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- สดุฟินกบัรมิทะเลสาบคาวาคจูโิกะKAWAGUCHIKO TOMINOKO HOTEL  
- ชอ้ปป้ิงจใุจยา่นอเิคะบคุโุระ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL 
- พกัโรงแรมออนเซ็นชือ่ดงัในเมอืงนกิโก ้KINUGAWA PLAZA HOTEL 

 
 

GOAL JAPAN GRAND TOKYO NIKKO SAKURA 
6 วนั 3 คนื 

สายการบนิไทย BY TG 
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กาํหนดการเดินทาง   20 - 25 มีนาคม // 27 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 
 

 
 
 

 19.30 น.          กรุ๊ปทัวร์พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชัน้ 4 ประตทูางเข้าท่ี 2 แถว C เคาน์เตอรส์ายการบินไทย 
เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรบัดแูลด้านเอกสาร เชค็อินและสมัภาระในการเดินทาง  

 22.45 น.          เหิรฟ้าสู่ประเทศญ่ีปุ่ นโดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 682  
 

  
06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร 
น าเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตัง้อยู่ในจงัหวดัคะนะงะวะ ชื่อเสยีงในด้านน ้าพุ
รอ้นซึ่งเกดิจากความรอ้นของภูเขาไฟรวมทัง้ยงัมทีวิทศัน์ของภูเขาไฟฟูจทิี่สวยงาม น า
ท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผสักับ
ทศันียภาพทีส่วยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบเปรยีบดัง่สะทอ้นจากกระจกใสบาน
ใหญ่ น าท่า  

วนัท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า เช้า เท่ีย
ง 

เยน็ 

1 กรงุเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ  - - -  

2  สนามบินฮาเนดะ –  อทุยานแห่งชาติฮาโกเน่ –  ล่องเรอืทะเลสาบอาชิ  
– หบุเขาโอวาคดุานิ – แช่น้ําแร ่

- 

  

KAWAGUCHIKO 
TOMINOKO HOTEL หรอื
เทียบเท่า 

3 ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 – หลวงพ่อโตคามาครูะ –ชมซากรุะ –  ช้อปป้ิงชินจกุ ุ   - SUNSHINE CITY PRINCE 
HOTEL หรอืเทียบเท่า 

4 ศาลเจ้าโทโชค ุ– น้ําตกเคง่อน – ทะเลสาบชูเซน็จิ – สวนผลไม้ –  
ออนเซน็  

 

 

KINUGAWA PLAZA 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

5 เอโดะวนัเดอรแ์ลนด ์+แต่งตวัย้อนยุค หรอื ชุดกิโมโน ฟรี!! – 

 วดัอาซะกซุ่า  – โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ 

 -   

6 สนามบินฮาเนดะ – กรงุเทพ   
 

- -   

วนัที 1            กรงุเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ  - - - 

วนัที 2 สนามบินฮาเดนะ –  อทุยานแห่งชาติฮาโกเน่ –   
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  – หบุเขาโอวาคดุานิ – แช่น้ําแร่ 

- เท่ียง 
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เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เซท็หม้อไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางโดยรถโค้ชสู่ หบุเขาโอวาคุดานิ ทีย่งัครุกรุ่นด้วยควนัจากบ่อก ามะถนัเดอืดอยู่
ตลอดเวลา ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถนัซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมคีวามเชื่อว่า
หากไดท้านไขด่ าหนึ่งฟองจะสามารถท าใหอ้ายยุนืยาวขึน้อกีประมาณ 7 ปี  

    นําท่านสู่ท่ีพกั โรงแรม  KAWAGUCHIKO TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า  
คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
   (อ่ิมอร่อยกบัขาปยูกัษ์ แบบไม่อัน้)   
 
 
 
 
 
 
 

         นําท่านอาบน้ําแร่สปารีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่า“ออนเซน็”เพ่ือสุขภาพและ
ผิวพรรณท่ีดี 
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เช้า             รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  เดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟจิู ทีม่คีวามสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชีื่อเสยีง
เป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยงัถอืว่า
เป็นสญัลกัษณ์หน่ึงของประเทศญี่ปุ่น ทัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่า
เยอืนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นําท่านขึ้นสู่ชัน้ท่ี 5 ของภเูขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กบัสภาพ
อากาศ) 

 
เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  YOGAN ONSEN 
 
 
 
 
 
 

