


 



วนัแรก  กรงุเทพ - โอซาก้า  
20.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร
และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่ นโดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 622 

วนัท่ีสอง โอซาก้า – นารา – วดัโทไดจิ – อาราชิยาม่า – สะพานโทเกท็สึเคียว – วดัเทน็ริวจิ – 
ป่าไผ ่ - นัง่รถไฟสาธรรมชาติ (โทรอ็คโกะเทรน)  – โอสึ 

06.25 น. ถงึท่าอากาศยานคนัไซ เมืองโอซาก้า น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนารา ซึง่เป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของญีปุ่่ น เทีย่วชม วดัโทไดจิ 
เป็นวดัส าคญัของเมอืง ประดษิฐานหลวงพ่อโต (ไดบุทส)ึ ทีท่ าจากทองสมัฤทธิ ์และสนุกกบั
การใหอ้าหารฝงูกวางนบัรอ้ยตวัซึง่เชื่อว่ากวางเหล่านี้ เป็นบรวิารของเทพเจา้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมสะพานโทเกท็สึเคียว(สะพานข้ามจนัทร)์  สะพานทีส่วยงามและถูกเลื่องลอืว่า

เป็นจดุชมววิทีส่วยทีสุ่ดอกีแห่งหนึ่งในเกยีวโต ซึง่เป็นอกีหนึ่งบรเิวณทีช่าวญี่ปุ่ นชื่นชอบมา
พกัผ่อนหยอ่นใจ จากนัน้พาท่านไปยงั วดัเทนริวจิ หนึ่งในหา้วดัพุทธนิกายเซน็ทีม่ชีื่อเสยีง
ในเกยีวโต สรา้งขึน้โดยโชกุนอาชคิางะ ทาคาอุจ ิโดยจุดประสางค์ส าคญัของการสรา้งวดั
แห่งนี้เพื่อใช้ในการบูชาดวงพระวญิญาณของจกัรพรรดโิกะ โดไก สิง่ก่อสรา้งภายในวดัที่
เป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของวดัแห่งนี้คือสวนโซเงนจ ิเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่ นอยู่หน้าวหิารวดั 
ไดร้บัการออกแบบโดยภูมสิถาปนิกชื่อดงัแห่งยุคนามว่า มุโซ โซเอก ิมาเพื่อใหเ้ขา้กบัพืน้ที่
ทีเ่ตม็ไปดว้ยโบราณสถานศกัดิส์ทิธิท์ ีย่งัคงความคลาสสคิและความขลงัไวม้าตัง้แต่ศตวรรษ
ที่ 14 จากบรเิวณนี้ จะมองเหน็ภูเขาอาราชยิาม่าได้อย่างชดัเจน  หลงัจากนัน้น าท่านเดนิ
ชม ป่าไผ ่ทีม่ชีื่อเสยีงของอาราชยิาม่า ในบรเิวณนี้เตม็ไปดว้ยตน้ไผ่รายลอ้มเตม็บรเิวณปก
คลุมทัว่ทัง้ป่า ทวิป่าไผ่ทีต่ดัเป็นแนวทางเดนิสวยงาม ร่มรื่น จากบรเิวณนี้ จะมองเหน็ภูเขา
อาราชิยาม่าได้อย่างชดัเจนเช่นกัน เปลี่ยนบรรยากาศน าท่านนัง่ รถไฟสายธรรมชาติ 
โทรอ็คโคะ ชมธรรมชาติสองข้างทาง โดยรถไฟจะวิง่เลยีบแม่น ้าผ่านทวิทศัน์หุบเขาอนั
งดงาม ถ้าวันไหนอากาศดี รถไฟที่ใช้วิ่งจะเป็นรถไฟเปิดหลังคา ท าให้ได้สัมผัสกับ
ธรรมชาตแิบบใกลช้ดิ ส าหรบัฤดูใบไมผ้ล ิต้นไมจ้ะเป็นสเีขยีวสดใส ส่วนในฤดใูบไมร้ว่งกจ็ะ
มสีสีนัของใบไมเ้ปลีย่นส ีสแีดง เหลอืง สม้ ส าหรบัในช่วงฤดูหนาว ตลอดทางจะไดเ้หน็หมิะ
ปกคลุมใบไมด้แูปลกตา มทีวิทศัน์อนังดงามแตกต่างกนัไปทุกฤดกูาล 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 



 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OTASU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
  

