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ก ำหนดกำรเดินทำง 13 – 18 เมษำยน 2652 **ช่วงสงกรำนต์ 
18 – 23 // 26 เมษำยน – 1 พฤษภำคม 2562   

 
 
 

21.05น.  กรุ๊ปทวัรพ์รอ้มกนัที่ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิูอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  
  ชัน้ 4 แถว D เคำน์เตอรส์ำยกำรบินไทย  
  เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัดูแลดา้นเอกสารเชค็อนิและสมัภาระในการเดนิทาง 

                 00.05 น.             เหริฟ้าสู่ประเทศญี่ปุน่โดย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 
        07.30 น.             ถงึท่าอากาศยานเมอืงนาโงย่า ประเทศญี่ปุน่หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ย 

วนัท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว อำหำร โรงแรม 
หรือเทียบเท่ำ เช้

ำ 
เท่ีย
ง 

เยน็ 

1 กรงุเทพฯ – สนำมบินนำโกย่ำ  - - -  

2 สนำมบินนำโกย่ำ – หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ –  
ทำคำยำม่ำ จินยะ – ซนัมำชิซูจิ - เมืองโตยำม่ำ 

- - 

 

TOYAMA EXCEL 
HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

3 เจแปนแอลป์ [ก ำแพงหิมะ] – ออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขำป ู    TOMINOKO HOTEL  
หรือเทียบเท่ำ 

4 ภเูขำไฟฟจิู ชัน้ 5 – ชมทุ่งพ้ิงคม์อส – นำโกย่ำ    NAGOYA SAKAE  

5 ซำคำเอะ – อิออน   - -  
6  สนำมบินนำโกย่ำ  – กรงุเทพฯ 

 
- - -  

วนัท่ี 13 เมษำยน 2562 กรงุเทพฯ – สนำมบินนำโกย่ำ - - - 

วนัท่ี 14 เมษำยน 2562 สนำมบินนำโกย่ำ – หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ – ทำคำยำม่ำ จินยะ –  
ซนัมำชิซูจิ - เมืองโตยำม่ำ 

- เท่ียง ค ำ่ 
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จากนัน้น าทา่นสู่ หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ เป็น
หมู่บา้นสไตลก์ชัโชแบบญี่ปุน่ดัง้เดมิและยงั
ไดร้บัเลอืกเป็นมรดกโลกในปี1995ซึ่งเป็น
หมู่บา้นสไตลก์ชัโช-สคึุรจิะมคีวามยาวประมาณ 
18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึ่งมี
โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ต่
ตวัเดยีวอกีทัง้วสัดุอุปกรณ์ในการกอ่สรา้งต่างๆลว้นแต่มาจากวสัดุจาก ธรรมชาติ
ทัง้สิน้อย่างตน้หญ้าทีป่ลูกไวเ้พื่อน ามาใชมุ้งเป็นหลงัคาขนาดหนาแต่ยงัคงความ
แขง็แรงสามารถรองรบัหมิะทีต่กมาอย่างหนกัในชว่งฤดูหนาวไดเ้ป็นอย่างดแีละชือ่ที่
ไดม้าจากค าวา่ “กสัโช” ซึ่งแปลวา่ “พนมมอื” ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลงัคาชนัถงึ 60 
องศา มลีกัษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากนันัน่เอง พรอ้มกนันี้ท่านจะเพลดิเพลนิ
กบัฝงูปลาคราฟนบัรอ้ยทีแ่หวกวา่ยอยู่ตามล าธารหน้าบา้น ซึ่งจะเหน็ไดก้แ็ต่เมอืงใน
แถบนี้เท่านัน้ 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 จากนัน้น าท่านสู่ เมืองทำคำยำม่ำ เมอืงเลก็ๆ ที่น่ารกัซึ่งได้รบัการขนานนามว่า

เป็น “ลิตเต้ิลเกียวโต (Little Kyoto)” 
แหล่งรวมช่างไม้ฝีมือเลื่องชื่อของญี่ปุ่น 
ซึ่งอบอวลไปดว้ยกลิน่อายของวฒันธรรม
อันเก่าแก่ที่ผสมผสานกับจิตวิญญาณ
แห่งประวตัิศาสตร์ของ  ยุคสมยัเอโดะ 
รวมถึงมีการอนุรักษ์ความเก่าแก่ของ
สถานที่ต่างๆให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ ไม่
วา่จะเป็นวดั ศาลเจา้ สะพาน 
และบ้านเรือนที่จดัตกแต่งได้อย่างงดงามและลงตวักบับรรยากาศอันร่มรื่น แบบ
เมอืงเกยีวโตในอดตี นอกจากนี้ ในสมยันารา ชา่งไมข้องเมอืงทาคายาม่า ยงัไดถู้ก
จารกึวา่เป็นชา่งไมฝี้มอืดมีชีือ่เสยีงทีสุ่ดอกีดว้ย 

