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ก ำหนดเดนิทำง : 10-15 / 25-30 พฤษภำคม 2560 

WONDERFUL JAPAN 
TAKAYAMA - JAPAN ALPS - TOKYO 

6 DAYS 3 NIGHTS 

ไฮไลท์ 

- ชมควำมงำมของ ก ำแพงหิมะและเขือ่นคุโรเบะ ณ เส้นทำงสำยอลัไพน์  

- เยอืนหมู่บ้ำนมรดกโลกชิรำคำวำโกะ ทีไ่ด้รับกำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลก  

- ร่ืนรมย์กบับรรยำกำศย้อนยุคทีท่ำคำยำม่ำ ย่ำนเมอืงเก่ำซันมำชิซูจิ หรือ ลติเติล้เอโดะ  

- ชมควำมงำมของทุ่งดอกพงิค์มอส ทีม่ฟูีจิเป็นฉำกหลงังดงำมดุจพรมผนืยกัษ์บำนสะพร่ังต้อนรับฤดูร้อน  

- ขอพรเจ้ำแม่กวนอมิ วดัอำซำกสุะ เพือ่ควำมสิริมงคล พร้อมถ่ำยรูปกบัโคมไฟขนำดยกัษ์ 

- ช้อปป้ิงจุใจกบัแหล่งอพัเดทเทรนด์แฟช่ันของชำวญี่ปุ่ นที ่ย่ำนชินจูก ุ

- ผ่อนคลำยกบักำรแช่ออนเซ็น เพือ่สุขภำพและบรรเทำควำมเหน่ือยล้ำ 

ราคาเร่ิมต้น 
 

บาท/ท่าน 
49,900.- 



 

 2   

วนัแรก      ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ
23.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิช้ัน 4 อำคำรผู้โดยสำรขำออก ประตู 2-3 เคำน์เตอร์ D               
 สำยกำรบิน   ไทย แอร์เวย์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที่สอง        กรุงเทพฯ – นำโกย่ำ – ทำคำยำม่ำ – ถนนซันมำชิ ซูจ ิ– หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ 

00.05 น. ออกเดินทางสู่ นำโกย่ำ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TG644 
08.00 น. เดินทางถึง สนำมบินเซ็นแทร์ นำโงย่ำ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย

แลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงกบัเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมาย) น าท่านเดินทางสู่ ทำคำยำม่ำ เมืองเล็กๆท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายของประวติัศาสตร์และ
อารยธรรมโบราณท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ จากนั้นน าท่านสู่ ถนนซันมำชิ ซูจิ หรือ Little Kyoto ซ่ึงเต็มไปด้วย
บา้นเรือนและร้านคา้ท่ียงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นในสมยัเอโดะเอาไว ้ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึก
พ้ืนเมืองท่ีเป็นงานท ามือ เช่น ร้านผลิตและจ าหน่ายเหลา้สาเก ร้านท ามิโสะ ร้านของขายพ้ืนเมืองท่ีมีขายเฉพาะท่ีน่ี 
เช่น ตุ๊กตาซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงไม่มีหนา้ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์หน่ึงของทาคายาม่า และเป็นสินคา้ยอดนิยม
ท่ีแฝงไปดว้ยความเช่ือเก่ียวกบัโชคลางของชาวญ่ีปุ่นอีกดว้ย เชิญท่านเดินเล่นชิล ชิลเก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่า
ประทบัใจกนัตามอธัยาศยั  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ ท่ีไดรั้บการยกย่องให้เป็นมรโลกจากองค์การยูเนสโกใ้นปี 1995 โดย

ลกัษณะบา้นเรือนของท่ีน่ีถูกสร้างเป็นแบบสไตลก์สัโซ-สึคุริ ซ่ึงเป็นสไตลญ่ี์ปุ่นแบบดั้งเดิม บา้นแต่ละหลงัจะมุง
ดว้ยฟางขา้ว สร้างข้ึนโดยชาวบา้นท่ีร่วมมือกนัในชุมชน และโครงสร้างของบา้นจะสร้างโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวั
เดียว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกทบัหลงัคาอย่างหนกัไดใ้นช่วงฤดูหนาวเป็นอย่างดี  เชิญท่าน
สมัผสับรรยากาศแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม พร้อมเกบ็ภาพเป็นท่ีระลึก 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั  TOYAMA DAIICHI  HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