วนัท่ีสาม         โอสึ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ – มิเอะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – สวนนาบานา โนะ 
ซาโตะ (Illumination) – นาโกย่า  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ซึ่งเป็นสถานที่ส าคญัแห่งหนึ่งในเกยีวโต ให้ท่านสมัผสั และ

เกบ็ภาพความสวยงามกบั โทรอิ ิ(ซุม้ประตูสสีม้) นับหมื่น ทีเ่รยีงรายกนัเป็นแถวยาวประมาณ 
4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มคีวามงดงาม และที่แห่งนี้ยงัเป็นศาลเจ้าที่มผีู้คนจ านวนมากมา
สกัการะขอพร โดยมคีวามเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิง้จอกที่ศาลเจา้แห่งนี้ คอืผู้ส่งสารให้กบัเทพเจ้า
แห่งการเกบ็เกี่ยว และยงัถูกน ามาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตรช์ื่อดงัเรื่อง เดอะ เมมมวัร ์ออฟ 
เกอชิา  (Memoirs of a Geisha)  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมิเอะ เพื่อชม หมู่บ้านนินจาอิงะ ส านักของนินจาฮาโตรใินศตวรรษที ่

15-16 ภายในหมู่บา้นแบ่งออกเป็นส่วนๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของภาพยนตรท์ี่แสดงประวตัคิวาม
เป็นมาของนินจาในสมยัก่อน ให้ท่านได้ทดลองปาดาวกระจายและชมโชว์การต่อสู้ของนินจา 
หลงัจากนัน้ชมการประดบัแสงไฟ  NABANA NO SATO ILLUMINATION   สวนดอกไมน้านา
ชนิดบนพืน้ทีก่ว่า 13,000 ไร่ การจดัแสดงไฟทีส่วยงามตระการตาอยา่งมเีอกลกัษณ์และในการ
ประดบัไฟที่ใช้ในการจดังานนัน้มากมายจนเป็นที่กล่าวขานในหมู่นักท่องเที่ยว  การจดัไฟนัน้
เน้นการปรบัแต่งใหม้สีสีนัสวยงามและแตกต่างกนัไปในแต่ละปี พรอ้มกนันัน้กม็กีารตกแต่งสวน
ดอกไมท้ีถู่กจดัแสดงอย่างสวยงาม ซึง่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลสามารถชมดอกไมห้ลากหลาย
สายพันธ์ 1 ในไฮไลท์คือ สวนบิโกเนีย เป็นดอกไม้งามมเีอกลกัษณ์เฉพาะตัว ถูกจดัอยู่ใน
โรงเรอืนปรบัอากาศเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเจรญิเตบิโต   

 ค า่ รบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยั   ( คืนเงิน  2,000 เยน / ท่าน )  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  NAGOYA  KANKO  HOTEL หรือเทียบเท่า 
  

วนัท่ีส่ี           นาโกย่า –  ปราสาทนาโกย่า – สวนสตรอเบอรร์ี่ – สะพานแขวนวิวฟจิู มิชิม่า – ยามา
นาคะโกะ – ออนเซน็ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 น าท่านชม ปราสาทนาโกย่า  ซึง่เป็นปราสาททีม่คีวามสวยงามไมแ่พป้ราสาทอื่นๆของ
ญีปุ่่ น ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1612 ซึง่ภายในปราสาทไดเ้กบ็รวบรวมสิง่ล ้าค่าทาง
ประวตัศิาสตรไ์วม้ากมาย   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัรตาคาร 
บ่าย น าท่านไปยงั  สวนสตรอเบอรร์ี่ ให้ท่าน เพลดิเพลนิเก็บและลิ้มลองผลสตรอเบอรร์ี ่สดๆ

จากต้นได้ตามอธัยาศยัพเิศษสุดอิม่อร่อยไม่อัน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สะพานแขวนวิว
ฟูจิ มิชิม่า เป็นสะพานแขวงที่มคีวามยาวถงึ 400 เมตร ท าให้ชนะสะพานแขวงอนัเดมิ คอื 
โคโคโนะเอะยูเมะ ที่เคยครองสถิติสะพานแขวงคนข้ามที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่ น ไฮไลน์ของ
สะพาน MISHIMA SKYWALK เป็นวิวทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟและบริเวณ
โดยรอบยงัมสีิง่ทีน่่าสนใจอกีมากมาย 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
*** ให้ท่านได้อ่ิมอร่อยกบับฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์ และเมนูอ่ืนๆอีกมากมาย *** 
----  พกัผ่อนกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่าง
หน่ึงว่า ออนเซน็ (Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือด
ลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น 

