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วนั โปรแกรมการเดินทาง 
อาหาร 

โรงแรม B L D 
วนัที� 1  กรุงเทพ     

วนัที� 2 
กรุงเทพ – นาโกย่า – พพิธิภณัฑ์ช่างตดีาบตาํรับเซก ิ–  

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ออนเซน 
   

HIDA PLAZA HOTEL, 
TAKAYAMA 

วนัที� 3 

ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – เมืองมตัสึโมโต้ –  

ปราสาทมตัสึโมโต้ – โกเทมบะ พรีเมี�ยม เอาท์เลต็ –    

ยามานาคาโกะ – ออนเซน 
   

SUN PLAZA HOTEL 
YAMANAKAKO 

วนัที� 4 
ยามานาคาโกะ – ขึ5นกระเช้าคาจคิาจ ิ– โอชิโนะ ฮักไก – โตเกยีว – 

ย่านชินจุก ุ    
SHINJUKU WASHINGTON 

HOTEL 

วนัที� 5 
โตเกยีว – ***อิสระชอ้ปปิ� งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื�อทวัร์
เสริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์เดินทางโดยรถไฟ (โตเกียวดิสนีย์
แลนดจ่์ายเพิ<ม ท่านละ 2,800 บาท) 

   
SHINJUKU WASHINGTON 

HOTEL 

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

TG 644 (00.05)    TG 644 (08.00) 

        BKKBKKBKKBKK                    NGONGONGONGO    
  กรุงเทพฯ        นาโกยา 

        BKKBKKBKKBKK                        NRTNRTNRTNRT    
   กรุงเทพฯ        นาริตะ 
 

TG 677 (21.55)   TG 677 (17.25) 

 

    3333    ––––    8, 8, 8, 8, 10101010    ––––    15 15 15 15 ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม 2562256225622562    



 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ  

21.00 น. คณะพร้อมกนัที<ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั5น 4 เค้าเตอร์ C สายการบินไทย พบ
เจา้หนา้ที<อาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสาร 
 

วนัที�สอง กรุงเทพ – นาโกย่า – พพิธิภณัฑ์ช่างตีดาบตํารับเซก ิ– หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ออนเซน 

 

 

 

 

 

 

00.05 น. นาํทา่นออกเดินทางสู่ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 644 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินจุบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศเทศญี�ปุ่ น นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ       

รับสัมภาระเรียบร้อย นาํท่านชม พิพิธภัณฑ์ช่างตีดาบตํารับเซก ิที<มีชื<อเสียงในการตีดาบแห่งหนึ<งของโลก 
ซึ< งในญี<ปุ่นมีวทิยาการการตีดาบญี<ปุ่นโบราณหลากหลาย และการตีดาบตาํรับเซกิเป็นหนึ<งในการตีดาบที<สืบ
ทอดกนัมานานกวา่ 700 ปียงัหลงเหลืออยูจ่นถึงปัจจุบนั และในปัจจุบนัยงัคงมีการผลิตดาบตามตาํรับเซกิ
เรื<อยมา ณ พิพิธภณัฑ์แห่งนี�  จะมีการจดัประเพณีการตีดาบตาํรับเซกิขึ�นในบางครั� ง และมีการจดัแสดงภาพ 
ขอ้มูลต่าง ๆ ที<เกี<ยวขอ้งกบัการตีดาบและเรื<องราวของดาบตาํรับเซกิ ใหท้า่นไดช้ม พิเศษ สวมชุดกิโมโน เพื<อ
เกบ็ภาพประทบัใจ 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บา้นที<ยงัคงอนุรักษบ์า้นสไตล์ญี<ปุ่นขนานแทด้ั�งเดิมและยงัไดรั้บ 

เลือกจากองคก์รยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในเดือนธนัวาคม 1995 บา้นในสไตล์ญี<ปุ่นขนานแท ้หรือที<เรียก
กนัว่า บ้านทรงกสัโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน
สามารถรองรับหิมะที<ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี และรูปร่างของหลงัคาเหมือนสองมือของ     
พระเจา้ จึงเรียกหมูบ่า้นสไตลก์สัโซ่ จากนั�นนาํทา่นเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

