
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goal japan Three season of honshu  
6 DAYS 4 NTS 

 สายการบนิไทย BY TG  
 



ก ำหนดกำรเดนิทำง 09-14 / 16 - 21 พฤศจกิำยน 2561 
 
 
 
 

 

 

 19.30 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 แถว C 
เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย เจา้หน้าท่ีคอยให้การตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระใน
การเดินทาง  

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว 
อำหำร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 
1 กรุงเทพฯ – สนำมบนิฮำเนดะ       

2 สนำมบินฮำเนดะ – สะพำนเมะกะเนะ – สระคุโมบะ – ทะเลสำบชิโอซำว่ำ  -  
ออนเซ็น 
 

- - 

 

KARUIZAWA GREEN 
PLAZA HOTEL    
หรือเทยีบเท่ำ 

3 น ำ้ตกชิรำอโิตะ – คำรุยซำว่ำ เอ้ำท์เลต็ – สวนผลไม้ – ออนเซ็น    

 

HOTAKA MOUNT VIEW 
HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

4 นั่งกระเช้ำชมววิทีชิ่นโฮตำกะ –  เมืองทำคำยำม่ำ จนิยะ – ซันมำชิซูจ ิ–  
NABANOSATO 

 
 

- NAGOYA SAKAE  
HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ 

5 เมืองโอบำระ ซำกรุะ – ช้อปป้ิงย่ำนซำคำเอะ – ออิอน ช้อปป้ิง   - - CENTAIR AIRPORT 
HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  

6 สนำมบินนำโกย่ำ – กรุงเทพ ฯ  
 

- - -  

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ - - - 

http://bit.ly/2NMk5YE


 22.45 น.          เหินฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 682 
 

       
 06.55 น. เดินทางถึง สนำมบินฮำเนดะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สะพำนแว่นตำ เป็นสะพานโคง้ท่ีสวยงามสร้างจากอิฐซ่ึงผสมผสาน
เทคนิคการก่อสร้างและความเป็นศิลปะเขา้ดว้ยกนั สวยงามจนถือเป็นสมบติัชาติของประเทศญ่ีปุ่น 
โดยมีความสูงจากแม่น ้ า 31 เมตรและมีความยาวถึง 91 เมตร จนเรียกไดว้า่เป็นหน่ึงในสะพานท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในญีปุ่น 

        เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
สระคุโมบะ (Kumoba Pond) เป็นจุดท่ีหา้มพลาดในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีของเมืองน้ี รอบๆ สระจะ
มีใบไมเ้ปล่ียนเป็นสีน ้าตาลแดงสลบัสีส้ม เหลืองทอง อิสระใหท้่านเท่ียวชมตามอธัยาศยั 

 
ทะเลสำบชิโอซำว่ำ ทะเลสาบอนัแสนสงบท่ีรายลอ้มไปด้วยป่าไมเ้ขียวขจี โดยเป็นทะเลสาบท่ี
สามารถเพลิดเพลินกับการพายเรือได้แห่งเดียวในคารุอิซาว่า  บริเวณใกล้เคียงเป็นท่ีตั้ ง
ของ พิพิธภณัฑศิ์ลปะเพยเ์น็ต ซ่ึงจดัแสดงผลงานของ Raymond Peynet และ English Rose Garden 
(อิงลิชโรสการ์เดน้) ท่ีข้ึนช่ือเร่ืองกุหลาบกวา่ 1800 ตน้ 

น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  KARUIZAWA PRINCE HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   

         น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผวิพรรณทีด่ี 
 

เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเท่ียวชม น ้ำตกชิรำอิโตะ (Shiraito Waterfall) สูง 3 เมตร ยาว 70 เมตร ตั้งอยูใ่นป่าทางทิศ
เหนือของเมืองคารุอิซาวา่ ดา้นบนของน ้ าตกเป็นทางลาดชนัของภูเขาไฟท่ีกกัเก็บน ้ าไวใ้ตดิ้นแลว้
ไหลออกมาเป็นน ้ าตกคลา้ยฝนท่ีตกลงมาอย่างสม ่าเสมอช่ือ Shiraito No Taki มีความหมายว่า 
น ้าตกดา้ยสีขาว ซ่ึงเป็นการอธิบายลกัษณะของน ้าตกท่ีไหลลงมาเป็นเส้นสายคลา้ยผา้ม่านน ้ าสีขาว 
ช่วงเวลาท่ีสวยงามท่ีสุด คือ ฤดูร้อน โดยพืชรอบๆเป็นสีเขียวชอุ่ม และฤดูใบไมร่้วงในปลายเดือน
ตุลาคม ใบไมเ้ปล่ียนสีท าใหท้ศันียภาพของน ้าตกสวยงามไมแ้พก้นั 
จากนั้น น าท่านช้อปป้ิง คำรุยซำว่ำ เอ้ำต์เล็ท เป็นเอาท์เล็ทมอลล์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีร้านคา้
ประมาณ 240 ร้าน ในสถานท่ีกวา้ง มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมาก ตั้งแต่แบรนด์ท่ีนกัออกแบบมี
ช่ือเสียงระดบัโลก ไปจนถึงแบรนด์ญ่ีปุ่น เช่นเดียวกับของท่ีระลึก นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร
มากมาย ชอ้ปป้ิงมอลลแ์บ่งเป็น 10 บริเวณ เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นอาคารชั้นเดียว ห้างร้านกระจาย
ออกทั่ว ท าให้เป็นความท้าทายท่ีจะเยี่ยมชมร้านค้าทั้ งหมดในหน่ึงวนั คุณควรเลือกร้านค้าท่ี

