
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goal japan Three season of honshu  
6 DAYS 4 NTS 

 สายการบนิไทย BY TG  
 



 
 

กาํหนดการเดนิทาง 09-14 / 16 - 21 พฤศจิกายน 2561 

 
 
 
 
 

 

 
 

 19.30 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 แถว C 
เคาน์เตอร์สายการบินไทย 

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสมัภาระในการเดินทาง  
 22.45 น.          เหินฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 682 
 

       
 06.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่น นาํท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ สะพานแว่นตา เป็นสะพานโคง้ท่ีสวยงามสร้างจากอิฐซ่ึงผสมผสาน
เทคนิคการก่อสร้างและความเป็นศิลปะเขา้ดว้ยกนั สวยงามจนถือเป็นสมบติัชาติของประเทศญ่ีปุ่น 
โดยมีความสูงจากแม่นํ้ า 31 เมตรและมีความยาวถึง 91 เมตร จนเรียกไดว้่าเป็นหน่ึงในสะพานท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในญีปุ่น 

วนัที่ โปรแกรมท่องเที่ยว 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เย็น 
1 กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ       

2 สนามบินฮาเนดะ – สะพานเมะกะเนะ – สระคุโมบะ – ทะเลสาบชิโอซาว่า  -  
ออนเซ็น 
 

- - 

 

KARUIZAWA GREEN 
PLAZA HOTEL    
หรือเทยีบเท่า 

3 นํา้ตกชิราอโิตะ – คารุยซาว่า เอ้าท์เลต็ – สวนผลไม้ – ออนเซ็น    

 

HOTAKA MOUNT VIEW 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 น่ังกระเช้าชมวิวทีชิ่นโฮตากะ –  เมอืงทาคายาม่า จินยะ – ซันมาชิซูจิ –  
NABANOSATO 

 
 

- NAGOYA SAKAE  
HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

5 เมอืงโอบาระ ซากรุะ – ช้อปป้ิงย่านซาคาเอะ – ออิอน ช้อปป้ิง   - - CENTAIR AIRPORT 
HOTEL หรือเทียบเท่า  

6 สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพ ฯ  
 

- - -  

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ - - - 

วนัที่ 2 สนามบินฮาเนดะ – สะพานเมะกะเนะ – สระคุโมบะ – 
ทะเลสาบชิโอซาว่า  - ออนเซ็น 

- เทีย่ง เย็น 



        เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
สระคุโมบะ (Kumoba Pond) เป็นจุดท่ีหา้มพลาดในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีของเมืองน้ี รอบๆ สระจะ
มีใบไมเ้ปล่ียนเป็นสีนํ้าตาลแดงสลบัสีสม้ เหลืองทอง อิสระใหท่้านเท่ียวชมตามอธัยาศยั 

 
ทะเลสาบชิโอซาว่า ทะเลสาบอนัแสนสงบท่ีรายลอ้มไปดว้ยป่าไมเ้ขียวขจี โดยเป็นทะเลสาบท่ี
สามารถเพลิดเพลินกับการพายเรือได้แห่งเดียวในคารุอิซาว่า บริเวณใกล้เคียงเป็นท่ีตั้ ง
ของ พิพิธภณัฑศิ์ลปะเพยเ์น็ต ซ่ึงจดัแสดงผลงานของ Raymond Peynet และ English Rose Garden 
(อิงลิชโรสการ์เดน้) ท่ีข้ึนช่ือเร่ืองกหุลาบกวา่ 1800 ตน้ 

นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  KARUIZAWA PRINCE HOTEL  หรือเทยีบเท่า 
คํา่   รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

