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 18.30 น.          กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 แถว R 
เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 

เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง  
 21.55 น.          เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่ นโดย สายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 034 
  

  
06.05 น.   เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่ น นาํท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

นาํท่านชม สวนฮิตาชิ ซีไซค์ พาร์ค  (Hitachi Seaside Park) ตั้งอยูใ่น เมืองฮิตาชินากะ ใน
จงัหวดัอิบารากิ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเน้ือที่กวา้ง 1,187.5 ไร่ ที่น่ีเป็นสวรรคข์องคนรัก

วนัที่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า เช้า เที่ยง เย็น 
1 กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ  - - -  

2 สนามบินฮาเนดะ – สวนฮิตาชิ ซีไซค์ ปาร์ค (ทุ่งดอกโคเชีย) – SANO 

PREMIUM OUTLET – เบียคคุอ ิไดคนันง 
จิเกน็อนิ–  ออนเซ็น 

- - 

 

KARUIZAWA PRINCE 
HOTELหรือเทยีบเท่า 

3 เจแปนแอลป์ – ยอดเขาทาเคยาม่า (ชมใบไม้เปลีย่นสี)–  ออนเซ็น   

 

HIDA PLAZA HOTEL 
หรือเทยีบเท่า 

4 คามโิคจิ – สะพานคปัปะ – กุโจฮาจิมงั – อาหารจําลอง –  
ชมวธิีการจับปลาด้วยนกกานํา้ 

 
  

GIFU MIYAKO  HOTEL 
หรือเทยีบเท่า 

5 ปราสาทกฟุิ – วดัคโิยมสึิ  – ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ  
  

- OSAKA DAIICHI HOTEL 
หรือเทยีบเท่า 

6 ชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เลต็ – ออิอน – สนามบินคนัไซ     

7  สนามบินคนัไซ – กรุงเทพ ฯ - - -  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ - - - 

วันที่ 2 สนามบินฮาเนดะ – สวนฮิตาชิ ซีไซค์ ปาร์ค (ทุ่งดอกโคเชีย) – 
SANO PREMIUM OUTLET – เบียคคุอิ 
ไดคนันง จิเก็นอิน–  ออนเซ็น 

- เที่ยง เย็น 



ดอกไมเ้พราะเตม็ไปดว้ยไมด้อกนานาชนิดที่จะหมุนเวยีนเปล่ียนกนับานใหน้กัเที่ยวไดช้มตลอด
ทั้งปี  
สําหรับช่วงตุลาคม 
ทุ่งดอกโคเชีย( Kochia) หรือที่เรียกว่าช่วง Kochia Carnival ในฤดูใบไมร่้วงช่วงปลายเดือน
กนัยายนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยปกติตน้โคเชียจะเป็นไมพุ้ม่กลมสีเขียวซ่ึงก็สวยงามอยูแ่ลว้ แต่
พอถึงช่วงฤดูใบไมร่้วงจะเปล่ียนสีเป็นสีแดงสดก็ยิง่ทาํใหท้ั้งสวยงามและแปลกตามากยิง่ขึ้น จก
ลายเป็นไฮไลทห์ลกัของสวนแห่งน้ีเลยทีเดียว ซ่ึงที่สวนฮิตาชิจะปลูกอยูบ่ริเวณเนินเขา มิฮาราชิ
(Miharashi)ทัว่ทั้งเนินทาํใหเ้นินแห่งน้ีจะเปล่ียนจากสีเขียวเขม้ กลายเป็นสีแดงสดในช่วงเดือน
ตุลาคม พร้อมกนัน้ียงัมีดอกคอสมอสหลากสีสนับานอยูใ่กล้ๆ กนัดว้ย (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
SANO PREMIUM OUTLET ซาโนะ พรีเมี่ยม เอาท์เลต  แหล่งชอ้ปป้ิงที่มีสินคา้แบรนดด์งัๆ 
คุณภาพดีมากมาย ทั้งของ ญี่ปุ่ น ยโุรปอเมริกา และอ่ืนๆ มาเซลลใ์นราคาที่ทุกท่านพงึพอใจ อาทิ 
เช่น Adidas, GAP,  Lacoste, Diesel, Levi’s ใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัจนจุใจ 

