
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง : 3 – 6 เมษำยน 2560  

WONDERFUL JAPAN 
TOKYO – FUJI – SAKURA&RAPESEED  

4 วนั 3 คนื 

ราคา 

บาท/ท่าน 

38,900.- 

ไฮไลท์ 
 

- ช่ืนชมควำมงำมของดอกซำกุระกนัอย่ำงเต็มทีท่ั้ง สวนอุเอโนะ และ เมืองไซตำมะ 
- ถ่ำยรูปภูเขำไฟฟูจิ กบัมุมสุดฮิต ที่เจดีย์ชูเรโตะ 
- ขอพรเจ้ำแม่กวนอมิที่ วดัอำซำกุสะ เพือ่ควำมสิริมงคลพร้อมถ่ำยรูปกบัโคมไฟขนำดยกัษ์ 
- เดินเล่นเพลนิใจที่เมอืงเก่ำ คำวำโกเอะ ลติเติล้เอโดะ เมืองแห่งมันหวำนแสนอร่อย 

- เต็มอิม่กบัเมนูบุฟเฟ่ต์ขำปู พร้อมน ้ำจิม้รสเลศิ 

- ผ่อนคลำยกบักำร “แช่น ้ำแร่ธรรมชำติ” หรือ “ออนเซ็น” เพือ่ผวิพรรณที่เปล่งปลัง่ 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง) – สนำมบินนำริตะ – วดัอำซำกสุะ –  แช่ออนเซ็น 

01.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง อำคำรผู้โดยสำรขำออก เคำเตอร์สำยกำรบิน NOK SCOOT (XW) 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

04.00 น. ออกเดินทางสู่ นำริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW918 
 (บริกำรอำหำรร้อนและน ้ำดื่มบนเคร่ือง) 

12.05 น. เดินทางถึง สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท่ี
ประเทศญ่ีปุ่นเร็วกว่าท่ีประเทศไทย 2 ชั่วโมง) น าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงและศูนยก์ลางความ
เจริญของประเทศญ่ีปุ่น น าท่านชม วัดอำซำกุสะ วดัส าคญัท่ีสุดในโตเกียว เชิญท่านขอพรจาก “องค์เจา้แม่
กวนอิม” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเลก็เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนาด
ยกัษ”์ ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดั
แห่งน้ี หรือจะเลือกเดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” ชมและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกมากมาย อาทิ เคร่ืองรางของ
ขลงั ของเล่น ตุ๊กตาญ่ีปุ่น แมวกวกั ร่ม ชุดยูกาตะ เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 
นอกจากนั้นท่านยงัสามารถถ่ายรูปโดยมี “หอคอยโตเกียวสกายทรี” เป็นฉากหลงัไดจ้ากภายในวดัน้ีดว้ย   
น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกัโรงแรม FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม พเิศษ บุฟเฟต์ขำปู 
หลงัจำกน้ันเชิญท่ำนผ่อนคลำยกบักำรแช่น ำ้แร่ธรรมชำตแิท้ๆ หรือ “ออนเซ็น” ซ่ึงชำวญ่ีปุ่นเช่ือว่ำน ำ้แร่
ธรรมชำตนีิม้ส่ีวนช่วยเร่ืองกำรรักษำสุขภำพ ระบบหมุนเวยีนโลหิต และผวิพรรณทีเ่ปล่งปลัง่  

