึ – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ เช้า เทีย่ง - 

วนัที่หก สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ - - - 
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อตัราค่าบริการ   8 – 13 กมุภาพนัธ์ 2561 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

8 – 13 กมุภาพนัธ์ 61 45,900 42,900 38,900 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 ่7 พ.ย. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน า้มันขึน้ หากทางสายการ

บินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 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 
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 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 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 (ข้ึนอยูก่บั
ช่วงเวลาท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  

 
 
 
 

 
 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจ า   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

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

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

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือท่านละ 2 ใบ  
ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช 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  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ
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ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 

 
  

 
 
 
 
 

 