วนัที่สำม        โทยำมะ – เส้นทำงอลัไพน์ เจแปนแอลป์ – เขื่อนคุโรเบะ – มตัสึโมโต้  

เช้ำ                  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านสัมผสักบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาติอย่างใกลชิ้ดใน เส้นทำงสำยอัลไพน์ทำเทยำม่ำ-คุโรเบะ ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของ เจแปนแอลป์ ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศ
ญ่ีปุ่น ซ่ึงจะเปิดให้ข้ึนชมปีละคร้ัง น าท่านชมความ
อลังการของ SNOW WALL หรือ ก ำแพงหิมะ ขนาด
มหึมา ท่ีมีความสูงกว่า 10 เมตร ระหว่างการเดินทางน า
ท่านนั่ง  Tateyama CableCar สู่ สถำนีบิโจไดระ จากนั้น
นัง่ Highland Bus สู่ สถำนีมุโรโดะ จากจุดน้ีเชิญท่านเก็บ
ภาพความประทับใจกับบรรยากาศท่ีลอ้มรอบไปด้วย 
ยอดเขาหลายลูก รวมทั้ งยอดเขาทาเทยาม่าท่ีสวยงาม 
ดว้ยความสูง 3,015 เมตร สูงเป็นท่ี 2 รองจากภูเขาไฟฟูจิ 
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หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางต่อดว้ยการนัง่ Tunnel Trolley Bus รถท่ีขบัเคล่ือนดว้ยไฟฟ้าซ่ึงว่ิงลอดอุโมงคท่ี์มีความ
ยาว 3.6 กิโลเมตร เพ่ือเดินทางสู่ สถำนีไดคันโบ ให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจ ชมวิวทวัทศัน์อนัสวยงามของ
เทือกเขาแอลป์  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (บริกำรอำหำรแบบเบนโตะ) 
บ่ำย น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู่ สถำนีคุโรเบไดระ จากนั้นน าท่านนัง่เคเบ้ิลคาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระ

ไปยงั สถำนีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซ่ึงเป็นเคเบ้ิลคาร์แห่งเดียวในญ่ีปุ่นท่ีลอดภูเขาตั้งแต่ตน้จน
สุดเสน้ทาง ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงหิมะท่ีตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นชม เขื่อนคุโรเบะ ซ่ึงเป็นเข่ือนยกัษก์ั้นน ้าท่ี
ใหญ่มหึมาท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผา่นตลอดปี ท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขานบัร้อยลกูและชมทศันียภาพ
ของวงลอ้มเขาหิมะ ซ่ึงในการสร้างเข่ือนน้ีใชเ้วลาตั้งแต่เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จส้ินประมาณ 45 ปี จากนั้นน าท่านนัง่ 
Tunnel Trolley Bus สู่ สถำนีโอกซิำว่ำ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงมตัสึโมโต้ เป็นเมืองท่ีรวมสถานท่ีทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัหลายๆท่ี กบั ทิวทศัน์ธรรมชาติอนังดงามเขา้ดว้ยกนั  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ส่ี  ปรำสำทมตัสึโมโต้ – ทุ่งดอกพิง้ค์มอส  – ภูเขำไฟฟูจ ิ(ช้ันที่ 5 ) – แช่ออนเซ็น   

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านชม ปรำสำทมตัสึโมโต้ หรือ ปรำสำทอกีำด ำ ปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ถกูสร้างข้ึนในปี 1504 และเป็นปราสาท

ติด  อนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาทท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของญ่ีปุ่น  ท่านจะไดเ้ห็น  ตวัปราสาทสีด าตดักบัฉากหลงัท่ี
เป็นเทือกเขาเจแปนแอลป์ ช่างเป็นทศันียภาพท่ีสวยงาม ตระการตา พร้อมเต็มอ่ิมกบัประวติัศาสตร์ และความงาม
ของตวัปราสาท 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านสัมผสัความงดงามละลานตาของพรมสีชมพูขนาดใหญ่ของ เทศกำลดอกชิบะซำกุระ (Fuji Shibazakura 

