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วนัแรก  กรงุเทพฯ – โอซาก้า >> BKK – KIX    TG 622 (23.30 – 07.00) 
20.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 4  

เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯคอยให้การต้อนรบัดูแลด้าน
เอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 
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23.30 น. เดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 
 
วนัท่ีสอง         โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – นารา – วดัโทไดจิ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ 
07.00 น. ถงึท่าอากาศยานคนัไซ เมืองโอซาก้า ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ จากนัน้ๆ

น าท่านไปชมความสวยงามของ ปราสาทโอซาก้า  สมัผสัความยิง่ใหญ่และใหท้่านไดเ้กบ็ภาพ
ความประทบัใจซึง่ภายในปราสาทจะมนีิทรรศการความเป็นมาของปราสาทรวมทัง้ประวตัแิละ
ขา้วของเครือ่งใชต่้างๆของโชกุนฮเิดโยช ิโตโยโตม ิ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านไปยงัเมอืงนารา สกัการะ หลวงพ่อโต วดัโทไดจิ  วดัโทไดจคิวามหมายตามตวัอกัษร

คอื วดัใหญ่แห่งทศิตะวนัออก ตัง้อยูท่ีเ่มอืงนารา ภูมภิาคคนัไซ ถอืเป็นโบราณสถานทีม่คีวาม
เก่าแก่และส าคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศญีปุ่่ นและยงัถอืว่าเป็นวดัทีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืน
มากทีสุ่ดในนาราเลยกว็่าได้วดัโทไดจ ิสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 752 ในช่วงทีพ่ระพุทธศาสนา
เจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสุด สิง่ก่อสรา้งทีส่ าคญัของวดันี้ คอื วหิารไมห้ลงัใหญ่ ไดบุตสเึดน ซึง่เป็น
ทีป่ระดษิฐานองคห์ลวงพ่อโต (ไดบุตส)ึ ว่ากนัว่าเป็นอาคารไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก โดยมคีวามสงู 
157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมว้่าวหิารไมท้ีเ่หน็ในปัจจุบนัน้ีมขีนาดเพยีงแค่ 2 ใน 3 ของวหิาร
หลงัเดมิทีเ่คยถูกไฟไหมไ้ปจากภยัสงคราม แต่กย็งัคงมคีวามยิง่ใหญ่จนไดร้บัการขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลก จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงัสถานทีส่ าคญั ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ  ใหท้่านสมัผสั 
และเกบ็ภาพความสวยงามกบั โทรอิ ิ(ซุม้ประตูสสีม้) นับหมืน่ ทีเ่รยีงรายกนัเป็นแถวยาว
ประมาณ 4 กโิลเมตร คลา้ยอุโมงคท์ีม่คีวามงดงาม ทีน่ี่ยงัเป็นศาลเจา้ทีม่ผีูค้นจ านวนมากมา
สกัการะขอพร มคีวามเชื่อว่ารปูปัน้สุนขัจิง้จอกทีศ่าลเจา้แห่งนี้ คอืผูส้่งสารใหก้บัเทพเจา้แห่ง
การเกบ็เกี่ยว และยงัถูกน ามาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตรช์ื่อดงัเรือ่ง เดอะ เมมมวัร ์ออฟ 
เกอชิา  (Memoirs of a Geisha) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
                     น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั KYOTO NEW HANKYU  HOTEL หรือเทียบเท่า 

  http://www.hankyu-hotel.com/hotel 
 
 
 
 
 
 
วนัท่ีสาม          เกียวโต – ศาลองทองคินคะคจิุ –ทดลองท าซูชิ –  แจส๊ดรีม เอาทเ์ลต็ – สวนนาบานาโนะ 
 ซาโตะ (เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาว) – นาโกย่า 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านไปยงั วดัคินคะคุจิ (Kinkaku-ji Temple)  หรอืบางทีเราก็เรยีกว่าศาลาทองคนิคะคุจ ิ
เป็นวดัเก่าแก่ของเมอืงเกียวโต มตี านานเกี่ยวกบัการต์ูนเรื่องอิกควิซงั ที่วดันี้ วดันี้เคยเป็นที่
พ านักของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ (Shogun Ashikaga Yoshimitsu) ผู้ที่ชอบทายปุจฉา  
วสิชันา ในการต์ูนเรือ่งกบัควิซงั  

เท่ียง อาหารกลางวนั ให้ท่านท า THE SUSHI MAKER ท าซูชทิานเอง จากวตัถุดบิชัน้เลศิแบบญี่ปุ่ น
แท้ๆ  พรอ้มรบัใบประกาศณยีบตัรเป็นทีร่ะลกึ 

