
 

 

 

 

 

        OSAKA OSAKA OSAKA OSAKA ––––    TOKYO LAVENDERTOKYO LAVENDERTOKYO LAVENDERTOKYO LAVENDER    6D 4N6D 4N6D 4N6D 4N     
         โอซากา – เกียวโต – ฟูจิ – โตเกียว  

 

 

 

 
 

 

 

 

    

    

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
อาหาร 

โรงแรม B L D 
วนัที� 1 กรุงเทพ – สนามบินคนัไซ    

วนัที� 2 
สนามบินคนัไซ – เมืองเกยีวโต – วดัคโิยมสึิ – วดัคนิคะคุจ ิ–  

ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ – เมืองฮามามตัสึ 
   

OKURA ACT CITY 
HAMAMATSU HOTEL 

วนัที� 3 
เมืองฮามามตัสึ – สวนนกและสวนพฤกษชาต ิ–  
หมู่บ้านอยิาชิโนซาโตะ – โกเทมบะ พรีเมี�ยม เอาท์เลต็ –      

ยามานาคาโกะ – ออนเซ็น 
   

SUN PLAZA HOTEL 
YAMANAKAKO 

วนัที� 4 
ยามานาคาโกะ – ภูเขาฟูจ ิ(ชั9น 5 ขึ9นอยู่กบัสภาพอากาศ) –  
โออชิิ ปาร์ค (ชมดอกลาเวนเดอร์) – โตเกยีว –  

นั�งรถไฟชินคนัเซ็น (โอดาวาระ – ชินจูก)ุ – ชินจูกชุ้อปปิ9 ง 
   

SHINJUKU WASHINGTON 
HOTEL 

วนัที� 5 

โตเกยีว – ***อสิระช้อปปิ9 งใจกลางเมืองโตเกยีว หรือซื9อทวัร์

เสริมโตเกยีวดสินีย์แลนด์ เดนิทางโดยรถไฟ (โตเกยีวดสินีย์แลนด์

จ่ายเพิ�ม ท่านละ 2,800 บาท) 
   

SHINJUKU WASHINGTON 
HOTEL 

วนัที� 6 โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ออิอน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ  
   

JL 728 (23.30)    JL 728 (06.50) 

        BKKBKKBKKBKK                        KIXKIXKIXKIX    
  กรุงเทพฯ        คันไซ 

        BKKBKKBKKBKK                        NRTNRTNRTNRT    
   กรุงเทพฯ        นาริตะ 
 

JL 707 (23.00)   JL 707 (18.05) 

 

    2 – 7, 9 – 14 กรกฎาคม 2562 



 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ – สนามบินคันไซ 

20.30 น. พร้อมกนัที ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั9น 4 เคาน์เตอร์  R สายการบินเจแปน แอร์ไลน์  
  พบเจา้หนา้ที อาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสาร 
23.30 น. นาํทา่นออกเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์          

เที�ยวบินที� JL 728 

 

วนัที�สอง สนามบินคันไซ – เมืองเกยีวโต – วดัคิโยมิสึ – วดัคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อนิาริ – เมืองฮามามัตสึ 

 

 

 

 

 

 

 

06.50 น. เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า ประเทศเทศญี�ปุ่ น นาํท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย 
นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองเกยีวโต เมืองหลวงในอดีตของประเทศญี ปุ่น  
นาํท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือ เรียกวา่วดันํF าใส เพราะว่ามาจากภายในวดัมีนํF าศกัดิG สิทธิG จากแม่นํF า 3 สาย ซึ ง
เกิดขึFนเองตามธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา เป็นมรดกโลกอนัเก่าแก่กวา่ 1500 ปี โดยสร้างขึFนในปี ค.ศ. 788  
เพื อถวายแด่พระโพธิสัตวก์วนอิม 11 พกัตร์ โดยมีทางเดินขึFนสู่วดัเรียกกนัวา่ “ถนนสายกานํF าชา” เนื องจาก
ในอดีตจะมีร้านขายถว้ยชาเครื องปัF นดินเผาเรียงรายตลอดสองขา้งทาง ในปัจจุบนัจะมีร้านขายของที ระลึก
ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซืFอ นาํท่านเดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ หรือ เรียกวา่ วดัทอง เป็นวดัเก่าแก่ของเมือง
เกียวโต โดยที วดัแห่งนีF มีตาํนานเกี ยวกบัการ์ตูนเรื องอิกคิวซังที  อีกทัFงเคยเป็นที พาํนกัของโชกุนอาชิคางะ   
โยชิมิซึ ผูที้ ชอบทายปุจฉาวสิัชนากบัอิกคิวซงัในการ์ตูน 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่านเขา้ชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจา้ชื อดงัที นกัท่องเที ยวที มาเที ยวเกียวโตทุกคนต่างเดินทางมาดู  

