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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 – หมู่บ้านอยิาชิโนซาโตะ –  

พพิธิภัณฑ์คาวากจูโิกะมวิสิคฟอร์เรส –                                      

โกเทมบะ พรีเมี�ยม เอาท์เลต็ – ยามานาคาโกะ – ออนเซ็น 
   

SUN PLAZA HOTEL 
YAMANAKAKO 

วันที� 4 
ยามานาคาโกะ – ภูเขาฟูจ ิ(ชั:น 5 ขึ:นอยู่กบัสภาพอากาศ) –  

โอชิโนะ ฮักไก – โตเกยีว – ย่านชินจุก ุ    
SHINJUKU WASHINGTON 

HOTEL 

วันที� 5 

โตเกยีว – ***อสิระช้อปปิ: งใจกลางเมืองโตเกยีว หรือซื:อทวัร์

เสริมโตเกยีวดสินีย์แลนด์ เดนิทางโดยรถไฟ (โตเกยีวดสินีย์แลนด์

จ่ายเพิ�ม ท่านละ 2,800 บาท) 
   

SHINJUKU WASHINGTON 
HOTEL 

วันที� 6 โตเกยีว – วดัอาซากซุ่า – ออิอน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ  
   

TG 622 (23.59)    TG 622 (07.30) 

        BKKBKKBKKBKK                        KIXKIXKIXKIX    
  กรุงเทพฯ        คันไซ 

        BKKBKKBKKBKK                        NRTNRTNRTNRT    
   กรุงเทพฯ        นาริตะ 
 

TG 677 (21.55)   TG 677 (17.25) 

 

    12121212    ----    17171717, , , , 26262626    ----    31 31 31 31 พฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกายน    62626262    

    00003333    ----    00008888, , , , 10101010    ----    15 15 15 15 ธันวาคมธันวาคมธันวาคมธันวาคม    62626262    



 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ – สนามบินคันไซ 

20.00 น. คณะพร้อมกนัที#ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั:น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย พบ
เจา้หนา้ที#อาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสาร 

23.59 น. นาํทา่นออกเดินทางสู่ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 622 
 

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

 

 

 

 

 

 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า ประเทศเทศญี�ปุ่ น นาํท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย 
นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองเกยีวโต เมืองหลวงในอดีตของประเทศญี#ปุ่น นาํท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือ เรียกวา่วดันํC า
ใส เพราะวา่มาจากภายในวดัมีนํC าศกัดิD สิทธิD จากแม่นํC า 3 สาย ซึ# งเกิดขึCนเองตามธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา 
เป็นมรดกโลกอนัเก่าแก่กวา่ 1500 ปี โดยสร้างขึCนในปี ค.ศ. 788  เพื#อถวายแด่พระโพธิสั ตวก์วนอิม 11 
พกัตร์ โดยมีทางเดินขึC นสู่วดัเรียกกันว่า “ถนนสายกานํC าชา” เนื#องจากในอดีตจะมีร้านขายถ้วยชา
เครื#องปัC นดินเผาเรียงรายตลอดสองขา้งทาง แมใ้นปัจจุบนัจะมีร้านขายของที#ระลึกต่างๆมากมายให้ท่านเลือก
ซืCอ นาํท่านเดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ หรือบางทีเราก็เรียกวา่วดัทอง เป็นวดัเก่าแก่ของเมืองเกียวโต มีตาํนาน
เกี#ยวกบัการ์ตูนเรื#องอิกคิวซัง ที#วดันีC  วดันีC เคยเป็นที#พาํนกัของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ  ผูที้#ชอบทายปุจฉา
วสิัชนา กบัอิกคิวซงัในการ์ตูน 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่านเขา้ชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจา้ชื#อดงั ที#นกัท่องเที#ยวที#มาเที#ยวเกียวโตทุกคนต่างเดินทางมาดู

โทริอิ หรือประตูศาลเจา้ที#  เรียงต่อทอดยาว จากตีนเขาไปถึงยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ประตูโทริที#เรียงรายกนั
เป็นอุโมงคสี์แดงนีC เป็นแหล่งดึงดูดนกัทอ่งเที#ยวไดเ้ป็นอยา่งดี จากนัCนนาํทา่นเดินทางสู่ เมืองฮามามัตสึ 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ที�พกั OKURA ACT CITY HAMAMATSU HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