         นําท่านอาบนํา้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพือ่สุขภาพและผิวพรรณที่ด ี
 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเท่ียวชม นํ้าตกชิราอโิตะ (Shiraito Waterfall) สูง 3 เมตร ยาว 70 เมตร ตั้งอยูใ่นป่าทางทิศ
เหนือของเมืองคารุอิซาว่า ดา้นบนของนํ้ าตกเป็นทางลาดชนัของภูเขาไฟท่ีกกัเก็บนํ้ าไวใ้ตดิ้นแลว้
ไหลออกมาเป็นนํ้ าตกคลา้ยฝนท่ีตกลงมาอย่างสมํ่าเสมอช่ือ Shiraito No Taki มีความหมายว่า 
นํ้ าตกดา้ยสีขาว ซ่ึงเป็นการอธิบายลกัษณะของนํ้ าตกท่ีไหลลงมาเป็นเส้นสายคลา้ยผา้ม่านนํ้ าสีขาว 
ช่วงเวลาท่ีสวยงามท่ีสุด คือ ฤดูร้อน โดยพืชรอบๆเป็นสีเขียวชอุ่ม และฤดูใบไมร่้วงในปลายเดือน
ตุลาคม ใบไมเ้ปล่ียนสีทาํใหท้ศันียภาพของนํ้าตกสวยงามไมแ้พก้นั 
จากนั้น นาํท่านชอ้ปป้ิง คารุยซาว่า เอ้าต์เล็ท เป็นเอาท์เล็ทมอลลท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีร้านคา้
ประมาณ 240 ร้าน ในสถานท่ีกวา้ง มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมาก ตั้งแต่แบรนด์ท่ีนักออกแบบมี
ช่ือเสียงระดับโลก ไปจนถึงแบรนด์ญ่ีปุ่น เช่นเดียวกับของท่ีระลึก นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร
มากมาย ชอ้ปป้ิงมอลลแ์บ่งเป็น 10 บริเวณ เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นอาคารชั้นเดียว หา้งร้านกระจาย
ออกทัว่ ทาํให้เป็นความทา้ทายท่ีจะเยี่ยมชมร้านคา้ทั้ งหมดในหน่ึงวนั คุณควรเลือกร้านคา้ท่ี
ตอ้งการเขา้ชมล่วงหนา้อยา่งมีประสิทธิภาพ จะไดเ้ยี่ยมชมไดค้รบตามตอ้งการ มีพื้นท่ีสนามหญา้
ในบริเวณส่วนกลางของหา้งสรรพสินคา้ ทาํใหมี้บรรยากาศของการเปิดกวา้ง คุณจะสนุกกบัการช้
อปป้ิงและการรับประทานอาหารท่ีหา้งน้ี 

เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเทียวชม สวนผลไม้ อิสระใหท่้านไดเ้ท่ียวชมท่ีสวนผลไม ้ใหท่้านไดล้ิ้มลองผลไมส้ดๆจาก
ตน้ (ผลไมท่ี้ท่านไดล้ิ้มลอง ตามฤดูกาลของเมืองนั้น) 

 
 

นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม HOTAKA MOUNT VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 
คํา่                 รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วนัที่ 3 นํา้ตกชิราอโิตะ – คารุยซาว่า เอ้าท์เลต็ – สวนผลไม้ – ออนเซ็น เช้า เทีย่ง เย็น 



นําท่านอาบนํา้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพือ่สุขภาพและผิวพรรณที่ด ี

    

             เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่าน น่ังกระเช้าชินโฮตากะ (Shin-Hotaka Ropeway) เป็นหน่ึงในกระเชา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสุด
แห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น มีระยะทาง 1,000 เมตร ไต่ระดบัดา้นขา้งของเทือกเขาโฮทาเกะ
(Hotake Mountain) ซ่ึงจะมองเห็นทิวทศัน์ท่ีงดงามของภูมิภาคโอคุฮิดะ และยอดเขาโอคุโฮตาเกะ
ดาเกะ(Oku-Hotakedake)ภูเขาท่ีสูงเป็นอนัดบัสามของญ่ีปุ่น จุดเด่นของกระเช้าคือมีขนาดใหญ่
สีสันสดใสกระเชา้จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงแรกระยะทาง 200 เมตร ไปหยุดท่ีสถานี 
Nabedaira Kogen Station (*หมายเหตุ สถานี Nabedaira Kogen สามารถเขา้ถึงไดร้ถยนตส่์วนตวั 
แต่ไม่มีรถบัสให้บริการ) บนสถานีน้ีประกอบด้วยศูนย์นักท่องเท่ียว ห้องอาบนํ้ าสาธารณะ 
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก อาร์ตแกลเลอร่ีเลก็ๆ เส้นทางเดินป่าและจุดข้ึนกระเชา้ช่วงท่ี 2 ซ่ึง
เป็นกระเชา้ขนาดใหญ่ ระยะทาง 800 เมตรข้ึนไปยงัสถานีดา้นบนท่ีระดบัความสูงประมาณ 2,150 
เมตร สถานีบนสุดให้บริการร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก และดาดฟ้าชมวิวอนังดงามของภูเขา
และหุบเขา 

     เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
นาํท่านเท่ียวชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ จวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายามาในอดีต  เป็นทั้งท่ีทาํงาน และ
ท่ีอยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูโต
กกุาวา่ ในสมยัเอโดะ 

เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ   ถนน 3 สายเลก็ๆ ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และซ่ึงเตม็ไปดว้ย  

บา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆท่ียงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปีก่อน ให ้  

ท่านสมัผสับรรยากาศของท่ีน่ี ท่ีท่ีซ่ึงเหมือนใหท่้านไดถู้กยอ้นอดีตกลบัไปเม่ือ 300 ปีก่อน และ ใ ห้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองและเกบ็ภาพบรรยากาศอนัน่าประทบัใจตามอธัยาศยั 