โทริอิ หรือประตูศาลเจา้ที เรียงต่อทอดยาวจากตีนเขาไปถึงยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ประตูโทริที เรียงรายกนั
เป็นอุโมงคสี์แดงนีF เป็นแหล่งดึงดูดนกัทอ่งเที ยวไดเ้ป็นอยา่งดี จากนัFนนาํทา่นเดินทางสู่ เมืองฮามามัตสึ 

 
คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
 
 
 



 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ที�พกั OKURA ACT CITY HAMAMATSU HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

https://www.act-okura.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม เมืองฮามามัตสึ – สวนนกและสวนพฤกษชาต ิ– หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – โกเทมบะ พรีเมี�ยม เอาท์เลต็ –     

ยามานาคาโกะ – ออนเซ็น 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ สวนนกและสวนพฤกษชาติ (KAKEGAWA KACHOEN) เชิญท่านดื มดํ าไปกบั
บรรยากาศอนัแสนโรแมนติกและตื นตาไปกบัความอลงัการของดอกไมน้านาชนิดที แข่งกนัเบ่งบานอวด
สีสันอนัแสนงดงาม ภายในอาคารแบ่งออกเป็นโซนต่างๆไม่วา่จะเป็นโซนดอกไม ้อาทิ ดอกโคมญี ปุ่นจาก 
700 สายพนัธ์ุทั วโลกที แข่งกนัอวดโฉมสายตานกัท่องเที ยว นอกจากนัFนยงัมีนกฮูก สายพนัธ์ุหายากทัFงจาก
ญี ปุ่นและทั วโลกใหส้ัมผสักนัอยา่งใกลชิ้ด  

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ. ภัตตาคาร  

บ่าย           นาํทา่นเดินทางสู่ หมู่บ้านอยิาชิโนซาโตะ ตัFงอยูใ่นพืFนที ที เคยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝั งทิศตะวนัตก
ของทะเลสาบไซโกะซึ งถูกพายไุตฝุ้่ นพดัถล่มในปี 1966 จนกระทัFงต่อมาอีก 40 ปีไดรั้บการบูรณะขึFนใหม่ให้
เป็นแบบดัFงเดิม และเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี ยวกบัวฒันธรรม 
จากนัFนนาํท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี�ยม เอาท์เลต็ เป็นหนึ งในเอาท์เล็ตที มีชื อเสียงและเป็นที นิยมที สุด
แห่งหนึ งในญี ปุ่น เพราะนอกจากที นี จะมีสินคา้แบรนดด์งัระดบัโลกราคาถูกกวา่ 200 ร้านแลว้ รอบๆ บริเวณ
ยงัโรแมนติกและสวยงามเพราะตัFงอยูบ่นเชิงภูเขาไฟฟูจิ ระหวา่งทางเชื อมไปสู่อุทยานแห่งชาติฮาโกเนะ  

 



 

 

 

 

โดยที นี ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนและมีสะพานเชื อมถึงกนั นั นก็คือ West Zone ที อยูด่า้นหนา้เอาท์เล็ต และ 
East Zone ที อยูติ่ดติดกบัอุทยานฮาโกเนะ และที นี ยงัมีสวนกุหลาบ และชิงชา้สวรรคอี์กดว้ย  
นาํทา่นเดินทางสู่ ยามานาคาโกะ 
นําท่านเดินทางสู่ที�พกั SUN PLAZA HOTEL YAMANAKAKO หรือระดับเทยีบเท่า 
http://www.sunplaza-hotel.com/index.html 
 
 
 

  
 
 
 

 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
---ให้ท่านไดผ้อ่นคลายแบบญี ปุ่นแท้ๆ  โดยการแช่นํF าแร่ร้อน หรือที ชาวญี ปุ่นเรียกกนัวา่ ออนเซน(ONSEN) 
เพื อคลายความเมื อยลา้ และการแช่ออนเซนยงัดีต่อสุขภาพ โดยทาํให้เลือดลมสูบฉีด ผิวพรรณสดใสมีนํF ามี
นวล และช่วยใหร้ะบบการเผาผลาญดีขึFน--- 
 

