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 20.00 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 

วัดคโิยมิสึ  หรือ วัดนํ้าใส  ซ่ึงมีอายเุก่าแก่ยิง่กวา่เมืองเกียวโต  คือยาวนานกวา่  1,200 ปี จุดเด่นอนั
เป็นเอกลกัษณ์ของวดัคือ หอ้งโถงใหญ่ สร้างยืน่ออกจากหนา้ผา มีเสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ คํ้ายนั 

วนัที่ โปรแกรมท่องเทีย่ว   
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า เช้า เที่ยง เย็น 
1 กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ  - - -  

2 สนามบินคนัไซ– วดัคโิยมสึิ  – ปราสาทฮิโกะเนะ – หน้าผาโทจินโบ–ออนเซ็น  
 

-  
 

KAGA ONSEN หรือเทยีบเท่า 

3 สวนเคน็โรคุเอน็ – ตลาดโอมโิช –ย่านฮิกาชิชายะ – พักโฮมสเตย์โนโตะ   
 
NOTO HOMESTAY หรือ
เทยีบเท่า 

4 สวนสาธารณะโคโจ ทาคาโอกะ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – กุโจฮาจิมงั 
 
 

 
  

GIFU MIYAKO HOTEL 
หรือเทยีบเท่า 

5 วดัโทไดจิ – ชินไซบาชิ 
 

  
- SARASA HOTEL SHIN 

OSAKA หรือเทยีบเท่า 

6 สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – สนามบินคนัไซ   - -  

7 สนามบินคนัไซ – กรุงเทพ ฯ -    

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ  - - - 

วันที่ 2 สนามบินคนัไซ– วัดคโิยมิสึ  – ปราสาทฮิโกะเนะ – หน้าผาโทจินโบ– 
ออนเซ็น 
 

- เที่ยง เย็น 



และส่ิงที่น่าอศัจรรย์ คือ สร้างโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย  ดงันั้นองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็น
มรดกโลก และเชิญทุกท่านไดด่ื้มนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจาก 

เทือกเขาอีกดว้ย 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
ปราสาทฮิโกะเนะ  เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในยคุเอะโดะที่เมืองฮิโกะเนะ  จงัหวดัชิงะ  ประเทศ
ญี่ปุ่ น เป็นสถานที่สาํคญัทางประวตัิศาสตร์ของจงัหวดัชิงะ และเป็นปราสาทหน่ึงใน 12 แห่งของ
ญี่ปุ่ นที่ยงัคงอนุรักษส์ภาพเดิมเอาไวโ้ดยไม่มีการเปล่ียนแปลง และเป็นหน่ึงในส่ีปราสาทของ
ญี่ปุ่ นที่เป็นมรดกแห่งชาติ 
 
หน้าผาโทจินโบ  ตั้งอยูภ่ายในอุทยานแห่งชาติเอจิเซ็นคางะ ( Echizen-Kaga Quasi-National Park) 
บริเวณสุดทะเลญี่ปุ่ น ไดรั้บการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นสมบติัทางธรรมชาติของประเทศ กลุ่มกอ้นหิน
รูปทรงแท่งส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่มีความสูงกวา่ 20 เมตร เรียงตวักนัเป็นระยะทางยาวกวา่ 1 กิโลเมตร
ตามแนวชายฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นหนา้ผาหินลาวาที่ถูกนํ้ าทะเลและคล่ืนลมกดัเซาะตามธรรมชาติ โดย
เราจะไดช้มหินหนา้ตารูปทรงแปลกประหลาดน่าทึ่ง อาทิ Lion Rock และ Candle Rock เป็นตน้ 
นําท่านสู่ที่พัก โรงแรม KAGA ONSEN หรือเทียบเท่า 

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นําท่านอาบนํ้าแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่ นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ด ี

    

 
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นนาํท่านเที่ยวชม  สวนเคน็โรคุเอ็น  ไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน 3 ของสวนที่น่าต่ืนตาต่ืนใจที่สุดของ
ประเทศญี่ปุ่ น พื้นที่ภายในสวนเคน็โรคุเอ็นนั้น ประกอบไปดว้ยววิทิวทศัน์ของบ่อนํ้ า หุบเขาอนั
สวยงามและบา้นหลงันอ้ยใหญ่ที่ใชใ้นการผลิตชานัน่เอง ความหมายของคาํวา่ “เคน็โรคุ” คือ สวน
ที่มีองคป์ระกอบที่ดี 6 อยา่งดว้ยกนั ก็คือพื้นที่ที่กวา้งขวาง , บรรยากาศที่เงียบสงบ , ความลงตวั , 
ความเป็นมาอนัยาวนาน , แหล่งนํ้ า , และทศันียภาพลอ้มรอบที่สวยงามตระการตา นกัท่องเที่ยว
สามารถด่ืมดํ่าและผอ่นคลายไปกบับรรยากาศของสวนเคน็โรคุเอ็น 