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

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม เมืองฮามามัตสึ – หมู่บ้านอยิาชิโนซาโตะ – พพิธิภัณฑ์คาวากจิูโกะมิวสิคฟอร์เรส –                                      

โกเทมบะ พรีเมี�ยม เอาท์เลต็ – ยามานาคาโกะ – ออนเซ็น 

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํทา่นเดินทางสู่ หมู่บ้านอยิาชิโนซาโตะ ตัCงอยูใ่นพืCนที#ที#เคยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝั#งทิศตะวนัตก
ของทะเลสาบไซโกะซึ#งถูกพายไุตฝุ้่ นพดัถล่มในปี 1966 จนกระทัCงต่อมาอีก 40 ปีไดรั้บการบูรณะขึCนใหม่ให้
เป็นแบบดัCงเดิม และเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ให้ประชาชนไดเ้ขา้ชมศึกษาเรียนรู้เกี#ยวกบัวฒันธรรม ลอง
และซืCอสินคา้หตัถกรรมแบบดัCงเดิม  

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ. ภัตตาคาร  

บ่าย           นาํท่านชม พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส เป็นพิพิธภณัฑ์ที#จดัแสดงเครื#องดนตรีอตัโนมติั ซึ# งภายใน
ห้องโถงหลกัมีกล่องดนตรีโบราณที#เป็นเอกลกัษณ์ ออร์แกนขนาดใหญ่จากฝรั#งเศสในปี 1905 ที#จะบรรเลง
ดนตรีทุกๆ 30 นาที  และเครื#องดนตรีอตัโนมติัอื#นๆที#ส่วนใหญ่นาํเขา้จากประเทศในแถบยุโรป จากนัCนนาํ
ทา่นเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี�ยม เอาท์เลต็ เป็นหนึ#งในเอาทเ์ล็ตที#มีชื#อเสียงและเป็นที#นิยมที#สุดแห่งหนึ#งใน
ญี#ปุ่น เพราะนอกจากที#นี#จะมีสินคา้แบรนด์ดงัระดบัโลกราคาถูกกวา่ 200 ร้านแลว้ รอบๆ บริเวณยงัโรแมน
ติกและสวยงามเพราะตัCงอยูบ่นเชิงภูเขาไฟฟูจิ ระหวา่งทางเชื#อมไปสู่อุทยานแห่งชาติฮาโกเนะ โดยที#นี#ถูก
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนและมีสะพานเชื#อมถึงกนั นั#นก็คือ West Zone ที#อยูด่า้นหนา้เอาทเ์ล็ต และ East Zone ที#
อยูติ่ดติดกบัอุทยานฮาโกเนะ และที#นี#ยงัมีสวนกุหลาบ และชิงชา้สวรรคอี์กดว้ย  
นาํทา่นเดินทางสู่ ยามานาคาโกะ 



 

 

 

 

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

  
 
 
 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
--- ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายแบบญี#ปุ่นแท้ๆ  โดยการแช่นํC าแร่ร้อน หรือที#ชาวญี#ปุ่นเรียกกนัวา่ ออนเซ็น(ONSEN) 
เพื#อคลายความเมื#อยลา้ และการแช่ออนเซ็นยงัดีต่อสุขภาพ โดยทาํให้เลือดลมสูบฉีด ผิวพรรณสดใสมีนํC ามี
นวล และช่วยใหร้ะบบการเผาผลาญดีขึCน --- 
 

วนัที�สี�  ยามานาคาโกะ – ภูเขาฟูจิ (ชั:น 5 ขึ:นอยู่กบัสภาพอากาศ) – โอชิโนะ ฮักไก – โตเกยีว – ย่านชินจุก ุ

 

 