เมืองคามาคุระ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าไมท้ี่คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็นเมอืงที่
ตดิทะเล ซึ่งเป็นท าเลที่ถูกต้องตามหลกั ฮวงจุย้ น าท่านชม พระพุทธรูปไดบุทส ึหรอื 
พระอมติตาพุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจากส ารดิ เมื่อปี ค.ศ.
1795 ความสงูขององคพ์ระ 11.35 เมตร มนี ้าหนัก 122 ตนั ตัง้อยู่กลางลานโล่งแจง้ หนั
หน้าไปทางมหาสมุทรแปซฟิิก ซึ่งอดตีองค์พระได้ประดษิฐานอยู่ในวหิาร แต่เนื่องจาก
เกดิสนึามทิ าใหว้หิารไดพ้งัทลาย แต่องค์พระไมไ่ดร้บัความเสยีหายแต่อยา่งใด 
จากนัน้น าท่านชมซากรุะ ณ สวนสาธารณะ ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการชมซากุระ
และถ่ายรูปตามอัธยาศัย ดอกซากุระที่ถือเป็นดอกไม้ประจ าชาติที่จะ ผลิดอกเพียง
ช่วงเวลาสัน้ๆไม่เกนิ 2 อาทติย ์อกีทัง้ท่านจะไดเ้หน็บรรยากาศทีค่นญี่ปุ่นจะมาจบัจอง
พืน้ทีเ่พื่อชมซากุระ อย่างมคีวามสุข และฉลองกนัอย่างสนุกสนาน (สถานท่ีชมซากรุะ
จะจดัให้ตามความเหมาะสม) 
ย่านช้อปป้ิงชินจูกุให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมายและ 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณ
ผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า  แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น 
เครื่องส าอางยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และ
อื่นๆ 

 
 
 
 
 

วนัท่ี 3           ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 – หลวงพ่อโตคามาครูะ –ชมซากรุะ –  ช้อปป้ิงชิน
จกุ ุ

เช้า เท่ียง - 
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คํา่           รบัประทานอาหารคํา่ อิสระตามอธัยาศยั 
                                 นําท่านสู่ท่ีพกั โรงแรม  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL   หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 

             เช้า                  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ศาลเจ้าโทโชก(ุ Toshogu Shrine) เป็นวดัเก่าแก่ที่เป็นสญัญลกัษณ์ของเมอืงนิโก้ มี
ความส าคญักบัประวตัิศาสตร์ญี่ปุ่นเพราะเป็นสถานที่สุดท้ายที่ท่าน โชกุน Tokugawa 
Ieyasu อาศยัอยู ่ถูกสรา้งขึน้เพื่ออุทศิใหก้บัเทพแห่งแสงสว่าง ในตอนแรกนัน้บรเิวณศาล
เจา้แห่งน้ีถูกใช้เป็นสถานที่ส าหรบัฝ ัง่ศพ ต่อมาจงึก็มกีารสรา้งอาคารและขยายศาลเจ้า
เพิม่เตมิจนมขีนาดใหญ่อย่างทีเ่หน็ในปจัจุบนัอาคารต่างๆของศาลเจา้นัน้มกีารตกแต่งไว้
อยา่งสวยงาม และสรา้งอยูบ่นเขาซึง่เคยเป็นป่าทบึจงึท าใหม้บีรรยากาศที่่ผ่อนคลาย รอบ
ขา้งเตม็ไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ อาคารตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกั หนึ่งในนัน้จะเป็นรปูลงิปิดหู ปิด
ตา ปิดปาก ซึ่งมชีื่อเสยีงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยงัมกีารน าทองมาตกแต่งอาคารได้
อยา่งสวยงาม แต่เน้นความเรยีบงา่ยแบบสถาปตัยกรรมดัง้เดมิ 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น้ําตกเคง่อน  น ้าตกทีม่คีวามสูงถงึ 100 เมตร เป็นน ้าตกทีใ่หญ่ และยาวทีสุ่ดในญี่ปุ่น 
ซึง่ไหล   มาจากน ้าในทะเลสาบชูเซนจ ิซึง่ถอืว่าเป็นน ้าตกทีส่วยงามที่สุดในญี่ปุ่น สมัผสั
กบัสายน ้าที่เยน็ชื่นฉ ่ าใจ พรอ้มชมความงามในระยะใกล้ นําท่านชมทะเลสาบชูเซ็นจิ
ทะเลสาบที่มคีวามงดงาม และมชีื่อเสียงของเมอืงนิกโก้ ทะเลสาบแห่งนี้ เกิดจากการ
ระเบดิของภูเขาไฟ “นันไต” ท าใหล้าวาไหลมาปิดทางเขา้ออกของน ้าจากแม่น ้า “ไดวะ” 
ท าใหเ้กดิเป็นทะเลสาบขึน้ และยงัเป็นแหล่งน ้าส าคญัของน ้าตกเคกอนอกีดว้ย ใหท้่านชม
ทศันียภาพอนังดงาม 
จากนัน้น าท่านไปยงั สวนผลไม ้เพื่อใหท้่านไดล้ิม้รสผลไมจ้ากต้นเดด็กนัจากขัว้เลอืกกนิ
เลือกทานกนัตามอัธยาศัยให้เต็มที่กับการมาเยอืน (ผลไม้ที่ให้ท่านรบัประทานนัน้จะ
เป็นไปตามฤดกูาลของเมอืงแห่งนี้) 
นําท่านสู่ท่ีพกั โรงแรม  KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
 
 
 

วนัท่ี 4            ศาลเจ้าโทโชค ุ– น้ําตกเคง่อน – ทะเลสาบชูเซน็จิ –  
สวนผลไม้ – ออนเซน็  