วนัที�สี�  ยามานาคาโกะ – ภูเขาฟูจิ (ชั9น 5 ขึ9นอยู่กบัสภาพอากาศ) – โออชิิ ปาร์ค (ชมดอกลาเวนเดอร์) – โตเกยีว –     
นั�งรถไฟชินคันเซ็น (โอดาวาระ – ชินจูก)ุ – ชินจูกชุ้อปปิ9 ง 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํทา่นเดินทางสู่ ภูเขาฟูจิ (ชั9น 5 ขึ9นอยู่กบัสภาพอากาศ) สัญลกัษณ์ของประเทศญี ปุ่น ชมความงามของภูเขา
ฟูจิ สวยงามจนไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นภูเขาไฟที สวยที สุดในโลกขนาดไมมี่ลูกใดมาเทียบเคียงไดแ้ละมีความ
สูงประมาณ 3,776 เมตร จากนัFนนาํท่านเดินทางสู่ โออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที สวยที สุด
อีกแห่งหนึ ง ตัFงอยูท่างเหนือริมฝั งทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวนัที อากาศดีสามารมองเห็นววิของภูเขาไฟฟูจิได้
อยา่งชดัเจน โดยตลอดปีสวนแห่งนีFจะมีการปลูกดอกไมห้มุนเวยีนกนัไป ช่วงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือน



 

 

 

 

กรกฎาคม จะเป็นช่วงที มีการจดังาน KAWAGUCHIKO HERB FESTIVAL ซึ งเต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร์ 
ในปีนีFจดัขึFนระหวา่งวนัที 14มิ.ย.-15ก.ค.62 ดอกลาเวนเดอร์จะส่งกลิ นหอมไปทั วทัFงสวน 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ. ภัตตาคาร  

บ่าย นาํทา่นเดินทางสู่สถานีรถไฟโอดาวาระเพื อ นั�งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหวักระสุนไดชื้ อวา่เป็นรถไฟที มี
ความเร็วสูงที สุดในโลก โดยมีความเร็วถึง 240 ก.ม. / ชั วโมง มุ่งหนา้สู่ สถานีรถไฟชินจูกุ จากนัFนนาํท่านสู่ 
ย่านชินจูกุ ยา่นช้อปปิF งที มีชื อของกรุงโตเกียว ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซืFอสินคา้นานาชนิด ร้าน
ร้อยเยน แบรนดเ์นม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสืFอผา้นาํสมยั กระเป๋า รองเทา้วยัรุ่นอยา่งโอนิทสึ
กะ ไทเกอร์ รวมไปถึงเครื องสาํอางสุดฮอทอยา่ง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่ที�พกั SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
https://washington-hotels.jp/shinjuku/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

วนัที�ห้า โตเกยีว – ***อสิระช้อปปิ9 งใจกลางเมืองโตเกยีว หรือซื9อทวัร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ 

(โตเกยีวดิสนีย์แลนด์จ่ายเพิ�ม ท่านละ 2,800 บาท) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัFนใหท้า่นไดเ้ลือกอิสระชอ้ปปิF ง หรือซืFอทวัร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคา

ผูใ้หญ่จ่ายเพิ ม 2,800 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกบัความอลงัการซึ งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่ง
ตาํนานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดส้ัมผสั
กบัเครื องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUNTAIN, 
ระทึกขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผีสิง, ตื นเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นั งเรือผจญภยัในป่า
กบั JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 
BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนที ท่านชื นชอบ รับประทานอาหารกลางวนัอิสระ
ตามอธัยาศยั เชิญท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิF งหรือสนุกสนานกนัอยา่งต่อเนื องกบัเครื องเล่นหลากหลาย
ชนิดในโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์

อสิระรับประทานอาหารกลางวนั และอาหารคํ�า ตามอธัยาศัย 



 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ที�พกั SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
https://washington-hotels.jp/shinjuku/ 

 

วนัที�หก โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ออิอน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ หรือวัดเซ็นโซจิ วดัเก่าแก่ที สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจา้แม่กวนอิม 
ทองคาํศกัดิG สิทธิG  ที ใครมาขอพรก็สมความปรารถนาทุกประการ นอกจากนีF ยงัมีโคมแดงยกัษ์ตัFงอยูบ่ริเวณ 

หนา้ประตูทางเขา้และรูปปัF น 2 เทวบาลผูรั้กษาประตู คือฟูจิน เจา้แห่งสายลม และไรจิน เจา้แห่งอสุนีบาต  
อสิระรับประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย 

จากนัFนนาํท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าอิออนมอลล์ ห้างสรรพสินคา้ที นิยมในหมู่นักท่องเที ยว ภายใน
ตกแต่งในรูปแบบที ทนัสมยัสไตล์ญี ปุ่น มีร้านคา้ที หลากหลายมากกวา่ 150 ร้าน เช่น MUJI, ร้าน 100 เยน, 
SARIO  STORE, CAPCOM GAMES ARCADE และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึ งบางร้านไม่ตอ้ง
เสียภาษีสินคา้สาํหรับนกัทอ่งเที ยวชาติ 

