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ก ำหนดกำรเดินทำง 17 – 22 เมษำยน 2562 

 

 

 19.30 น.          กรุป๊ทวัรพ์ร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมิู อำคำรผู้โดยสำรขำออก
ระหว่ำงประเทศ ชัน้ 4 แถว C เคำน์เตอรส์ำยกำรบินไทย 
เจ้ำหน้ำท่ีคอยให้กำรต้อนรบัดูแลด้ำนเอกสำร เช็คอินและสมัภำระใน
กำรเดินทำง  

 22.30 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญ่ีปุ่ นโดย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG640 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว 
อำหำร โรงแรม 

หรือเทียบเท่ำ เช้ำ เท่ียง เยน็ 
1 กรงุเทพฯ – สนำมบินนำริตะ  - - -  

2 สนำมบินนำริตะ – ภเูขำไฟฟจิู ชัน้ 5 – ชมทุ่งพ้ิงคม์อส –  
ออนเซน+ขำป ู 

-  

 

JIRAGON NOKATA 
HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

3 เมืองเก่ำคำวำโกเอะ –  สวนดอกไม้อำชิคำงะ ชมวิสทีเรีย –   
ออนเซน็  

   KINUGAWA ONSEN  
HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

4 ศำลเจ้ำโทโชค ุ– สวนฮิตำชิ ซีไซค ์ปำรค์ –  
พระพทุธรปูอชิุคไุดบุทสึ   

   SUNSHINE CITY 
PRINCE HOTEL หรือ
เทียบเท่ำ 

5 อิสระช้อปป้ิงเมืองโตเกียว หรือ ซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนีย ์
แลนด ์ไม่มรีถบริกำร เดินทำงโดยรถไฟ 

 
- - SUNSHINE CITY 

PRINCE HOTEL หรือ
เทียบเท่ำ 

6 วดัอำซะกซุ่ำ – อิออน – สนำมบินนำริตะ – กรงุเทพ  
 

 
- -  

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – สนำมบินนำริตะ - - - 
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06.20 น.  เดนิทางถงึ สนำมบินนำริตะ ประเทศญี่ปุ่น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืงและศุลกากร 
ภเูขำไฟฟูจิ ชัน้ 5 ภูเขาไฟทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นภูเขาไฟ
ที่ศักดิส์ ิทธิ ์และ สวยงามที่สุดในโลก ซึ่งนับว่า
 เป็นสญัลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น มีความสูงถึง 
3,776 เมตร (12,388 ฟุต) รอบ ๆ ภูเขาฟูจ ิเตม็ไป
ดว้ยธรรมชาตอินังดงาม และเป็นอุทยานแห่งชาติ
ฟูจฮิะโกะเนะอซุิ มทีะเลสาบ 5 แหง่ ไดแ้ก่  ยะมะ
นะกะโกะ คะวะงุจโิกะ โมโตสุโกะ โชจนิโกะ ไซโก ้และมอีอนเซนหลายแหง่น า
ทา่นสมัผสักบัความงามของภูเขาไฟฟูจชิัน้ 5 บนระดบัความสงูที ่2,500 เมตร 

   (ขึ้นอยู่กบัสภำพอำกำศหำกอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย น ำท่ำนชมวิวสวยงำม
ด้ำนล่ำงเพ่ือควำมปลอดภยัของทุกท่ำนเป็นส ำคญั)    

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
น าท่านชมทุ่งพ้ิงค์มอส หรือ ชิบะซำกุระ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) มีต้น
ก าเนิดมาจากทวปีอเมรกิาตะวนัออกเฉียง เหนือ ดอกไมช้นิดนี้มหีลายพนัธุ์ 
ทัง้สีชมพูและสขีาว ดอกจะบานที่พื้นดิน ญี่ปุ่นน ามาปลูกตามรัว้บ้าน หรือ
ตามที่ลาดเอียง ดุจดงัพรมผืนยกัษ์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบานและ
หน้าตาดคูลา้ยกบัดอกซากุระ 

 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  JIRAGON NOKATA HOTEL HOTEL หรือ
เทียบเท่ำ 

วนัท่ี 2 สนำมบินนำริตะ – ภเูขำไฟฟจิู ชัน้ 5 – ชมทุ่งพ้ิงคม์อส  
–ออนเซน+ขำป ู

- เท่ียง เย็
น 
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ค ำ่                 รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 (อ่ิมอร่อยกบัขำปยูกัษ์ แบบไม่อัน้)   
 น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพ่ือ
สขุภำพและผิวพรรณท่ีดี 

