
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เยน็ 
1 กรุงเทพฯ – สนามบนินาโกย่า  - - -  

2 สนามบินนาโกย่า –ปราสาทกฟุิ –วดัโชโฮจ ิ–กโุจฮะจมิงั  – ออนเซ็น+ปู - - 

 

GIFU GRAND HOTEL   
หรือเทยีบเท่า 

3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจนิยะ  – ซันมาชิซูจ ิ– ออนเซ็น   

 

OKADA RYOKAN 
HOTEL หรือเทยีบเท่า 

4 กระเช้าชินโฮตากะ – สวนโอนิโอซิดาซิ– คารุยซาว่า เอ้าท์เลต็  
  

KARUIZAWA PRINCE 
HOTEL หรือเทยีบเท่า 

5 ซากามโิกะ ชมซากรุะ +ใส่ชุดยูกาตะ – ภูเขาไฟฟูจ ิช้ัน 5 – ชินจูก ุ  
 

- SUNSHINE CITY PRINCE  
HOTEL หรือเทยีบเท่า 

GOAL JAPAN GRAND SPRING SAKURA 6 วนั 4 คนื 

 สายการบนิเจแปน แอรไ์ลนB์Y JL 
 



6 วดัอาซะกสุะ – ห้างออิอน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ 
 

-   
 

ก าหนดการเดนิทาง 28 มีนาคม – 02 เมษายน 2561 
 
 

 21.30 น.          กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 แถว R 

เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์  
เจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอนิและสัมภาระในการเดินทาง  

  

  
 00.25 น.          เหิรฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที่ JL 738 

08.00 น.   เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
ปราสาทกิฟุ  สร้างข้ึนบนยอดเขาคินคะ (Mount Kinka) โดยท่านนิไคโด (Nikaido) ใน ค.ศ. 1744 
ปราสาทแห่งน้ีได้ถูกเผาท าลาย และได้มีการบูรณะอาคารหอคอยหลักข้ึนใหม่ในปี ค.ศ. 1956 
ปัจจุบนัดา้นนอกเป็นปราสาทสีขาว มีทั้งหมด 4 ชั้น ดา้นในปราสาทจดัแสดงอาวุธ เส้ือเกราะ และ
อุปกรณ์ต่างๆ จุดเด่นปราสาทแห่งน้ีคือ การท่ีตั้งอยู่บนยอดเขาท่ีมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลถึง 
329 เมตร และจะสวยท่ีสุดในช่วงฤดูใบไมร่้วง และทางดา้นทิศตะวนัออกของตวัปราสาท จะเป็น
พิพิธภณัฑ์ปราสาทกิฟุ (Gifu Castle Museum) ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีตั้งของป้อมปืนใหญ่ และเป็น
คลงัเก็บอาวธุ รวมถึงเสบียงท่ีใชใ้นยามสงคราม 
วัดโชโอจิ เป็นวดัท่ีมีอาคารรูปแบบจีนเก่าแก่ท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปมหาพุทธแห่งกิฟุ ซ่ึงเป็น
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ 1ใน 3 ของประเทศญ่ีปุ่นเลย แต่องค์น้ีจะมีความพิเศษท่ีสร้างข้ึนมาจาก
เปลือกไมแ้ละไมไ้ผ ่คลุมผวิดว้ยกระดาษและดิน ก่อนจะปิดทองเป็นขั้นตอนสุดทา้ย 
  

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
กุโจฮะจิมัง  เป็นเมืองเล็กๆริมแม่น ้าในจงัหวดักิฟุ เป็นท่ีรู้จกักนัดีของสายน ้าบริสุทธ์ิ เทศกาล
เตน้ร าในฤดูร้อน และปราสาทฮาจิมงัท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 16 
คลองน ้าจืดเป็นหวัใจส าคญัของการใชชี้วติประจ าวนั เช่น หุงขา้ว ซกัผา้ ด่ืมกิน ท าใหช้าวเมืองต่าง
ใหค้วามร่วมมือในการรักษาคลองใหส้ะอาดเป็นอยา่งดี 

 
 

น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  GIFU GRAND HOTEL  หรือเทยีบเท่า 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
   (อิม่อร่อยกบัขาปูยกัษ์ แบบไม่อั้น)   

วนัที ่1            กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า  - - - 

