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กาํหนดการเดนิทาง 2561   

20-25 ตุลาคม 2561 **วนัปิยมหาราช** 
   
 
 
 
 

 

 
 

 20.30 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 แถว D 
เคาน์เตอร์สายการบินไทย 

เจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอนิและสัมภาระในการเดินทาง  
 23.35 น.          เหิรฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 626 
  

วนัที่ โปรแกรมท่องเที่ยว   
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เย็น 
1 กรุงเทพฯ – สนามบนินาริตะ  - - -  

2 สนามบินนาริตะ – วดัอาซะกสุะ –โตเกยีวสกายทรี (ไม่รวมค่าขึน้) – ชินจูกุ 
 

-  - SUNSHINE CITY PRINCE 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

3 ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – โกเทมบะเอ้าท์เลต็ –ออนเซ็น + ขา
ปูยกัษ์ไม่อั้น 

  
 
JIRAGON NOKATA 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

4  น่ังกระเช้าคาจิคาจิ – เจดย์ีเชรูโตะ – ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5  – น่ังชินคันเซนสู่สถานีโอ
ซาก้า (ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
 

 
 

- SARASA HOTEL SHIN 
OSAKA หรือเทียบเท่า 

5 อสิระช้อปป้ิงในเมืองโอซาก้าหรือทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ  
เดนิทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่ารถไฟ 

 - - SARASA HOTEL SHIN 
OSAKA หรือเทียบเท่า 

6 วดัคโิยมสึิ – ออิอน ช้อปป้ิง – สนามบินคนัไซ – กรุงเทพ ฯ 
 

 - -  

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ  - - - 

วนัที่ 2 สนามบินนาริตะ – วดัอาซะกสุะ –โตเกยีวสกายทรี (ไม่รวมค่าขึน้) – 
ชินจูก ุ
 

- เทีย่ง - 



  
07.45 น.   เดินทางถึง สนามบินนาริตะ  ประเทศญ่ีปุ่น นาํท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 จากนั้ นนําท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ คันนอน หรือวัดเซนโซจิ วัดท่ีมีช่ีอเสียงของเมือง
 โตเกียว มีลกัษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเขา้ชั้นนอกท่ีเรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจา้
สายฟ้า) กลางประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลกัเทพเจา้สายฟ้าและเทพเจา้
สายลมทาํหน้าท่ีเป็นทวารบาล อยู่สองขา้งประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลกัดา้นในวดั  เป็น
ถนนความยาวประมาณ  200 เมตร  เรียกวา่ Nakamise สองขา้งทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญ่ีปุ่น 
อาทิ ชุดยกูะตะ พดั ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวกั เคร่ืองลาง ของท่ีระลึกของญ่ีปุ่นทุกชนิด ขนม
ญ่ีปุ่น ไอศรีม และอีกมามาย และเม่ือผ่านประตูหลกั Hozomon เขา้มาก็จะถึงลานดา้นหนา้ ตรง
กลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู ่ขา้งกระถางมีท่ีลา้งมือคลา้ยกบัว่าใหช้าํระร่างกายให ้บริสุทธ์ิ ก่อน
ไหวพ้ระ และเม่ือจุดธูปแลว้ คนญ่ีปุ่นมกัจะเอามือกวกัควนัธูปเขา้หาตวั ด้วยเช่ือว่าจะช่วยให้
สุขภาพแขง็แรงสติปัญญาดี, เงินทองไหลเขา้กระเป๋า จากนั้นกมุ่็งหนา้สู่อารามหลกัท่ีโอ่อ่าและสงบ
เงียบ ดา้นขา้งอารามเป็นเจดีย ์5 ชั้น และศาลเจา้ซ่ึงสร้างข้ึนโดย โชกุนโตกุกาว่า อิเอมิทซึ ใน
ศตวรรษท่ี 17 

ให้ท่านไดเ้ก็บภาพ โตเกียว สกายทรี (ไม่รวมค่าข้ึน) หรือท่ีเรียกว่า  The New Tokyo Tower   
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สุดยอดสถาปัตยกรรม ท่ีมีความสูงถึง 634 เมตร ณ เมือง
โตเกียวมหานครท่ีมีความเจริญเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก โดยภายใน โตเกียว สกายทรี มีส่ิงอาํนวย
ความ สะดวกครบครัน เช่น ตึกส่งสญัญาณคล่ืนโทรทศัน์ แบบดิจิตลั, วิทย,ุ ระบบเครือข่ายไร้
สาย, หอ้งส่งสัญญาณโทรทศัน์ในโตเกียว, พื้นท่ีเพื่อการคา้, และจุดชมวิว 2ระดบั อยูท่ี่ความสูง 
350 เมตร และ450 เมตร  
 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
ย่านช้อปป้ิงชินจูกุให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 
เส้ือผา้  แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับวยัรุ่น เคร่ืองสาํอางยีห่้อดงัของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ 

 
 

คํา่   อสิระรับประทานอาหารคํ่าตามอธัยาศัย 

นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
    

 

