
 

 

 
    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท์ 

 บินกบัสายการบินประจ าชาติ บริการแบบฟูลเซอร์วสิ 

 เทีย่วเมอืงเกยีวโต ชมวดัคนิคาคุจิ ขอพรวดัคโิยมสึิ หรือ วดัน า้ใส 

 สัมผสัประสบการณ์ น่ังรถไฟชินคนัเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลีย่ 240 ก.ม./ชม. 

 ภูเขาไฟฟูจ ิภูเขาทีม่ช่ืีอเสียงเป็นทีรู้่จักไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามทีธ่รรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว 

 ถนนอโิชนามกิ ิถนนสายใบไม้เปลีย่นสี ทีผู้่คนให้ความหลงไหล 

 ขอพรเจ้าแม่กวนอมิที ่วัดอาซากสุะ เพือ่ความสิริมงคลพร้อมถ่ายรูปกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ 

 สนุกสนานกบัช้อปป้ิงย่านดัง ชินจูก ุชิบุย่า ฮาราจูก ุ

 อิม่อร่อยกบัเมนู ขาปูยกัษ์ และผ่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ออนเซ็น 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง :  เดอืนพฤศจิกายน 2561 

ราคา 

บาท/ท่าน 
52,900.- 

WONDERFUL JAPAN 
โอซาก้า – เกยีวโต – ชินคงัเซน – โตเกยีว  

6 วนั 4 คนื 
 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) 

20.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย 
เจา้หนา้ท่ีทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดินทาง 

23.05 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่นโดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 
 

วนัที่สอง โอซาก้า – เกยีวโต – วดัคิโยมสึิ – วดัคินคะคุจ ิ– ศาลเจ้าฟูชิมอินิาริ – นาโกย่า    

06.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ เมอืงโอซาก้า น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต น าท่านไหวพ้ระ ขอพรท่ี วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน ้าใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกวา่เมืองเกียวโต คือ

ยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอนัเป็นเอกลกัษณ์ของวดัคือ หอ้งโถงใหญ่ สร้างยื่นออกจากหนา้ผา มีเสาไมข้นาดใหญ่ 
139 ตน้ ค ้ายนั และส่ิงท่ีน่าอศัจรรย ์คือ สร้างโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ช้อปป้ิง ณ ถนนกาน ้าชา ซ่ึงตั้งอยู่ระหว่างทางเขา้
วดัคิโยมิสึ ร้านคา้ต่างๆ ไดต้กแต่งเลียนแบบสมยัเฮอนั ซ่ึงมีสินคา้พ้ืนเมืองนานาชนิด เช่น รองเทา้โซริ (รองเทา้เก๊ียะ
แบบญ่ีปุ่น), ชุดยกูะตะ, ตุ๊กตานางระบ าญ่ีปุ่น น าท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีตั้งอยู่ในเมืองเกียว
โต ซ่ึงในอดีตท่ีน่ีไม่ใช่วดั หากแต่เป็นบา้นพกัตากอากาศของไซออนจิ คิซึเนะ ต่อมาในปี 1397 จึงไดข้ายบา้นหลงัน้ี
ให้กบัโชกุนอาชิคางะ ซ่ึงเป็นโชกุนคนเดียวกบัในการ์ตูนเร่ืองอิคคิวซัง เพ่ือใช้เป็นท่ีพ านัก จนกระทัง่ท่านโชกุน
เสียชีวิตจึงไดเ้ปล่ียนเป็นวดัเซนโดยผูเ้ป็นลกูชาย แต่วดัท่ีเห็นในปัจจุบนัน้ีเป็นแค่แบบจ าลองจากของเก่าท่ีถูกไฟไหม้
เสียหาย โดยตวัอาคารมี 3 ชั้น ตวัเรือนเป็นสีทองจากทองค าเปลว มีรูปป้ันนกฟีนิกซ์บนยอด และมีล าธาร 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางไปยงัสถานท่ีส าคญัอนัวิจิตรงดงามอีกแห่งคือ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผสัและเก็บภาพความ

