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กาํหนดการเดนิทาง 2561   

10-15 ตุลาคม 2561 **วนัคล้ายวนัสรรคต ร.9และวนัหยุดชดเชย** 
 

 
 
 
 

 

 
 

 20.30 น.          กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 แถว R 
เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 

เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง  
 23.00 น.          เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่ นโดย สายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728 
  

  
06.30 น.   เดินทางถึง สนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น นาํท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 
สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  ต่ืนเตน้ระทึกขวญั และสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นผจญภยัไปใน
ดินแดนของหนงัดงัที่มช่ือเสียงเป็นที่รู้จกั อาทิ สไปร์เดอร์แมน , เทอร์มิเนเตอร์ , จูราสสิค พาร์ค 

วนัที่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า เช้า เที่ยง เย็น 
1 กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ  - - -  

2 สนามบินคนัไซ – สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ  
 

- - 

 

SARASA HOTEL SHIN 
OSAKA หรือเทยีบเท่า 

3 น่ังชินคนัเซนสู่สถานีชิซุโอกะ  (ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5  – โอชิโนะฮักไก –ออนเซ็น + ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 

  
 
JIRAGON NOKATA 
HOTEL หรือเทยีบเท่า 

4 เจดีย์เชรูโตะ – นั่งกระเช้าคาจิคาจ ิ–พิพิธภณัฑ์คาวากูจิโกะมวิสิคฟอร์เรส – ชินจูกุ  
 

- SUNSHINE CITY PRINCE 
HOTEL หรือเทยีบเท่า 

5 อสิระช้อปป้ิงในเมอืงโตเกยีวหรือทวัร์เสริมดิสนีย์แลนด์   
เดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่ารถไฟ 

 - - SUNSHINE CITY PRINCE 
HOTEL หรือเทยีบเท่า 

6 วดันาริตะ – ออิอน ช้อปป้ิง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ 
 

 - -  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ  - - - 

วันที่ 2 สนามบินคนัไซ – สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ  
 

- - เย็น 



ฯลฯ โดยที่น่ีจะแบ่งเป็น 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 
Back to the Future,  แบล็คดราฟ / 4.โซนจูราสสิค พาร์ค / 5.โซนสนุปป้ี สตูดิโอ / 6. โซนลากูน มี
เคร่ืองเล่น Peter Pan’s Neverland / 7. โซนวอเตอร์เวลิด์ / 8. โซนอะมิตี วลิเลจ พบเคร่ืองเล่น จอว ์/ 
9.โซนแลนด ์ออฟ ออช พบการแสดงโชวพ์บกบั Wicked of Oz และ Toto & Friends.. ใหท้่านได้
เลือกชอ้ปป้ิงของที่ระลึกที่มีใหท้่านเลือกซ้ือสะสมทุกโซน พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุก 
และเหล่าการ์ตูนน่ารักที่ออกมาเดินโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่น
มากมายตามอธัยาศยั  
นาํท่านเขา้โซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter  ที่สร้างเพือ่เอาใจเหล่าสาวกของ  แฮร์ร่ี  
พอตเตอร์ ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสมัผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิ
เช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการสาํรวจหอ้งเรียนเวทมนตร์คาถา ยา่นฮอกมีท ร้านขายของ
แปลกประหลาด ของเหล่าพอ่มดและแม่มดทั้งหลาและที่ไม่ควรพลาดชิมคือ  บตัเตอร์เบียร์ 
เคร่ืองด่ืมที่ไดรั้บความนิยมในโลกของพอ่มดและแม่มดแห่งน้ี (ไม่มีแอลกอฮอล)์ และที่พลาด
ไม่ไดค้ือในโซนน้ีที่ถือวา่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน “Harry Potter and the 
Forbidden Journey” ที่มีการสร้างดว้ยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความ
ต่ืนเตน้เร้าใจใหท้่าน เสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว ให้
ท่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ  พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุก
และเหล่าการ์ตูนน่ารักที่ออกมาเดินโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่น
มากมายตามอธัยาศยั 

      เที่ยง   อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

ใหท้่านสนุกสนานทา้ทายที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ อยา่งต่อเน่ือง 
คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

นําท่านสู่ที่พัก โรงแรม SARASA HOTEL SHIN OSAKA หรือเทียบเท่า 
    

 

 
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่าน  น่ังรถไฟด่วนชินคนัเซน สู่สถานีชิซุโอกะ  (ประมาณ 2 ช่ัวโมง )ใหท้่านไดส้มัผสั
ประสบการณ์นัง่รถไฟชินคนัเซน หรือ รถไฟหวักระสุน ดว้ยความเร็วสูงสุดเฉล่ีย 240 ก.ม./ชม. 

