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ก ำหนดกำรเดินทำง : 03 - 07 เมษำยน 2560 

WONDERFUL JAPAN 
TOKYO-FUJI-SAKURA  

5 DAYS 3 NIGHTS 

 

ไฮไลท์ 

-ช่ืนชมควำมงำมของดอกซำกรุะกนัอย่ำงเต็มทีท่ั้ง สวนอเุอโนะ และ เมอืงไซตำมะ 

-ล่องเรือทะเลสำบอำชิ ชมควำมงำมธรรมชำติในฤดูใบไม้ผลแิละภูเขำไฟฟูจิในมุมสวย 

-เดินเล่นเพลนิใจทีเ่มืองเก่ำ คำวำโกเอะ ลติเติล้เอโดะ เมอืงแห่งมนัหวำนแสนอร่อย 

-ขอพรเจ้ำแม่กวนอมิทองค ำ วดัอำซำกสุะ เพือ่ควำมเป็นสิริมงคล  

-เต็มอิม่กบัเมนูบุฟเฟ่ต์ขำปู พร้อมน ำ้จิม้รสเลศิ 

-ผ่อนคลำยกบักำร “แช่น ำ้แร่ธรรมชำติ” หรือ “ออนเซ็น” เพือ่สุขภำพและผวิพรรณทีเ่ปล่งปลัง่ 
 

ราคาเร่ิมต้น 

34,900.- 
บาท / ท่าน 
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วนัวนัแรกแรก  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ --  สนำมบินดอนเมอืง สนำมบินดอนเมอืง          

20.00น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง   อำคำร 1     ผู้ โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ   ช้ัน 3   ประตู 1   
เคำน์เตอร์ 1 – 4    สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (XJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ โตเกยีว ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์   เที่ยวบินที่ XJ600 
 

วนัที่สองวนัที่สอง  นำริตะ นำริตะ ––  วนอุทยำนฮำโกเน่ วนอุทยำนฮำโกเน่ ––  ล่ล่องเรือองเรือทะเลสทะเลสำบอำชิำบอำชิ  ––  หุบเขำหุบเขำโอวำคุดำนิ โอวำคุดำนิ ––  โกเทมบะ เอำท์เลท็โกเทมบะ เอำท์เลท็  --  แช่แช่ออนเซ็น  ออนเซ็น                                             

08.00 น.   เดินทางถึง สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัจากผา่นขั้นตอนตรวจคน
เขา้เมืองและศุลกากรเรียบ - รับกระเป๋าและท าภาระกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้ 

     (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย )  
   น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่  เปล่ียนอิริยาบถดว้ยการ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสำบอำชิ สัมผสัความ

งามราวกบัภาพวาดของทิวทศัน์ของภูเขาไฟฟูจิท่ีสะทอ้นบนพ้ืนผิวของ “ทะเลสาบอาชิ”  (ใช้เวลำล่อง 30 นำที) อนั
เกิดจากการก่อตวัของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิท าให้ปิดทางออกของน ้ าในทะเลสาบ นอกจากน้ีทะเลสาบแห่งน้ียงัเป็น
ต านานของวดัฮาโกเน่ ซ่ึงปัจจุบนัจมอยู่ภายใตท้อ้งทะเลสาบคงเหลือใหเ้ห็นเพียงเสาประตูวดัเท่านั้น เชิญท่านเลือก
หามุมถกูใจบริเวณดาดฟ้าเรือ เพ่ือบนัทึกภาพความงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงั  

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
   บ่ำย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ชม หุบเขำโอวำคุดำนิ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือประมาณ 3,000 ปีท่ีแลว้ 

ปัจจุบนัภูเขาไฟน้ียงัคงไม่ดบั จึงท าใหมี้บ่อน ้าร้อนและถ ้าก ามะถนัหลงเหลืออยู่และท่ีหุบเขาน้ียงัมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ
อีกดว้ย แนะน าให้ท่านชิมไข่ด า หรือ ไข่ตม้บ่อก ามะถนัจากร้านคา้ ทั้งน้ีคนญ่ีปุ่นมีความเช่ือกนัว่า “เม่ือกินไข่ด า 1 
ฟอง จะท าให้อายุยืนยาวข้ึน 7 ปี” เชิญท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ีข้ึนช่ือมากมาย อาทิ สบู่ด า, แชมพูด า, 
โฟม ลา้งหนา้ด า ซ่ึงลว้นเป็นผลิตภณัฑ์จากก ามะถนัท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือว่าบ ารุงผิวพรรณและเส้นผมให้มีสุขภาพดี น า
ท่านสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้ำท์เล็ท แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนั ใหท่้านไดอิ้สระกบั
การเลือกซ้ือเลือกชมสินค้าท่ีได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Zara, 
Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ 
Kid Blue และ Triumph หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัมีหมวดสินค้าอ่ืนๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เส้ือผา้เด็กซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท ้และราคาถูกกว่าใน
หา้งสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้นพ้ืนท่ีกวา่ 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิง 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั JIRAGONNO HOTEL หรือ BREEZEBAY KAWAGUCHIKO HOTEL              
ค ่ำ                   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม ---- พเิศษ อร่อยกบัเมนูบุฟเฟต์ ขำปูยกัษ์
 หลงัจำกน้ันเชิญท่ำนผ่อนคลำยกบักำร “แช่น ำ้แร่ธรรมชำติ” หรือ “ออนเซ็น” ซ่ึงชำวญ่ีปุ่นเช่ือว่ำน ำ้แร่ธรรมชำตนีิม้ี

