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วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบินนาริตะ 
20.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร 
และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองนาริตะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 642 
 
วนัท่ีสอง สนามบินนาริตะ – พระพทุธรปู อชิุค ุไดบุทสึ (ลิฟท)์ – โตเกียว –  
  ช้อปป้ิงชินจกู ุ– ยามานาคาโกะ – ออนเซน็  
08.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืง

และผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนัน้น าท่าน
สกัการะ พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ รูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ท าจาก
ทองบรอนซ์ มคีวามสูง 120 เมตร (390 ฟุต) ต้องใช้เวลาในการสร้างถึง 10 ปี สร้าง
เสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ. 1993 รูปปั้นขนาดใหญ่นี้มีความสูงมากกว่าอนุสาวรีย์เทพี
เสรภีาพในนิวยอร์ก (40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรค์กระจายออกไปด้วยเท้าของ
พระพุทธเจา้ มดีอกไมบ้านตลอดทัง้สีฤ่ดกูาล โดยน าท่านขึน้ลฟิท์ขึน้ไปชมไดถ้งึหน้าอก
ของพระพุทธรปูทีค่วามสงูประมาณ 85 เมตร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโตเกียว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านชินจกู ุย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อของกรุงโตเกยีว ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั

การเลอืกซื้อสนิค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ ซานริ
โอช็อป เสื้อผ้าน าสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์  รวมไปถึง
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เครื่องส าอางคย์อดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ ไดเ้วลาสมควร
น าท่านเดนิทางสู ่ยามานาคาโกะ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Fujimatsuzono Hotel หรือเทียบเท่า 
http://fujimatsuzono.com/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์ 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ  ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลอืดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 
วนัท่ีสาม ยามานาคาโกะ – เจดียช์ูเรโตะ – ชมซากรุะบริเวณทะเลสาบคาวากจิุโกะ  
  ** ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ** – ปราสาทมตัสึโมโต้ (ด้านใน) – โอมาจิ –  

ออนเซน็ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เจดียช์ูเรโตะ เป็นเจดยีห์า้ชัน้บนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็เมอืงฟูจิ
โยชดิะและภูเขาไฟฟูจใินระยะไกลได้อย่างชดัเจนและงดงาม เจดยี์นี้ตัง้อยู่บนศาลเจ้า  
อาราคุระเซนเกน ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสนัติภาพปีค.ศ. 1963 ซึ่งจากตวัอาคาร
หลกัของศาลเจา้ตอ้งขึน้บนัไดไปเกอืบ 400 ขัน้  

 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้เดินทางสู่ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ชมซากรุะบริเวณทะเลสาบคาวากุจิโกะ 
(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สมัผสักับความยิ่งใหญ่ของภูเขาฟูจิ และความงดงามของ
ซากุระไปกับงานเทศกาลชมซากุระที่จะจดัขึ้นที่บริเวณทะเลสาบคาวากุจิโกะ เป็น
ประจ าทุกปี โดยมีชื่องานว่า “Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival” บริเวณ
ทางตอนเหนือของทะเลสาบคาวากุจโิกะ ใกล้กบัทางเดนิแถบ Enkei Hall โดยภายใน
งานจะได้ชมซากุระที่เบ่งบานกนัอย่างสวยงามกบัทิวทศัน์ของทะเลสาบคาวากุจิโกะ 
และมภีูเขาฟุจอิยู่เบือ้งหลงั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