 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 ภูเขาไฟที่ไดช่ื้อวา่เป็นภูเขาไฟที่ศกัด์ิสิทธ์ิ และ สวยงามที่สุดในโลก ซ่ึงนบัวา่
 เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น มีความสูงถึง 3,776 เมตร ( 12,388 ฟุต) รอบ ๆ ภูเขาฟูจิ เตม็ไป

วันที่ 3         น่ังชินคนัเซนสู่สถานีชิซุโอกะ (ประมาณ 2 ช่ัวโมง) –ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 
5  – โอชิโนะฮักไก –ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

เช้า เที่ยง เย็น 



ดว้ยธรรมชาติอนังดงาม และเป็นอุทยานแห่งชาติฟูจิฮะโกะเนะอิซุ มีทะเลสาบ 5 แห่ง ไดแ้ก่  ยะ
มะนะกะโกะ คะวะงุจิโกะ โมโตสุโกะ โชจินโกะ ไซโก ้และมีออนเซนหลายแห่งนาํท่านสมัผสักบั
ความงามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 บนระดบัความสูงที่ 2,500 เมตร 

(ขึน้อยู่กับสภาพอากาศหากอากาศไม่เอือ้อํานวย นําท่านชมวิวสวยงามด้านล่างเพื่อความปลอดภัย
ของทุกท่านเป็นสําคญั) 
เดินทางสู่ โอชิโนะฮักไก  เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีววิภูเขาไฟฟูจิสีขาวตดักบัพื้นหลงัสีฟ้า และ
ใบไมเ้ปล่ียนสี สีเหลือง แดง สม้ เป็นภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮกัไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ 
ประกอบดว้ยบ่อนํ้ า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบัทะเลสาบยามานาคา
โกะ บ่อนํ้ าทั้ง 8 น้ีเป็นนํ้ าจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิ
ผา่นหินลาวาที่มีรูพรุนอายกุวา่ 80 ปี ทาํใหน้ํ้ าใสสะอาดเป็นพเิศษ 

 
นําท่านสู่ที่พัก โรงแรม  JIRAGON NOKATA HOTEL หรือเทียบเท่า  

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
   (อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น)   

         นําท่านอาบนํ้าแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่ นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ด ี
 

 

          
    เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เจดีย์เชรูโตะ  เป็นเจดียห์า้ชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะและภูเขาไฟฟูจิใน
ระยะไกลไดอ้ยา่งชดัเจนและงดงาม เจดียน้ี์ตั้งอยูบ่นศาลเจา้อาราคุระเซนเกน  ซ่ึงถูกสร้างขึ้นเพือ่
ระลึกถึงสนัติภาพปี 1963 ซ่ึงจากตวัอาคารหลกัของศาลเจา้ตอ้งขึ้นบนัไดไปเกือบ 400 ขั้น ท่านจะ
ไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกบัเจดียห์า้ชั้น 
นาํท่านนัง่ กระเช้าคาจิคาจิภูเขาเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมต่อ
ชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบัดาดฟ้าชมววิใกลย้อดภูเขาเทนโจ( Mount Tenjo) 
สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเลที่มีทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมกบั
ภูเขาไฟฟูจิ  นกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการความทา้ทาย มีเสน้ทางเดินป่าจากดาดฟ้าชมววิลงเนินไปยงั
สถานีกระเชา้ดา้นล่าง ใชเ้วลา 30 นาที 
พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส  เป็นพพิธิภณัฑท์ี่จดัแสดงเคร่ืองดนตรีอตัโนมตัิ ซ่ึงภายใน
หอ้งโถงหลกัมีกล่องดนตรีโบราณที่เป็นเอกลกัษณ์ ออร์แกนขนาดใหญ่จากฝร่ังเศสในปี 1905 ที่จะ
บรรเลงดนตรีทุกๆ 30 นาที  และเคร่ืองดนตรีอตัโนมติัอ่ืนๆที่ส่วนใหญ่นาํเขา้จากประเทศในแถบ
ยโุรป นอกจากน้ีหอ้งโถงยงัเป็นเวทีแสดงคอนเสิร์ตสาํหรับนกัดนตรีคลาสสิคจากทัว่โลกอีกดว้ย 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

วันที่ 4 เจดีย์เชรูโตะ – น่ังกระเช้าคาจิคาจิ –พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส 
– ชินจูก ุ

เช้า เที่ยง - 



ย่านช้อปป้ิงชินจูกใุหท้่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ 
เส้ือผา้  แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับวยัรุ่น เคร่ืองสาํอางยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ 