วนัที่สอง เจดย์ีชูเรโตะ – ภูเขำไฟฟูจ ิ(ช้ัน 5) – โตเกยีว – ชมซำกรุะ ณ สวนอุเอโนะ  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปกบัมุมสุดฮิตท่ี เจดีย์ชูเรโตะ (Chureito Pagoda) เป็นเจดียห์้าชั้นบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็น
เมืองฟูจิโยชิดะ (Fujiyoshida City) และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลไดอ้ย่างชดัเจนและงดงาม เจดียน้ี์ตั้งอยู่บนศาล
เจา้อาราคุระเซนเกน (Arakura Sengen Shrine) ซ่ึงถูกสร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ซ่ึงจากตวัอาคาร
หลกัของศาลเจา้ตอ้งข้ึนบนัไดไปเกือบ 400 ขั้น ท่านจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟจิูร่วมกบัเจดีย์
หา้ชั้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไมผ้ลิท่ีดอกซากุระบานประมาณกลางเดือนเมษายน เป็นจุดชมธรรมชาติท่ีนิยม
เป็นอย่างยิ่ง (โดยปกติการบานของซากุระข้ึนอยู่ตามสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวย) น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจ ิ
สญัลกัษณ์ของแดนอาทิตยอ์ุทยัและยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะท่ีงดงามท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง มีความสูงประมาณ 
3,776 เมตร น าท่านข้ึนสัมผสัมนต์เสน่ห์และกล่ินอายอย่างใกลชิ้ดท่ี "ช้ัน 5" บนระดบัความสูงท่ี 2,500 เมตร
(กำรขึน้ชมขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) อิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความงดงามของภูเขาไฟฟจิูกนัตามอธัยาศยั 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย   น าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว จากนั้นน าท่าน ชมดอกซำกุระที่สวนอุเอโนะ  เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของ

โตเกียว ในฤดูใบไมผ้ลิของทุกๆปีสวนอุเอโนะจะไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระซ่ึงมกัจะ
บานช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตน้เดือนเมษายน (ช่วงเวลาชมซากุระบานข้ึนอยู่กบัช่วงวนัเดินทางและ
สภาพอากาศ)  โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยูท่ั้งสองขา้งยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจ านวนมากกว่า 1,000 



 

 

ตน้ ท าใหดึ้งดูดผูค้นจ านวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรือท่ีเรียกกนัวา่ ฮานามิ  
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั INTERNATIONAL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม  ไซตำมะ – ชมซำกรุะและดอกเรปซีด ณ สวนคุมำกำยะ – คำวำโกเอะ – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ไซตำมะโดยอยู่ติดกบัเมืองหลวงใหญ่อย่างโตเกียว ซ่ึงอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยแหล่งตน้น ้ าและ

ความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นการเกษตรนอกจากน้ีก็ยงัมีเสน่ห์อยู่ท่ีท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการท่องเท่ียวและ
พกัผ่อนท่ามกลางธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ไดอี้กดว้ย น าท่านชมความสวยงามและความอลงัการของดอก
ซากรุะและดอกเรปซีด ณ สวนคุมำกำยะ สวนริมน ้า ท่ีตน้ซากุระข้ึนยาวเป็นอุโมงคถึ์ง 2 กิโลเมตร ซ่ึงถือเป็นจุด
ชมซากรุะท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งของญ่ีปุ่น ติดอนัดบั 100 จุดชมซากรุะท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นดว้ย อีก
หน่ึงไฮไลท์ส าคญัในการชมสวนแห่งน้ีคือดอกเรปซีด (Rapeseed) หรือท่ีคนญ่ีปุ่นเรียกกนัว่า นาโนะฮานะ มี
ลกัษณะดอกเป็นพวงเล็กๆสีเหลืองสดออกดอกบานเป็นทุ่งพร้อมๆกนักบัดอกซากุระท าให้มีสีเหลืองตดักบัสี
ชมพูของดอกซากุระ อิสระให้ท่านถ่ายรูปพร้อมชมความสวยงามท่ีรังสรรค์ข้ึนโดยธรรมชาติ (ช่วงเวลาชม
ซากรุะบานข้ึนอยูก่บัช่วงวนัเดินทางและสภาพอากาศ) 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
น าท่านกา้วขา้มผ่านประตูยอ้นเวลาสู่อดีตสมยัเอโดะท่ี เมืองคำวำโกเอะ เมืองท่ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็น ลิต
เต้ิลเอโดะและดินแดนแห่งมนัหวานแสนอร่อยท่ีน่ียงัคงอนุรักษส์ถาปัตยกรรมต่างๆและบรรยากาศของเมืองเก่า
เอาไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์โดยเฉพำะที่ย่ำนคุระสุคุริ ถนนสำยหลกัตลอดสองข้ำงทำงจะเรียงรำยไปด้วยอำคำรเก่ำแก่
ยุคโบรำณสมัยเอโดะที่แสนคลำสสิกที่ส ำคัญย่ำนนีย้ังคงมีชีวิตดั่งวัน วำนด้วยวิถีกำรค้ำที่ยังคงคึกคักดั่งในอดีต 
ชมหอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ ก่อสร้างเป็นอาคารสามชั้นสูง 16 เมตร อายุยาวนานกว่า 350 ปี ได้ช่ือว่าเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ และส่ิงที่หน่ึงที่พลำดไม่ได้คือกำรซอกแซกหำของอร่อยกินที่ ตรอกขนมหวำน 
ซ่ึงเป็นตรอกท่ีมีร้านขายขนมหวานตั้งเรียงรายกนัมากมาย โดยเฉพาะขนมจากมนัหวาน ของดีจากเมืองคาวาโก
เอะ ท่ีน าไปท าขนมกินเล่นไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น อบกรอบ พายมนัหวาน มนัหวานทอดเคลือบน ้ าตาล 
ซอฟทค์รีมมนัหวาน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกยีว น าท่านชอ้ปป้ิง ย่ำนชินจูก ุแหล่งบนัเทิงและแหล่ง 
ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ และเป็นจุดนดัพบยอดนิยมของ
หนุ่มสาวชาวญ่ีปุ่น อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้ามากมาย อาทิ เส้ือผา้, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย, นาฬิกา, 
เคร่ืองส าอาง, สินคา้แบรนดเ์นมทั้งใหม่และมือสอง หรือจะเป็นร้านขายของเล่นผูใ้หญ่ นอกจากน้ีท่ีน่ีสามารถ
เดินเท่ียวในยามราตรีไดด้ว้ย เน่ืองจากมีร้านต่างๆมากมาย เช่น ร้านอาหารหลากหลายประเภท ร้านคาราโอเกะ 
เคร่ืองเล่นปาจิงโกะท่ีเป็นท่ีนิยมมากส าหรับคนญ่ีปุ่น ใหท่้านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือกนัอยา่งจุใจ 