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาฟูจิ (ชั:น 5 ขึ:นอยู่กับสภาพอากาศ) สัญลกัษณ์ของประเทศญี#ปุ่น ชมความงาม ของ
ภูเขาไฟศกัดิD สิทธิD  และสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที#สวยที#สุดในโลกขนาดไม่มีลูกใดมา
เทียบเคียงไดแ้ละมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร นาํท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮักไก หรือบ่อนํC าศกัดิD สิทธิD  เป็น
บอ่นํCาที#เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิ  แลว้คอ่ยๆ ไหลซึมผา่นชัCนของลาวาที#เป็นรูฟรุนลงมา
โดยใชเ้วลานานถึง 80 ปีจนเกิดเป็นบ่อนํC าทัCงหมด 8 บ่อนีC  และหากวนัไหนอากาศดี ก็สามารถมองเห็นภาพ
สะทอ้นของภูเขาไฟฟูจิจากบอ่นํCาที#นี#ได ้

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ. ภัตตาคาร  

บ่าย นาํทา่นเดินทางสู่ โตเกยีว เพื#อนาํทา่นชอ้ปปิC งกนัที# ย่านชินจุก ุยา่นชอ้ปปิC งที#มีชื#อเสียงที#สุดในกรุงโตเกียว ให้
ทา่นไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซืCอสินคา้นานาชนิด ร้านร้อนเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอรนิกส์ ซานริ
โอช็อป เสืC 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 – ***อสิระช้อปปิ: งใจกลางเมืองโตเกยีว หรือซื:อทวัร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ 

(โตเกยีวดิสนีย์แลนด์จ่ายเพิ�ม ท่านละ 2,800 บาท) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัCนให้ท่านไดเ้ลือกอิสระช้อปปิC ง หรือซืCอทวัร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด์ 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 เชิญท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิC 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  คาํศกัดิD สิทธิD ที#ใครมาขอพรกส็มความปรารถนาทุกประการ นอกจากนีCยงัมีโคมแดงยกัษต์ัCงอยูบ่ริเวณ หนา้
ประตู  ทางเขา้และรูปปัC น 2 เทวบาลผูรั้กษาประตู คือ ฟูจิน เจา้แห่งสายลม และไรจิน เจา้แห่งอสุนีบาต อีก
ดว้ย 

          อสิระรับประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย 

 จากนัCนนาํท่านเดินทางสู่ 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 

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

21.55 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ผู้ใหญ ่
เด็กอายุต่ํา
กว่า 12 ปี มี

เตียง 

เด็กอายุต่ํากว่า 
12 ปี ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

12-17, 26-31 พฤศจิกายน 62 57,500.- 57,500.- 46,500.- 8,900.- 

3-8, 10-15 ธันวาคม 62 57,500.- 57,500.- 46,500.- 8,900.- 
**ราคานี�รวมตั �วเครื�องบิน 

 

 
 
- การเดินทางในแต่ละครัC งตอ้งมีจาํนวนผูร่้วมเดินทางตัCงแต่ 15 ท่านขึCนไป บริษทัขอสงวนสิทธิD ในการเลื#อน หรือ

ยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางตํ#ากวา่ 15 ทา่นโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั
ก่อนการเดินทาง 

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

- เนื#องจากโรงแรมที#พกัในประเทศญี#ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก  (TWN)  ลูกคา้ที#ตอ้งการหอ้งพกัแบบเตียงเดียว
พกัคู ่(DBL) บางโรงแรมมีใหบ้ริการโดยไมต่อ้งเสียคา่ใชจ่้าย แต่บางโรงแรมตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ#มเติมและตอ้งทาํ
การรีเควสเขา้ไป (ติดต่อสอบถามเจา้หนา้ที#ก่อนการเดินทางทุกครัC ง) 

- เมื#อท่านเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ# งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละ
สิทธิD  ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการคืนไมว่า่กรณีใดๆทัCงสิCน 

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

 
 
 

- ค่าบตัรโดยสารเครื#องบินไป – กลบั ชัCนประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัCน) สายการบิน และ เส้นทาง
ตามที#ระบุไวเ้ทา่นัCน 

- คา่ภาษีสนามบินและภาษีนํC ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี#ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ#มใน
ภายหลงั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิD ในการเรียกเกบ็จากทา่นตามความเป็นจริง 

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื�อนไขให้ละเอยีดก่อนทาํการจองทวัร์และชําระค่ามัดจํา 

อตัรานี:รวม 



 

 

 

 