                    ได้เวลาอนัสมควร  นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 

 

18.05 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที�ยวบินที� JL 707 

23.00 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

******************************************************************************* 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ผู้ใหญ ่
เด็กอายุต่ํากว่า 
12 ปี มีเตียง 

เด็กอายุต่ํากว่า 
12 ปี ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

2 – 7, 9 – 14 กรกฎาคม 62 48,900.- 48,900.- 39,900.- 7,300.- 
                         **ราคานี�รวมตั �วเครื�องบิน 

 

 

 
 
- การเดินทางในแต่ละครัF งตอ้งมีจาํนวนผูร่้วมเดินทางตัFงแต่ 15 ท่านขึFนไป บริษทัขอสงวนสิทธิG ในการเลื อน หรือ

ยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางตํ ากวา่ 15 ทา่นโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั
ก่อนการเดินทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวนัเดินทางมีมาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์อาจจะแตกต่างกนั
เนื องจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัFงของไทยและประเทศญี ปุ่น ราคาบตัรโดยสารเครื องบินและโรงแรม
จะสูงกวา่ปกติ 

- เนื องจากโรงแรมที พกัในประเทศญี ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก  (TWN)  ลูกคา้ที ตอ้งการห้องพกัแบบเตียงเดียว
พกัคู ่(DBL) บางโรงแรมมีใหบ้ริการโดยไมต่อ้งเสียคา่ใชจ่้าย แต่บางโรงแรมตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ มเติมและตอ้งทาํ
การรีเควสเขา้ไป (ติดต่อสอบถามเจา้หนา้ที ก่อนการเดินทางทุกครัF ง) 

- เมื อท่านเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละ
สิทธิG  ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการคืนไมว่า่กรณีใดๆทัFงสิFน 

- บริษทัฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได้
เนื องจากผูเ้ดินทางอาจมีสิ งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง, ภยัธรรมชาติ, การประทว้ง, การก่อจลาจล, 
ความล่าชา้การเลื อนหรือยกเลิกเที ยวบิน และอุบติัเหตุที เกิดจากความประมาทของนกัทอ่งเที ยวเอง 

 
 
 

- ค่าบตัรโดยสารเครื องบินไป – กลบั ชัFนประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัFน) สายการบิน และ เส้นทาง
ตามที ระบุไวเ้ทา่นัFน 

- คา่ภาษีสนามบินและภาษีนํF ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ มใน
ภายหลงั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิG ในการเรียกเกบ็จากทา่นตามความเป็นจริง 

- คา่พาหนะรับ-ส่ง และคา่เขา้ชมสถานที ทอ่งเที ยวต่างๆตามรายการที ระบุไวเ้ทา่นัFน 
- คา่โรงแรมที พกัตามระบุในรายการหรือเทียบเทา่ หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ทา่นเทา่นัFน 

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื�อนไขให้ละเอยีดก่อนทาํการจองทวัร์และชําระค่ามัดจํา 

อตัรานี9รวม 



 

 

 

 

- คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ของ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั 
- หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที ยวคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทางไปกลบัพร้อมลูกคา้ 1 ทา่น 
- สมนาคุณทุกทา่นดว้ยกระเป๋า ทา่นละ 1 ใบ 

 

 
- คา่ทาํหนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื องดื ม และอาหารที สั งเพิ มเติม

นอกเหนือจากที บริษทัฯจดัให ้เป็นตน้ 
- คา่นํFาหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํFาหนกัเกินกวา่ที สายการบินกาํหนดไว ้ 
- คา่ธรรมเนียมในการยื นวซ่ีาสาํหรับคนต่างชาติ 
- คา่ธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิG ในการเรียกเกบ็จากทา่นตามความเป็นจริง 

 
 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการเลื อนวนัเดินทาง

กลบัทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ่้ายส่วนต่างที สายการบินเรียกเกบ็ และการจดัที นั งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็น
ผูก้าํหนด ซึ งทางบริษทัฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

- และในกรณีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทัฯไดด้าํเนินการออกบตัรโดยสารไปแลว้นัFน ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัFน กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที บริษทัฯวา่สามารถคืนค่าโดยสารได้
หรือไม ่

- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้งการเปลี ยนระดบัชัFนที นั งจากชัFนประหยดัเป็นชัFนธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล์ จะดาํเนินได้ภายหลงั หลงัจากออกบตัรโดยสารกรุ๊ปแล้วเท่านัFน โดยผูโ้ดยสารตอ้งดาํเนินการทุก
ขัFนตอนดว้ยตวัทา่นเอง 