วนัที่ 3         ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – โกเทมบะเอ้าท์เลต็ เช้า เทีย่ง เย็น 



 
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ซ่ึงไดก่้อตวัจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพท่ี
สวยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบเปรียบดัง่สะทอ้นจากกระจกใสบานใหญ่ 

นาํเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจงัหวดัคะนะงะวะ ช่ือเสียงในดา้นนํ้ าพุร้อนซ่ึงเกิด
จากความร้อนของภูเขาไฟรวมทั้งยงัมีทิวทศัน์ของภูเขาไฟฟจิูท่ีสวยงาม 

 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 
อิสระให้ท่าน ชอ้ปป้ิง โกเทมบะเอ้าท์เลต ซ่ึงเป็น Outlet ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น อยูห่่างจากโตเกียว
ประมาณ 90 นาที และเป็นทางผา่นสาํหรับการไปเท่ียวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบฮาโกเน่(Hakone) 
มีบรรยากาศแบบเอา้ดอร์ ภายในมีร้านคา้กว่า 200 ร้าน และศูนยอ์าหาร รวมถึงชิงชา้สวรรคท่ี์สูง 
50 เมตร 
 
นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  JIRAGON NOKATA HOTEL หรือเทยีบเท่า  

คํา่   รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
   (อิม่อร่อยกบัขาปูยกัษ์ แบบไม่อั้น)   

         นําท่านอาบนํา้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพือ่สุขภาพและผิวพรรณที่ด ี
 

 

          
    เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นาํท่านนัง่ กระเช้าคาจิคาจิภูเขาเทนโจ(Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมต่อ
ชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบัดาดฟ้าชมวิวใกลย้อดภูเขาเทนโจ(Mount Tenjo) 
สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเลท่ีมีทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมกบั
ภูเขาไฟฟูจิ นักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการความทา้ทาย มีเส้นทางเดินป่าจากดาดฟ้าชมวิวลงเนินไปยงั
สถานีกระเชา้ดา้นล่าง ใชเ้วลา 30 นาที 
เจดีย์เชรูโตะ เป็นเจดียห์้าชั้นบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะและภูเขาไฟฟูจิใน
ระยะไกลไดอ้ยา่งชดัเจนและงดงาม เจดียน้ี์ตั้งอยูบ่นศาลเจา้อาราคุระเซนเกน ซ่ึงถูกสร้างข้ึนเพื่อ

–ออนเซ็น + ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 

วนัที่ 4 น่ังกระเช้าคาจคิาจิ – เจดีย์เชรูโตะ – ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5  – น่ังชินคนัเซนสู่
สถานีโอซาก้า (ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

เช้า เทีย่ง - 



ระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ซ่ึงจากตวัอาคารหลกัของศาลเจา้ตอ้งข้ึนบนัไดไปเกือบ 400 ขั้น ท่านจะ
ไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟจิูร่วมกบัเจดียห์า้ชั้น 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 ภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อว่าเป็นภูเขาไฟท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และ สวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงนับว่า
 เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) รอบ ๆ ภูเขาฟูจิ เตม็ไป
ดว้ยธรรมชาติอนังดงาม และเป็นอุทยานแห่งชาติฟจิูฮะโกะเนะอิซุ มีทะเลสาบ 5 แห่ง ไดแ้ก่  ย ะ
มะนะกะโกะ คะวะงุจิโกะ โมโตสุโกะ โชจินโกะ ไซโก ้และมีออนเซนหลายแห่งนาํท่านสัมผสักบั
ความงามของภูเขาไฟฟจิูชั้น 5 บนระดบัความสูงท่ี 2,500 เมตร 

(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศหากอากาศไม่เอือ้อาํนวย นําท่านชมวิวสวยงามด้านล่างเพือ่ความปลอดภัย
ของทุกท่านเป็นสําคญั) 

 
นําท่าน  น่ังรถไฟด่วนชินคันเซนสู่สถานีโอซาก้า (ประมาณ 2 ช่ัวโมง )ให้ท่านได้สัมผัส
ประสบการณ์นัง่รถไฟชินคนัเซน หรือ รถไฟหวักระสุน ดว้ยความเร็วสูงสุดเฉล่ีย 240 ก.ม./ชม. 

 
  คํา่                  อสิระรับประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศัย   

นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  SARASA HOTEL SHIN OSAKA หรือเทยีบเท่า  

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระช้อปป้ิงในเมืองโอซาก้า  หรือ นําท่านเดินทางสู่สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ไม่มีรถโค้ช
ตลอดวนั / เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร์) 
 

**ราคา ผูใ้หญ่ ท่านละ 2,800 บาท 

**ราคา เดก็ 4-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท 
**กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อน** 

