
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                
                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดเดนิทำง : กมุภำพนัธ์ - มนีำคม 2560 

ไฮไลท์ 

- เที่ยวเมืองคำรุยซำว่ำ เมืองโรแมนติกสไตล์ยุโรปที่โอบล้อมด้วยธรรมชำติ 
- ขอพรองค์พระใหญ่อุชิคุ ได้รับกำรบันทึกจำกกนิเนสบุ๊คให้เป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก 
- ชมสวนไคระคุเอน็ สวนที่สวยติดอนัดับ 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่น  
- เยอืนเมืองมรดกโลกนิกโก้ ชมศำลเจ้ำโทโชกุ ทีม่ีเสน่ห์ทำงประวตัิศำสตร์และธรรมชำติที่สวยงำม 
- เกบ็สตรอเบอร์ร่ีสดๆ แสนหอมหวำนทำนได้ไม่อั้น 
- เต็มอิม่กบักำรช้อปป้ิง 2 เอำท์เลต็ช่ือดัง คำรุยซำว่ำ พร๊ินซ์ และ ซำโนะ พรีเมี่ยม เอำท์เลท็ 
- ผ่อนคลำยกบักำรแช่เท้ำที่ คุซัทสึออนเซ็น ติดอนัดับ 1 ออนเซ็นที่ดีที่สุดในญ่ีปุ่น   
- พกัโรงแรมสุดคลำสสิกในบรรยำกำศสไตล์ยุโรปพร้อมแช่ออนเซ็นเพือ่สุขภำพ 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

29,900.- 

WONDERFUL JAPAN 

TOKYO - KARUIZAWA - NIKKO 
6 DAYS 3 NIGHTS 



 

 

วนัแรก  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ

19.30 น. คณะพร้อมกัน ณ  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 อำคำรผู้ โดยสำรขำออก ประตู 8 เคำน์เตอร์ R            
สำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

22.25 น. ออกเดินทางสู่ โตเกยีว ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL718 

วนัที่สอง สนำมบินนำริตะ – กรุงโตเกยีว – วดัอำซำกสุะ – คำวำโกเอะ ลติเติล้เอโดะ –  
               คำรุยซำว่ำ พร๊ินซ์ ช้อปป้ิงพลำซ่ำ – แช่ออนเซ็น 

06.15 น. เดินทางถึง สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย 
(เวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่นเร็วกว่าท่ีประเทศไทย 2 ชั่วโมง) น าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของ
ประเทศญ่ีปุ่น แวะ วัดอำซำกุสะ วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ขอพรจาก “องค์เจา้แม่กวนอิม” ท่ีเป็นทอง
สัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกบั “โคมไฟขนาดยกัษ์” ท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่ง
น้ี หรือจะเลือกเดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” ชมและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกมากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, 
รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั นอกจากนั้นท่านยงั
สามารถถ่ายรูปโดยมี “หอคอยโตเกียวสกายทรี” เป็นฉากหลงัไดจ้ากภายในวดัน้ีดว้ย จากนั้นน าท่านกา้ว
ขา้มผ่านประตูยอ้นเวลาสู่อดีตสมยัเอโดะท่ี เมืองคำวำโกเอะ ตั้งอยู่ในจงัหวดัไซตามะ เมืองท่ีไดรั้บการ
ขนานนามวา่เป็น ลิตเติล้เอโดะและดินแดนแห่งมันหวำนแสนอร่อย ท่ีน่ียงัคงอนุรักษส์ถาปัตยกรรมต่างๆ
และบรรยากาศของเมืองเก่าเอาไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์โดยเฉพาะท่ีย่านคุระสุคุริ ถนนสายหลกัตลอดสองขา้ง
ทางจะเรียงรายไปดว้ยอาคารเก่าแก่ยุคโบราณสมยัเอโดะท่ีแสนคลาสสิกท่ีส าคญัย่านน้ียงัคงมีชีวิตดัง่วนั 
วานดว้ยวิถีการคา้ท่ียงัคงคึกคกัดัง่ในอดีต ชมหอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ ก่อสร้างเป็นอาคารสามชั้นสูง 16 
เมตร อายุยาวนานกว่า 350 ปี ไดช่ื้อว่าเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ และส่ิงท่ีหน่ึงท่ีพลาดไม่ไดคื้อ
การซอกแซกหาของอร่อยกินท่ี ตรอกขนมหวำน ซ่ึงเป็นตรอกท่ีมีร้านขายขนมหวานตั้งเรียงรายกัน
มากมาย โดยเฉพาะขนมจากมนัหวาน ของดีจากเมืองคาวาโกเอะ ท่ีน าไปท าขนมกินเล่นไดห้ลากหลาย
รูปแบบ เช่น อบกรอบ พายมนัหวาน มนัหวานทอดเคลือบน ้าตาล ซอฟทค์รีมมนัหวาน 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ คำรุยซำว่ำ พร๊ินซ์ ช้อปป้ิงพลำซ่ำ Outlet Mall ขนาดใหญ่ของเมืองคารุยซาว่า ภายใน