วนัที ่2 สนามบินนาโกย่า –ปราสาทกิฟุ –วดัโชโฮจิ –กุโจฮะจิมัง  – ออน
เซ็น+ปู 

- เทีย่ง เยน็ 



         น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและผวิพรรณทีด่ี 
 

 
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บา้นสไตล์กชัโชแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม และยงัไดรั้บเลือกเป็นมรดก
โลกในปี 1995 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นสไตล์กชัโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความ
กวา้ง 10 เมตร ซ่ึงมีโครงสร้างของบ้านสร้างข้ึนโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว อีกทั้ งวสัดุ
อุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ ลว้นแต่มาจากวสัดุจากธรรมชาติทั้งส้ิน อย่างตน้หญา้ท่ีปลูกไว้
เพื่อน ามาใช้มุงเป็นหลงัคาขนาดหนาแต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยา่ง
หนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี และช่ือท่ีได้มาจากค าว่า “กสัโช” ซ่ึงแปลว่า “พนมมือ” 
ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนันัน่เอง 
พร้อมกนัน้ีท่านจะเพลิดเพลินกบัฝงูปลาคราฟนบัร้อยท่ีแหวกวา่ยอยูต่ามล าธารหนา้บา้น ซ่ึงจะ
เห็นไดก้็แต่เมืองในแถบน้ีเท่านั้น 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านชมดา้นนอก ทาคายาม่า จินยะ–จวนผูว้า่ทาคายาม่า หรือ ท่ีวา่การอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า 

เป็นทั้งสถานท่ีท างานและท่ีพกัอาศยัของ ผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะ นานกว่า 176 ปี เป็นส่ิงปลูก
สร้างแบบเก่า ยุคคานาโมริหลงัสุดทา้ยท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงยงัหลงเหลืออยูใ่นปัจจุบนั เดิมสร้างข้ึนปีค.ศ.
1615 ช่วงการปกครองระบบศกัดินาปลายศตวรรษท่ี19 (ภายใตก้ารปกครองของโชกุน ตระกูลโต
กุกาวา่–สมยัเอโดะหรือกวา่ 300 ปีมาแลว้) จนกระทัง่รัฐบาลเขา้มาดูแลและไดส้ร้างอาคารข้ึนใหม่
เลียนแบบของเก่าท่ีเหมือนจริงลกัษณะคลา้ย พระราชวงัยอ่ส่วน ตวัอาคารถูกลอ้มรอบดว้ย
ก าแพงดูแข็งแกร่ง สามารถเขา้สู่ตวัอาคารดว้ยประตูอนัโอ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะไดช้ม
ห้องต่างๆ ไม่วา่จะเป็นห้องบญัชาการห้องรับรอง ห้องเคร่ือง ห้องโถงอเนกประสงค ์แยกส่วนแต่
ละหอ้งอยา่งชดัเจนท่านสามรถถ่ายรูปบริเวณดา้นนอกของทาคายาม่า จินยะ 
เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ   ให้ท่านเดินชมถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และซ่ึง
เต็มไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆท่ียงัคงอนุรักษ์รูปแบบของบา้นในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี
ก่อน ใหท้่านสัมผสับรรยากาศของท่ีน่ี ท่ีท่ีซ่ึงเหมือนใหท้่านไดถู้กยอ้นอดีตกลบัไปเม่ือ 300 ปีก่อน 
และใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บภาพบรรยากาศอนัน่าประทบัใจตามอธัยาศยั    
 น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  OKADA RYOKAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและผวิพรรณทีด่ี 

                       

          
    เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

วนัที ่3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจินยะ  – ซันมาชิซูจิ–ออนเซ็น เช้า เทีย่ง เยน็ 

วนัที ่4 กระเช้าชินโฮตากะ – สวนโอนิโอซิดาซิ– คารุยซาว่า เอ้าท์เลต็ เช้า เทีย่ง เยน็ 



กระเช้าชินโฮตากะ เป็นหน่ึงในกระเชา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น มีระยะทาง 
1,000 เมตร ไต่ระดบัด้านขา้งของเทือกเขาโฮทาเกะ(Hotake Mountain) ซ่ึงจะมองเห็นทิวทศัน์ท่ี
งดงามของภูมิภาคโอคุฮิดะ และยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ(Oku-Hotakedake)ภูเขาท่ีสูงเป็นอนัดบั
สามของญ่ีปุ่น จุดเด่นของกระเชา้คือมีขนาดใหญ่สีสันสดใส 
 
สวนโอนิโอซิดาซิ สวนน้ีเป็นศิลปะของลาวาท่ีเกิดข้ึนจากการระเบิดของภูเขาอาซามะยามะในปี 
1783 ช่ือของสวนน้ีมาจากความตกใจของชาวบา้นในขณะท่ีภูเขาระเบิด ซ่ึงพวกเขาเปลียบเทียบ
เป็นปีศาจเดือดดาลท่ีปล่องภูเขาไฟและผลกัหินออกมา ผูม้าเท่ียวสามารถชมภาพพาโนรามาอนัทรง
พลงัท่ีธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ไดส้ร้างข้ึนมา 

    
 
  เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

คารุยซาว่า เอ้าท์เล็ต รวมร้านแบรนเนมช่ือดงัมากมาย อาทิ Coach, Burberry, Paul Smith, Tod’s, 
Alexander McQueen, Lanvin, Gucci, Kate Spade, Tory Burch, Swarovski, Michael Kors, 
Bvlgari ตลอกจนถึงสินคา้กีฬาต่างๆ เช่น Nike และ Adidas รวมแลว้กวา่ 240 ร้านคา้ และมีถึง 104 
ร้านท่ีเป็นร้านคา้ปลอดภาษี 