 
เบียคคุอิ ไดคนันง จิเก็นอิน  สร้างขึ้นในปีโชวะที่ 11 (ค.ศ. 1936) ตวัองคเ์จา้แม่กวนอิม มี
ความสูงถึง 41.80 เมตร สามารถขึ้นบนัไดดา้นในองคพ์ระ เพือ่ไปสกัการะและชมววิเมืองได ้
ปัจจุบนัเป็นเสมือนสญัลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเมืองทาคาซากิ (จงัหวดักุนมะ) ซ่ึงชาวเมืองใหค้วาม
เคารพนบัถือเป็นอยา่งมาก มีผูค้นจากทัว่ประเทศและนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติแวะเวยีนมาสกัการะ
เจา้แม่กวนอิม ที่เมืองทาคาซากิแห่งน้ีอยูเ่สมอ 

 
นําท่านสู่ที่พัก โรงแรม KARUIZAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
   (อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น)   

         นําท่านอาบนํ้าแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่ นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ด ี
 

 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เทือกเขาทาเทยาม่า ซ่ึงตั้งอยูใ่นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอนชู ซ่ึงเป็น
เกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น อยูต่อนกลางของประเทศ หรือเรียกไดว้า่ เป็นภาคกลางของ
ญี่ปุ่ นนัน่เอง ในภูมิภาคน้ีเอง ก็มีเทือกเขาที่สวยงาม ลกัษณะคลา้ยๆ กบัเทือกเขาแอลป์ จึงไดรั้บการ
ขนานนามวา่ เป็น เจแปนแอลป์ นัน่เอง นกัท่องเที่ยวบางท่านก็จะรู้จกัสถานที่แห่งน้ีในนามของ 
เจแปนแอลป์ หรือเสน้ทางธรรมชาติอลัไพน์  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
  นาํท่านสมัผสัใกลชิ้ดกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ในเสน้ทางสายอลัไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ เจแปนแอลป์ นาํท่านชม เขื่อนคุโรเบะ ซ่ึงเป็นเขื่อนยกัษก์ั้นนํ้ าที่ใหญ่มหึมา

วันที่ 3         เจแปนแอลป์ –เทือกเขาทาเทยาม่า (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) –  ออนเซ็น เช้า เที่ยง เย็น 



ที่สุด ของประเทศญี่ปุ่ น จะมีสายรุ้งพาดผา่นตลอดปี ที่โอบลอ้มดว้ยภูเขานบัร้อยลูกและชม
ทศันียภาพช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี 

 
คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

นําท่านสู่ที่พัก โรงแรม  HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  
นําท่านอาบนํ้าแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่ นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ด ี
 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

คามิโคจิ  (Kamikochi) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของจงัหวดันะงะโนะ ( Nagano) เป็นหน่ึง
ในสถานที่ที่มีจุดชมววิภูเขามากที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น มีสถานที่ที่ไดรั้บการกาํหนดใหมี้ทิวทศัน์
ทางธรรมชาติแสนพเิศษของญี่ปุ่ น มีอุณหภูมิเฉล่ียอยูใ่นระดบัตํ่าตลอดทั้งปี ทั้งยงัมีช่ือเสียงในดา้น
รีสอร์ทฤดูร้อนที่อุดมไปดว้ยธรรมชาติ จาก สะพานคปัปะ  (Kappabashi) บนระดบัความสูง 
1,500 เมตร จะไดพ้บกบัทศันียภาพอนังดงามของเทือกเขาโฮทะกะ ( Hotaka) และยอดเขา
ยะเคะ (Yakedake) ที่ชมไดจ้ากตาเปล่า คุณจะไดเ้พลิดเพลินกบัการเดินเล่นสบายๆ ไปกบั
ธรรมชาติที่สวยงาม 