 

 
เช้ำ            รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ คำวำโกเอะ นับเป็น
ย่านที่มีเสน่ห์และมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆ 
โดยจะอยู่ทางทศิเหนือของสถานีรถไฟ Kawagoe 
ประมาณ 2 กิโลเมตร ถนนหลกัจะยาวประมาณ 
700 เมตร แตร่ะหว่างสองขา้งทางข องถนนเสน้นี้
จะม ีตรอกซอกซอย ที่สามารถเเดนิเที่ยวเข้าไป
ไดอ้กียาวๆกนัเลย ซึง่สิง่ทีท่ าใหย้่านเมอืงเก่าแหง่นี้ฮอตฮติในหมูน่กัทอ่งเทีย่ว
กต็รงทีท่ ัว่ทัง้ย่านเตม็ไปดว้ยบา้นเรอืนสไตล์สมยัเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้ง
ทาง ที ่บรเิวณนี้ยงัเคยมโีกดงัเก็บของอยูห่ลายแหง่ตัง้แตส่มยัก่อน จากการที่
พอ่คา้แม่คา้จงึร ่ารวยและมกีารสรา้งอาคารตา่งๆขึน้เรื่อยๆ บางอาคารก็มอีายุ
เก่าแก่และยงัคงความดัง้เดมิมาจนถงึปจัจุบนัก็ม ีท าให้ย่านน้ีมฉีายา Koedo 
Kawagoe หรอืแปลไดว้า่ ลติเติล้เอโดะ (Little Edo) อสิระใหท้า่นไดเ้ทีย่วชม 

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
สวนดอกไม้อำชิคำงะ ชมวิสทีเรีย เป็นหนึ่งในสวนดอกวสิทเีรยีที่สวยงาม
และอลงัการที่สุดของประเทศญี่ปุ่น บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 60 ไร่ ทีจ่ดัแบ่ง
ออกเป็นส่วนตา่งๆมากมายใหน้กัทอ่งเทีย่วไดช้ื่นชม โดยมไีฮไลทอ์ยู่ที ่อุโมงค์
ตน้วสิทเีรยียาวเกอืบ 100 เมตร 

 ซึง่จะบานในชว่งระหวา่งเดอืนเมษายน-เดอืนพฤษภาคมของทุกๆปี 
            

วนัท่ี 3 เมืองเก่ำคำวำโกเอะ –  สวนดอกไม้อำชิคำงะ ชมวิสทีเรีย –  
ออนเซน็ 

เช้ำ เท่ีย
ง 

เยน็ 
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น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  KINUGAWA ONSEN  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพ่ือ
สขุภำพและผิวพรรณท่ีดี 

 

          
    เช้ำ                 รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

ศำลเจ้ำโทโชกุ( Toshogu Shrine) เป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นสญัญลักษณ์ของ
เมอืงนิโก้ มคีวามส าคญักบัประวตัศิาสตร์ญี่ปุ่นเพราะเป็นสถานที่สุดท้ายที่
ท่าน โชกุน Tokugawa Ieyasu อาศัยอยู่  ถูก
สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพแห่งแสงสว่าง ใน
ตอนแรกนั ้นบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้ถูกใช้เป็น
สถานที่ส าหรับฝ ัง่ศพ ต่อมาจึงก็มีการสร้าง
อาคารและขยายศาลเจา้เพิม่เตมิจนมขีนาดใหญ่
อย่างที่เห็นในปจัจุบนัอาคารต่างๆของศาลเจ้า
นัน้มกีารตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม และสรา้งอยูบ่นเขาซึง่เคยเป็นป่าทบึจงึท าให้
มบีรรยากาศที่่ผอ่นคลาย รอบขา้งเตม็ไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ อาคารตกแตง่ดว้ยไม้
แกะสลกั หนึ่งในนัน้จะเป็นรูปลงิปิดหู ปิดตา ปิดปาก ซึ่ งมชีื่อเสยีงเป็นอย่าง
มาก นอกจากนี้ยงัมีการน าทองมาตกแต่งอาคารได้อย่างสวยงาม แต่เน้น
ความเรยีบงา่ยแบบสถาปตัยกรรมดัง้เดมิ 