นําท่านเข้าที�พกั HIDA PLAZA HOTEL, TAKAYAMA หรือเทยีบเท่า 

http://www.hida-hotelplaza.co.jp/7 
 

 

 

 

 
 
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
---ให้ท่านไดผ้อ่นคลายแบบญี<ปุ่นแท้ๆ  โดยการแช่นํ� าแร่ร้อน หรือที<ชาวญี<ปุ่นเรียกกนัวา่ ออนเซน(ONSEN) 
เพื<อคลายความเมื<อยลา้ และการแช่ออนเซนยงัดีต่อสุขภาพ โดยทาํให้เลือดลมสูบฉีด ผิวพรรณสดใสมีนํ� ามี
นวล และช่วยใหร้ะบบการเผาผลาญดีขึ�น--- 
 

วนัที�สาม ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – โกเทมบะ พรีเมี�ยม เอาท์เลต็ –   

ยามานาคาโกะ – ออนเซน 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํทา่นชม ตลาดเช้าทาคายาม่า บรรยากาศการคา้ขายของที<นี<จะแตกต่างจากเมืองใหญ่ๆ ดว้ยความเป็นเมืองที<
ยงัคงความเป็นชนบทอยูม่ากทาํใหแ้ลดูเป็นกนัเองมากกวา่ แถมราคายงักนัเองกวา่ไปซื�อในห้างใหญ่ๆอยูม่าก
พอตวั ซึ< งที<นี<ก็เปิดเชา้กาํลงัดีเพราะเปิดทุกวนัตั�งแต่ 6:30-12:00 น. ยกเวน้ในช่วงฤดูหนาวที<เคา้จะเลื<อนเวลา
เปิดให้ชา้ลงซกันิดเป็น 7:00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ เพื<อนาํท่านชมความสง่างามของ ปราสาท
มัตสึโมโต้ ที<ถูกสร้างขึ�นในปี 1504 ซึ< งนบั  ไดว้า่เป็นปราสาทที<เก่าแก่ที<สุด และนอกจากนี�ก็ยงัเป็นปราสาท
ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาทที<มีความสวยงามที<สุดของญี<ปุ่น ที<สามารถรอดพน้การถูกทาํลายจากเพลิงของ
สงครามมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวัปราสาทมีผนงัที<ทาดว้ยสีดาํสนิททาํใหมี้ฉายาวา่ ปราสาทอกีาดํา   

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 



 

 

 

 

บ่าย           นาํทา่นเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี�ยม เอาท์เลต็ เป็นหนึ<งในเอาทเ์ล็ตที<มีชื<อเสียงและเป็นที<นิยมที<สุดแห่งหนึ<ง
ในญี<ปุ่น เพราะนอกจากที<นี<จะมีสินคา้แบรนด์ดงัระดบัโลกราคาถูกกวา่ 200 ร้านแลว้ รอบๆ บริเวณยงัโร
แมนติกและสวยงามเพราะตั�งอยูบ่นเชิงภูเขาไฟฟูจิ ระหวา่งทางเชื<อมไปสู่อุทยานแห่งชาติฮาโกเนะ โดยที<นี<
ถูกแบง่ออกเป็น 2 ส่วนและมีสะพานเชื<อมถึงกนั นั<นก็คือ West Zone ที<อยูด่า้นหนา้เอาทเ์ล็ต และ East Zone 
ที<อยู่ติดติดกบัอุทยานฮาโกเนะ และที<นี<ยงัมีสวนกุหลาบ และชิงช้าสวรรค์อีกด้วย นาํท่านเดินทางสู่ ยามา
นาคาโกะ 

นําท่านเข้าที�พกั ณ SUN PLAZA HOTEL YAMANAKAKO หรือเทยีบเท่า 
http://www.sunplaza-hotel.com/index.html 

 
 
 

  
 
 
 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
--- ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายแบบญี<ปุ่นแท้ๆ  โดยการแช่นํ� าแร่ร้อน หรือที<ชาวญี<ปุ่นเรียกกนัวา่ ออนเซ็น(ONSEN) 
เพื<อคลายความเมื<อยลา้ และการแช่ออนเซ็นยงัดีต่อสุขภาพ โดยทาํให้เลือดลมสูบฉีด ผิวพรรณสดใสมีนํ� ามี
นวล และช่วยใหร้ะบบการเผาผลาญดีขึ�น --- 
 