 
สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  ต่ืนเตน้ระทึกขวญั และสนุกสนานกับเคร่ืองเล่นผจญภยัไปใน
ดินแดนของหนงัดงัท่ีมช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั อาทิ สไปร์เดอร์แมน, เทอร์มิเนเตอร์, จูราสสิค พาร์ค 
ฯลฯ โดยท่ีน่ีจะแบ่งเป็น 9 โซน อาทิ 1.โซนนิวยอร์ค ประกอบดว้ยเคร่ืองเล่น เทอร์มิเนเตอร์, สไปร์
เดอร์แมน /       2.โซนฮอลลี์วดู มีเคร่ืองเล่น ผจญภยักบัอีที, เซซามี สตรีท, เชรค 4D, Animation 
Celebration, Universal Monsters Live Rock and Roll Show / 3.โซนซานฟรานซิสโก มีเคร่ืองเล่น 

วนัที ่5 อสิระช้อปป้ิงในเมืองโอซาก้าหรือทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ  
เดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่ารถไฟ 

เช้า - - 



Back to the Future,  แบลค็ดราฟ / 4.โซนจูราสสิค พาร์ค / 5.โซนสนุปป้ี สตูดิโอ / 6. โซนลากนู มี
เคร่ืองเล่น Peter Pan’s Neverland / 7. โซนวอเตอร์เวิลด์ / 8. โซนอะมิตี วิลเลจ พบเคร่ืองเล่น จอว ์/ 
9.โซนแลนด ์ออฟ ออช พบการแสดงโชวพ์บกบั Wicked of Oz และ Toto & Friends.. ใหท่้านได้
เลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกท่ีมีใหท่้านเลือกซ้ือสะสมทุกโซน พร้อมเกบ็ภาพความน่ารักของสวนสนุก 
และเหล่าการ์ตูนน่ารักท่ีออกมาเดินโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่น
มากมายตามอธัยาศยั  
นาํท่านเขา้โซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter  ท่ีสร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของ  แฮร์ร่ี  
พอตเตอร์ ให้ท่านไดเ้ขา้ไปสัมผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิ
เช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการสาํรวจหอ้งเรียนเวทมนตร์คาถา ยา่นฮอกมีท ร้านขายของ
แปลกประหลาด ของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้ งหลาและท่ีไม่ควรพลาดชิมคือ  บัตเตอร์เบียร์ 
เคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งน้ี (ไม่มีแอลกอฮอล์) และท่ีพลาด
ไม่ไดคื้อในโซนน้ีท่ีถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลก คือโซน “Harry Potter and the 
Forbidden Journey” ท่ีมีการสร้างดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ท่ีจะสร้างความ
ต่ืนเตน้เร้าใจให้ท่าน เสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว ให้
ท่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุก
และเหล่าการ์ตูนน่ารักท่ีออกมาเดินโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่น
มากมายตามอธัยาศยั 

   เทีย่ง    อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  

   ท่านจะไดส้นุกสนานกบัเคร่ืองเล่นใน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล 
สตูดิโอ หรือ อิสระช้อปป้ิง สินคา้อยา่งจุใจ อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองหนงั กลอ้งดิจิตอล นาฬิกา
แบรดเ์นม และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆกนัอยา่งต่อเน่ือง  

   คํา่                  อสิระรับประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศัย   
 นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  SARASA HOTEL SHIN OSAKA หรือเทยีบเท่า 

 

 
 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนํ้าใส ซ่ึงมีอายเุก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอนั
เป็นเอกลกัษณ์ของวดัคือ หอ้งโถงใหญ่ สร้างยืน่ออกจากหนา้ผา มีเสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ คํ้ายนั 
และส่ิงท่ีน่าอศัจรรย ์คือ สร้างโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดงันั้นองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลก และเชิญทุกท่านไดด่ื้มนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจาก 

วนัที ่6 วดัคโิยมิสึ – ออิอน ช้อปป้ิง – สนามบินคนัไซ – กรุงเทพ ฯ 
 

เช้า - - 



เทือกเขาอีกดว้ย 

 
ให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงใน ห้างอิออน ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นนาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, 
กระเป๋า รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่นแต่
ราคาแสนจะถูก อิสระใหท่้านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชม และซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั  

เทีย่ง  อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 

     นาํท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ 

 17.35 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673 

 21.25 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
  

อตัราค่าบริการ      
วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

20-25 ตุลาคม 2561 56,900 53,900 53,900 50,900 9,900 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 36,900 33,900 33,900 30,900 - 

ราคาเดก็ทารก อายุ ตํา่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดนิทางในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดนิทางจาํนวน 10 ท่านขึน้ไป*** 

หากมีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีนํา้มัน ณ. วนัที ่17 ก.ค. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีนํา้มนัขึน้ หากทางสายการ

บินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 



 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนาํเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบนํ้าหนกั ใบละไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

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

 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่เพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํ้าหนกัเกินกวา่สายการบินกาํหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตสาํหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านทาํการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็มดัจาํค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา
ท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัทาํการ  

 
 
 
 

 
 



***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ทาํการจองทัวร์  ทางบริษทัฯ ถอืว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงือ่นไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย 
 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 กต็าม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ 
ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    สาํหรับนํ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งชาํระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 
    สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้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 นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระนํ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งชาํระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารทีเ่ดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