- ในกรณีที ออกบตัรโดยสารไปแลว้นัFน ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดแ้ละตอ้งการเปลี ยนตวัผูเ้ดินทาง ในกรณีนีFทาง
บริษทัฯจะทาํการตรวจสอบกบัทางสายการบินก่อนวา่สามารถเปลี ยนชื อผูโ้ดยสารทา่นอื นแทนไดห้รือไม่ กรณีถา้
สามารถเปลี ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที เกิดขึFนจริงในการเปลี ยนแปลงบตัรโดยสาร ลูกค้าจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ
คา่ใชจ่้ายเองทัFงหมด 

- ทางสายการบินไม่รับจองที นั ง (LONG LEG) ลูกคา้ที ประสงคที์ นั งนีF  ทางลูกคา้ตอ้งชีF แจงเหตุผลหนา้เคาน์เตอร์
เช็คอินดว้ยตวัทา่นเองในวนัเดินทางที สนามบิน 

- ในบางรายการทวัร์ ที ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื น นํF าหนกักระเป๋าอาจจะถูก
กาํหนดให้ตํ าหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัF งนีF ขึFนอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน ซึ งผูเ้ดินทางสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัทา่นเอง 

อตัรานี9ไม่รวม 

บัตรโดยสารเครื�องบิน 



 

 

 

 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมลทุ์กครัF งที กรอกรายละเอียดการจองทวัร์ที ทางบริษทัฯส่งใหเ้พื อประโยชน์ของตวัท่าน
เอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัFงขาไปและขากลบัไวเ้พื อตรวจสอบกรณีท่านไม่ไดรั้บไมลส์ะสม ท่านสามารถ
ใชห้างบตัรโดยสารเพื อยนืยนักบัทางสายการบินได)้ 
 

 
1. ส่งใบจองทวัร์และชําระเงินมดัจาํภายใน 3 วนั นับจากวนัที จอง เงินมดัจาํถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน       

เงินมดัจาํทา่นละ 10,000 บาท 
2. ชาํระคา่ทวัร์ส่วนที เหลือทัFงหมดล่วงหนา้ 20วนั ก่อนเดินทาง 
3. หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนที เหลือตามกาํหนดวนัดงักวา่ ทางบริษทั ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื อนไข 

และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิG ในการคืนเงินมดัจาํตามเงื อนไขการยกเลิก 
 
 

1. การเลื อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางนัFน ต้องแจ้งทางบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร (แฟกซ์-เมล์)              
ในวนัทาํการคือ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ตัFงแต่เวลา 09.00-17.30 น.  

2. หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื อนไขใดเงื อนไขหนึ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได้โดยอยูใ่นช่วงตาม
กาํหนดเวลา ทางบริษทัฯจะดาํเนินการเปลี ยนชื อผูโ้ดยสารใหม่ และขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ มในส่วนค่าเปลี ยนชื อบตัร
โดยสาร ทัFงนีFตอ้งไมอ่ยูใ่นเงื อนไขบตัรโดยสารที ไมอ่นุญาตให้เปลี ยนชื อและไมอ่นุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

3. (ในกรณียื นวีซ่า) หากท่านยกเลิกการเดินทางอนัเนื องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ งในคณะของท่าน ไม่ไดรั้บการ
พิจารณาวีซ่า ไม่วา่จะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม อนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพร้อมกนัทัFงหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื อนไขขัFนตน้ 

 

 
 

 

 

ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง เกบ็เงิน กรณเีลื�อน หรือ ยกเลิก การเดินทาง หมายเหตุ 
ทางบริษทัฯไดท้าํการจองและชาํระคา่ใชจ่้าย
ตา่งๆที เกี ยวขอ้งกบัรายการท่องเที ยวตา่งๆไว้
ล่วงหนา้ กบัทางสายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร 
และคา่เขา้ชมสถานที ตา่งๆ เมื อท่านตกลงชาํระ
เงินใหก้บัทางบริษทัฯแลว้ ถือวา่ท่านยอมรับ
เงื อนไขการเดินทางที ระบุไวท้ัFงหมด 

 <   10 วนั เกบ็คา่ทวัร์ทัFงหมด 100% 
11-15 วนั               เกบ็คา่ทวัร์ 50% 
16-30 วนั               เกบ็คา่มดัจาํทัFงหมด 100% 
35-45 วนั               เกบ็คา่มดัจาํ 50% 
> 45 วนั               คืนเงินทัFงหมด 

การชําระเงิน 

การเลื�อน /ยกเลกิ 