วนัที ่2 สนำมบินฮำเนดะ – สะพำนเมะกะเนะ – สระคุโมบะ – 
ทะเลสำบชิโอซำว่ำ  - ออนเซ็น 

- เทีย่ง เยน็ 

วนัที ่3 น ำ้ตกชิรำอโิตะ – คำรุยซำว่ำ เอ้ำท์เลต็ – สวนผลไม้ – ออนเซ็น เช้ำ เทีย่ง เยน็ 



ตอ้งการเขา้ชมล่วงหนา้อยา่งมีประสิทธิภาพ จะไดเ้ยี่ยมชมไดค้รบตามตอ้งการ มีพื้นท่ีสนามหญา้
ในบริเวณส่วนกลางของหา้งสรรพสินคา้ ท าให้มีบรรยากาศของการเปิดกวา้ง คุณจะสนุกกบัการช้
อปป้ิงและการรับประทานอาหารท่ีหา้งน้ี 

เทีย่ง      รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเทียวชม สวนผลไม้ อิสระใหท้่านไดเ้ท่ียวชมท่ีสวนผลไม ้ให้ท่านไดล้ิ้มลองผลไมส้ดๆจาก
ตน้ (ผลไมท่ี้ท่านไดล้ิ้มลอง ตามฤดูกาลของเมืองนั้น) 

 
 

น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม HOTAKA MOUNT VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผวิพรรณทีด่ี 
    

             เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่าน น่ังกระเช้ำชินโฮตำกะ (Shin-Hotaka Ropeway) เป็นหน่ึงในกระเชา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสุด
แห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น มีระยะทาง 1,000 เมตร ไต่ระดบัด้านขา้งของเทือกเขาโฮทาเกะ
(Hotake Mountain) ซ่ึงจะมองเห็นทิวทศัน์ท่ีงดงามของภูมิภาคโอคุฮิดะ และยอดเขาโอคุโฮตาเกะ
ดาเกะ(Oku-Hotakedake)ภูเขาท่ีสูงเป็นอนัดบัสามของญ่ีปุ่น จุดเด่นของกระเช้าคือมีขนาดใหญ่
สีสันสดใสกระเช้าจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงแรกระยะทาง 200 เมตร ไปหยุดท่ีสถานี 
Nabedaira Kogen Station (*หมายเหตุ สถานี Nabedaira Kogen สามารถเขา้ถึงไดร้ถยนตส่์วนตวั 
แต่ไม่มีรถบัสให้บริการ) บนสถานีน้ีประกอบด้วยศูนย์นักท่องเท่ียว ห้องอาบน ้ าสาธารณะ 
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก อาร์ตแกลเลอร่ีเล็กๆ เส้นทางเดินป่าและจุดข้ึนกระเชา้ช่วงท่ี 2 ซ่ึง
เป็นกระเชา้ขนาดใหญ่ ระยะทาง 800 เมตรข้ึนไปยงัสถานีดา้นบนท่ีระดบัความสูงประมาณ 2,150 
เมตร สถานีบนสุดให้บริการร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก และดาดฟ้าชมวิวอนังดงามของภูเขา
และหุบเขา 

     เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
น าท่านเท่ียวชม ทำคำยำม่ำจินยะ หรือ จวนผูว้า่แห่งเมืองทาคายามาในอดีต  เป็นทั้งท่ีท างาน และ
ท่ีอยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลโต
กุกาวา่ ในสมยัเอโดะ 
เขตเมืองเก่ำซำนมำจิซูจิ   ถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และซ่ึงเตม็ไปดว้ย  

บา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆท่ียงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปีก่อน ให ้  

ท่านสัมผสับรรยากาศของท่ีน่ี ท่ีท่ีซ่ึงเหมือนใหท้่านไดถู้กยอ้นอดีตกลบัไปเม่ือ 300 ปีก่อน และ ใ ห้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บภาพบรรยากาศอนัน่าประทบัใจตามอธัยาศยั 

วนัที ่4 น่ังกระเช้ำชมววิทีชิ่นโฮตำกะ –  เมืองทำคำยำม่ำ จินยะ –  
ซันมำชิซูจิ –  NABANOSATO 