บ่าย น าท่านไปยงั แจส๊ดรีม เอาทเ์ลต็ แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หรอื
ของเล่นจ าพวกโมเดลกนัดัม้ และ สนิคา้อื่นๆมใีหเ้ลอืกอกีมากมาย  จากนัน้น าท่านไปยงั 
NABANA NO SATO ILLUMINATION  (เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาว)   ชมสวนดอกไมน้านา
ชนิดบนพืน้ทีก่ว่า 13,000 ตารางเมตร และส าผสัเทศากาลสุดแสนโรแมนตกิ กบัการลอดชม
อุโมงคไ์ฟฟ้าทีถู่กจดัตกแต่งดว้ยดวงไฟหลากสกีว่าลา้นดวง (จะเริม่เปิดไฟประมาณ 6 โมงเยน็) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั ในสวนนาบานาโนะซาโตะ (คืนเงิน 2,000 เยน) 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NAGOYA TOKYU  HOTEL หรือเทียบเท่า 
 www.nagoya-h.tokyuhotels.co.jp 
 
วนัท่ีส่ี          นาโกย่า – สะพานแขวนวิวฟจิู (Mishima Sky Walk) – สวนสตรอเบอรร์ี่ – สโนวท์าวน์เย

ติ (Free Sled) – อิสึ – ออนเซน็ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางไปยงั จดุชมวิว สะพานแขวนวิวฟูจิ มิชิม่า เป็นสะพานแขวนทีม่คีวามยาวถงึ 

400 เมตร ท าให้ชนะสะพานแขวนอนัเดมิคอื โคโคโนะเอะยูเมะ ที่เคยครองสถติสิะพานแขวน
คนข้ามที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่ นไฮไลน์ของสะพาน Mishima Skywalk เป็นววิทิวทศัน์ ที่สามารถ
มองเหน็ภเูขาฟูจแิละบรเิวณโดยรอบยงัมสีิง่ทีน่่าสนใจอกีมากมาย   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านไปยงั สวนสตรอเบอรร์ี่  ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอรร์ีส่ดๆ

จากต้น   จากนัน้น าท่าน ไปยงั SNOW TOWN YETI (Free Sled)  สนุกสนานกบักจิกรรมบน
ลานหมิะขาวโพลนทีม่ภีูเขาไฟฟูจเิป็นฉากหลงัส าหรบัท่านทีอ่ยากทดลอง เล่นสโนวบ์อรด์ หรอื 
สกีแบบระดบัมอือาชพี ก็มใีห้เช่าอุปกรณ์การเล่นอีกด้วย (โดยไม่ได้รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี
และชุดเล่นสกี) การเล่นสกขีึน้อยูก่บัสภาพอากาศและปรมิาณของหมิะดว้ย 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  LAFORRET SHUZENJI   HOTEL หรือเทียบเท่า 

 http://www.tobuhotel.co.jp/levant/ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

*** ให้ท่านได้อ่ิมอร่อยกบับฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์ และเมนูอ่ืนๆอีกมากมาย *** 
*พกัผ่อนกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้า การอาบน ้ าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใส มีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น 
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วนัท่ีห้า        อิสึ – คาวาสึ – เทศกาลฤดหูนาว (KAWAZU  SAKURA  FESTIVAL) – สวนพาโนราม่า 

(กระเช้าคทัสึระกิยามะ) –  นัง่รถไฟชินคนัเซน็ (โอดาวาระ – ชินจกู)ุ – ช้อปป้ิงชินจกู ุ
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปยงัเทศกาล KAWAZU SAKURA FESTIVAL  เทศกาลซากุระฤดูหนาว 

ซากุระแรกของภูมภิาคคนัโตบรเิวณรมิแม่น ้าคาวาซุ มตี้นซากุระ 8 ,000 กว่าต้นเรยีงรายเป็น
ระยะทางกว่า 4 กม. ตดักบัดอกนาโนะฮานะสเีหลอืงทีบ่านพรอ้มกนัตลอดสองฝัง่แมน่ ้าจะมรีา้น
ขายของ และ ออนเซ็นแช่เท้าฟรใีห้บรกิารนักท่องเที่ยว ที่มาชมซากุระ  จากนัน้น าท่านไปยงั
สวนพาโนราม่า (นัง่กระเช้าลอยฟ้าคทัสึระกิยามะ) สวนตัง้อยู่บนยอดเขาคทัสรึะกยิามะ ใช้
เวลาเดนิทางโดยกระเช้า 7 นาท ีระหว่างทางชมววิของยอดเขาอสิโึนะคุนิ อ่าวสุรุกะ และภูเขา
ไฟฟูจแิบบ 360 องศา ดา้นบนจะมรีา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลกึและจุดชมววิที่งดงามในวนั
ฟ้าทีฟ้่าแจ่มใส    ** หมายเหตุ:  การขึ้นกระเช้าจะขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ถ้าลมแรงมีพาย ุ
กระเช้าจะไม่สามารถขึ้นได้ เน่ืองจากจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวเป็น
ส าคญั ทางบริษทัจะคืนเงินค่าขึ้นกระเช้าให้แทน 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนนัง่ รถไฟชินคนัเซน็ หรอืรถไฟหวักระสุน ไดช้ื่อว่ำเป็นรถไฟทีม่คีวำมเรว็สูงตดิอนัดบัโลก 