  ตลาดโอมิโช  ตลาดแห่งน้ีมีอายยุาวนานกวา่ 300ปีและคนในทอ้งถ่ินเรียกตลาดน้ีวา่ตลาดโอ
มิโช ภายในตลาดมีอาหารและผกักวา่180ร้าน อีกทั้งยงัมีสินคา้ในครัวเรือนมากมาย มีพอ่คา้แม่คา้
เรียกลูกคา้เพือ่ดึงดูดความสนใจสินคา้ของพวกเคา้และคุณจะพบสินคา้สดใหม่มากมายจะเห็น
บรรยากาศที่มีชีวติชีวาดว้ยวตัถุดิบสดใหม่แต่ในละฤดู รวมถึงร้านอาหารจาํนวนมาก 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นาํท่านเที่ยวชม ยา่นเมืองเก่าของเมืองคานาซาวา่ ย่านฮิกาชิชายะ  ซ่ึงเป็นที่ตั้งของโรงนํ้ าชา ที่โรง
นํ้ าชาเหล่าน้ีคุณจะไดเ้พลิดเพลินกบัการจดัเล้ียงที่มี maiko และเอกิชา ในปี 1820 เขตฮิกาชิชายะ
เป็นเขตที่มีขนาดใหญ่สุด เป็นโรงนํ้ าชาสองชั้นที่สร้างจากดา้นหน่ึงไปยงัอีกดา้นหน่ึง และที่น่ีมี

วันที่ 3         สวนเคน็โรคุเอ็น – ตลาดโอมิโช –ย่านฮิกาชิชายะ – พักโฮมสเตย์โน
โตะ 

เช้า เที่ยง เย็น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://www.japanhoppers.com/th/chubu/kanazawa/kanko/991/
https://www.japanhoppers.com/th/chubu/kanazawa/kanko/991/
https://www.japanhoppers.com/th/chubu/kanazawa/kanko/991/


ทศันียภาพที่สวยงามซ่ึงไดรั้บการช่ืนชมอยา่งมากตั้งแต่สมยัเอโดะ ( 1603-1868) จนกระทัง่ถึง
ปัจจุบนั 
นําท่านสู่ที่พัก โรงแรม  NOTO HOMESTAY หรือเทียบเท่า  

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์  
       

          
    เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่  สวนสาธารณะโคโจ ทาคาโอกะ  สวนสาธารณะแห่งน้ีในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของ
ปราสาทโทยามะ ที่สร้างขึ้นคร้ังแรกในปีค.ศ. 1543 ปัจจุบนัมีหอคอยปราสาทที่สร้างขึ้นใหม่ในปี
ค.ศ. 1954 เปิดเป็นพพิธิภณัฑด์า้นใน อีกทั้งยงัมีพพิธิภณัฑศิ์ลปะ และ สวนแบบญี่ปุ่ นดว้ย 
นอกจากน้ีที่สวนแห่งน้ี เป็นสถานที่ที่ไดรั้บความนิยมในการชมซากุระช่วงกลางเดือนเมษายน 
และการล่องเรือชมววิแม่นํ้ ามตัสุกะวะ ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิและร่วง ก็เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมที่ไดรั้บ
ความนิยม 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เป็นหมู่บา้นสไตลก์ชัโชแบบญี่ปุ่ นดั้งเดิม  และยงั
ไดรั้บเลือกเป็นมรดกโลกในปี  1995 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นสไตลก์ชัโช -สึคุริ  จะมีความยาวประมาณ            
 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงมีโครงสร้างของบา้นสร้างขึ้นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว  
อีกทั้งวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ   ลว้นแต่มาจากวสัดุจากธรรมชาติทั้งส้ิน  อยา่งตน้หญา้ที่
ปลูกไวเ้พือ่นาํมาใชมุ้งเป็นหลงัคาขนาดหนาแต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมา

อยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดเ้ป็นอยา่งดี และช่ือที่ไดม้าจากคาํวา่  “กสัโช” ซ่ึงแปลวา่  “พนมมือ” 

ตามรูปแบบของบา้นที่หลงัคาชนัถึง  60 องศา  มีลกัษณะคลา้ยสองมือที่พนมเขา้หากนันัน่เอง  
พร้อมกนัน้ีท่านจะเพลิดเพลินกบัฝงูปลาคราฟนบัร้อยที่แหวกวา่ยอยูต่ามลาํธารหนา้บา้น ซ่ึงจะเห็น
ไดก้็แต่เมืองในแถบน้ีเท่านั้น 

กโุจฮาจิมัง เป็นเมืองที่ยงัหลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาท มีทั้งเมืองเก่าที่เรียงรายกนั 
และรางนํ้ าที่สวยงาม จากน้ีจะขอแนะนาํเสน่ห์ของ กุโจฮาจิมงั ที่เตม็ไปดว้ยกล่ินอายวฒันธรรม
แบบญี่ปุ่ น ใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศสไตลญ์ี่ปุ่ นดั้งเดิม 

 
  คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

นําท่านสู่ที่พัก โรงแรม  GIFU MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า  

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ สร้างขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 8 เป็นวดัพทุธ โดยตวัอาคารได
บุตสึเด็น ( Daibutsuden) ของวดัน้ีไดรั้บการบนัทึกวา่เป็นอาคารไมท้ี่ใหญ่ที่สุดใน และยงัเป็นที่

วันที่ 4 สวนสาธารณะโคโจ ทาคาโอกะ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – กโุจฮาจิมัง 
 

เช้า เที่ยง เย็น 

วันที่ 5 วัดโทไดจิ – ชินไซบาชิ เช้า เที่ยง - 



ประดิษฐานของพระพทุธรูปไดบุสึขนาดใหญ่หล่อขึ้นจากทองแดงที่มีความสูงทั้งองค ์ 14.98 เมตร 
นํ้ าหนกัถึง 500 ตนั การสร้างองคพ์ระน้ีขึ้นมาโดย จกัรพรรดิมีความเช่ือวา่พระพทุธรูปจะช่วย
คุม้ครองประชาชนได ้ทาํใหป้ระชาชนควรจะร่วมกนัสร้างพระพทุธรูปขึ้นเพือ่ปกป้องตนเองจาก
ภยัพบิติั และไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ในปีค.ศ. 1998 

  เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
ช้อปป้ิงชินไซบาชิ  ยา่นการคา้ของเมืองโอซากา้พบกบัร้านคา้ที่มีช่ือเสียงแลร้านบูติคหรูหราดว้ย
และต่ืนตากบัแฟชัน่อนัทนัสมยัเชิญท่านสนุกสนานกบัการ “เลือกชมและซ้ือ ”สินคา้มากมายใน
หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั“ไดมารู”นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารทีมีมากมายหลายร้านร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
กลอ้งบนตึกบิ๊กคาเมล่า , เคร่ืองคอมพวิเตอร์ , ร้านเคร่ืองสาํอาง , ร้านขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ 
รองเทา้เคร่ืองประดบั ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากน้ีใหท้่านเก็บภาพประทบัใจกบัสะพานกุลิโกะ 
สญัลกัษณ์ ของชินไซบาชิ 

   คํา่                  อิสระ รับประทานอาหารคํา่ตามอัธยาศัย   
 นําท่านสู่ที่พัก โรงแรม  SARASA HOTEL SHIN OSAKA หรือเทียบเท่า 

 
 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

วันที่ 6 สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – สนามบินคนัไซ เช้า - - 



และเหล่าการ์ตูนน่ารักที่ออกมาเดินโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่น
มากมายตามอธัยาศยั 

      เที่ยง   อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

ใหท้่านสนุกสนานทา้ทายที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ อยา่งต่อเน่ือง 
        คํา่                  อสิระ รับประทานอาหารคํา่ตามอัธยาศัย 
     ถึงเวลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ 

 
 00.55 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727 

 04.40 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
  
 
 
 

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

19-25 ตุลาคม 2561 59,900 56,900 56,900 53,900 9,900 

ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 39,900 36,900 36,900 33,900 - 

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

หากมผู้ีเดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการที่ระบุเท่านั้น 

วันที่ 7 สนามบินคนัไซ – กรุงเทพ ฯ - - - 



 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 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


