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วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว  
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – โตเกยีว – ช้อปป้ิง - - - ซันไชน์ ซิตี ้ปร้ินซ์  
หรือเทยีบเท่า 

2 ศาลเจ้าเนซุ – อสิระช้อปป้ิง หรือ สวนสนุกดสินีย์แลนด์  
ออนเซ็น + ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 

- -  คาวาคูชิโกะ โทมโินโกะ 
หรือเทยีบเท่า 

3 ทุ่งดอกพงิค์มอส - ภูเขาไฟฟูจ ิ(ถ่ายรูป) – ปราสาททาโคโตะ (ชมซากรุะ) –  
ปราสาทมตัสึโมโต้  

 - - บูเอน่า วสิต้า  
หรือเทยีบเท่า 

4 เจแปน แอลป์   - - ทาคายาม่า กรีน  
หรือเทยีบเท่า 

5 หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนซานมาจ ิซูจ ิ– นาโกย่า –  
ช้อปป้ิงซาคาเอะ - สนามบินนาโกย่า 

-- - - - 

6 สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ -- - - - 
  

 
ก าหนดการเดินทาง      12-17 เมษายน 2563 
  13-18 เมษายน 2563  
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วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – โตเกยีว – ช้อปป้ิง อาหาร - / - / ค ่า 

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

     เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง 

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

 07.35 น.                           เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 676 

15.45 น.  ถึงท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญีปุ่่น น าท่านผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
น าท่านเดินทางสู่เมืองโตเกยีว 
อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง ศาลเจ้าเนซุ – อสิระช้อปป้ิง หรือ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์  
ออนเซ็น + ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 

อาหาร เช้า / - / เยน็ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ศาลเจ้าเนซุ  เป็นศาลเจา้ชินโตเก่าแก่ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตบุงเคียว ในกรุงโตเกียว ส่ิงก่อสร้างส่วน
ใหญ่ภายในศาลเจา้สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1706 ซ่ึงยงัเหลือรอดมาจนถึงในปัจจุบนั และไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนเป็นสมบติัทางวฒันธรรมท่ีส าคญัแห่งชาตินอกจากความสวยงามแบบ
ดั้งเดิมแลว้ ศาลเจา้เนซุแห่งน้ียงัมีช่ือเสียงในการชมดอกอาซาเลีย (Azalea) หรือท่ีเรียกว่า
ดอกซึซึจิ (Tsutsuji) ในภาษาญ่ีปุ่น ซ่ึงปลูกอยูใ่นสวนบนเนินของศาลเจา้ประมาณ 3,000 ตน้ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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(ประมาณ 100 สายพนัธ์ุ) โดยจะมีการจดังานเทศกาล Bunkyo Azalea Festival (Bunkyo 
Tsutsuji Matsuri) ส าหรับการชมดอกซึซึจิในช่วงประมาณอาทิตยท่ี์ 2 ของเดือนเมษายนถึง
ตน้เดือนพฤษภาคมของทุกปี 
อสิระช้อปป้ิง หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริมโตเกยีวดิสนีย์แลนด์  
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 าหรับท่านท่ีเลือกท่ีจะอิสระช้อปป้ิงในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการ
เดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปป้ิงในย่านการค้าอัน
ทนัสมยัของมหานครโตเกียวศูนยร์วมวยัรุ่นแหล่งชอ้บป้ิงช่ือดงั  

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศัย 
ใหท้่านอสิระช้อปป้ิง หรือ สนุกสนานในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์กนัอยา่งต่อเน่ือง 
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  KAWAGUCHIKO TOMINOKO  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (อิม่อร่อยกบัขาปูยกัษ์ แบบไม่อั้น)   
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 น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและ
ผวิพรรณทีด่ี 
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วนัทีส่าม ทุ่งดอกพงิค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ (ถ่ายรูป) – ปราสาททาโคโตะ (ชมซากุระ)  
ปราสาทมัตสึโมโต้ – นากาโน่ 

อาหาร เช้า / เทีย่ง / ค ่า 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทุ่งดอกพิง้ค์มอส  ใหท้่านสัมผสัความงดงามระรานตาของทุ่งดอกพิง้คม์อส สีชมพูทัว่ทุ่ง 
ใหท้่านไดส้ัมผสัและเก็บภาพความประทบัใจ (ดอกดอกพิง้คม์อสจะบานตามฤดูกาล ข้ึนอยู่
กบัสภาพอากาศ ไม่สามารถก าหนดเวลาการบานของดอกไมไ้ดแ้น่นอน) 