เรียงรายไปดว้ยชอ้ปสินคา้แบรนดด์งัมากมาย คดัสรรสินคา้มาจากดีไซน์เนอร์ช่ือดงัในราคาท่ีจบัตอ้งได้
อิสระชอ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั มีใหเ้ลือกซ้ือเลือกชมกนัไดอ้ย่างจุใจ หรือเลือกหาร้านเก๋ๆนัง่ชิลท่ามกลาง
ทิวทศันข์องภูเขาอาซามะอนัอลงัการเป็นฉากหลงั 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกัโรงแรม GREEN PLAZA KARUIZAWA  หรือเทียบเท่ำ 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

หลังจำกน้ันเชิญท่ำนผ่อนคลำยกับกำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำตแิท้ๆ หรือ “ออนเซ็น” ซ่ึงชำวญ่ีปุ่นเช่ือว่ำน ้ำแร่
ธรรมชำตนีิม้ส่ีวนช่วยเร่ืองกำรรักษำสุขภำพ ระบบหมุนเวยีนโลหิต และผวิพรรณที่เปล่งปลัง่ 



 

 

วนัที่สำม คุซัทสึออนเซ็น – ASAMA SAKE BREWERY – เกบ็สตรอเบอร์ร่ีทำนไม่อั้น -ซำโนะ พรีเมีย่มเอำท์เลท็ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ คุซัทสึ เป็นเมืองตากอากาศมีช่ือเสียงเร่ืองน ้าพุร้อนท่ีเก่าแก่ น าท่านชมเขต ยบูาทาเกะ               

จุดสัญลกัษณ์ใหญ่กลางเมืองท่ีเป็นแหล่งก าเนิด บ่อน ้ำพุร้อนคุซัทสึ เป็นแหล่งออนเซ็นท่ีนิยมกนัอย่าง
มากมาย ซ่ึงเป็นอนัดบั 1 ของออนเซ็นในญ่ีปุ่น ท่ีน่ีมีลกัษณะเฉพาะ เช่น "จิคนัยุ (วิธีการแช่น ้าออนเซ็น
ดว้ยการก าหนดเวลา)" และ "ยโุมมิ (การคนน ้าออนเซ็นดว้ยไมแ้ผน่ขนาดยาวเพ่ือลดอุณหภูมิของน ้าออน
เซ็น หากเขา้ชมมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม 600 เยน) ซ่ึงเป็นวิธีการแช่น ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์สืบทอดมาตั้งแต่สมยัเอโดะ 
สามารถผลิตน ้าพุร้อนไดถึ้ง 4,000 ลิตรต่อนาที เป็นจุดร่อนก ามะถนัออกจากน ้าพุร้อนก่อนท่ีจะถูกส่งไป
ยงัโรงแรมรอบๆ จากนั้นน าท่านแวะชม ASAMA SAKE BREWERY โรงบ่มเหลา้สาเกท่ีผลิตสาเกท่ีมี
รสชาตินุ่มลึกและมีเอกลกัษณ์ ข้ึนช่ือในเร่ืองคุณภาพขั้นสูง รสชาติ และกล่ินหอม ชมวิธีการผลิต และ
สามารถชิม หรือหากใครติดใจอยากจะซ้ือกลบับา้นกมี็จ าหน่ายดว้ยเช่นกนั  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย น าท่านสู่ Sano Tourism Farm Agritown เกบ็สตรอเบอร์ร่ีอนัแสนหอมหวำนสดๆ ทำนได้ไม่อั้น ซ่ึงช่วง
ฤดูหนาวสตรอเบอร์ร่ีจะสด แดง ลูกใหญ่และรสชาดดีท่ีสุด น าท่านเดินทางสู่ ซำโนะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท 
เอาทเ์ลท็แห่งจงัหวดัโทจิกิ ภูมิภาคคนัโตท่ีมีจุดเด่นอยูท่ี่บรรยากาศแห่งความสวยงาม เพราะท่ีน่ีสร้างข้ึน
ใกลก้นักบัภูเขามิคาโดะท าให้ทิวทศัน์เบ้ืองหลงัของเอาท์เล็ทสวยงามและเขียวชอุ่มไปดว้ยพรรณไม้
นานาชนิดท่ีมองแลว้สบายตาสุด ๆ มีร้านคา้เกือบ 200 ร้าน สินคา้ทั้งหมดของท่ีน่ีจะมีโปรโมชัน่ลดราคา
ตลอดทั้งปี ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบักบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัๆ มากมาย โดยสินคา้บางอย่างจะมี
จ าหน่ายแต่เฉพาะในญ่ีปุ่นเท่านั้น 