นาํท่านชมเทศกาลไฟประดบั ท่ี งานเทศกาลประดับไฟNABANA SATO เป็นสวนดอกไมท่ี้ได้
รวบรวมดอกไมจ้ากหลายแห่ง ทั้งในและประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัแต่งแตม้สีสัน
ให้สวนแห่งน้ีสวยงามในทุก ๆ ฤดูกาลไปตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นดอกบ๊วย ดอกทอ้ดอกทิวลิป 
ดอกเบโกเนีย ดอกกหุลาบ และดอกไฮเดรนเยยี เป็นตน้ 

พิเศษ !! ท่านจะไดด่ื้มด่าบรรยากาศสุดมหศัจรรย ์ไปกบั อิลูมิเนชัน่ หรือการตกแต่งประดบัประดา
ดว้ยดวงไฟหลากสีหลอดเลก็ๆกว่าแสนดวงเตม็พื้นท่ี ของสวนนาบานานะโนะซาโตแ้ละในแต่ละ
ปีจะมีการประดบัตกแต่งไฟเป็นธีมต่างๆเช่นเม่ือปีท่ีแลว้เป็น อิลูมิเนชัน่ภูเขาไฟฟูจิ อนัสวยงาม 
กบัทอ้งทะเลญ่ีปุ่นอนักวา้งใหญ่และ อุโมงคไ์ฟ ท่ีทอดยาว รวมไปถึง การจดัไฟบนผิวนํ้ า เต็มอ่ิม
กบัการช่ืนชมความงามของแสงสีไดต้ามอธัยาศยั 

    คํา่                อสิระรับประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศัย 

นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม NAGOYA SAKAE  HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 4 น่ังกระเช้าชมวิวที่ชินโฮตากะ –  เมืองทาคายาม่า จินยะ –  
ซันมาชิซูจิ –  NABANOSATO 

เช้า เทีย่ง - 



นําท่านอาบนํา้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพือ่สุขภาพและผิวพรรณที่ด ี

 

 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองโอบาระ นาํท่านเดินทางชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาติท่ีซากุระจะบานพร้อม
กบัใบไมเ้ปล่ียนสี ซากุระ  พนัธ์ุน้ีมีช่ือว่า Shikizakura หรือ ซากุระส่ีฤดู โดยมีความพิเศษท่ี   
แตกต่างจากซากุระทัว่ ๆ ไปคือจะบาน 2 คร้ังต่อปี ดอกShikizakura เร่ิมบานในช่วงกลางเดือน
มีนาคมในฤดูใบไม ้ผลิและจะบานอีกคร้ังตอนปลายเดือนพฤศจิกายนในฤดูใบไมร่้วง คุณ
สามารถชมซากุระท่ีออกดอกพร้อมกับใบไมแ้ดงได้ท่ีน่ี ใครท่ีพลาดชมซากุระในช่วงเดือน
มีนาคมท่ีผ่านมา ยงัสามารถมาดูดอกซากุระได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน นอกจากน้ียงัมีต้น 
Shikizakura ท่ีมีอายมุากกว่า 100 ปีซ่ึงถือเป็นสมบติัทางธรรมชาติของจงัหวดัไอจิให้ชมอีกดว้ย
....ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัความสวยงามของธรรมชาติตามอธัยาศยั   

     หมายเหตุ การบานของดอกซากรุะ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 

 เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 ย่านซาคาเอะ ถือเป็นหน่ึงในยา่นท่องเท่ียวและแหล่งชอ้ปป้ิงสาํคญัของเมืองนาโกยา่ ซ่ึงประกอบ
ไปด้วยแลนด์มาร์คท่ีสําคัญของเมือง ได้แก่ หอคอยนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ (Nagoya TV 
Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารท่ีมีรูปทรงเหมือนยานอวกาศ นอกจากนั้นแลว้ ในยา่น
ซากาเอะยงัมีศูนยก์ารคา้ ร้านขายสินคา้แฟชัน่แบรนดเ์นม และร้านอาหารหลากหลายร้าน รวมถึง
ร้านขายสินคา้ลดราคายอดนิยมของนกัท่องเท่ียว 

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

ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชม 
และซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 

    คํา่                อสิระรับประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศัย 

นําท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม CENTAIR AIRPORT HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

     นาํท่านเดินทางสู่สนามบินนาโกย่า 
     11.00 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 645 

      15.00 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
 
 

วนัที ่5 เมืองโอบาระ ซากรุะ – ช้อปป้ิงย่านซาคาเอะ – ออิอน ช้อปป้ิง เช้า - - 

วนัที ่6 สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพ ฯ  เช้า - - 



 
 

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

9-14 / 16-21  
พฤศจิกายน 2561  

55,900 52,900 52,900 49,900 8,900 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 35,900 32,900 32,900 29,900 - 

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 ใบนํ้าหนกัไม่เกิน 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 2,000 เยน 
 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 ก่อนการเดินทาง 
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 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 