    พร้อมใหท้่านไดถ่้ายรูปภูเขาไฟฟูจิ อนังดงาม 
    น าท่านเดินทางสู่ปราสาททาคาโตะ 
 
เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะซากปราสาททาคาโตะ สวนแห่งน้ีตั้งอยู่บนเนินเขาของ
เมืองอินา จงัหวดันากาโน่  ห่างจากมตัสึโมโตะ ไปทางทิศใตป้ร ะมาณ 60 กิโลเมตร ปกติ
วา่สวยแลว้แต่ถา้มาช่วงฤดูใบไมผ้ลิรับรองจะตอ้งฟินไปกบัความงดงามของดอกซากุระท่ี
พากนัเบ่งบานทัว่ทั้งสวน การันตีดว้ยการเป็นสถานท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3 ของจุดชมดอก
ซากุระในประเทศญ่ีปุ่นร่วมกบั ปราสาทฮิโรซากิ  และโยชิโนยามะ แบบวา่ถา้กลวัมาแลว้
ไม่อลงัการหายห่วงไปได้อย่างปลิดทิ้ง เน่ืองจากสวนแห่งน้ีเคา้จะมีการปลูกตน้ซากุระสี
ชมพูสายพนัธ์ุโคอิกงั(Kohigan) ประมาณ 1,500 ตน้ไวใ้นบริเวณรอบๆ  
จากนั้นน าท่านสู่ ปราสาทมัทซึโมโต้ เป็นเอกลกัษณ์ของเมืองมทัซึโมโต ้ตวัปราสาทเป็นสี
ด าและยงัเป็นมรดกโลกดว้ย ตวัปราสาทมีทั้งหมด 6 ชั้นท่ีเรียกวา่เทน็ชุกะกุนั้น ไดต่้อเติม
ข้ึนในปีบุนโระท่ี 2-3 (พ.ศ 2136-2137) เป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ียงัหลงเหลืออยูใ่นญ่ีปุ่น  

 
ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  BUENA VISTA  HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่ี่ เจแปน แอลป์  อาหาร เช้า / เทีย่ง / ค ่า 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านไปยงั เทือกเขาทาเทยาม่า (Tateyama) ตั้งอยู่ในภูมิภาคท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
เกาะฮอนชู ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุด ของประเทศญ่ีปุ่น มีเทือกเขาวางตวัสลบัซบัซ้อนอยา่ง
สวยงาม คลา้ยเทือกเขาแอลป์ในทวปียโุรป จึงไดฉ้ายาวา่ เจแปนแอลป์ (Japan Alps) นัน่เอง
ไฮไลท์ของเส้นทางน้ีจะมีก าแพงหิมะสีขาวโพลน Yukino otani  Snow 
Corridor(SnowWallWalk) ท่ีเกิดจากการสะสมของกองหิมะ บางปีท่วมสูงมากถึง 20 เมตร 
เทียบเท่าตึก 7 ชั้น เลยทีเดียว ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเส้นทางระหวา่ง Bijodaira 
ไปยงั Murodo เปิดใหน้กัท่องเท่ียวและคนท่ีสนใจเขา้ชม 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัสองรองจากภูเขาไฟ
ฟูจิ และยงัเป็นหน่ึงในสามภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือคนญ่ีปุ่นตั้งแต่สมยัโบราณ ให้ท่าน
ไดเ้ก็บภาพทิวทศัน์อนั สวยงามน่าประทบัใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซ่ึงในวนัท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง 
สามารถมองเห็นไดไ้กลถึงภูเขาไฟ ฟูจิ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานีบีโจดยัระ โดยรถ
ปรับอากาศ ระหวา่งทางใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบั ทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่น ให้
ท่านไดเ้ก็บเก่ียวความประทบัใจตามอธัยาศยั น าท่านโดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานี
ทาเทยาม่า ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม.  
น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรม  TAKAYAMA GREEN  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภาพและ
ผวิพรรณทีด่ี 
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วนัที่ห้า หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนซานมาจิ ซูจิ –  
นาโกย่า – ช้อปป้ิงซาคาเอะ - สนามบินนาโกย่า 