 ***อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย เพือ่ให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกัโรงแรม DAIWA ROYNET HOTEL UTSUNOMIYA หรือเทียบเท่ำ 
วนัที่ส่ี  นิกโก้ – สะพำนชินเคียว – ศำลเจ้ำโทโชก ุ– อบิำรำก ิ– สวนเซ็นบำโกะ ไคระคุเอน็ – มโิตะช้อปป้ิง  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ นิกโก้ เมืองท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นในดา้นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจท่ี

งดงามแสนสงบยงัคงวฒันธรรมในแบบดั้งเดิมไว ้ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากบัทศันียภาพอนังดงาม
ตามธรรมชาติสลบักบัวิถีความเป็นอยู่ในแบบฉบบัของชาวบา้น น าท่านชม สะพำนชินเคียว (Shinkyo 
Bridge) สะพานศกัด์ิสิทธ์ิตั้งอยูป่ระตูทางเขา้ศาลเจา้เป็น 1 ใน 3 ของสะพานท่ีสวยท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น 
น าท่านสู่ ศำลเจ้ำโทโชก ุศาลเจา้ประจ าตระกลูโทกุงาวะท่ีโด่งดงัในอดีตและยงัเป็นสุสานของ “โทกงุาวะ 
อิเอยะสุ” โชกุนผูพ้ลิกชะตาชีวิตของชาวญ่ีปุ่น ท่ีคอยคุม้ครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและ
บรรดาผูเ้ล่ือมใส ชมเจดีย ์5 ชั้น สถานท่ีรวบรวมพระธรรมค าสอน บทสวดมนต์และส่ิงของมีค่า ชมงาน
แกะสลกัอนัเป็นโบราณวตัถุล ้าค่าท่ีมีมากกว่า 5,000 ช้ิน ต่ืนตากบัซุม้ประตูโยเมมง อนัเป็นสถาปัตยกรรม
ท่ีมีความส าคญัในแง่ประวติัศาสตร์ศิลป์ของญ่ีปุ่นและยงัเป็นศิลปะช้ินเอกและมีช่ือเสียงของประทศญ่ีปุ่น  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  



 