วนัที�สี�  ยามานาคาโกะ – ขึ5นกระเช้าคาจิคาจิ – โอชิโนะ ฮักไก – โตเกยีว – ย่านชินจุกุ 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่าน ขึ5นกระเช้าคาจิคาจิ ระยะทาง 400 เมตร เชื<อมต่อชายฝั<งตะวนัออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบั
ดาดฟ้าชมวิวใกลย้อดภูเขาเทนโจสูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดบันํ� าทะเลที<มีทศันียภาพอนังดงามของ
ทะเลสาบดา้นล่างรวมกบัภูเขาไฟฟูจิ นาํท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮักไก หรือบ่อนํ� าศกัดิl สิทธิl  เป็นบ่อนํ� าที<เกิด
จากการละลายของหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิ  แลว้ค่อยๆ ไหลซึมผา่นชั�นของลาวาที<เป็นรูฟรุนลงมาโดยใช้



 

 

 

 

เวลานานถึง 80 ปีจนเกิดเป็นบ่อนํ� าทั�งหมด 8 บ่อนี�  และหากวนัไหนอากาศดี ก็สามารถมองเห็นภาพสะทอ้น
ของภูเขาไฟฟูจิจากบอ่นํ�าที<นี<ได ้

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ. ภัตตาคาร  

บ่าย นาํทา่นเดินทางสู่ โตเกยีว เพื<อนาํทา่นชอ้ปปิ� งกนัที< ย่านชินจุก ุยา่นชอ้ปปิ� งที<มีชื<อเสียงที<สุดในกรุงโตเกียว ให้
ทา่นไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซื�อสินคา้นานาชนิด ร้านร้อนเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอรนิกส์ ซานริ
โอช็อป เสื� อผา้นาํสมยั กระเป๋า รองเทา้ไวรุ่นอยา่งโอนิสึกะ ไทเกอร์ รวมไปถึงเครื<องสําอางคุณภาพเยี<ยม
อยา่ง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ  

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  

นําท่านเข้าที�พกั ณ SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทยีบเท่า 
https://washington-hotels.jp/shinjuku/ 

 
 

 

 

 

 

 

วนัที�ห้า โตเกยีว – ***อสิระช้อปปิ5 งใจกลางเมืองโตเกยีว หรือซื5อทวัร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ 

(โตเกยีวดิสนีย์แลนด์จ่ายเพิ�ม ท่านละ 2,800 บาท) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั�นให้ท่านไดเ้ลือกอิสระช้อปปิ� ง หรือซื�อทวัร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด์ ไม่รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ 
(ราคาผูใ้หญ่จ่ายเพิ<ม 2,800 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกบัความอลงัการซึ< งเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่ง
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 เชิญท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ� งหรือสนุกสนานกนัอยา่งต่อเนื<องกบัเครื<องเล่นหลากหลาย
ชนิดในโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์

อสิระรับประทานอาหารกลางวนั และอาหารคํ�า ตามอธัยาศัย 
นําท่านเข้าที�พกั ณ SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทยีบเท่า 
https://washington-hotels.jp/shinjuku/ 



 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํทา่นเดินทางสู่ วัดอาซากุซ่า หรือวัดเซ็นโซจิวดัเก่าแก่ที<สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมท
อง  คาํศกัดิl สิทธิl ที<ใครมาขอพรกส็มความปรารถนาทุกประการ นอกจากนี�ยงัมีโคมแดงยกัษต์ั�งอยูบ่ริเวณ หนา้
ประตู  ทางเขา้และรูปปั� น 2 เทวบาลผูรั้กษาประตู คือ ฟูจิน เจา้แห่งสายลม และไรจิน เจา้แห่งอสุนีบาต อีก
ดว้ย จากนั�นนาํทา่นเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าออิอนมอลล์ หา้งสรรพสินคา้ที<นิยมในหมูน่กัทอ่งเที<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 

          อสิระรับประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย 

 ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 

17.25 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 677 

21.55 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ 
 

วันเดินทาง ผู้ใหญ ่
เด็กอายุต่ํากว่า 
12 ปี มีเตียง 

เด็กอายุต่ํากว่า 
12 ปี ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

3 – 8 ธันวาคม 62 59,900.- 59,900.- 47,900.- 8,900.- 

10 – 15 ธนัวาคม 62 59,900.- 59,900.- 47,900.- 8,900.- 
**ราคานี�รวมตั �วเครื�องบิน 

 

 
 
 
- การเดินทางในแต่ละครั� งตอ้งมีจาํนวนผูร่้วมเดินทางตั�งแต่ 15 ท่านขึ�นไป บริษทัขอสงวนสิทธิl ในการเลื<อน หรือ

ยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางตํ<ากวา่ 15 ทา่นโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั
ก่อนการเดินทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวนัเดินทางมีมาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์อาจจะแตกต่างกนั
เนื<องจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทั�งของไทยและประเทศญี<ปุ่น ราคาบตัรโดยสารเครื<องบินและโรงแรม
จะสูงกวา่ปกติ 

- เนื<องจากโรงแรมที<พกัในประเทศญี<ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก  (TWN)  ลูกคา้ที<ตอ้งการหอ้งพกัแบบเตียงเดียว
พกัคู ่(DBL) บางโรงแรมมีใหบ้ริการโดยไมต่อ้งเสียคา่ใชจ่้าย แต่บางโรงแรมตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ<มเติมและตอ้งทาํ
การรีเควสเขา้ไป (ติดต่อสอบถามเจา้หนา้ที<ก่อนการเดินทางทุกครั� ง) 

- เมื<อท่านเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ< งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละ
สิทธิl  ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการคืนไมว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น 

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

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื�อนไขให้ละเอยีดก่อนทาํการจองทวัร์และชําระค่ามัดจํา 



 

 

 

 

 
 

- ค่าบตัรโดยสารเครื<องบินไป – กลบั ชั�นประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั�น) สายการบิน และ เส้นทาง
ตามที<ระบุไวเ้ทา่นั�น 

- คา่ภาษีสนามบินและภาษีนํ� ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี<ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ<มใน
ภายหลงั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิl ในการเรียกเกบ็จากทา่นตามความเป็นจริง 

- คา่พาหนะรับ-ส่ง และคา่เขา้ชมสถานที<ทอ่งเที<ยวต่างๆตามรายการที<ระบุไวเ้ทา่นั�น 
- คา่โรงแรมที<พกัตามระบุในรายการหรือเทียบเทา่ หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ทา่นเทา่นั�น 
- 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 
- คา่นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํ�าหนกัเกินกวา่ที<สายการบินกาํหนดไว ้ 
- คา่ธรรมเนียมในการยื<นวซ่ีาสาํหรับคนต่างชาติ 
- คา่ธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิl ในการเรียกเกบ็จากทา่นตามความเป็นจริง 

 
 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการเลื<อนวนัเดินทาง

กลบัทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ่้ายส่วนต่างที<สายการบินเรียกเกบ็ และการจดัที<นั<งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็น
ผูก้าํหนด ซึ< งทางบริษทัฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

- และในกรณีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทัฯไดด้าํเนินการออกบตัรโดยสารไปแลว้นั�น ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั�น กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที<บริษทัฯวา่สามารถคืนค่าโดยสารได้
หรือไม ่

- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้งการเปลี<ยนระดบัชั�นที<นั<งจากชั�นประหยดัเป็นชั�นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล์ จะดาํเนินได้ภายหลงั หลงัจากออกบตัรโดยสารกรุ๊ปแล้วเท่านั�น โดยผูโ้ดยสารตอ้งดาํเนินการทุก
ขั�นตอนดว้ยตวัทา่นเอง 

- ในกรณีที<ออกบตัรโดยสารไปแลว้นั�น ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดแ้ละตอ้งการเปลี<ยนตวัผูเ้ดินทาง ในกรณีนี�ทาง
บริษทัฯจะทาํการตรวจสอบกบัทางสายการบินก่อนวา่สามารถเปลี<ยนชื<อผูโ้ดยสารทา่นอื<นแทนไดห้รือไม่ กรณีถา้

อตัรานี5รวม 

อตัรานี5ไม่รวม 

บัตรโดยสารเครื�องบิน 



 