วนัท่ี 4 ศำลเจ้ำโทโชค ุ– สวนฮิตำชิ ซีไซค ์ปำรค์ – พระพทุธรปูอชิุ
คไุดบทุสึ   

เช้ำ เท่ีย
ง 

เยน็ 
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     เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
น าทา่นชม สวนฮิตำชิ ซีไซค ์พำรค์ (Hitachi Seaside Park) ตัง้อยูใ่น เมอืง
ฮติาชนิากะ ในจงัหวดัอบิาราก ิเป็นสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่กว้าง 1 ,187.5 ไร่ ที่นี่ เป็น
สวรรคข์องคนรกัดอกไมเ้พราะเตม็ไปดว้ยไมด้อก
นานาชนิดที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันบานให้นัก
เทีย่วไดช้มตลอดทัง้ปี  
 ส ำหรบัช่วงกลำงเดือนเมษำยนจะเป็น ทุ่งดอกทิวลิป(Tulip) โดยจะบาน
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ต่อจากทุ่งดอกนาร์ซิสซัส มี
ดอกทวิลิปสีสนัสดใสมากกว่า 280,000 ต้น จาก 
220 สายพนัธุ ์
ส ำหรบัช่วงปลำยเดือนเมษำยน-กลำงเดือน
พฤษภำคม จะเป็น 
งานเทศกาล Nemophila Harmony ทัว่ทัง้เนินเขาจะกลายเป็นทอ้งทุ่งสฟ้ีา
อ่อนที่เต็มไปด้วยดอกนีโมฟีลำ (Nemophila) หรือ เบบี้บลูอำยส์ (Baby 
Blue Eyes) กวา่ 4 ลา้นตน้ อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศยั 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางเทีย่วชม พระพทุธรปูอชิุคไุดบทุสึ ไดร้บัการบนัทกึ
สถิติโลกจากกินเนสส์ ว่าเป็น “Tallest Buddha” 
พระพุทธรูปปางยนืทองสมัฤทธิท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด
ในโลก ซึง่ภายในพระพุทธรปูก็แบ่งออกเป็น 5 ชัน้ 
แต่ละชัน้เตม็ไปดว้ยบรรยากาศอนัน่าอศัจรรย ์ท า
ใหเ้กดิความเงยีบสงบและความผอ่นคลาย เมื่อขึน้
ลิฟต์โดยสารไปยงัจุดชมวิวบริเวณพระอุระที่มี
ความสงูถงึ 85 ม. ท่านจะเพลดิเพลนิไปกบัทวิทศัน์อนักวา้งใหญ่ ซึง่รบัชมได้
จากกระจกทัง้ 4 ดา้น ใตพ้ระบาทของพระพุทธรูปจะมสีวนกวา้งใหญ่ โดยมี
ดนิแดนสุขาวดเีป็นตน้แบบ มดีอกไมส้สีนัสดใสแบ่งบานตามฤดกูาล 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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 เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

อิสระเต็มวนัหรือ ซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนีย์แลนด ์เต็มวนั ไม่มีรถโค้ช
ตลอดวนั / เดินทำงโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทวัร)์ 
เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึง่เตม็ไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการ
ของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะ
ไดพ้บสมัผสักบัเครื่องเล่นในหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยูใ่น
อวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION 
บ้านผีสิง , ตื่น เต้นกับ  SPLASH MOUNTAIN, นั ง่ เ รือผจญภัยในป่ ากับ 
JUNGLE CRUISE, เ ที่ ย ว บ้ า นห มีพู ห์ , ต ะ ลุ ย อ ว ก า ศ ไ ป กั บ  BUZZ 
LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับ
การต์นูทีท่า่นชื่นชอบของ WALT DISDEY  
**ราคา ผูใ้หญ่ ทา่นละ 2,800 บาท  
**ราคา เดก็ 4-11 ปี ทา่นละ 2,300 บาท 
 
 
 

 
 
ส าหรบัท่านที่เลือกทีจ่ะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
การเดนิทางจากมคัคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดนิทาง หรอืช้อปป้ิงใน
ยา่นการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกยีวศูนยร์วมวยัรุน่แหล่งชอ้บป้ิงชื่อดงั  
ย่ำนฮำรำจูก ุท่านจะไดพ้บกบัการแต่งตวัทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตาม
สไตล์วยัรุน่ญี่ปุ่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้บป้ิงกบัรา้นคา้หลากหลายสองฝ ัง่ถนน
ทาเคชติะ และ โอโมเตะซนัโด  