  
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

กโุจฮาจิมัง เป็นเมืองที่ยงัหลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาท มีทั้งเมืองเก่าที่เรียงรายกนั 
และรางนํ้ าที่สวยงาม จากน้ีจะขอแนะนาํเสน่ห์ของ กุโจฮาจิมงั ที่เตม็ไปดว้ยกล่ินอายวฒันธรรม
แบบญี่ปุ่ น  ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศสไตลญ์ี่ปุ่ นดั้งเดิม  หากพดูถึงกุโจฮาจิมงัแลว้ปริมาณการ
ผลิตอาหารจําลอง นั้นเป็นที่หน่ึงในญี่ปุ่ น โมเดลอาหารที่เห็นตามร้านกินด่ืมในญี่ปุ่ นนั้นถูกผลิต
จากที่น่ีกวา่คร่ึงเลยทีเดียวดว้ยเหตุน้ีจึงมีสถานที่ที่สามารถใหท้ดลองทาํจริงๆมากมาย   ยงั มี
นิทรรศการที่เหมือนจริงของราเม็งและสปาเกตต้ีจดัแสดงอยู ่อิสระใหท้่านเที่ยวชมตามอธัยาศยั 
 
นาํท่าน  ชมวิธีการจับปลาด้วยนกกานํ้า  วธีิการจบัปลาที่เรียกวา่ "อุไก"  ที่สืบทอดกนัมากวา่ 
1,300 ปีเป็นการจบัปลาโดยใชน้กกานํ้ า ท่ามกลางความมืดสนิทของฉากหลงัที่เป็นปราสาทกิฟุ
และ ภูเขาคินคะ ก็จะมีเปลวไฟสีแดงโชติช่วงจากคบเพลิงฉายลงไปที่ผวิแม่นํ้ า เปรียบเสมือนกบั
ยอ้นเวลาไปยงัโลกแห่งอดีตเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึง แมแ้ต่ชาลี แชปปลินก็มาชมถึง 2 คร้ังพร้อม
กบัช่ืนชมเป็นอยา่งมาก ในระหวา่งวนัที่ 11 พ.ค. ถึง 15 ต.ค. ของทุกปี จะจดัขึ้นทุกคืนยกเวน้
ช่วงที่พระจนัทร์เตม็ดวงในฤดูใบไมร่้วงและช่วงที่นํ้ าหลาก เสน้ทางริมฝ่ังแม่นํ้ าก็จะมีออนเซ็นนะ
กะระกะวะออนเซ็นที่มีช่ือเสียงอยูด่ว้ย 

 
 
 

วันที่ 4 คามิโคจิ – สะพานคปัปะ – กโุจฮาจิมัง – อาหารจําลอง – ชมวิธีการจับปลา
ด้วยนกกานํ้า 
 

เช้า เที่ยง เย็น 



 
คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

 นําท่านสู่ที่พัก โรงแรม  GIFU MIYAKO  HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 

          
    เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทกิฟุ เดิมช่ือปราสาท อินะบะยะมะ สร้างขึ้นบนยอดเขาคินคะ (Mount 

Kinka) โดยท่านนิไคโด (Nikaido) ใน ค.ศ. 1744 ปราสาทแห่งน้ีไดถู้กเผาทาํลาย และได้
มีการบูรณะอาคารหอคอยหลกัขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1956 ปัจจุบนัดา้นนอกเป็นปราสาทสีขาว มี
ทั้งหมด 4 ชั้น ดา้ นในปราสาทจดัแสดงอาวธุ เส้ือเกราะ และอุปกรณ์ต่างๆ จุดเด่นปราสาทแห่งน้ี
คือ การที่ตั้งอยูบ่นยอดเขาที่มีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลถึง 329 เมตร และจะสวยที่สุดในช่วงฤดู
ใบไมร่้วง และทางดา้นทิศตะวนัออกของตวัปราสาท จะเป็นพพิธิภณัฑป์ราสาทกิฟุ ( Gifu 