วนัท่ีห้า          ทะเลสาบยามานาคะโกะ– โอชิโนะ ฮกัไก – ศาลเจ้าเซน็เกน็  – ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 
(ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) – นัง่รถไฟชินคนัเซน็ (โอดาวาระ– ชินจกู)ุ – โตเกียว– ชินจู
กชุ้อปป้ิง  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ โอชิโนะ ฮกัไก จุดชมววิภูเขาไฟฟูจทิี่สวยงามที่สุดอกีจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่
ได้รบัความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นเป็นอย่างมาก ที่นี่มบ่ีอน ้ าศักดิส์ ิทธิอ์ ันแสน
บรสิุทธิซ์ึง่เกดิจากน ้าฝนไหลผ่านดา้นบนภูเขาไฟฟูจลิงสู่ดา้นล่าง ซึง่ชาวบา้นเชื่อกนัว่า ถ้า
น าน ้าในบ่อมาดื่ม นอกจากจะได้ความสดชื่นจากการลิ้มรสน ้าอนับรสิุทธิแ์ล้ว ยงัจะท าให้
สุขภาพแขง็แรงและโชคดอีกีดว้ย ทีน่ี่ ท่านสามารถซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้นคา้ทีต่ ัง้อยู่ภายใน
บรเิวณนี้อย่างส าราญใจ จากนัน้น าท่านสกัการะ ศาลเจ้าเซ็นเกน็ เป็นศาลเจา้ศกัดิส์ทิธ์คู่
ภเูขาไฟฟูจเิป็นทีเ่คารพสกัการะของคนญีปุ่่ นและคนทัว่โลกทีต่ ัง้ใจจะปีนภูเขาไฟฟูจ ิซึง่ตอ้ง
มาขอพรที่นี่เพื่อความเป็นสริมิงคล อกีทัง้ที่นี่ยงัมตี้นสนนับหมื่นต้นและมี 2 ต้นที่มขีนาด
ใหญ่พิเศษประมาณ 10 คนโอบ รวมถึงทางเข้าศาลเจา้ที่ประดบัด้วยโคมไฟหนิโบราณดู
ลึกลบัสวยงามน่าประทับใจ น าท่านขึ้น  ภูเขาไฟฟูจิ (ชัน้ 5 ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 



สญัลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น ชมความงามของภูเขาไฟศกัดิส์ทิธิ ์และสวยงามจนไดร้บัการ
ยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลกขนาดไม่มลีูกใดมาเทียบเคียงได้ และมคีวามสูง
ประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) ได้รบัรองจากองค์กร UNESCO ให้เป็นสถานที่
ท่องเทีย่วมรดกโลกดา้นวฒันธรรม เมื่อเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2556 ซึง่นบัว่าเป็นมรดกแห่งที ่
17 ของประเทศญีปุ่่ น     

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางไปโตเกยีว โดยนัง่  รถไฟชินคนัเซน็  สถานี (โอดาวาระ – ชินจกู)ุ  รถไฟ

หวักระสุนทีท่ าความเรว็สูงสุดถงึ 240 ก.ม./ชม. สู่ มหานครโตเกียว เพื่อชอ้ปป้ิง ย่านชินจู
ก ุ เป็นย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อของกรงุโตเกยีว ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้นานา
ชนิด รา้นรอ้ยเยน แบรนดเ์นม อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ซานรโิอชอ็ป เสือ้ผา้น าสมยั กระเป๋า 
รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะ ไทเกอร์!!!  รวมไปถึงเครื่องส าอางยอดนิยมอย่าง 
SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 พิเศษ! ให้ท่านได้ล้ิมรสชาบชูาบูเกรดพรีเม่ียม เตม็อ่ิมกบัเน้ือหมู เน้ือววั ท่ีคดัสรรมา

อย่างดีลวกพร้อมผกัสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อยทานคู่กบัข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟ
พร้อมน ้าจ้ิมรสเดด็ ซอฟดร้ิงไม่อัน้ 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั DAI-ICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า 
  

