
 

 

 
    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ไฮไลท์ 

 บินกบัสายการบินประจ าชาติ บริการแบบฟูลเซอร์วสิ 

 เยอืนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ทีไ่ด้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลก  

 ร่ืนรมย์กบับรรยากาศย้อนยุคทีท่าคายาม่า ย่านเมอืงเก่าซันมาชิซูจิ หรือ ลติเติล้เอโดะ 

 เล่นสกสุีดเพลนิณลานสกฟูีจิเทน็ 

 สนุกสนานกบัช้อปป้ิงย่านดัง ชินจูก ุ 

 สุดพเิศษ กบัมือ้พเิศษ บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างระดับแพลตติน่ัม ROKKAZEN  

 อิม่อร่อยกบัเมนู ขาปูยกัษ์ และผ่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ออนเซ็น 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
29 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562 

ราคา 

บาท/ท่าน 
74,900.- 

WONDERFUL JAPAN 
นาโกย่า – ทาคายาม่า – ฟูจเิทน็สกรีีสอร์ท 

6 วนั 4 คนื 
 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ 

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

 

วนัที่สอง สนามบินเซ็นแทร์ (นาโกย่า) – ศาลเจ้าอาสึตะ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมววิชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ออนเซ็น 

00.05 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่นโดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าท่าน

เขา้ชม ศาลเจ้าอาสึตะ ศาลเจา้ท่ีถูกพบในช่วงศตวรรษท่ี 2 และไดรั้บการบูรณะเม่ือปี ค.ศ. 1935 เป็นศาลเจา้ท่ีไดรั้บ
ความเคารพอย่างมากพอๆกบัศาลเจา้อิเสะ และท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีเก็บรักษา "ดาบแห่งคุซานางิ" อนัเป็น 1 ในเคร่ืองราช
กกุธภณัฑ ์3 ช้ิน ท่ีแสดงถึงอ านาจแห่งองคจ์กัรพรรดิญ่ีปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล โดยอีก 2 ช้ิน ไดแ้ก่ "กระจก" ท าจาก
หินขดัมนัอยูท่ี่ศาลเจา้อิเสะ และ"สร้อยประดบัพระศอ" ท่ีท ามาจากหินสีอยูท่ี่พระราชวงัอิมพีเรียล  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร -- พิเศษ! ใหท่้านล้ิมรสอาหารพ้ืนเมืองสุดพิเศษท่ีหารับประทานภูมิภาคอ่ืน
ไม่ได ้“โฮบะมิโซะ” หมูหรือเน้ือย่างบนใบแมกโนเลียแห้งสีน ้ าตาลบนเตาเลก็ทานคู่กบัปลาอายุ เคร่ืองเคียง น ้ าซุป
และขา้วสวยร้อนๆ 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ซ่ึงยงัคงอนุรักษบ์า้นสไตลญ่ี์ปุ่นขนานแทด้ั้งเดิม และยงั
ไดรั้บเลือกจากองค์กรยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม 1995 ต่อดว้ยชมบา้นในสไตล ์กสัโซ่ – สึคุริ ท่ีมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โดยโครงสร้างของบา้นสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในช่วงฤดู
หนาวไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งรูปร่างของหลงัคาท่ีเหมือนกบัสองมือของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตลน้ี์ว่า “กสัโซ่” 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงทาคายาม่า 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั OKADA RYOKAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

 

วนัที่สาม ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – สวนสตรอเบอร์ร่ี – ศาลเจ้าเซ็นเกน็ – โอชิโนะฮักไก 
ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าทาคายาม่า เพ่ือสัมผสัวิถีชีวิตของผูค้นในยามเชา้และความเรียบง่ายของเมือง โดย
ท่ีแห่งน้ีเป็นอีกสถานท่ีในแดนปลาดิบท่ีน่าศึกษาและเรียนรู้ เน่ืองจากเต็มไปดว้ยร้านคา้แบบพ้ืนเมือง ผกั ผลไม ้
ผลิตภัณฑ์ท่ีเก็บมาจากไร่สดๆ ของชาวบ้านแถบนั้น จากนั้นเท่ียวชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ท่ียงัคงอนุรักษ์
บา้นเรือนและสภาพแวดลอ้มสมยัเอโดะไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี และใหท่้านไดช้มการด าเนินชีวิตแบบดั้งเดิมท่ีท่านจะตอ้ง
ประทบัใจ พร้อมเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึกในสไตลญ่ี์ปุ่นแท้ๆ  ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศอนั



 

 

เก่าแก่แสนคลาสสิกอีกดว้ย  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์ร่ี เพลิดเพลินกบัการเก็บและล้ิมรสสตรอเบอร์ร่ีจากตน้สดๆไดต้ามอธัยาศยั พิเศษ