- คา่พาหนะรับ-ส่ง และคา่เขา้ชมสถานที#ทอ่งเที#ยวต่างๆตามรายการที#ระบุไวเ้ทา่นัCน 
- คา่โรงแรมที#พกัตามระบุในรายการหรือเทียบเทา่ หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ทา่นเทา่นัCน 
- 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 
- คา่นํCาหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํCาหนกัเกินกวา่ที#สายการบินกาํหนดไว ้ 
- คา่ธรรมเนียมในการยื#นวซ่ีาสาํหรับคนต่างชาติ 
- คา่ธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิD ในการเรียกเกบ็จากทา่นตามความเป็นจริง 

 
 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการเลื#อนวนัเดินทาง

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

- และในกรณีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทัฯไดด้าํเนินการออกบตัรโดยสารไปแลว้นัCน ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัCน กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที#บริษทัฯวา่สามารถคืนค่าโดยสารได้
หรือไม ่

- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้งการเปลี#ยนระดบัชัCนที#นั#งจากชัCนประหยดัเป็นชัCนธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล์ จะดาํเนินได้ภายหลงั หลงัจากออกบตัรโดยสารกรุ๊ปแล้วเท่านัCน โดยผูโ้ดยสารตอ้งดาํเนินการทุก
ขัCนตอนดว้ยตวัทา่นเอง 

- ในกรณีที#ออกบตัรโดยสารไปแลว้นัCน ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดแ้ละตอ้งการเปลี#ยนตวัผูเ้ดินทาง ในกรณีนีCทาง
บริษทัฯจะทาํการตรวจสอบกบัทางสายการบินก่อนวา่สามารถเปลี#ยนชื#อผูโ้ดยสารทา่นอื#นแทนไดห้รือไม่ กรณีถา้
สามารถเปลี#ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที#เกิดขึCนจริงในการเปลี#ยนแปลงบตัรโดยสาร ลูกค้าจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ
คา่ใชจ่้ายเองทัCงหมด 

- ทางสายการบินไม่รับจองที#นั#ง (LONG LEG) ลูกคา้ที#ประสงคที์#นั#งนีC  ทางลูกคา้ตอ้งชีC แจงเหตุผลหนา้เคาน์เตอร์
เช็คอินดว้ยตวัทา่นเองในวนัเดินทางที#สนามบิน 

อตัรานี:ไม่รวม 

บัตรโดยสารเครื�องบิน 



 

 

 

 

- ในบางรายการทวัร์ ที#ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื#น นํC าหนกักระเป๋าอาจจะถูก
กาํหนดให้ตํ#าหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัC งนีC ขึCนอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน ซึ# งผูเ้ดินทางสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัทา่นเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมลทุ์กครัC งที#กรอกรายละเอียดการจองทวัร์ที#ทางบริษทัฯส่งใหเ้พื#อประโยชน์ของตวัท่าน
เอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัCงขาไปและขากลบัไวเ้พื#อตรวจสอบกรณีท่านไม่ไดรั้บไมลส์ะสม ท่านสามารถ
ใชห้างบตัรโดยสารเพื#อยนืยนักบัทางสายการบินได)้ 
 

 
1. ส่งใบจองทวัร์และชําระเงินมดัจาํภายใน 3 วนั นับจากวนัที#จอง เงินมดัจาํถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน       

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

และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิD ในการคืนเงินมดัจาํตามเงื#อนไขการยกเลิก 
 
 

1. การเลื#อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางนัCน ต้องแจ้งทางบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร (แฟกซ์-เมล์)              
ในวนัทาํการคือ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ ตัCงแต่เวลา 09.00-17.30 น.  

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

3. (ในกรณียื#นวีซ่า) หากท่านยกเลิกการเดินทางอนัเนื#องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ#งในคณะของท่าน ไม่ไดรั้บการ
พิจารณาวีซ่า ไม่วา่จะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม อนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ# งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพร้อมกนัทัCงหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื#อนไขขัCนตน้ 

 

 

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 เกบ็คา่ทวัร์ทัCงหมด 100% 
11-15 วนั               เกบ็คา่ทวัร์ 50% 
16-30 วนั               เกบ็คา่มดัจาํทัCงหมด 100% 
35-45 วนั               เกบ็คา่มดัจาํ 50% 
> 45 วนั               คืนเงินทัCงหมด 

การชําระเงิน 

การเลื�อน /ยกเลกิ 