 ***อสิระอำหำรอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย เพือ่ให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงเต็มที่ 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั INTERNATIONAL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 



 

 

วนัที่ส่ี  วดันำริตะ – ออิอน มอลล์ – สนำมบินนำริตะ – กรุงเทพฯ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 เดินทางสู่ วัดนำริตะ ชินโชจิ  เป็นวดัขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กว่าหน่ึงพนัปีซ่ึงตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ จงัหวดั

จิบะ วดันาริตะซันเป็นวดัพุทธนิกายชินงอน ท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากในแถบคันโตและเป็นอีกหน่ึงสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียว ก่อนกลบัพาท่านชอ้ปป้ิงต่อท่ีหา้ง AEON PLAZA ศูนยก์ารคา้
ท่ีเป็นศูนยก์ลางแห่งการ จบัจ่ายใช ้สอยของชาวเมืองนาริตะ ใหท่้านเดินเล่นเดินชมเลือกดูสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั  

 **อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย เพือ่สะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำน** 
 สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ สนำมบินนำริตะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 
16.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW919 
 (บริกำรอำหำรร้อนและน ้ำดื่มบนเคร่ือง) 
20.05 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
ข้อควรทรำบ :  
 ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

อตัรำค่ำบริกำร/ท่ำน  

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 
เดก็เสริมเตยีง 

(พกัผู้ใหญ่2ท่ำน) 
เดก็ไม่เสริมเตยีง 
(พกัผู้ใหญ่2ท่ำน) 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่ำนละ 

3 - 6 เมษำยน 2560  38,900 38,900 38,900 7,500 

 
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 ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัขาไป 20 กก. ขากลบั 30 กก. 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 2 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 



 

 

อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่ำทิปพนกังำนขับรถและค่ำทิปไกด์ มำตรฐำนญ่ีปุ่น 2,000 เยน ตลอดทริป 
เงือ่นไขกำรเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

การเดินทาง 15 วนั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

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

กำรส ำรองที่น่ังและช 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 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 ได ้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 
ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(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 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ 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)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 