 

 

 

สามารถเปลี<ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที<เกิดขึ�นจริงในการเปลี<ยนแปลงบตัรโดยสาร ลูกค้าจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ
คา่ใชจ่้ายเองทั�งหมด 

- ทางสายการบินไม่รับจองที<นั<ง (LONG LEG) ลูกคา้ที<ประสงคที์<นั<งนี�  ทางลูกคา้ตอ้งชี� แจงเหตุผลหนา้เคาน์เตอร์
เช็คอินดว้ยตวัทา่นเองในวนัเดินทางที<สนามบิน 

- ในบางรายการทวัร์ ที<ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื<น นํ� าหนกักระเป๋าอาจจะถูก
กาํหนดให้ตํ<าหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั� งนี� ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน ซึ< งผูเ้ดินทางสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัทา่นเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมลทุ์กครั� งที<กรอกรายละเอียดการจองทวัร์ที<ทางบริษทัฯส่งใหเ้พื<อประโยชน์ของตวัท่าน
เอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทั�งขาไปและขากลบัไวเ้พื<อตรวจสอบกรณีท่านไม่ไดรั้บไมลส์ะสม ท่านสามารถ
ใชห้างบตัรโดยสารเพื<อยนืยนักบัทางสายการบินได)้ 
 

 

1. ส่งใบจองทวัร์และชําระเงินมดัจาํภายใน 3 วนั นับจากวนัที<จอง เงินมดัจาํถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน       
เงินมดัจาํทา่นละ 10,000 บาท 

2. ชาํระคา่ทวัร์ส่วนที<เหลือทั�งหมดล่วงหนา้ 20วนั ก่อนเดินทาง 
3. หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนที<เหลือตามกาํหนดวนัดงักวา่ ทางบริษทั ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื<อนไข 

และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิl ในการคืนเงินมดัจาํตามเงื<อนไขการยกเลิก 
 
 

1. การเลื<อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางนั�น ต้องแจ้งทางบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร (แฟกซ์-เมล์)              
ในวนัทาํการคือ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ตั�งแต่เวลา 09.00-17.30 น.  

2. หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื<อนไขใดเงื<อนไขหนึ< ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได้โดยอยูใ่นช่วงตาม
กาํหนดเวลา ทางบริษทัฯจะดาํเนินการเปลี<ยนชื<อผูโ้ดยสารใหม่ และขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ<มในส่วนค่าเปลี<ยนชื<อบตัร
โดยสาร ทั�งนี�ตอ้งไมอ่ยูใ่นเงื<อนไขบตัรโดยสารที<ไมอ่นุญาตให้เปลี<ยนชื<อและไมอ่นุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

3. (ในกรณียื<นวีซ่า) หากท่านยกเลิกการเดินทางอนัเนื<องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ<งในคณะของท่าน ไม่ไดรั้บการ
พิจารณาวีซ่า ไม่วา่จะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม อนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ< งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพร้อมกนัทั�งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื<อนไขขั�นตน้ 

 
 
 
 
 

การชําระเงิน 

การเลื�อน /ยกเลกิ 



 

 

 

 

 
 
 

ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง เกบ็เงิน กรณเีลื�อน หรือ ยกเลิก การเดินทาง หมายเหตุ 
ทางบริษัทฯได้ทําการจองและชําระคา่ใช้จา่ย
ตา่งๆที�เกี�ยวข้องกบัรายการทอ่งเที�ยวตา่งๆไว้
ลว่งหน้า กบัทางสายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร 
และคา่เข้าชมสถานที�ตา่งๆ เมื�อทา่นตกลงชําระ
เงินให้กบัทางบริษัทฯแล้ว ถือวา่ทา่นยอมรับ
เงื�อนไขการเดินทางที�ระบไุว้ทั )งหมด 

 <   10 วนั เกบ็คา่ทวัร์ทั�งหมด 100% 
11-15 วนั               เกบ็คา่ทวัร์ 50% 
16-30 วนั               เกบ็คา่มดัจาํทั�งหมด 100% 
35-45 วนั               เกบ็คา่มดัจาํ 50% 
> 45 วนั               คืนเงินทั�งหมด 