 
  คํา่                  อิสระ รับประทานอาหารคํา่ตามอัธยาศัย   

นําท่านสู่ที่พัก โรงแรม  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า  

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวันหรือ ซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เตม็วนั เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเตม็ไป
ดว้ยเสน่ห์แห่งตาํนานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600 ลา้นเยน โดยการ
ถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัส์เหมือนอยูใ่น
อวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสิีง , ต่ืนเตน้กบั 
SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เที่ยวบา้นหมีพห์ู , ตะลุย
อวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบั
การ์ตูนที่ท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY  
**ราคา ผูใ้หญ่ ท่านละ 2,800 บาท  
**ราคา เด็ก 4-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท 
สาํหรับท่านที่เลือกที่จะ อิสระในเมืองโตเกียว  ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดินทางจาก
มคัคุเทศก ์เพือ่ความสะดวกในการเดินทาง หรือชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อนัทนัสมยัของมหานคร
โตเกียวศูนยร์วมวยัรุ่นแหล่งชอ้บป้ิงช่ือดงั  
ย่านฮาราจูกุ  ท่านจะไดพ้บกบัการแต่งตวัที่เป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุ่นญี่ปุ่ น
เพลิดเพลินกบัการชอ้บป้ิงกบัร้านคา้หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซนัโด  
ย่านชิบูย่า  ยา่นวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยั
ของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านคา้มากมาย มากกวา่ 100 ร้านคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัที่
เป็นสญัลกัษณ์ของยา่นนั้น * เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและ
อาหารคํา่ * 

   เที่ยง    อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

อิสระเต็มวันหรือ ซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  
   คํา่                  อิสระ รับประทานอาหารคํา่ตามอัธยาศัย   

 นําท่านสู่ที่พัก โรงแรม  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 

วันที่ 5 อิสระช้อปป้ิงในเมืองโตเกียวหรือทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์  
เดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่ารถไฟ 

เช้า - - 

วันที่ 6 วัดนาริตะ – อิออน ช้อปป้ิง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ เช้า - - 



 
 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่  วัดนาริตะ เป็นวดัที่มีช่ือเสียง ผูค้นใหค้วามเคารพนบัถือและมาสกัการะมากกวา่ 
10 ลา้นคนต่อปี วดัแห่งน้ีสร้างเสร็จเม่ือเดือนกุมภาพนัธ ์ปี ค.ศ. 940 จุดเด่นของวดัแห่งน้ี คือ 
เทวรูปฟุโดเมียวโอ ซ่ึงเป็นเทพระดบัสูงของลทัธิชินกอน แกะสลกัถวายโดย โคโบไดชิ ตามคาํสัง่
ของจกัรพรรดิซากะ 

 
  
     ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงใน ห้างอิออน ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นนาํ 
  นานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง,  กระเป๋า รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้

ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่ นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชม 
และซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั  

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

     นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 

 18.20 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 707 

 23.00 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
  

อัตราค่าบริการ      
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม 

10-15 ตุลาคม 2561 56,900 53,900 53,900 50,900 9,900 

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

ราคาเดก็ทารก อายุ ตํ่ากว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดนิทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดนิทางจาํนวน 10 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ราคานี้รวมภาษีนํ้ามัน ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีนํ้ามันขึน้ หากทางสายการ

บินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนาํเที่ยวที่ระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการที่ระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบนํ้ าหนกั ใบละไม่เกิน 23 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

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

 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง  หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารที่สัง่เพิม่เติมจาก 
 รายการที่ทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้    
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํ้ าหนกัเกินกวา่สายการบินกาํหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตสาํหรับคนต่างดา้วที่กลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีนํ้ ามนัที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่เติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านทาํการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจาํค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูก่บัช่วงเวลา
ที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนที่เหลือตอ้งชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัทาํการ  

 
 
 
 

 
 
***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านทาํการจองทวัร์***  



หากท่านได้ทาํการจองทวัร์  ทางบริษัทฯ ถอืว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงือ่นไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย  
 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 ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด  ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลิกการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ 
ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว ( Single) และหอ้งคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน  คือ 20 กิโลกรัม  (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้ าหนกัเพิม่เป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านตอ้งชาํระ
ในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 
    สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 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)  
   กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ ํ่ากวา่มาตรฐานได้  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั
ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายที่สมัภาระนํ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งชาํระใน
ส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 



1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืค่าใช้จ่าย  
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีที่สถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่น
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