เช้ำ เทีย่ง - 



น าท่านชมเทศกาลไฟประดบั ท่ี งำนเทศกำลประดับไฟNABANA SATO เป็นสวนดอกไมท่ี้ได้
รวบรวมดอกไมจ้ากหลายแห่ง ทั้งในและประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัแต่งแตม้สีสัน
ให้สวนแห่งน้ีสวยงามในทุก ๆ ฤดูกาลไปตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นดอกบ๊วย ดอกทอ้ดอกทิวลิป 
ดอกเบโกเนีย ดอกกุหลาบ และดอกไฮเดรนเยยี เป็นตน้ 

พิเศษ !! ท่านจะไดด่ื้มด่าบรรยากาศสุดมหศัจรรย ์ไปกบั อิลูมิเนชัน่ หรือการตกแต่งประดบัประดา
ดว้ยดวงไฟหลากสีหลอดเล็กๆกวา่แสนดวงเต็มพื้นท่ี ของสวนนาบานานะโนะซาโตแ้ละในแต่ละ
ปีจะมีการประดบัตกแต่งไฟเป็นธีมต่างๆเช่นเม่ือปีท่ีแลว้เป็น อิลูมิเนชัน่ภูเขาไฟฟูจิ อนัสวยงาม 
กบัทอ้งทะเลญ่ีปุ่นอนักวา้งใหญ่และ อุโมงค์ไฟ ท่ีทอดยาว รวมไปถึง การจดัไฟบนผิวน ้ า เต็มอ่ิม
กบัการช่ืนชมความงามของแสงสีไดต้ามอธัยาศยั 

    ค ่ำ                อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม NAGOYA SAKAE  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผวิพรรณทีด่ี 

 

 เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองโอบำระ น าท่านเดินทางชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาติท่ีซากุระจะบานพร้อม
กบัใบไมเ้ปล่ียนสี ซากุระ  พนัธ์ุน้ีมีช่ือว่า Shikizakura หรือ ซากุระส่ีฤดู โดยมีความพิเศษท่ี   
แตกต่างจากซากุระทัว่ ๆ ไปคือจะบาน 2 คร้ังต่อปี ดอกShikizakura เร่ิมบานในช่วงกลางเดือน
มีนาคมในฤดูใบไม้ ผลิและจะบานอีกคร้ังตอนปลายเดือนพฤศจิกายนในฤดูใบไม้ร่วง คุณ
สามารถชมซากุระท่ีออกดอกพร้อมกบัใบไม้แดงได้ท่ีน่ี ใครท่ีพลาดชมซากุระในช่วงเดือน
มีนาคมท่ีผ่านมา ยงัสามารถมาดูดอกซากุระได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน นอกจากน้ียงัมีต้น 
Shikizakura ท่ีมีอายุมากกวา่ 100 ปีซ่ึงถือเป็นสมบติัทางธรรมชาติของจงัหวดัไอจิให้ชมอีกดว้ย
....ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัความสวยงามของธรรมชาติตามอธัยาศยั   

     หมำยเหตุ กำรบำนของดอกซำกุระ ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ 

 เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
 ย่ำนซำคำเอะ ถือเป็นหน่ึงในยา่นท่องเท่ียวและแหล่งชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองนาโกยา่ ซ่ึงประกอบ
ไปด้วยแลนด์มาร์คท่ีส าคัญของเมือง ได้แก่  หอคอยนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ (Nagoya TV 
Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารท่ีมีรูปทรงเหมือนยานอวกาศ นอกจากนั้นแลว้ ในยา่น
ซากาเอะยงัมีศูนยก์ารคา้ ร้านขายสินคา้แฟชัน่แบรนด์เนม และร้านอาหารหลากหลายร้าน รวมถึง
ร้านขายสินคา้ลดราคายอดนิยมของนกัท่องเท่ียว 

     ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงใน ห้ำงออิอน ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นน า 
  นานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง,  กระเป๋า รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้

ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชม 
และซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 

    ค ่ำ                อสิระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 

วนัที ่5 เมืองโอบำระ ซำกุระ – ช้อปป้ิงย่ำนซำคำเอะ – ออิอน ช้อปป้ิง เช้ำ - - 



น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม CENTAIR AIRPORT HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

 เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

     น าท่านเดินทางสู่สนำมบินนำโกย่ำ 
     11.00 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 645 

      15.00 น.            เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร      
วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

9-14 / 16-21  
พฤศจิกำยน 2561  

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

รำคำไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 35,900 32,900 32,900 29,900 - 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 รำคำนีร้วมภำษีน ำ้มัน ณ. วนัที ่17 ก.ค. 2560  และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับภำษีน ำ้มันขึน้ หำกทำงสำยกำร

บินมีกำรเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทำงบริษัท จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 

วนัที ่6 สนำมบินนำโกย่ำ – กรุงเทพ ฯ  เช้ำ - - 



 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ  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 2,000 เยน 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพิม่จำกรำคำค่ำทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา
ท่ีเดินทาง 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 ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด*** 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง 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 และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    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 าหนดให้ต ่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 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 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

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

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 