วนัท่ีหก  โตเกียว – ***อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกียว หรือซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนีย์
แลนด ์เดินทางโดยรถไฟ **** โตเกียว 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้ให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปป้ิง หรือซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด์ รวมค่า
เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพ่ิม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชญิท่าน
พบกบัความอลงัการซึง่เตม็ไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชทุ้น
ในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ออกไปสมัผสักบัเครือ่งเล่นในหลายรปูแบบ 
เช่น   ท้าทายความมนัส์เหมอืนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUNTAIN, ระทกึขวญักบั 
HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรอืผจญภัยใน
ป่ากบั JUNGLE CRUISE, เยอืนบ้านหมพีูห์, ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S 
ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์ูนทีท่่านชื่นชอบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 



บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่ องกับเครื่องเล่น
หลากหลายชนิดในโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั DAI-ICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า 

  

วนัท่ีเจด็ โตเกียว  – สวนอเุอโนะ ชมซากรุะ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ)  – ห้างอิออน – สนามบิน 
นาริตะ – กรงุเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม  สวนสาธารณะอุเอโนะ สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุด
ใน โตเกยีว และเป็นสถานทีเ่ลื่องชื่อในการชมดอกซากุระมาตัง้แต่สมยัเอโดะ เนื่องจากเป็น
ที่ที่ใกล้ที่สุดที่ชาวโตเกียวสามารถมาชมซากุระได้ ปัจจุบนั สวนสาธารณะแห่งนี้ จงึยงัคง
เป็นที่รกัของชาวเมอืงโตเกียวอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย เมื่อถึงเทศกาลชมดอกซากุระวนัที่
แน่นขนัดมากๆ มคีนมาชมซากุระถงึ 2 แสน 4 หมื่นคน สวนสาธารณะแห่งนี้หาง่าย แมแ้ต่
ชาวต่างชาตกิ็สามารถเดนิทางมาไดอ้ย่างสะดวก ให้ท่านได้สมัผสับรรยากาศสวนที่เต็มไป
ด้วย “ดอกซากุระ” ถึงฤดูกาลที่แย้มบานสะพรัง่เป็นสีชมพูอยู่ทัว่บริเวณสวนใจกลาง
กรุงโตเกยีว นับว่าเป็นทีช่มดอกซากุระในโตเกยีวทีส่วยงามทีสุ่ดกว็่าได ้(ท่านอาจจะไดเ้หน็
บรรยากาศการชมดอกไมส้ไตล์ญี่ปุ่ น ที่จะมากนัเป็นครอบครวั/หมู่คณะ )  อสิระให้ท่านได้
เลอืกมมุประทบัใจบนัทกึภาพความงามตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย ใหท้่านอสิระกบัยา่นชอ้ปป้ิงของเมอืงนารติะที่หา้งสรรพสนิคา้ ชื่อดงั ห้างอิออน แหล่งใหญ่

รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่ น าสมยั กระเป๋า 
รองเท้า เครื่องส าอาง ของที่ระลกึ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่าน
อสิระในการเลอืกซือ้ของฝาก และสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่ นก่อนกลบักรงุเทพฯ ไดเ้วลาอนั
สมควร เดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ 

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



อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง    มีนาคม: 29  –  04  เม.ย.     

 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้ใหผู้้

เดนิทางทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- ทางบรษิทัฯไมม่นี ้าดื่มบรกิาร (ประเทศญีปุ่่ นสามารถหาน ้าดื่มไดส้ะดวก) 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะ

แตกต่างกนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญีปุ่่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกั

แบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสยี

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ 

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 73,900.- 52,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 66,500.- 47,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 59,500.- 42,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 11,900.- 11,900.- 



- บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศ

ของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง,  ภยั

ธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 
 

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

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษสีนามบนิและภาษนี ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความ

เป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบั

พรอ้มลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

-  

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่ม และอาหารทีส่ ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นต้น 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความ

เป็นจรงิ 



ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณลีกูคา้ต้องการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัทีน่ัง่

ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณลีกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่า

สามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณที่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้ง

ด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณทีีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทาง

ในกรณนีี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสารท่านอื่นแทน

ไดห้รอืไม ่ กรณถีา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลกูคา้จะตอ้ง

เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลกูคา้ตอ้งชีแ้จง

เหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิคาเธ่ย ์แปซฟิิค ก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางไมเ่กนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบ

เลก็ทีส่ามารถน 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 าหนดของแต่ละสาย

การบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