วนัท่ี 5 อิสระช้อปป้ิงเมืองโตเกียว หรือ ซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียว 
ดิสนียแ์ลนด ์ ไม่มีรถบริกำร 

เช้ำ - - 
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ย่ำนชิบยู่ำ ยา่นวยัรุ่นชื่อดงัอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจ
กบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 
100 ร้านค้า และ “ตกึ 109” ตกึชื่อดงัที่เป็นสญัลกัษณ์ของย่านนัน้ * เพ่ือให้
ท่ำนได้สนุกสนำนอย่ำงเต็มท่ีจึงไม่มีบริกำรอำหำรกลำงวนัและอำหำร
ค ำ่ * 
 
 
 
 
 

 
 

น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

 เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัอำซำกซุะ คนันอน 
หรือ วัด เ ซนโซจิ  ว ัดที่มีชี่ อ เ สีย งข อ ง เ มือ ง
 โตเกียว มีลักษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเข้า
ชัน้นอกที่เรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้า
สายฟ้า) กลางประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่
แขวนอยู่ มรีูปแกะสลกัเทพเจา้สายฟ้าและเทพเจา้สายลมท าหน้าที่เป็นทวาร
บาล อยูส่องขา้งประต ูจากประตชูัน้นอกสูป่ระตหูลกัดา้นในวดั  เป็นถนนความ
ยาวประมาณ  200 เมตร  เรียกว่า Nakamise สองข้างทางมีร้านขายของ
พื้นเมืองของญี่ปุ่น อาทิ ชุดยูกะตะ พัด ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวัก 
เครื่องลาง ของทีร่ะลกึของญี่ปุ่นทุกชนิด ขนมญี่ปุ่น ไอศรมี และอกีมามาย และ
เมื่อผ่านประตูหลกั Hozomon เข้ามาก็จะถงึลานด้านหน้า ตรงกลางลานจะมี
กระถางธูปปกัอยู ่ขา้งกระถางมทีีล่า้งมอืคลา้ยกบัวา่ใหช้ าระรา่งกายให ้บรสิุทธิ ์

วนัท่ี 6 วดัอำซะกซุ่ำ – อิออน – สนำมบินนำริตะ – กรงุเทพ  เช้ำ - - 
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ก่อนไหว้พระ และเมื่อจุดธูปแล้ว คนญี่ปุ่นมกัจะเอามอืกวกัควนัธูปเขา้หาตวั 
ด้วยเชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงสตปิญัญาดี, เงินทองไหลเข้ากระเป๋า 
จากนัน้กม็ุ่งหน้าสูอ่ารามหลกัทีโ่อ่อ่าและสงบเงยีบ ดา้นขา้งอารามเป็นเจดยี ์5 
ชัน้ และศาลเจา้ซึง่สรา้งขึน้โดย โชกุนโตกุกาวา่ อเิอมทิซ ึในศตวรรษที ่17 

     เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
     ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงใน ห้ำงอิออน ศูนยร์วมแหง่สนิคา้ชัน้น า 
  นานาชนิด อาทิ นาฬิกา , กล้อง , กระ เป๋ า 

รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 
เยน” สนิค้าทมีีคุณภาพดจีากประเทศญี่ปุ่นแต่
ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านไดเ้พลนิเพลนิกบั
การ “เลอืกชม และซือ้” สนิคา้ตามอธัยาศยั 

     น าทา่นเดนิทางสูส่นำมบินนำริตะ 
   17.30 น.          ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบนิที ่TG677 
   22.30 น.            เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
   พรอ้มความประทบัใจ 
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อตัรำค่ำบริกำร      

วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ 
1 ผู้ใหญ่+1 เดก็มี

เตียง 
เดก็มีเตียง 

เดก็ไม่มี
เตียง 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

17-22 เมษำยน 2562 50,900 47,900 47,900 44,900 8,900 

รำคำไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

30,900 27,900 27,900 24,900 - 

รำคำเดก็ทำรก อำย ุต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหต ุ    กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ต้องมีผู้เดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึ้นไป*** 

หำกมีผู้เดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุป๊ หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำย
เพ่ิมเติม 

 

 
 
 
 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 
 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
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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 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่  หกัค่าใชจ่้าย 100% 
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*** 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  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่า
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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 
 

 
 
 