โดยมคีวำมเรว็ถงึ 240 ก.ม. / ชัว่โมง   เดนิทำงสู่ มหำนครโตเกยีว เขำ้สู่ ย่านชินจกู ุย่ำนชอ้ปป้ิง
ทีม่ชีื่อของกรงุโตเกยีว ใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิกบักำรเลอืกซือ้สนิคำ้นำนำชนิด รำ้นรอ้ยเยน แบ
รนดเ์นม อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ซำนรโิอชอ็ป เสือ้ผำ้น ำสมยั กระเป๋ำ รองเทำ้วยัรุ่นอยำ่ง โอนิทสึ
กะ ไทเกอร!์!!  รวมไปถงึเครือ่งส ำอำงยอดนิยมอยำ่ง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั TOBU  HOTEL LEVANT  TOKYO หรือเทียบเท่า 
http://www.tobuhotel.co.jp/levant/ 

 

วนัท่ีหก   โตเกียว – ***อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกียว หรือซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 
    เดินทางโดยรถไฟ **** โตเกียว 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปป้ิง หรือ ซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์รวมค่าเดินทางโดย
รถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพ่ิม 3,000 บาท   ราคาเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี จ่ายเพ่ิมท่านละ 
2,400 บาท) เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึง่เตม็ไปด้วยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของ
การผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ออกไปสมัผสักบัเครือ่งเล่นใน
หลายรปูแบบ เช่น   ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUNTAIN, ระทกึ
ขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตื่นเต้นกบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรอืผจญภยั
ในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S 
ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์ูนทีท่่านชื่นชอบ  
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย เชญิท่านเพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงหรอืสนุกสนานกนัอย่างต่อเนื่องกบัเครื่องเล่นหลากหลาย

ชนิดในโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั TOBU  HOTEL LEVANT  TOKYO หรือเทียบเท่า 
http://www.tobuhotel.co.jp/levant/ 

 
วนัท่ีเจด็            โตเกียว – วดัอาซะกซุ่า –  นาริตะ – ช้อปป้ิงห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ  
  >>  NRT – BKK    TG 677  (17.30 – 21.55) 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าชม วดัอาซะกซุ่า วดัที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค าที ่ 
ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชา และพากนัมาเที่ยวชมความยิง่ใหญ่ของโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มี
ความสงูถงึ 4.5 เมตร  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย ให้ท่านอิสระกบัย่านช้อปป้ิงของเมอืงนารติะที่ห้างสรรพสนิค้า ชื่อดงั ห้างอิออน แหล่งใหญ่

รวบรวมสนิค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลอืกซือ้ อาท ิเสื้อผ้าแฟชัน่ น าสมยั กระเป๋า รองเท้า 
เครื่องส าอาง ของที่ระลกึ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการ
เลอืกซือ้ของฝาก และสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่ นก่อนกลบักรงุเทพฯ ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทาง
สู่ สนามบินนาริตะ 

17.30 น. ออกเดนิทางเพื่อกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG  677 
21.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง     กมุภาพนัธ:์      16  -  22  

ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 72,900.- 52,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 65,900.- 47,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 58,500.- 42,500.- 
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หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- ทางบรษิทัฯไมม่นี ้าดื่มบรกิาร (ประเทศญีปุ่่ นสามารถหาน ้าดื่มไดส้ะดวก) 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะ

แตกต่างกนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญีปุ่่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกัแบบ

เตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ย แต่ บางโรงแรมตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย

เพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอื

ว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศของผู้

เดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง,  ภยัธรรมชาต,ิ การ

ประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

-  

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้) สายการบนิ และ 

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษสีนามบนิและภาษนี ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 11,900.- 11,900.- 
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- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้ม

ลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่ม และอาหารทีส่ ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นต้น 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- คา่ธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณลีกูคา้ต้องการเลื่อนวนั

เดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัทีน่ัง่ของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณลีกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้ง

รอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนื

ค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณที่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการ

ทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณทีีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทางใน

กรณนีี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสารท่านอื่นแทนได้

หรอืไม ่ กรณถีา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลกูคา้ตอ้งชีแ้จงเหตุผล

หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 
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- สายการบนิคาเธ่ย ์แปซฟิิค ก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางไมเ่กนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ที่

สามารถน าขึน้เครือ่งไดอ้ยูใ่นความดแูลของท่านน ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สงู 

ไมเ่กนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)   
- ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนกั

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการ

บนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