สวยงามกบั โทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นบัหม่ืนท่ีเรียงรายกนัเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คลา้ยอุโมงค์ท่ีมีความ
งดงาม และท่ีน่ียงัเป็นศาลเจา้ท่ีมีผูค้นจ านวนมากมาสักการะขอพร เน่ืองจากเช่ือว่ารูปป้ันสุนขัจ้ิงจอกท่ีศาลเจา้แห่งน้ี 
เป็นผูส่้งสารใหก้บัเทพเจา้แห่งการเก็บเก่ียว และยงัถกูน ามาเป็นฉากหน่ึงของภาพยนตช่ื์อดงัเร่ือง เดอะ เมมมวัร่ี ออฟ 
เกอิชา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงนาโกย่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ที่พกั NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม นาโกย่า – น่ังรถไฟชินคันเซ็น – ทะเลสาบฮามานา – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – น่ังกระเช้า
ชมหุบเขาโอวาคุดานิ – ออนเซ็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน น่ังรถไฟชินคันเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุน ไดช่ื้อว่าเป็นรถไฟท่ีมีความเร็วสูงติดอนัดบัโลก โดยมีความเร็วถึง 
240 ก.ม./ชัว่โมง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบท่ีเพาะพนัธ์ุปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
ญ่ีปุ่น อิสระให้ท่านไดช้มทิวทศัน์ของทะเลสาบหรือเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากปลาไหลนานาชนิด เช่น พายปลาไหล, 
ปลาไหลอบซีอ้ิว ท่ีข้ึนช่ือเพ่ือเป็นของฝาก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 

บ่าย น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ กบัเรือแฟนตาซีโจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอนัดบัหน่ึงในญ่ีปุ่น ซ่ึงไดก่้อตวั
จากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพท่ีสวยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบ จากนั้นน าท่าน น่ัง
กระเช้าขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ (ONEWAY) ท่ียงัครุกรุ่นดว้ยควนัจากบ่อก ามะถนัเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน ้ าแร่
ก ามะถนัซ่ึงสามารถตม้ไข่ใหสุ้กได ้โดยชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่หากไดท้านไข่ด าหน่ึงฟองจะสามารถท าใหอ้ายุยืนยาว
ข้ึนอีกประมาณ 7 ปี [ลงโดยรถบสั] 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พกัผ่อนกบัสปารีสอร์ทแบบญ่ีปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านไดอ้าบน ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผ่อน
คลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่จะท าใหเ้ลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของ
ร่างกายใหดี้ข้ึน  

 

วนัที่ส่ี ภูเขาไฟฟุจ ิช้ัน 5 – พธีิชงชา – โตเกยีว – ถนนอโิจนามกิ ิ– ช้อปป้ิงชินจูก ุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก
ในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาให้อย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยงั
เป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ช้ันที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่
กับสภาพอากาศ) ท่ีทุกท่านจะไดเ้ห็นถึงความสวยงามของตวัภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิให้ทุกท่านได้
ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลือกซ้ือสินค้าของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย
บรรยากาศไดอี้กดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางชม พิธีการชงชา แบบดั้งเดิมสไตล ์ญ่ีปุ่นซ่ึงทางร้านจะใหข้นมหวานมา
ทานคู่ดว้ย ใหท่้านไดช้งชาเขียวอุจิมทัฉะของแทไ้ดง่้ายๆจากนั้นจะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆ มากมายท่ีเป็น
โปรดกัส์ของญ่ีปุ่น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกยีว น าท่านเดินทางต่อไปยงั ถนนอโิชนามกิิ ซ่ึงเป็นถนนอีกสายหน่ึงท่ีคนญ่ีปุ่นให้

