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วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว  
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ - - -  

2 สนามบินนาริตะ –  สวนฮิตาชิ ซีไซค์ ปาร์ค - ชมซากรุะ ณสวนฮานามยิาม่า   
 

-   นาซุ ออนเซ็น  
หรือเทยีบเท่า 

3 สวนดอกไม้อาชิคางะ ชมวสิทเีรีย - ชมทุ่งพิง้ค์มอส – ออนเซน+ขาปู   
 
คาวาคูชิโกะ โทมโินโกะ 

หรือเทยีบเท่า 

4 ภูเขาไฟฟูจ ิช้ัน 5 – วดัอาซะกซุะ – โตเกยีวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ช้อปป้ิงชินจุก ุ   - โรงแรมซันไชน์ ซิตี ้
ปริ้นซ์ หรือเทยีบเท่า 

5 โตเกยีว – อสิระช้อปป้ิง หรือ สวนสนุกดสินีย์แลนด์  - สนามบินฮาเนดะ  - - - 

6 สนามบินฮาเนดะ– กรุงเทพฯ -- - - - 
  

 
ก าหนดการเดินทาง    20-25 เมษายน 2563 
 27 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 
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วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – นาริตะ อาหาร - / - / - 

21.00 น.                          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  
    ช้ัน 4 ประตูทางเข้าที ่2  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย   

     เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 23.55 น.                           เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 642 

 

วนัทีส่อง สนามบินนาริตะ –  สวนฮิตาชิ ซีไซค์ ปาร์ค - ชมซากุระ ณสวนฮานามิยาม่า   อาหาร - / เทีย่ง / เยน็ 

07.40 น.   ถึงท่าอากาศยานนาริตะประเทศญีปุ่่นหลงัจากผ่านพธีิการ 
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
น าท่านชม สวนฮิตาชิ ซีไซค์ พาร์ค (Hitachi Seaside Park) ตั้งอยูใ่น เมืองฮิตาชินากะ ใน
จงัหวดัอิบารากิ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีมีเน้ือท่ีกวา้ง 1,187.5 ไร่ ท่ีน่ีเป็นสวรรค์
ของคนรักดอกไมเ้พราะเต็มไปดว้ยไมด้อกนานาชนิดท่ีจะหมุนเวียนเปล่ียนกนับานให้นกั
เท่ียวไดช้มตลอดทั้งปี  
ส าหรับช่วงกลางเดือนเมษายนจะเป็น ทุ่งดอกทิวลิป(Tulip) โดยจะบานในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ 
ต่อจากทุ่งดอกนาร์ซิสซสั มีดอกทิวลิปสีสันสดใสมากกวา่ 280,000 ตน้ จาก 220 สายพนัธ์ุ 
ส าหรับช่วงปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม จะเป็น 

http://bit.ly/2NMk5YE
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งานเทศกาล Nemophila Harmony ทัว่ทั้งเนินเขาจะกลายเป็นทอ้งทุ่งสีฟ้าอ่อนท่ีเต็มไป
ดว้ยดอกนีโมฟีลา (Nemophila) หรือ เบบีบ้ลูอายส์ (Baby Blue Eyes) กวา่ 4 ลา้นตน้ อิสระ
ใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้น น าท่าน ชมซากุระ ณ สวนฮานามิยาม่า  เป็นสวนบนเนินเขาท่ีลอ้มรอบดว้ยพื้นท่ี

ท าการเกษตรในชนบทท่ีตั้งอยู่นอกใจกลางเมืองฟูกุชิมะ ช่วงท่ีดอกซากุระของท่ีน่ีจะอวด
โฉมมาก ประมาณกลางเดือน-ปลายเดือนเมษายน  

( (ฤดูกาลชมดอกไมข้ึ้นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ) 
 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  NASU ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าหรือเทยีบเท่า 
น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและผวิพรรณ
ทีด่ี 
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วนัทีส่าม สวนดอกไม้อาชิคางะ ชมวสิทเีรีย - ชมทุ่งพิง้ค์มอส – ออนเซน+ขาปู อาหาร เช้า / เทีย่ง / เยน็ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สวนดอกไม้อาชิคางะ ชมวสิทเีรีย เป็นหน่ึงในสวนดอกวิสทีเรียท่ีสวยงามและอลงัการท่ีสุด
ของประเทศญ่ีปุ่น บนพื้นท่ีขนาดใหญ่กวา่ 60 ไร่ ท่ีจดัแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆมากมายให้
นกัท่องเท่ียวไดช่ื้นชม โดยมีไฮไลทอ์ยูท่ี่ อุโมงคต์น้วสิทีเรียยาวเกือบ 100 เมตร 