 น าท่านชมดา้นนอก ทำคำยำม่ำ จินยะ–จวนผูว้า่ทาคายาม่า หรอื ทีว่่าการอ าเภอเก่า
เมอืงทาคายาม่า เป็นทัง้สถานทีท่ างานและทีพ่กั
อาศยัของ ผู้ว่าราชการจังหวดัฮิดะ นานกว่า 
176 ปี เป็นสิง่ปลูกสร้างแบบเก่า ยุคคานาโมริ
หลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ ซึ่งยังหลงเหลืออยู่ใน
ปจัจุบัน เดิมสร้างขึ้น ปีค .ศ.1615 ช่วงการ
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ปกครองระบบศกัดนิาปลายศตวรรษที1่9 (ภายใตก้ารปกครองของโชกุน ตระกูลโตกุกา
วา่–สมยัเอโดะหรอืกว่า 300 ปีมาแล้ว) จนกระทัง่รฐับาลเขา้มาดูแลและไดส้ร้างอาคาร
ขึน้ใหม่เลียนแบบของเก่าที่เหมอืนจริงลกัษณะคล้ายพระราชวงัย่อส่วน ตวัอาคารถูก
ล้อมรอบด้วยก าแพงดูแขง็แกร่ง สามารถเข้าสู่ตวัอาคารด้วยประตูอนัโอ่อ่าสง่างาม 
ภายในอาคารท่านจะได้ชมหอ้งต่างๆ ไม่วา่จะเป็นหอ้งบญัชาการหอ้งรบัรอง หอ้งเครื่อง 
หอ้งโถงอเนกประสงค์ แยกส่วนแต่ละห้องอย่างชดัเจนท่านสามรถถ่ายรูปบรเิวณด้าน
นอกของทาคายาม่า จนิยะ 

 จากนัน้ เขตเมืองเก่ำซำนมำจิซูจิ  ใหท้่านเดนิชมถนน 3 สายเลก็ๆ ทีม่ปีระวตัศิาสตร์
อนัยาวนาน และซึ่งเตม็ไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารกัๆทีย่งัคงอนุรกัษ์รูปแบบของ
บา้นในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปีก่อนใหท้า่นสมัผสับรรยากาศของทีน่ี่ ทีท่ีซ่ึ่งเหมอืนใหท้่าน
ไดถู้กยอ้นอดตีกลบัไปเมื่อ 300ปีก่อนและใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและ
เกบ็ภาพบรรยากาศอนัน่าประทบัใจตามอธัยาศยั       

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั TOYAMA EXCEL HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น าท่านสมัผสัใกล้ชดิกบัความมหศัจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้นทางสายอลัไพน์ทาเท

ยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์ 
น าท่านชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยกัษ์กัน้
น ้ าที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะมี
สายรุง้พาดผา่นตลอดปี ที่โอบลอ้มด้วยภูเขานับ
รอ้ยลูกและชมทศันียภาพของวงล้อมเขาหมิะ มี
ความสูงถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 
เมตร ซึ่งใชเ้วลาตัง้แต่เริม่บุกเบกิจนเสรจ็สิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเขื่อนใชเ้วลาใน
การสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพื่อขา้มเขือ่น 800 เมตร เดนิทางบนเสน้ทางทีส่อง
ขา้งทางเป็นก าแพงหมิะสูงชนั(SNOW WALL) สูงกวา่สบิเมตร ยามเปิดเสน้ทาง นบัเป็น
อีกทศันียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ จากนัน้น าท่านนัง่เคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาจาก สถานีคุโร
เบะโกะ ไปยงัสถานีคุโรเบะ-ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่ง
เดยีวในญี่ปุน่ที่ลอดภูเขาตัง้แต่ตน้จนสุดเสน้ทาง ทัง้นี้เพื่อหลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมาก
ในฤดูหนาว จากนัน้น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ทีไ่ม่มเีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร 
สู่ สถานีไดคนัโบะ น าท่านเดนิทางผา่นอุโมงคท์ีล่อดใตภู้เขาทาเท  