คนนิยมมาชมใบไมเ้ปล่ียนสีเป็นจ านวนมาก โดยปกติตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ต้นเดือนธันวาคมของทุกปีจะตรงกับฤดู
ใบไม้เปล่ียนสี [ขึน้กับสถานท่ีในแต่ละภูมิภาคของญ่ีปุ่น] ถนนแห่งน้ีปลูกตน้แป๊ะก๊วยไวต้ลอด 2 ขา้งทางในช่วงฤดู
ใบไมเ้ปล่ียนสีใบของตน้แปะก๊วยจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม อิสระท่านจะไดถ่้ายรูปและชมความงาม
ของใบไมท่ี้เปล่ียนสีพร้อมกบับรรยากาศท่ีแสนโรแมนติกท่ามกลางอากาศท่ีเยน็สบาย ใหท่้านชอ้ปป้ิงกนัต่อ ณ ชินจู
ก ุยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของกรุงโตเกียว ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์
เนม อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เส้ือผา้น าสมยั กระเป๋า รองเทา้วยัรุ่นอยา่ง โอนิทสึกะ ไทเกอร์!!! รวมไปถึง
เคร่ืองส าอางคย์อดนิยมอยา่ง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 



 

 

วนัที่ห้า โตเกยีว – อสิระช้อปป้ิงใจกลางเมอืงโตเกยีว หรือซ้ือทัวร์เสริมโตเกยีวดสินีย์แลนด์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นใหท่้านได ้เลอืกอิสระช้อปป้ิง หรือซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดสินีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่
จ่ายเพิ่ม 2,700 บาท ราคาเด็ก 2,000 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซ่ึงเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและ
จินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเลออกไปสัมผสักบัเคร่ืองเล่นในหลาย
รูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED 
MANSION บา้นผีสิง, ต่ืนเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เยือนบา้นหมี
พูห์, ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนท่ี
ท่านช่ืนชอบ  

เที่ยง อสิระรับประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย 
บ่าย เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงหรือสนุกสนานกนัอยา่งต่อเน่ืองกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 
ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่หก โตเกยีว – วดัอาซะกซุ่า – ห้างออิอน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม วัดอาซะกุซ่า วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค าท่ีชาวญ่ีปุ่นนิยมมา
สกัการะบูชา และพากนัมาเท่ียวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยกัษท่ี์มีความสูงถึง 4.5 เมตร  

เที่ยง อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินคา้หลากหลายชนิดรอใหท่้านเลือกซ้ือ 

อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่น าสมยั กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอางค ์ของท่ีระลึก เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 
ให้ท่านอิสระในการเลือกซ้ือของฝาก และสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่นก่อนกลบักรุงเทพฯ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่าน
เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 

17.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 
22.30 น. เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
********************** ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ********************** 

 

 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 
 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ท่านละ 

พกักบั  
1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั  
2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั  
2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

01-06 พฤศจิกายน 2561 
07-12 พฤศจิกายน 2561 
15-20 พฤศจิกายน 2561 
21-26 พฤศจิกายน 2561 

52,900.- 52,900.- 49,900.- 44,900.- 8,900.- 

 
อตัรานีร้วม  
 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 น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 4,000 เยนต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง (เกบ็ทิปก่อนการเดนิทางที่สนามบิน) 
 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทาง 21 วนั 



 

 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน า้มนัและภาษสีนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่านละ 20,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 15 วนั  เกบ็ค่ามดัจ า 20,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วนัเดินทาง  เกบ็เค่าใชจ่้าย 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่า
ทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลใดก็ตามภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ่้ายของตัว๋ท่ีเกิดข้ึนจริง   



 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคา

ขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตาม
ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ (LONG LEG) ลูกคา้ท่ีประสงคท่ี์นัง่ตรงน้ี ทางลูกคา้ตอ้งช้ีแจงเหตุผลหนา้เคาน์เตอร์เช็คอินดว้ย
ตวัท่านเองในวนัเดินทางท่ีสนามบิน 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น ้ าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่า
หรือสูงกว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวั
ท่านเอง 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 

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

เสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระ

ค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ี

คิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
 
 
 