 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ อิบำรำกิ เมืองท่ีเต็มไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ทั้งจากภูเขาและทะเล 
น าท่านชม สวนเซ็นบำโกะ ไคระคุเอ็น ท่ีได้รับการจัดอนัดบัท่ีสวนท่ีมีภูมิทัศน์สวยงาม 1 ใน 3 ของ
ประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ท่ีเมืองมิโตะ เมืองหลวงของอิบารากิ สวนไคระคุเอน็แห่งน้ีภายในมีตน้บ๊วยมากกว่า 
3,000 ตน้ แต่นอกจากตน้บ๊วยแลว้ก็ยงัมีป่าไผ่ ไมซี้ดาร์ และโคบุนเต อาคารสไตลญ่ี์ปุ่นดั้งเดิมซ่ึงยงัอยู่
ใกลก้บัทะเลสาบเซนบะสามารถสร้างบรรยากาศพกัผ่อนหยอ่นใจไดเ้ป็นอยา่งดี จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี 
Keisei Department Store หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีพ้ืนท่ีขายท่ีกวา้งขวา้งอยูใ่นแหล่งชุมชนของเมืองมิโตะ มี
ร้านคา้ท่ีครบครัน เช่น “พาซาจิว” มีแหล่งรวมร้านอาหารท่ีเป็นท่ีนิยมและร้านเฉพาะทาง เช่น”LOFT” 
“มะรุเซ็น” เป็นตน้  

 ***อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย เพือ่ให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกัโรงแรม MITO KEISEI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
วนัที่ห้ำ  พระใหญ่อุชิคุ – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– สนำมบินฮำเนดะ 

เช้ำ                      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านกราบนมสัการ พระใหญ่อุชิคุ (Ushiku Daibutsu) ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีท าจากบรอนซ์ขนาดใหญ่
และไดถู้กบนัทึกในกินเนสบุคว่าเป็นพระพุทธรูปท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูง 120 เมตร ใชเ้วลาในการ
สร้างถึง 10 ปี มีความสูงมากกว่าอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพในนิวยอร์ก บริเวณรอบฐานพระพุทธรูปมีดอกไม้
บานตลอดทั้งส่ีฤดู ภายในองค์พระแบ่งออกเป็น 5 ชั้น แต่ละชั้นก็แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมของ
พระพุทธศาสนาและท่านยงัสามารถข้ึนลิฟทไ์ปท่ีความสูงระดบัอกของพระพุทธรูป (85 เมตร) เพ่ือชมวิว
ทิวทัศน์ท่ีงดงาม แบบพาโนรามาโดยรอบอีกด้วย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงโตเกียว 
จากนั้น น าท่านสู่ ย่ำนชินจูกุ แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ 
ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ และเป็นจุดนดัพบยอดนิยมของหนุ่มสาวชาวญ่ีปุ่น อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง
สินคา้มากมาย อาทิ เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ทนัสมยั, นาฬิกา, เคร่ืองส าอาง, สินคา้แบรนดเ์นมทั้งใหม่และ
มือสอง หรือจะเป็นร้านขายของเล่นผูใ้หญ่, ร้าน 100 เยน นอกจากน้ีท่ีน่ีสามารถเดินเท่ียวในยามราตรีได้
ดว้ย เน่ืองจากมีร้านต่างๆ มากมาย เช่น ร้านอาหารหลากหลายประเภท ร้านคาราโอเกะ เคร่ืองเล่นปาจิง
โกะท่ีเป็นท่ีนิยมมากส าหรับคนญ่ีปุ่น ใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือกนัอยา่งจุใจ 

 ***อสิระอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย เพือ่ให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินฮำเนดะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียม

ตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ  

วนัที่หก  สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ 

00.05 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL033 
05.05 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
 



 

 

ข้อควรทรำบ :  
 ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออก

ตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็ อำยุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่วจ่ำย
เพิม่ท่ำนละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 
มเีตยีง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มเีตยีง 

22-27 กมุภำพนัธ์ 2560 29,900 29,900 28,900 27,900 7,000 

02-07 มนีำคม 2560 29,900 29,900 28,900 27,900 7,000 

 
อตัรำนีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่ำทิปพนกังำนขับรถและค่ำทิปไกด์ มำตรฐำนญ่ีปุ่น  2,000 เยนต่อท่ำน 
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้



 

 

ก่อนการเดินทาง 15 วนั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก

การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะ
ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยนักำรส ำรองที่น่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
กำรยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 70% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ี

สายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 



 

 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ี
ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่

ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และ

เพ่ิมเตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และ

ตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจาก

ราคาตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของ
โปรแกรม 

กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกวา้ง+ยาว+

สูง ไม่เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 35 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 55 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)  
 ในบางรายการทัวร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ ากว่า

มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 