วนัท่ี 15 เมษำยน 2562 เจแปนแอลป์ [ก ำแพงหิมะ] – ออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขำป ู เช้ำ เท่ียง ค ำ่ 
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  ยาม่าทีม่คีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นบัเป็นอุโมงคท์ีอ่ยู่สูงทีสุ่ดในญี่ปุน่ สู่สถานีมูโรโด  
เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าท่านชม ยอดเขำทำเทยำม่ำ มคีวามสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอนัดบัสองรองจาก
ภูเขาไฟฟูจิ และยงัเป็นหนึ่งในสามภูเขาศกัดิส์ิทธิต์ามความเชื่อคนญี่ปุ่นตัง้แต่สมยั
โบราณ ใหท้่านไดเ้กบ็ภาพทวิทศัน์อนั สวยงามน่าประทบัใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่ง
ในวนัที่ท้องฟ้าโปร่ง สามารถมองเหน็ได้ไกลถงึภูเขาไฟ ฟูจ ิจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ 
สถานีบโีจดยัระ โดยรถปรบัอากาศ ระหวา่งทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั ทิวทศัน์ของ
เทอืกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ใหท้่านไดเ้กบ็เกี่ยวความประทบัใจตามอธัยาศยั น าท่านโดยสาร
เคเบิล้ คาร ์ลอดภูเขาสู่ สถานีทาเทยาม่า ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่เมอืงทาคายาม่า 

   ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่ำ(อ่ิมอร่อยกบัเมนูบุฟเฟ่ขำปู
ยกัษ์ เสริฟไม่อัน้) 
น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ “ออนเซน” เพื่อสุขภำพ 
และผิวพรรณท่ีดี 

 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขำไฟฟูจิ (ชัน้5) ซึ่งเป็น
ภูเขาไฟที่ย ังดับไม่สนิท และเป็นภูเขาที่สูง
ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูงถงึ 3,776 
เมตร ให้ทุกท่านได้ร่วมเก็บภาพถ่ายเป็นที่
ระลึก กบัภูเขาไฟที่ถือได้ว่ามีความสวยงาม
และเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญี่ปุน่  
 (กำรขึ้นชมภูเขำไฟฟูจิ  ชัน้ 5 ขึ้นอยู่ก ับ
สภำพอำกำศหำกอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวยทำงบริษัทฯ ขอน ำท่ำนชมวิวสวยงำม
ด้ำนล่ำงเพ่ือควำมปลอดภยัของทุกท่ำนเป็นส ำคญั)  

       เท่ียง   รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภตัตำคำร 

วนัท่ี 16 เมษำยน 2562 ภเูขำไฟฟจิู ชัน้ 5 – ชมทุ่งพ้ิงคม์อส – นำโกย่ำ เช้ำ เท่ียง ค ำ่  
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จากนัน้น าท่าน ชืน่ชมกบัดอกชบิะซากุระหรอืทีรู่จ้กักนัในนามนกัท่องเทีย่วชาวไทย
ทีช่ ื่อ ทุ่งพ้ิงคม์อส ที่พร้อมเพรยีงกนัเบ่งบาน
อวดสสีนัฉูดฉาดงดงามท่ามกลางอากาศทีเ่ยน็
สบ ายพ ร้ อ มกับทัศ นี ย ภ าพที่ โ ด ด เ ด่ น 
เบื้องหลงัเป็นฉากของภูเขาไฟฟูจิที่งามสง่า 
ท่านจะได้ชมสีสนัที่เตม็ทัว่ทัง้ภูเขาตงแตตน
ปลายเดอนเมษายน-ตน้เดอืนมถิุนายนของทกุ
ปี (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ)และส่งกลิ่นหอม
อบอวลของดอกไม้นี้จะท าให้ทัง้เมอืงหอมกรุ่นไปทัว่อาณาบรเิวณ ให้ท่านได้เก็บ
บนัทกึภาพแห่งความทรงจ าแห่งความสดงามไวร้ าลกึ และทุกครัง้ที่น าภาพถ่าย
กลบัมาดูอกีครัง้ท่านจะร าลกึถงึบรรยากาศนี้ไปตราบนานแสนนาน 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั NAGOYA SAKAE HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านสู่ ช้อปป้ิงย่ำนซำกำเอะ ถอืเป็นหนึ่งในย่านท่องเที่ยวและแหล่งชอ้ปป้ิง
ส าคญัของเมอืงนาโกย่า ซึ่งประกอบไปด้วย
แลนดม์ารค์ทีส่ าคญัของเมอืง ไดแ้ก่  
ห อ ค อ ย น ำ โ ก ย่ ำ ที วี ท ำ ว เ ว อ ร์  
(NagoyaTVTower) แ ล ะ  โ อ เ อ ซิ ส  21 
(Oasis 21) อาคารที่มีรูปทรงเหมือนยาน
อวกาศ นอกจากนัน้แลว้ในย่านซากาเอะยงั
มีศูนย์การค้าร้านขายสินค้าแฟชัน่แบรนด์
เนมและร้านอาหารหลากหลายร้าน รวมถึงร้านขายสินค้าลดราคายอดนิยมของ
นกัท่องเทีย่ว 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนัอิสระตำมอธัยำศยั 

วนัท่ี 17 เมษำยน 2562 ซำกำเอะ – อิออน เช้ำ - - 
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  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อิออนมอลล ์(AEON Mall) คอืหา้งทีร่วมเอาซูเปอร์มาร์เกต็
และ 

  ชอ้ปป้ิงมอลล์ไวด้้วยกนั มสีาขาอยู่มากมาย
ทัว่ประเทศญี่ปุ่น และเนื่ องจากมีสินค้า
ห ล า ก ห ล า ย ค ร บ ค รั น ตั ้ง แ ต่ เ สื้ อ ผ้ า
เ ค รื่ อ ง นุ่ ง ห่ ม  สิ น ค้ า ซั ก ก ะ  ( zakka) 
เครื่ องใช้ไฟฟ้า หนังสือ  ยาชนิดต่างๆ 
ตลอดจนสนิค้าประเภทอาหาร จงึเหมาะส า  
หรบัผูท้ีต่้องการซื้อของชิน้ใหญ่ หรอืของทีร่ะลกึ ของฝากคราวละมากๆ บางสาขาจะมี
บริการเคาน์เตอร์คืนภาษีที่พนักงานพูดภาษาต่างประเทศได้และมีบริการกล่อง
ส าหรับแพ็คให้ฟรีด้วย เรียกว่ามีบริการอ านวยความสะดวกให้กับนักช้อปจาก
ต่างประเทศอย่างครบครนัเลยทเีดยีว 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่อิสระตำมอธัยำศยั  
    ได้เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินฮำเนดะ เพ่ือเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพฯ 
 

 00.30 น.           ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย  เทีย่วบนิที่ TG 647 
          05.10 น.               เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความ
ประทบัใจ 
 
 
 
 

 

วนัท่ี 18 เมษำยน 2562 สนำมบินนำโกย่ำ  – กรงุเทพฯ - - - 
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อตัรำค่ำบริกำร      

วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ 
1 ผูใ้หญ่+1 เดก็มี

เตียง 
เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว เพ่ิม 

13-18 เมษำยน 2562 55,900 52,900 52,900 49,900 8,900 

รำคำไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 35,900 32,900 32,900 29,900 - 

18-23 เมษำยน 2562 53,900 50,900 50,900 47,900 8,900 

รำคำไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 33,900 30,900 30,900 27,900 - 

26 เมษำยน -1 พฤษภำคม 
2562 

54,900 51,900 51,900 48,900 8,900 

รำคำไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 34,900 31,900 31,900 28,900 - 

รำคำเดก็ทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ต้องมีผูเ้ดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมีผูเ้ดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุป๊ หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม 

 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ราคานี้รวมภาษีน ้ามัน ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2561  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน ้ามนัขึน้ หากทาง

สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเที่ยวที่ระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการที่ระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้ าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 บริการน ้ าวนัละ 1 ขวด 
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 บริการ WIFI ฟรีบนรถ บสั 
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารที่สัง่เพิม่เติมจาก 
 รายการที่ทางบริษทัฯ จดัให้ เป็นตน้   
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้ าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วที่กลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ ามนัที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่เติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทัวร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูก่บั
ช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนที่เหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท าการ  

 
 
 

 
 
***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถอืว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงือ่นไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจ า   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้
ก  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และ
หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 
(ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่)  
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต  ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายที่สัมภาระน ้ าหนักเกิน 
(ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
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หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่า
จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั  ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็น
ปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา้
เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีที่สถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที่พ  านัก
อยูใ่นประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 
 

 
 