 ซ่ึงจะบานในช่วงระหวา่งเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคมของทุกๆปี 
 
เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชมทุ่งพิง้ค์มอส หรือ ชิบะซากุระ (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) มีตน้ก าเนิดมาจากทวีป
อเมริกาตะวนัออกเฉียง เหนือ ดอกไมช้นิดน้ีมีหลายพนัธ์ุ ทั้งสีชมพูและสีขาว ดอกจะบานท่ี
พื้นดิน ญ่ีปุ่นน ามาปลูกตามร้ัวบา้น หรือตามท่ีลาดเอียง ดุจดงัพรมผืนยกัษ ์ในช่วงฤดูใบไม้
ผลิดอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดูคลา้ยกบัดอกซากุระ 

 
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  KAWAGUCHIKO TOMINOKO  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (อิม่อร่อยกบัขาปูยกัษ์ แบบไม่อั้น)   
 

                
 น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและ
ผวิพรรณทีด่ี 
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วนัทีส่ี่ ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 – วดัอาซะกุซะ – โตเกยีวสกายทรี (ถ่ายรูป) –  
ช้อปป้ิงชินจุกุ 

อาหาร เช้า / เทีย่ง / - 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 ภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อว่าเป็นภูเขาไฟท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และ สวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึง
นบัวา่ เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) รอบ ๆ ภูเขา
ฟูจิ เตม็ไปดว้ยธรรมชาติอนังดงาม และเป็นอุทยานแห่งชาติฟูจิฮะโกะเนะอิซุ มีทะเลสาบ 5 
แห่ง ไดแ้ก่  ยะมะนะกะโกะ คะวะงุจิโกะ โมโตสุโกะ โชจินโกะ ไซโก ้และมีออน
เซนหลายแห่งน าท่านสัมผสักบัความงามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 บนระดบัความสูงท่ี 2,500 
เมตร 
(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศหากอากาศไม่เอือ้อ านวย น าท่านชมววิสวยงามด้านล่างเพ่ือความ
ปลอดภัยของทุกท่านเป็นส าคัญ)  

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินท่านเดินทางสู่เมืองหลวงโตเกยีว 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ คนันอน หรือวดัเซนโซจิ วดัท่ีมีช่ีอเสียงของเมือง
โตเกียว มีลกัษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเขา้ชั้นนอกท่ีเรียกวา่ Kaminarimon (ประตูเทพ
เจา้สายฟ้า) กลางประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู ่มีรูปแกะสลกัเทพเจา้สายฟ้าและ
เทพเจา้สายลมท าหนา้ท่ีเป็นทวารบาล อยูส่องขา้งประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลกัดา้น
ในวดั  เป็นถนนความยาวประมาณ  200 เมตร  เรียกว่า Nakamise สองขา้งทางมีร้านขาย
ของพื้นเมืองของญ่ีปุ่น อาทิ ชุดยูกะตะ พดั ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวกั เคร่ืองลาง ของท่ี
ระลึกของญ่ีปุ่นทุกชนิด ขนมญ่ีปุ่น ไอศรีม และอีกมามาย และเม่ือผ่านประตูหลัก 
Hozomon เขา้มาก็จะถึงลานดา้นหนา้ ตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู่ ขา้งกระถางมีท่ี
ลา้งมือคลา้ยกบัวา่ให้ช าระร่างกายให้ บริสุทธ์ิ ก่อนไหวพ้ระ และเม่ือจุดธูปแลว้ คนญ่ีปุ่น
มกัจะเอามือกวกัควนัธูปเขา้หาตวั ดว้ยเช่ือวา่จะช่วยใหสุ้ขภาพแขง็แรงสติปัญญาดี, เงินทอง
ไหลเขา้กระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่อารามหลกัท่ีโอ่อ่าและสงบเงียบ ด้านขา้งอารามเป็น
เจดีย ์5 ชั้น และศาลเจา้ซ่ึงสร้างข้ึนโดย โชกุนโตกุกาวา่ อิเอมิทซึ ในศตวรรษท่ี 17 
ใหท้่านไดถ่้ายรูปววิโตเกียวสกายทรี จากท่ีน่ี 
จากนั้นใหท้่านอิสระช้อปป้ิงชินจุกุ ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงของราคาถูกและดี แบบมีคุณภาพ
ต้องท่ีน่ี เพราะท่ีน่ีมีร้าน 100 เยนท่ีมีช่ือเสียง และใหญ่ท่ีสุด เป็นร้านดังของนักช้อป
ทั้งหลายท่ีเฝ้ารอเม่ือมาถึงเมืองโตเกียว ท่ีน่ีท่านจะไดท้ั้งเส้ือผา้ รองเทา้ สินคา้แฟชัน่ ขนม
ญ่ีปุ่น กลอ้งถ่ายรูป สินคา้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เป็นตน้ 
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ค ่า                  อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่ห้า โตเกยีว – อสิระช้อปป้ิง หรือ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์  - สนามบินฮาเนดะ อาหาร เช้า / - / - 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อสิระเต็มวนัหรือ ซ้ือทวัร์เสริมโตเกยีวดิสนีย์แลนด์ เตม็วนั  
(ไม่มีรถโค้ชบริการ ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) 
 เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญ
ภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผสักบัเคร่ืองเล่น
ในหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทาย  
ความมนัส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักบั HAUNTED 
MANSION บา้นผีสิง, ต่ืนเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภยัในป่ากบั 
JUNGLE CRUISE, เท่ียวบา้นหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 
BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT 
DISDEY  

**ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,800 บาท 
**ราคา เด็ก 4-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท 

ส าหรับท่านท่ีเลือกท่ีจะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดินทางจาก
มคัคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปป้ิงในยา่นการคา้อนัทนัสมยัของมหา
นครโตเกียวศูนยร์วมวยัรุ่นแหล่งชอ้บป้ิงช่ือดงั  
ย่านฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกบัการแต่งตวัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วยัรุ่นญ่ีปุ่น
เพลิดเพลินกบัการชอ้บป้ิงกบัร้านคา้หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซนัโด  
ย่านชิบูย่า ย่านวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชั่น
ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านคา้มากมาย มากกว่า 100 ร้านคา้ และ “ตึก 
109” ตึกช่ือดงัท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของยา่นนั้น  
ย่านชินจูกุ(Shinjuku) แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว 
เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็น
เหมือนศูนยก์ลางของของย่านน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานีท่ีคึกคกัท่ีสุดในญ่ีปุ่น ในแต่ละวนัมี
ผูค้นจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนท่ีใชบ้ริการสถานีแห่งน้ี ทางดา้นตะวนัตกยา่นน้ีท่ีเต็มไปดว้ย
ตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้น ตึกแฝดท่ีเป็นส านกังานรัฐบาลซ่ึงดา้นบนของตึกน้ี
เปิดให้ประชาชมเขา้ชมฟรี ส่วนทางดา้นตะวนัออกนั้นคือ คาบูกิโชะ เป็นยา่นท่ีเต็มไปดว้ย



 8 

หา้งสรรพสินคา้, ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อยา่ง Big Camera และยา่นบนัเทิงยามราตรี
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

เทีย่ง    อสิระรับประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัย  
อสิระเต็มวนัหรือ ซ้ือทวัร์เสริมโตเกยีวดิสนีย์แลนด์  

ค ่า                  อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ (โดยรถโค้ช) 
 

วนัที่หก สนามบินฮาเนดะ– กรุงเทพฯ อาหาร - / - / - 

00.20 น.   เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 661 
05.25 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 
 

 

 

อตัราค่าบริการ      

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน 
ลด 

ผู้ใหญ่ / เด็ก 

20-25 เมษายน 2563 49,900 46,900 43,900 8,900 -14,000 

27 เมษายน – 2 พฤษภาคม 
2563 

49,900 46,900 43,900 8,900 -14,000 

ราคาเด็กทารก อายุ ต า่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 
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อตัรานีร้วม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วนัที ่18 ก.ย. 2562  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน า้มันขึน้ หาก

ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
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 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 บริการน ้าวนัละ 1 ขวด 
 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
  ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
        ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
  รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 

 

เง่ือนไขการช าระเงนิ 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  20,000 บาท  
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  
 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
 

**กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 

 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    หกัเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วนั   หกัค่ามดัจ าจ  านวนเตม็ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 

ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 
*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้
ก  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมทีพ่กั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และ
หอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้ าหนกัเกิน 
(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 
หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก ผู้โดยสารทีเ่ดินทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดินทาง 
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1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 
เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่
จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยู่เป็น
ปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้
เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกั
อยูใ่นประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 
 

  

โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน พาสปอร์ตต้องมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึน้ไป  
ต้องครอบคลมุถึงวนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย 

และเหลือหน้าพาสปอร์ตส าหรับประทบัตราเข้าออกประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 หน้า 
หากท่านไม่ตรวจสอบพาสปอร์ตของท่านล่วงหน้า และหากเกดิปัญหาใดๆ ไม่ว่าสาเหตุใดๆ กต็าม  

ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในทุกๆ กรณี 
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