Festival) หรือ ทุ่งดอกพิง้ค์มอส ลกัษณะดอกมี 5 กลีบคลา้ยๆดอกซากุระ จดัข้ึนในช่วงเดือนเมษายนถึงตน้เดือน
มิถุนายนของทุกปี (วนัเดินทาง 25-30 พฤษภาคม หากไม่มีดอกพิ้งค์มอสจะน าท่านชม หมู่บ้ำนโอชิโนะฮัคไค 
แทน) ชิบะซากรุะจะมีอยูห่ลายสายพนัธ์ุ ซ่ึงแต่ละสายพนัธ์ุจะมีรูปร่างและสีสนัท่ีแตกต่างกนั เม่ือน ามาจดัแต่งเป็น
สวนชิบะซากุระขนาดใหญ่ จะเห็นเป็นทุ่งดอกไมสี้แดง สีชมพู สีม่วง และสีขาวสลบักนัไปอย่างงดงาม และถา้ใน
วนัท่ีอากาศแจ่มใส อาจจะไดเ้ห็นฟูจิซังเผยโฉมอวดความงามแข่งกบัเจา้ชิบะซากุระอีกดว้ย ให้ท่านไดเ้ก็บภาพ
ประทบัใจกบั ทุ่งดอกไมห้ลากสีตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ  สญัลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี 
และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะท่ีงดงามท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง ท่ีมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร มีหิมะปกคลุมบน
ยอดเขาตลอดทั้ งปี น าท่านข้ึนสัมผสัมนต์เสน่ห์และกล่ินอายอย่างใกลชิ้ดท่ี "สถำนีที่ 5" บนระดบัความสูงท่ี 
2,500 เมตร (ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) อิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความงดงามของ ภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชม
และซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและขนมอร่อยมากมาย     

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั JIRAGON NO FUJI HOTEL หรือเทียบเท่ำ   
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
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 หลงัอำหำรเชิญท่ำนพกัผ่อนกบักำร “แช่น ้ำแร่ธรรมชำต”ิ หรือ “ออนเซ็น” ซ่ึงชำวญ่ีปุ่นเช่ือว่ำน ำ้แร่ธรรมชำตินีม้ี
ส่วนช่วยเร่ืองกำรรักษำสุขภำพ ระบบหมุนเวยีนโลหิตและช่วยให้ผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัที่ห้ำ โตเกยีว – วดัอำซำกสุะ – ช้อปป้ิงชินจูก ุ– สนำมบินฮำเนดะ 

เช้ำ                      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงศูนยก์ลางความเจริญของประเทศญ่ีปุ่น น าท่านสู่ วัดอำซำกุสะ วดัเก่าแก่

ท่ีสุดในโตเกียว เชิญท่านขอพรจาก “องค์เจา้แม่กวนอิม” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร 
พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยกัษ”์ ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร เชิญท่านเลือกชม
และเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ีหรือจะเลือกเดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” ชมและซ้ือสินคา้ของ
ฝากของท่ีระลึก ท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง “Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม, 
หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นกนัตามอธัยาศยันอกจากนั้นท่านยงัสามารถ
ถ่ายรูปโดยมี “โตเกียวสกายทรี” เป็นฉากหลงัไดจ้ากวดัน้ีดว้ย  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ย่ำนชินจูก ุ แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่า

บรรดาแฟชัน่นิสตา้ และเป็นจุดนดัพบยอดนิยมของหนุ่มสาวชาวญ่ีปุ่น อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้มากมาย 
อาทิ เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ทนัสมยั, นาฬิกา, เคร่ืองส าอาง, สินคา้แบรนดเ์นมทั้งใหม่และมือสอง หรือจะเป็นร้าน
ขายของเล่นผูใ้หญ่, ร้าน 100 เยน รวมทั้งของกิน,ของใชแ้ละของฝาก ใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือกนัอยา่งจุใจ 

  ***อสิระอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศัยเพือ่ให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงเต็มที่ 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินฮำเนดะ เพ่ือท าการเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

วนัที่หก สนำมบินฮำเนดะ – กรุงเทพฯ  

00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG661 
04.50 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
http://www.wonderfulpackage.com/ 

 

 

ข้อควรทรำบ :  

ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกตัว๋ 
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wonderfulpackage.com/
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อตัรำค่ำบริกำร/ท่ำน  

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็ อำยุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่ำนละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ มี

เตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

10 – 15 พฤษภำคม 2560 51,900 51,900 49,900 47,900 8,000 

25 – 30 พฤษภำคม 2560 49,900 49,900 47,900 45,900 8,000 

 
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 ท่าน Standard Twin) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมือง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง วงเงินคุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (ยกเลิกเม่ือ 1 กรกฎาคม 2556) 
 ค่ำทิปพนกังำนขับรถและค่ำทิปไกด์ มำตรฐำนญ่ีปุ่นวนัละ 500 เยน x 5 วนั = 2,500 เยน/ท่ำน/ทริป 
เงือ่นไขกำรเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 

 ยนืยันกำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 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 ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

 
กำรยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

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

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่น
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อ
เป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
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 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 

กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมและอาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ี
ตอ้งการ  

 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาด กวา้ง x ยาว x สูง ไม่

เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 น้ิว 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 