http://fujimatsuzono.com/
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บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมตัสึโมโต้ ชมความยิง่ใหญ่
ของ ปราสาทมตัสึโมโต้ (ดา้นใน) ซึ่งเป็นจุดแวะชม
ทีส่ าคญัของเมอืงและเป็น 1 ใน 3 ปราสาททีม่คีวาม
สวยงามที่สุดของญี่ปุ่ น ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1504 
ระหว่างช่วงโกลาหลของสงครามกลางเมอืง โดยก าแพงหนิและคูน ้ารอบปราสาทยงัคง
สภาพเดมิเหมอืนในอดตี เป็นปราสาทดัง้เดมิทีส่ามารถรอดพ้นจากการถูกท าลายด้วย
เพลงิสงครามมาไดจ้นถงึปัจจุบนั บางครัง้ปราสาทหลงันี้กถ็ูกเรยีกว่า ปราสาทอกีา หรอื
ปราสาทด า เพราะด้านนอกของปราสาทไดใ้ช้สดี าเป็นสหีลกัในการก่อสร้างนัน่เอง ได้
เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่เมืองโอมาจิ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Tateyama Prince Hotel หรือเทียบเท่า 
http://www.tateyamaprince.co.jp/ 

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** บุฟเฟ่ต ์
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ  ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลอืดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 
วนัท่ีส่ี โอมาจิ – เส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า คุโรเบะ (เขื่อนคุโรเบะ – 

กระเช้าทาเตยาม่า – ก าแพงหิมะ) – โทยาม่า 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสมัผสัใกล้ชดิกบัความมหศัจรรย์ของธรรมชาตกิบั เส้นทางสายอลัไพน์ทาเต
ยาม่า - คุโรเบะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ เป็น

เสน้ทางธรรมชาตทิี่ตัง้อยู่ระหว่างรอยต่อของจงัหวดั
โทยามะและจังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่ น พาด
ผ่านวิวทิวทัศน์ที่สลับซับซ้อนของเทือกเขาแอลป์ 
หรือที่หลายๆ คนนิยมเรียกกันติดปากว่า  เจแปน

http://www.tateyamaprince.co.jp/
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แอลป์ น าท่านเดนิทางสู่ สถานีโอกิซาว่า เพื่อโดยสารพาหนะของอุทยาน นัง่รถบสั
รางไฟฟ้าลอดอโุมงอโุมงคค์นัเดน็ (สถานีโองซิาวะ - เขือ่นคุโรเบะ) น าท่านชม เขื่อน
คุโรเบะ ที่มคีวามสูง 1,500 เมตรจากระดบัน ้าทะเล,ความสูงตวัเขื่อน 186 เมตร เป็น
เขื่อนคอนกรตีแบบโคง้(Arch dam) ทีสู่งทีสุ่ดในญี่ปุ่ น จากนัน้น าท่านนัง่ เคเบิลคารใ์ต้
ดิน จากสถานี ทะเลสาบคุโระบะ – สถานีทีร่าบสูงคุโรเบะไดระเพื่อ นัง่กระเช้าไฟฟ้า
ท า เ ต ย า ม ะ  ( ที่ ร า บ คุ โ ร เ บ ะ ไ ด ร ะ - ส ถ า นี ไ ด กั น โ บ ะ )  
นัง่กระเช้าข้ามหุบเขา เป็นระยะทาง 1,700 เมตร เส้นทางนี้จะได้ชมวิวธรรมชาติ
สวยๆ พรอ้มกบัความตื่นเตน้นิดๆ ของการขึน้กระเชา้ เพราะเป็นกระเชา้ทีเ่ป็นลวดสลงิ
ต้นทางถึงปลายทาง โดยไม่มีเสาค ้ าหรือคัน่กลาง จนได้ฉายาว่า  กระเช้าพา
โนราม่า จากนัน้น าท่านนัง่ รถบสัไฟฟ้า (รถราง) ลอดอโุมงค ์(สถานีไดกนัโบะ – มโูร
โด) ดว้ยระดบัความสูง 2450 เมตร รถบสันี้จะวิง่ลอดในอุโมงคท์ีเ่ยน็จบัขัว้หวัใจของเขา
ทาเตยามะ (ความสูง 3015 เมตร) โดยใชพ้ลงักระแสไฟฟ้าเป็นแรงขบัเคลื่อนดงันัน้จงึ
ปราศจากควนัและปลอดมลภาวะ น าท่านเคเบลิคารท์าเตยามะ (สถานี ทาเตยามะ – ที่
ราบบโิจไดระ) 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่ านชม ก าแพงหิมะ ยุ คิโนะโอทานิ (Yuki-no-Otani Snow Wall)  ตัง้แต่

กลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนมิถนุายน นักท่องเทีย่วจะสามารถเดนิเล่นระหว่าง
กองหิมะที่ทับถมกันสูงจนกลายเป็นก าแพงสองฝัง่ซึ่งมีความสูงเกือบ 20 เมตรได้  

จากนัน้น าท่านนัง่ Highland Bus (มโูรโด 
– ที่ราบบิโจไดระ) คุณจะต้องประทบัใจ
และหลงใหลในทัศนียภาพจากการ
เดินทางต่างระดบั โดยผ่านก าแพงหิมะ 
ทวิเขาสูง 1500 เมตร ต้นไมข้นาดใหญ่ใน
ป่าที่ราบสูง และแนวทิวเขาทุกที่ของที่นี่
ล้วนเป็นเส้นทางมีชื่อด้านภูมิประเทศ

ทัง้สิน้ น าท่านนัง่ เคเบิลคารท์าเตยามะ (ทีร่าบบโิจไดระ - สถานีทาเตยามะ) เป็นทาง
วิง่เสน้ทางเดยีวที่ความสูงระดบั 500 เมตร ความลาดชนัโดยเฉลี่ย 24 องศา และขา้ง
ทางมกีองหนิลกัษณะพเิศษชื่อ “ไซโมคุ-อิชิ” (ไม้กลายเป็นหนิ) จะมองเห็นได้จากใน
เคเบลิคาร ์ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโทยาม่า 

 ** หมายเหตุ : หากโปรแกรมวนัที่ขึ้นกระเช้าหรอืเสน้ทางสายอลัไฟน์ทาเตยาม่า คุโร
เบะ ไม่สามารถขึน้ไดอ้นัน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เหมะสม ทางบรษิทัฯขอปรบัเปลีย่น

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjduJzLncHfAhVMQI8KHaZeDooQkeECCCkoAA
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โปรแกรมตามความเหมาะสมหรอืคนืเงนิค่าเสน้ทางสายอลัไฟน์ทาเตยาม่า คุโรเบะแทน
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Ana Crowne Plaza Toyama หรือเทียบเท่า 
www.ihg.com/crowneplaza/hotels/ 

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** บุฟเฟ่ต ์ 

วนัท่ีห้า โทยาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จดุชมวิวชิโรยาม่า) –  
  สวนนาบานาโนะ  ซาโตะ (เทศกาลทิวลิป + อโุมงคไ์ฟ) 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งยงัคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่ นขนานแท้
ดัง้เดมิ และยงัได้รบัเลอืกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดอืนธนัวาคม 1995 
บ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร 
โครงสร้างของบ้านสามารถรองรบัหมิะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ด ีและ รูปร่างของ
หลงัคาเหมอืนกบัสองมอืของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กสัโซ่” 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม สวนนาบานาโนะ ซาโตะ สวนดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรัง่บนเนื้อที่

ประมาณ 3 แสนตารางเมตร ทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่เริ่มจากเรือนกระจกเพาะปลูก 
ดอกบโีกเนีย (Begonia) และมดีอกไมบ้านตามฤดกูาลตัง้แต่ซากุระในฤดใูบไมผ้ล ิทวิลปิ 
กุหลาบ ไฮเดรนเยยี ไปจนถงึดอกรกัเร่หรอืดอกดาเลยี และดอกคอสมอสในฤดใูบไมร้่วง 
เป็นทศันียภาพงดงามทีต่ดิตาตรงึใจ ชมเทศกาลสุดโรแมนตกิกบัการลอดอุโมงคไ์ฟฟ้าที่
ประดบัดว้ยดวงไฟหลากสกีว่าลา้นดวง (ซึง่จะเริม่ประมาณ 6 โมงเยน็) 