เช้า เท่ียง เยน็ 
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         นําท่านอาบน้ําแร่สปารีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่า“ออนเซน็”เพ่ือสุขภาพและ

ผิวพรรณท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เช้า             รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

         น าท่านเดนิทางสู่ เอโดะวนัเดอรแ์ลนด์ หมู่บ้านจ าลองยุคสมยัเอโดะ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก
นิกโก้ ภายในจ าลองสถานที่ส าคญัๆในยุคสมยัเอโดะเอาไว ้ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้าน สะพาน 
รา้นอาหารต่างๆ สุดพเิศษ !!! บรกิารท่านแต่งตวัยอ้นยุคสไตล์ญี่ปุ่น เช่น นินจา ซามูไร 
หรอื ชุดกโิมโน เดนิเล่นตามอธัยาศยั 

 
เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาซากซุะ คนันอน หรอืวดัเซนโซจ ิวดัทีม่ชีีอ่เสยีงของเมอืง
 โตเกยีว มลีกัษณะโดดเด่นโดยมปีระตูทางเข้าชัน้นอกที่เรยีกว่า Kaminarimon (ประตู
เทพเจ้าสายฟ้า) กลางประตู มโีคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มรีูปแกะสลกัเทพเจ้า
สายฟ้าและเทพเจา้สายลมท าหน้าที่เป็นทวารบาล อยู่สองขา้งประตู จากประตูชัน้นอกสู่
ประตูหลกัดา้นในวดั  เป็นถนนความยาวประมาณ  200 เมตร  เรยีกว่า Nakamise สอง
ขา้งทางมรีา้นขายของพื้นเมอืงของญี่ปุ่น อาท ิชุดยูกะตะ พดั ดาบซามุไร ของเล่น แมว
กวกั เครื่องลาง ของที่ระลกึของญี่ปุ่นทุกชนิด ขนมญี่ปุ่น ไอศรมี และอกีมามาย และเมื่อ
ผ่านประตูหลกั Hozomon เขา้มากจ็ะถงึลานดา้นหน้า ตรงกลางลานจะมกีระถางธูปปกัอยู ่
ขา้งกระถางมทีีล่า้งมอืคลา้ยกบัว่าใหช้ าระร่างกายให ้บรสิุทธิ ์ก่อนไหวพ้ระ และเมื่อจุดธูป
แล้ว คนญี่ปุ่นมกัจะเอามอืกวกัควนัธูปเข้าหาตัว ด้วยเชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
สตปิญัญาด,ี เงนิทองไหลเขา้กระเป๋า จากนัน้กม็ุ่งหน้าสู่อารามหลกัที่โอ่อ่าและสงบเงยีบ 
ดา้นขา้งอารามเป็นเจดยี ์5 ชัน้ และศาลเจา้ซึ่งสรา้งขึน้โดย โชกุนโตกุกาว่า อเิอมทิซ ึใน
ศตวรรษที ่17 
น าท่านสู่ โอไดบะ แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่งของเมอืงโตเกยีวใหท้่านไดถ่้ายรปูชม
ววิทวิทศัน์อนัสวยงามของโตเกยีวเบย ์และสะพานเรนโบว ์สญัลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมอืง
โตเกยีว 

วนัท่ี 5  เอโดะวนัเดอรแ์ลนด ์เอโดะวนัเดอรแ์ลนด ์+แต่งตวัย้อนยคุ  
หรือ ชุดกิโมโน ฟรี!! – วดัอาซะกซุ่า  – โอไดบะ – 
 สนามบินฮาเนดะ  

เช้า เท่ียง เยน็ 
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คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ชาบสูไตลญ่ี์ปุ่ น 
 
 
 
 
 
 
   ถึงเวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ  

 

 
 

        00.20 น.          ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 661 
       04.50 น.            เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
 

อตัราค่าบริการ      

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 
1 ผู้ใหญ่ + 1 เดก็มี

เตียง 
เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว เพ่ิม 

มีนาคม 2562 53,900 50,900 50,900 47,900 8,900 

ราคาไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

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

ราคาเดก็ทารก อาย ุตํา่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมีผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึน้ไป*** 

หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุป๊ หรือเกบ็ค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติม 

วนัท่ี 6 สนามบินฮาเนดะ – กรงุเทพ      
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 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีนํา้มัน ณ. วนัที ่29 ส.ค. 2561  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีนํา้มันขึน้ หากทางสาย

การบินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนาํเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบนํ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 บริการนํ้าวนัละ 1 ขวด 
 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

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

 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่านํ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํ้าหนกัเกินกวา่สายการบินกาํหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตสาํหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
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เม่ือท่านทาํการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจาํค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บั
ช่วงเวลาท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัทาํการ  

 
 
 
 

 
 
***กรุณาพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ทาํการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจาํ   
 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 ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึง
ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และ
หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    สําหรับนํ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่าน
ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 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 นํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตํ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระนํ้าหนกัเกิน (ท่าน
ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่า
จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยู่เป็น
ปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมือง
หา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยู่
ในประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 
 