Castle Museum) ถูกสร้างขึ้นเพือ่เป็นที่ตั้งของป้อมปืนใหญ่ และเป็นคลงัเก็บอาวธุ รวมถึง
เสบียงที่ใชใ้นยามสงคราม 

วัดคโิยมิสึ  หรือ วัดนํ้าใส  ซ่ึงมีอายเุก่าแก่ยิง่กวา่เมืองเกียวโต  คือยาวนานกวา่  1,200 ปี จุดเด่นอนั
เป็นเอกลกัษณ์ของวดัคือ หอ้งโถงใหญ่ สร้างยืน่ออกจากหนา้ผา มีเสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ คํ้ายนั 
และส่ิงที่น่าอศัจรรย์ คือ สร้างโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย  ดงันั้นองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็น
มรดกโลก และเชิญทุกท่านไดด่ื้มนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจาก 

เทือกเขาอีกดว้ย 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ที่เป็นที่นบัถือยิง่ของประชาชนที่มาสกัการะ
ขอพร ใหมี้ความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์ของเร่ืองพชืพรรณธญัญาหาร นาํท่านสกัการะพระแม่โพสภ
และเทพจ้ิงจอก ที่ชาวญี่ปุ่ นช่ือวา่เป็นทูตสวรรค ์ผูค้อยนาํข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลก
มนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากบัรูปป้ัน ของเทพจ้ิงจอกที่มีจาํนวนมากมาย 

 
 

คํา่   อิสระ รับประทานอาหารคํา่ตามอัธยาศัย 
 นําท่านสู่ที่พัก โรงแรม  OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ช้อปป้ิงชินไซบาชิ  ยา่นการคา้ของเมืองโอซากา้พบกบัร้านคา้ที่มีช่ือเสียงแลร้านบูติคหรูหราดว้ย
และต่ืนตากบัแฟชัน่อนัทนัสมยัเชิญท่านสนุกสนานกบัการ “เลือกชมและซ้ือ ”สินคา้มากมายใน
หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั“ไดมารู”นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารทีมีมากมายหลายร้านร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

วันที่ 5 ปราสาทกิฟุ – วัดคโิยมิสึ  – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เช้า เที่ยง - 

วันที่ 6 ชินไซบาชิ – ริงกเุอ้าท์เล็ต – อิออน – สนามบินคนัไซ เช้า - - 



กลอ้งบนตึกบิ๊กคาเมล่า , เคร่ืองคอมพวิเตอร์ , ร้านเคร่ืองสาํอาง , ร้านขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ 
รองเทา้เคร่ืองประดบั ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากน้ีใหท้่านเก็บภาพประทบัใจกบัสะพานกุลิโกะ 
สญัลกัษณ์ ของชินไซบาชิ 

เที่ยง    อิสระ รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

ริงก ุเอาท์เลต แหล่งชอ้ปป้ิงที่มีสินคา้แบรนดด์งัๆ คุณภาพดีมากมาย ทั้งของ ญี่ปุ่ น ยโุรปอเมริกา 
และอ่ืนๆ มาเซลลใ์นราคาที่ทุกท่านพงึพอใจ อาทิ เช่น Adidas, GAP,  Lacoste, Diesel, Levi’s ให้
ทุกท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัจนจุใจ 
ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงใน ห้างอิออน ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นนาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา , กลอ้ง , 
กระเป๋า รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่ นแต่
ราคาแสนจะถูก อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชม และซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 

คํา่   อิสระ รับประทานอาหารคํา่ตามอัธยาศัย 
ถึงเวลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ 

 

00.30 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727 

 04.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
  
 
 

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

10-16 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  

 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 7 สนามบินคนัไซ – กรุงเทพ ฯ - - - 



 
 
 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 ใบละ ไม่เกิน 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 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