ส่วนช่วยเร่ืองกำรรักษำสุขภำพ ระบบหมุนเวยีนโลหิต และผวิพรรณที่เปล่งปลัง่ 
      

วนัที่สำม วนัที่สำม   ภูเขำไฟฟูจ ิภูเขำไฟฟูจ ิ––  โตเกยีว  โตเกยีว  --  วดัอำซำกสุะ วดัอำซำกสุะ --  ชมซำกรุะชมซำกรุะสสวนอุวนอุเอโนะ เอโนะ ––  นำริตะ                      นำริตะ                            

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
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 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจ ิ สญัลกัษณ์ของแดนอาทิตยอ์ุทยัและยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะท่ีงดงามท่ีสุดในโลก
แห่งหน่ึง มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร น าท่านข้ึนสมัผสัมนตเ์สน่ห์และกล่ินอายอยา่งใกลชิ้ดท่ี "ช้ัน 5" บนระดบั
ความสูงท่ี 2,500 เมตร (กำรขึน้ชมขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) อิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความงดงามของภูเขาไฟฟจิู
กนัตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
   น าท่านเดินทางสู่ “กรุงโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น โตเกียว หมายถึง นครหลวงตะวนัออก เป็นเมืองท่ีมี

ประชากรมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึงจึงท าให้กรุงโตเกียวเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางการเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ 
การคมนาคม เทคโนโลยี จากนั้นน าท่านเดินทางไปนมสัการ เจ้ำแม่กวนอิมทองค ำ วัดอำซำกุซะ วดัท่ีไดช่ื้อว่าเป็น
วดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิและไดรั้บความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจา้แม่
กวนอิมทองค า มีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้ง
ของ โคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่บริเวณประตูทางเขา้ดา้นหนา้สุดของวดั ช่ือ ประตูฟ้าค ารณ และถนนจากประตูเขา้สู่
ตวัวิหาร ถนนนากามิเซะ เป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่าง ๆ มากมาย จากท่ีน่ีท่านจะสามารถเก็บ
ภาพความประทบัใจคู่กบัหอคอย TOKYO SKYTREE  ไดอี้กดว้ย จากนั้นน าท่าน ชมดอกซำกุระที่สวนอุเอโนะ  
เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ในฤดูใบไมผ้ลิของทุกๆปีสวนอุเอโนะจะไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก
ในการมาชมซากรุะซ่ึงมกัจะบานช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตน้เดือนเมษายน (ช่วงเวลาชมซากุระบานข้ึนอยู่
กบัช่วงวนัเดินทางและสภาพอากาศ)  โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทั้งสองขา้งยาวไปตามทางเดินภายในสวน มี
จ านวนมากกวา่ 1,000 ตน้ ท าใหดึ้งดูดผูค้นจ านวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรือท่ีเรียกกนัวา่ ฮานามิ  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NARITA EXCEL HOTEL TOKYU  หรือเทียบเท่ำ  

วนัที่วนัที่ ส่ีส่ี  ชมซำกรุะเมอืงไซตำมะ ชมซำกรุะเมอืงไซตำมะ ––  เมอืงเก่ำคำวำโกเอะ ลติเติล้เมอืงเก่ำคำวำโกเอะ ลติเติล้เอโดะ เอโดะ ––  โตเกยีว โตเกยีว ––  ชิชินจูกุนจูกุ  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทาง ชมซำกุระ เมืองไซตำมะ บริเวณสวนริมน ้ายาวเป็นอุโมงคต์น้ซากุระยาวเกือบ 2 กิโลเมตรซ่ึงไดช่ื้อ

ว่าเป็นจุดชมซากุระท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงติดอนัดบัสถานท่ีชมซากุระท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นดว้ย นอกจากนั้นท่านจะ
ไดช้มดอกเรพซีด (Rapeseed) หรือคนญ่ีปุ่นเรียกว่า นำโนะฮำนะ สีเหลืองสดออกดอกบานเป็นทุ่งพร้อมๆกนักบั
ดอกซากรุะท าใหมี้สีเหลืองตดักบัสีชมพขูองดอกซากรุะสวยงามยิ่งนกั (ช่วงเวลาชมดอกเรพซีดและดอกซากรุะบาน
ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ)  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคำวำโกเอะ จงัหวดัไซตามะ เมืองท่ีไดรั้บการขนานนามว่า ลติเติล้เอโดะ สัมผสักล่ินอายเมือง