 
 
 
 

 
 

http://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยัภายในสวนนาบานาโนะ ซาโตะ  
 ไดเ้วลาอนัสมควร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองนาโกย่า 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Nagoya Tokyu Hotel หรือเทียบเท่า 
https://www.tokyuhotelsjapan.com/global/nagoya-h/index.html 

วนัท่ีหก        นาโกย่า – วดัเจ้าแม่กวนอิมโอสคุนันอน – ย่านช้อปป้ิงโอส ุ–  
   ย่านซาคาเอะ – ห้างอิออน – สนามบินนาโกย่า 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า เพื่อเทีย่วชม วดัเจ้าแม่กวนอิมโอสุคนันอน เป็นวดั
ทางพุทธศาสนาทีโ่ด่งดงัอกีแห่งหนึ่งในเมอืงนาโกย่า ตวัอาคารของวดัโอสุคนันอน สรา้ง
ในสมยัยุคคามาคุระ ในปีค.ศ. 1192 ถงึ 1333 โดยไดร้บัการบูรณะต่อเนื่องมาโดยตลอด 
จวบจนถงึปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นวดัทีม่คีวามส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่มเีจา้แม่กวนอมิ
ทีส่รา้งจากไม ้ซึ่งเป็นสมบตัขิองชาตญิี่ปุ่ น และใกล้ๆ  กบัวดัโอสุคนันอนยงัม ีย่านช้อป
ป้ิงโอสุ (Osu Shopping Arcade) ที่มรี้านค้าแฟชัน่ ร้านของฝาก และร้านอาหารกว่า 
400 รา้น ตัง้เรยีงรายอยู่สองขา้งทาง 
 
 
 
 
 
 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 **พิเศษ! ลิม้รสสุกีย้ากีป้รูา้นดงัแห่งนาโกย่าทีป่รุงแบบพถิพีถินัใหท้่านไดล้ิม้ลอง** 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของ เมืองนาโกย่า ซึ่งที่

แห่งนี้ท่านจะได้พบกบัแหล่งความบนัเทิง และแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ พร้อมชิงช้า
สวรรค์ขนาดสูง  52 เมตร นอกจากนี้ภายในห้างสรรพสินค้ายังเป็นที่ตัง้ของโรง
ภาพยนตรอ์กีดว้ย  

 
 

 
 
 

https://www.tokyuhotelsjapan.com/global/nagoya-h/index.html
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อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงกนัต่อทีห่า้งสรรพสนิคา้ชื่อดงั ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสนิคา้
หลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่น าสมัย กระเป๋า รองเท้า 
เครื่องส าอางค ์ของทีร่ะลกึ เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ ใหท้่านอสิระ
ในการเลอืกซือ้ของฝาก และสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่ นก่อนกลบักรุงเทพฯ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินนาโกย่า 

วนัท่ีเจด็ สนามบินนาโกย่า – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
00.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 647 
04.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :  เมษายน    14 – 20   ** สงกรานต ์** 

 

หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลิกการเดินทางหากคณะทวัร์มผีู้เดินทางต ่ากว่า  10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญี่ปุ่ น 

ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ

ห้องพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม

ต้องเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง

ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง

, ภยัธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และ

อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 73,900.- 49,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 66,500.- 44,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 59,500.- 39,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 
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อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบนิ 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-สง่ และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป

กลบัพรอ้มลูกคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร

ทีส่ ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 
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- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ ยนตวัผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- สายการบินไทยสามารถส ารองที่นัง่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมคี่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ตามเงื่อนไขของสายการบนิ ลูกคา้ทีป่ระสงค์นัง่ตรงนี้สามารถแจง้หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ณ 

วนัเดนิทางได ้

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถน าขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวามกว้าง+

ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น ต้อง

ตรวจสอบเรื่องน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมล์ของสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้

50% สว่นสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิ

นัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสูงกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบริษทัฯส่งใหเ้พื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 
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