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  KARUIZAWA PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่า  

    

 
 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ซากามิโกะ (ชมซากุระใส่ชุดยูกาตะ) Sagamigo Pleasure Forest รีสอร์ทสุดสวย
ริมทะเลสาบซากามิในเมืองซากามิฮาระ จงัหวดัคานากาวะจะจดังาน “Sagamiko Sakura Matsuri” 
ซ่ึงสามารถชมซากุระบานสะพร่ังเต็มพื้นท่ีได้จากรี  สอร์ท และมีตน้ซากุระประมาณ 2,500 ตน้
คอยแต่งแตม้สีสันใหก้บัป่าบริเวณทะเลสาบซากามิซ่ึงอยูห่่างจากใจกลางเมืองประมาณ 1 ชัว่โมง 
งานในคร้ังน้ีได้เปิดโซนใหม่คือ “แม่น ้ าแห่งสรวงสวรรค์ดอกซากุระ” ซ่ึงเป็นเส้นทางเดินชม
ซากุระยาวประมาณ 400 เมตร มีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ประมาณ 500 ตน้ และมีก่ิงท่ีโนม้เขา้หากนั
เป็นอุโมงคสี์ชมพูอนังดงามตลอดเส้นทาง  
เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั
ไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาให้อย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นสัญลกัษณ์
หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุก
ฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ช้ันที ่5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

    เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

วนัที ่5 ซากามิโกะ ชมซากุระ+ใส่ชุดยูกาตะ – ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 – ชินจูกุ เช้า เทีย่ง - 



ย่านช้อปป้ิงชินจูกุให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 
เส้ือผา้  แบรนด์เนม เส้ือผา้แฟชั่นส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห้อดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น 
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ 

 
 

ค ่า                 อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  SUNSHINE CITY PRINCE  HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

 
      เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่  วัดอาซากุซะ  คันนอน หรือวดัเซนโซจิ วดัท่ีมี ช่ีอเสียงของเมือง
 โตเกียว มีลักษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเข้าชั้ นนอกท่ีเรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้า
สายฟ้า) กลางประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลกัเทพเจา้สายฟ้าและเทพเจา้
สายลมท าหน้าท่ีเป็นทวารบาล อยู่สองขา้งประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลกัด้านในวดั  เป็น
ถนนความยาวประมาณ  200 เมตร  เรียกวา่ Nakamise สองขา้งทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญ่ีปุ่น 
อาทิ ชุดยูกะตะ พดั ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวกั เคร่ืองลาง ของท่ีระลึกของญ่ีปุ่นทุกชนิด ขนม
ญ่ีปุ่น ไอศรีม และอีกมามาย และเม่ือผ่านประตูหลัก Hozomon เข้ามาก็จะถึงลานด้านหน้า ตรง
กลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู ่ 
ขา้งกระถางมีท่ีลา้งมือคลา้ยกบัวา่ให้ช าระร่างกายให ้บริสุทธ์ิ ก่อนไหวพ้ระ และเม่ือจุดธูปแลว้ คน
ญ่ีปุ่นมกัจะเอามือกวกัควนัธูปเขา้หาตวั ดว้ยเช่ือวา่จะช่วยใหสุ้ขภาพแขง็แรง 
สติปัญญาดี, เงินทองไหลเขา้กระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่อารามหลกัท่ีโอ่อ่าและสงบเงียบ ดา้นขา้ง
อารามเป็นเจดีย ์5 ชั้น และศาลเจา้ซ่ึงสร้างข้ึนโดย โชกุนโตกุกาวา่ อิเอมิทซึ  

 ในศตวรรษท่ี 17 
เทีย่ง อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 

ห้างฯ อิออน และ จสัโก ้แวะซ้ือของฝากก่อนกลบักบัห้างสรรพสินคา้ขนาดมหึมา อาทิ ขนมโมจิ
เบนโตะ ผลไม ้และพิเศษกบัร้าน 100 yen ท่ีทั้งร้านราคา 100 yen 

     น าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 
 18.05 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL 707 

 23.00 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
  
 
 

วนัที ่6 วดัอาซะกุสะ – ห้างออิอน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ เช้า - - 



 
 

อตัราค่าบริการ      
วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

28 มนีาคม-2 เมษายน 2561 55,900 52,900 52,900 49,900 8,900 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 30,900 27,900 27,900 24,900 8,900 

ราคาเด็กทารก อายุ ต า่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 20 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 
 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วนัที ่17 ก.ค. 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 



 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 (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา
ท่ีเดินทาง 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 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 



 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 
*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ 
ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น 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 าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

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

ทางการเมือง การนดัหยุดงาน 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 ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