อาหาร เช้า / เทีย่ง / - 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เป็นหมู่บา้นสไตลก์ชัโชแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม และยงัไดรั้บเลือก
เป็นมรดกโลกในปี 1995 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นสไตลก์ชัโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร 
และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนกัในช่วงฤดู
หนาวได ้และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือของพระเจา้ หรือพระพุทธเจา้ จึงเรียก
หมู่บา้นในสไตลน้ี์วา่ กสัโช พร้อมกนัน้ีท่านจะเพลิดเพลินกบัฝงูปลาคราฟนบัร้อยท่ีแหวกวา่ย
อยูต่ามล าธารหนา้บา้น ซ่ึงจะเห็นไดก้็แต่เมืองในแถบน้ีเท่านั้น 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองทาคายาม่า    เมืองเล็กๆ ท่ีน่ารักซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่
เป็น   ลิตเต้ิลเกียวโต (Little Kyoto) แหล่งรวมช่างไมฝี้มือเล่ืองช่ือของญ่ีปุ่น ซ่ึงอบอวลไป
ดว้ยกล่ินอายของวฒันธรรมอนั       เก่าแก่ท่ีผสมผสานกบัจิตวิญญาณแห่งประวติัศาสตร์
ของยคุสมยัเอโดะ รวมถึงมีการอนุรักษค์วามเก่าแก่ของสถานท่ีต่างๆ ใหค้งอยูอ่ยา่งสมบูรณ์ 
ไม่วา่จะเป็นวดั ศาลเจา้ สะพาน และบา้นเรือนท่ีจดัตกแต่งไดอ้ยา่งงดงามและลงตวักบั
บรรยากาศอนัร่มร่ืน แบบเมืองเกียวโตในอดีต  นอกจากน้ีในสมยันาราช่างไมข้องเมืองทา
คายาม่า ยงัไดถู้กจารึกวา่เป็นช่างไมฝี้มือดีมีช่ือเสียงท่ีสุดอีกดว้ย 
น าท่านเดินชม เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ   ถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน 
และซ่ึงเตม็ไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆท่ียงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นในสมยัเอ
โดะกวา่ 300 ปีก่อน ใหท้่านสัมผสับรรยากาศของท่ีน่ี ท่ีท่ีซ่ึงเหมือนใหท้่านไดถู้กยอ้นอดีต
กลบัไปเม่ือ 300 ปีก่อน และใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บภาพบรรยากาศ
อนัน่าประทบัใจตามอธัยาศยั       

     น าท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า 
จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงซาคาเอะ เป็นยา่นธุรกิจการคา้ท่ีเป็นตวัแทนของเมืองนาโกยา่ โดย
ความเจริญในยา่นเมืองดาวน์ทาวน์จะขยายออกจากส่ีแยกซาคาเอะท่ีตดักบัถนนโอทซึ ใน
ยา่นซาคาเอะน้ี ยงัมีหา้งสรรพสินคา้มทัซึซากะยะสาขานาโกยา่ ซ่ึงมีพื้นท่ีขายสินคา้กวา้ง
ท่ีสุดในญ่ีปุ่นตั้งอยู ่ท่ีหา้งสรรพสินคา้มทัซึซากายะ สาขานาโกยา่ ไม่เพียงแต่ท่านจะจบัจ่าย
ซ้ือของไดเ้ท่านั้น ยงัมีบริเวณต่างๆใหบ้ริการ เช่น พิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีมีวางไปป์ออแกนไว ้
ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัชอ้ปป้ิงมอลลห์รูหราในแบบฉบบันาโกยา่ อีกทั้งในบริเวณ
ติดๆกนั ยงัมีศูนยพ์ลาซ่ามีเดียปาร์คต่างๆ ตั้งแต่นาโกยา่ปารุโคะ ท่ีรวมแบรนดย์ีห่้อกวา่ 300 
ร้าน จนถึงทวนิบิล นอกจากน้ี ส าหรับผูท่ี้อยากชอ้ปป้ิงมากกวา่นั้น ขอแนะน าเมืองใตดิ้น 
(central park) ท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยร้านต่างๆ เช่น ร้านเส้ือผา้แฟชัน่， ร้านของใช้
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กระจุกกระจิก， ร้านซาลอนความงาม เป็นตน้ ท่ีน่ีกินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไป
จนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 

ค ่า                  อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า  
 

วนัที่หก สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ อาหาร - / - / - 

00.30 น.   เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 647 
04.30 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 
 

 

 
 

(เทศกาลชมดอกไม้ และ ดอกซากรุะบาน ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั) 
 

อตัราค่าบริการ      

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน 
ลด 

ผู้ใหญ่ / เด็ก 

12-17 เมษายน 2563 69,900 66,900 63,900 9,900 -20,000 

13-18 เมษายน 2563 69,900 66,900 63,900 9,900 -20,000 

ราคาเด็กทารก อายุ ต า่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,900 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 
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อตัรานีร้วม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วนัที ่5 ม.ค. 2563  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน า้มันขึน้ หาก

ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
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 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  30,000 บาท  
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  
 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
 

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

 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    หกัเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วนั   หกัค่ามดัจ าจ  านวนเตม็ทั้งหมด 
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 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 าข้ึนเคร่ืองได้ 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 ่ากวา่มาตรฐานได้ 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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