เก่าโบราณ สถาปัตยกรรมในสมยัเอโดะ ปัจจุบนัคาวาโกเอะก็ยงัคงรักษาความเป็นเมืองเก่าผสมกบัความทนัสมยัได้
อย่างดี  ทุกท่านจะไดเ้ดินเล่นย่านถนนคุรำซึคุริ (KURAZUKURI STREET) หรือ  KAWAGOE’S WAREHOUSE 
DISTRICT ยา่นยอดฮิตและยงัคงถูกอนุรักษไ์วเ้ป็นอย่างดีบนถนนสายหลกันั้นตลอดสองขา้งทางจะเรียงรายไปดว้ย
อาคารเก่าแก่ยุคโบราณสมยัเอโดะท่ีแสนคลาสสิก  เราสามารถเห็นไดต้ั้งแต่บ้านเรือนไมอ้นัประณีตงดงามไป
จนกระทัง่ตึกปูนอนัแข็งแกร่งสง่างาม อีกส่ิงท่ีหน่ึงท่ีหลายคนช่ืนชอบและประทบัใจท่ีน่ีก็คือการซอกแซกหาของ
อร่อยกินในย่านน้ีท่ีมีตั้งแต่อาหารการกินยุคเก่าแก่โบราณ อยา่งขนมดงัโหงะ, ขา้วป้ันป้ิงสูตรเฉพาะตวั, ขนมปังไส้
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ถัว่แดงรสเฉพาะถ่ิน อาหารเซ็ตชุดดั้งเดิม, ชาคุณภาพเยี่ยมท่ีคดัสรรพิเศษ, ไปจนเคก้โรลเล่ืองช่ือในแบบฉบบัคาวา
โกเอะ เมืองคาวาโกเอะมีตรอกขนมหวานช่ือว่า ตรอกคำชิยะโยโคะโชะ ซ่ึงเป็นตรอกท่ีมีร้านขนมหวานตั้งเรียงราย
กนั โดยเฉพาะขนมจากมนัหวำนของดีของเมืองคาวาโกเอะ  ส่ิงท่ีหา้มพลาดเดด็ขาดนัน่กคื็อ หอระฆงัโทคิโนะคำเนะ 
(TOKINO KANE BELL TOWER) ท่ีตั้ งโดดเด่นเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเมือง สร้างระหว่างปี 1624 และ 1644 
โครงสร้างปัจจุบันนั้นสร้างข้ึนมาใหม่เม่ือปี 1894 หน่ึงปีให้หลงัจากเหตุการณ์ไฟไหมค้ร้ังใหญ่ เป็นอาคารสาม
ชั้นสูง 16 เมตร หอระฆงัน้ีท าหนา้ท่ีบอกเวลามายาวนานกวา่ 350 ปี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียว  ย่ำนชินจูก ุ 
ย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีความเจริญอนัดบัหน่ึงของโตเกียว ศูนยร์วมร้านคา้หลากสไตล ์ อย่างเช่น ร้าน 100 เยน  อิสระให้
ท่านเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบนด์เนมดงั อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กลอ้งถ่ายรูป
ดิจิตอล หรือ สินคา้เอาใจคุณผูห้ญิง อาทิเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่น ไม่ว่าจะ
เป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II  ในราคาท่ีถกูกวา่เมืองไทย 

 ** เพือ่สะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำนอสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย**  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NARITA EXCEL HOTEL TOKYU  หรือเทียบเท่ำ  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 
09.15 น. ออกเดินทางจากออกเดินทางจากสนำมบินสนำมบินนำริตะ โดยโดยสำยกำรบินสำยกำรบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์  เท่ียวบินท่ี เท่ียวบินท่ี XJ601  
1133..5500  น.น.    ถึงถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมอืงท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ   
  

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

ข้อควรทรำบ :  

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

 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X   เครือ่งล าใหญ ่337 ทีน่ ัง่  
ทีน่ ัง่ระบบสุม่ทกุทีน่ ัง่ (Random) โดยสายการบนิ **กรณีเลอืกทีน่ ัง่ มคีา่ใชจ้า่ย**   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที่ห้ำ              สนำมบินนำริตะ สนำมบินนำริตะ – ท่ำอำกำศยำนดอนท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง 
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อตัรำค่ำบริกำร/ท่ำน 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่ำน 

เดก็ อำยุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่
ท่ำนละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มี
เตยีง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 

03 - 07 เมษำยน 2560       34,900  34,900 34,900 34,900 7,500 
 
รำคำนีร้วม 

 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 1 ใบ น ้าหนกัใบละไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 2 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 

อตัรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปคนขบัรถและไกด ์เป็นเงิน 3,000 เยน / ท่ำน ตลอดกำรเดนิทำง** 
 
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ท่ีตกลงกนัไว ้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของ

สายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือ
การหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั 
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วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดั
จ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยนักำรส 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 าระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดังกล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข  

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการบิน

เรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคาขาย 

หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็น
จริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 

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

ให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ีคิด

ไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใต้ท้องเค ร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 35 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 55 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)  
 