สุดอ่ิมอร่อยไม่อั้น จากนั้นน าท่านสู่ ศาลเจ้าเซ็นเก็น เป็นศาลเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิคู่ภูเขาไฟฟูจิ เป็นท่ีเคารพสักการะของคน
ญ่ีปุ่นและคนทัว่โลกท่ีตั้งใจจะปีนภูเขาไฟฟจิู ซ่ึงตอ้งมาขอพรท่ีน่ีเพ่ือความเป็นสิริมงคล อีกทั้งท่ีน่ียงัมีตน้สนนบัหม่ืน
ตน้และมี 2 ตน้ท่ีมีขนาดใหญ่พิเศษประมาณ 10 คนโอบ รวมถึงทางเขา้ศาลเจา้ท่ีประดับดว้ยโคมไฟหินโบราณดู
ลึกลบัสวยงามน่าประทับใจ และน าท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีสร้างเป็น
หมู่บา้นเลก็ๆ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งรวบรวมของฝากพ้ืนเมือง อาทิเช่น ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากชาเขียว ผลไม้
อบแหง้ และอ่ืนๆอีกมากมาย ภายในหมู่บา้นแห่งน้ี และยงัมีบ่อน ้าแร่ธรรมชาติ  ใหท่้านไดล้องด่ืมกนัอีกดว้ย 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

 

วนัที่ส่ี ทะเลสาบยามานาคาโกะ – ฟูจเิท็นสก ีรีสอร์ท (Free Sled) – โตเกยีว – ชินจูก ุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านไปพบประสบการณ์ใหม่กบัการเล่นสกีหิมะ ฟูจเิท็นสกี รีสอร์ท ซ่ึงอยูต่รงบริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิ สนุกกบัการ

เล่นสโนวบ์อร์ด หรือท่านท่ีอยากทดลองเล่นสกีแบบระดบัโปร ก็มีใหเ้ช่าอุปกรณ์การเล่นอีกดว้ย (ราคาทัวร์นีไ้ม่รวม
ค่าเช่าอุปกรณ์สกี และค่าเช่าชุดเล่นสกี) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- พิเศษ! ป้ิงย่างบนหินภูเขาไฟ เมนูข้ึนช่ือในแถบฟูจิ ใหทุ้กท่านไดล้ิ้มรส 
เน้ือหมู หรือ เน้ือววัท่ีคดัสรรมาพิเศษน ามาป้ิงบนแผน่หินภูเขาไฟพร้อมผกัตามฤดูกาล รับประทานพร้อมกบัขา้วสวย
ร้อนๆ น ้าซุปสูตรตน้ต ารับของทางร้าน และน ้าจ้ิมรสเดด็ท่ีจดัเตรียมไวโ้ดยเฉพาะ 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เพ่ือเขา้สู่ ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนดเ์นม อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เส้ือผา้น า
สมยั กระเป๋า รองเทา้วยัรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์ รวมไปถึงเคร่ืองส าอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO 
KOSE SK-II ฯลฯ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร --- พิเศษ! ร้านอาหาร ROKKAZEN บุฟเฟตน์านาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขาปูยกัษ ์กุง้ 
หอยเซลล ์ปลาปักเป้า เมนูพิเศษสุด เน้ือ WAGYU เสิร์ฟท่านพร้อมเคร่ืองเคียง และซอฟ์ทดร้ิง และ แอลกอฮอล ์แบบ
ไม่อั้น 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั THE B ASAKUSA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 



 

 

วนัที่ห้า โตเกยีว – ***อสิระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกยีว หรือซ้ือทัวร์เสริมโตเกยีวดสินีย์แลนด์ เดนิทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ช าระ
เพิม่ท่านละ 3,000 บาท, เดก็ช าระเพิม่ท่านละ 2,400 บาท) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นให้ท่านไดเ้ลือกอิสระช้อปป้ิง หรือซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคา

ผูใ้หญ่จ่ายเพ่ิม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลงัการซ่ึงเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่ง
ต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเลออกไปสัมผสั
กบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUNTAIN, 
ระทึกขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผีสิง, ต่ืนเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่า
กับ  JUNGLE CRUISE, เยื อ น บ้ าน ห มี พู ห์ , ต ะ ลุ ยอ วก าศ ไป กับ  BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 
BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบ  

เที่ยง อสิระรับประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย 
บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงหรือสนุกสนานกนัอยา่งต่อเน่ืองกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียว

ดิสนียแ์ลนด ์ 
ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั THE B ASAKUSA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่หก โตเกยีว – วดัอาซะกซุ่า – ห้างออิอน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าชม วัดอาซะกุซ่า วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค าท่ีชาวญ่ีปุ่นนิยมมา
สกัการะบูชา และพากนัมาเท่ียวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยกัษท่ี์มีความสูงถึง 4.5 เมตร   

เที่ยง อสิระรับประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย 
บ่าย ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินคา้หลากหลายชนิดรอใหท่้านเลือกซ้ือ 

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

17.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 
21.55 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 

29 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562 
(วนัปีใหม่) 

74,900.- 74,900.- 67,500.- 59,900.- 11,900.- 

 
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%  
 
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 

 
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  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัเงินมดัจ า 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น 
 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 
 
 
 
 


