


 
 
 



วนัแรก  กรงุเทพ - โอซาก้า  
20.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์ C สายการบินไทย เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร
และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่ นโดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 622 

วนัท่ีสอง          โอซาก้า – ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ – เกียวโต 
06.25 น. ถงึท่าอากาศยานคนัไซ เมืองโอซาก้า น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  

น าทุกท่าน สู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ สวนสนุกทีส่รา้งความบนัเทงิใหก้บัคนแถบภูมภิาคคนั
ไซมาหลายปีโดยการทุ่มทุนสรา้งของ บรษิทัสรา้งภาพยนตร์ HOLLYWOOD ชื่อดงั นัน่คอื 
UNIVERSAL STUDIO ซึ่งภายในได้จ าลองสตูดโิอจากภาพยนตรเ์รื่องดงัๆ ที่ผ่านมาของ
ทางบรษิัทไว้มากมาย โดยเริม่จากภาพยนตรเ์รื่องแรกที่สรา้งชื่อเสยีงให้กบั สตีเว่น สปรี
ลเบิร์ก คือ E.T.  ซึ่งเป็นการนัง่จกัรยานไปพร้อมกับ อีที และเดินทางข้ามจกัรวาลเพื่อ
กลบัไปยงับ้านเกิด ต่อจากนัน้ ไปยงัสตูดโิอของ TERMINATOR  ภาพยนตรค์นเหล็ก ที่
สรา้งชื่อให้กบัดาราดงั อารโ์นล์ ชวาสเซเน็กเกอร์  ท่านจะได้ดูภาพยนตรท์ี่ไม่ได้ฉายตาม
โรงหนังแต่เป็นภาคพเิศษแบบดจิติอล 2 มติ ิและ 3 มติ ิ รวมกระทัง่ไดส้มัผสักบับรรยากาศ
เสมอืนจรงิกบัตวัละครที่ออกมาโชว์กนันอกจอเลยทเีดยีว จากนัน้ ไปต่อยงัสตูดโิอ NEW 
AMAZING ADVENTURE OF SPIDER MAN 4K3D" สไปเดอรแ์มนหรอืไอ้แมงมุมผู้โด่ง
ดงั เมื่อไดม้าดูแบบการฉายภาพสามมติเิทคนิคพเิศษ 4KHD×3D แลว้ ท าใหเ้หมอืนกบัตวั
ละครมาอยู่ตรงหน้าเราจรงิๆ ยิง่ตื่นตาตื่นใจกว่าเดมิหลายเท่า ต่อดว้ยเครื่องเล่นทีส่รา้งขึน้
เพื่อทดสอบความกลา้ นัน่คอื HOLLYWOOD DREAM THE RIDE มกีารน าเพลงแนว HIP 
HOP คลาสสคิ หรอื J-POP มาใชเ้ป็น BGM ขณะเครือ่งเล่นทะยานขึน้ฟ้า พรอ้มทัง้พบกบั
โซนใหม่ UNIVERSAL WONDERLAND เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้
เพลดิเพลนิกบัตวัการต์ูน สุดน่ารกัชื่อดงัของญี่ปุ่ น HELLO KITTY, SNOOPY, SESAME 
STREET  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย ใหท้่านไดส้นุกสุดเหวีย่งกนัต่อกบัตัว๋เตม็วนัไม่จ ากดัจ านวนครัง้ ซึง่ธมีพารค์ใหมล่่าสุด The 

Wizarding World of Harry Potter ภายในธีมพาร์คจ าลองสถานที่ส าคัญมากมายที่
ปรากฏในภาพยนตรแ์ฮรี ่พอตเตอรท์ัง้โรงเรยีนคาถาพ่อมดแม่มดฮอกวอตส์, หมู่บา้นฮอกส์
มี้ด , ร้านฮันนีดุกส์ และร้านไม้กายสิทธิ ์โอลลิแวนเดอร์ รวมถึงเครื่องเล่นสุดล ้าด้วย
เทคโนโลย ี4K  หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต 



ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HATOYA ZUIHOKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า 
  http://www.kyoto-hatoya.jp/ 

วนัท่ีสาม          เกียวโต – ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ – วดัคินคะคจิุ – เอะนะเคียว – สวนสตรอเบอรร์ี่ – ออน
เซน็ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  ให้ท่านสมัผสั และเก็บภาพความสวยงามกบั โทรอิิ (ซุ้ม
ประตูสสีม้) นับหมื่น ทีเ่รยีงรายกนัเป็นแถวยาวประมาณ 4 กโิลเมตร คลา้ยอุโมงคท์ีม่คีวาม
งดงาม ที่นี่ยงัเป็นศาลเจา้ที่มผีู้คนจ านวนมากมาสกัการะขอพร มคีวามเชื่อว่ารูปปั้นสุนัข
จิง้จอกทีศ่าลเจา้แห่งนี้ คอืผูส้่งสารใหก้บัเทพเจา้แห่งการเกบ็เกี่ยว และยงัถูกน ามาเป็นฉาก
หนึ่ งของภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง เดอะ เมมมัวร์ ออฟ เกอิชา   (Memoirs of a Geisha) 
จากนัน้น าท่านเที่ยวชม วดัคินคะคุจิ หรอื วดัปราสาททอง ซึ่งได้รบัการยอมรบัให้เป็น
มรดกทางวฒันธรรมของญี่ปุ่ น ชมความงดงามของตวัปราสาท 3 ชัน้สทีอง ตัง้ตระหง่านอยู่
ในสระน ้าที่มกีารจดัสวนแบบ “เซน” เพื่อให้คนที่เขา้ไปชมไดเ้หน็คตธิรรมทางพุทธศาสนา
อกีดว้ย อดตีที่นี่คอืบา้นพกัตากอากาศของโชกุน “อาชคิางะ โยชมิทิส”ึ จากการต์ูนเรื่องอคิ
ควิซงั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางไปยงั สวนสตรอเบอรร์ี่ เพลดิเพลนิกบัการเกบ็และลิม้รสสตรอเบอรร์ีจ่าก

ตน้สดๆไดต้ามอธัยาศยัพเิศษสุดอิม่อรอ่ยไมอ่ัน้ 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ENAKYO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 
 http://www.enakyo.co.jp/ 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

---- พกัผอ่นกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่าง
หน่ึงว่า ออนเซน็ (Onsen) เพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือด
ลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น  

วนัท่ีส่ี เอะนะเคียว– ถนนสายประวติัศาสตร ์นะกะเซน็โด– FUJITEN SKI RESORT (ฟรี 
SLED) (ขึ้นอยู่สภาพอากาศและปริมาณหิมะ ) – โกเทม็บะ เอ้าทเ์ลท็ – ทะเลสาบยา
มานาคะโกะ – ออนเซน็ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

http://www.kyoto-hatoya.jp/


 ขอน าทุกท่านย้อนเวลาเข้าสู่เส้นทางสายประวตัิศาสตรข์องญี่ปุ่ นคือ  ถนนนะกะเซ็นโด 
(MAGOME) อดีตเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญต่อเมืองเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) และ        
เมอืงเกยีวโต ดว้ยความทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสายประวตัศิาสตรโ์ทไคโด ถนนเสน้น้ีจงึ
เปรยีบเสมอืนเส้นเลอืดหล่อเลี้ยงผู้ที่สญัจรผ่าน ด้วยรา้นค้าและที่พกัละลานตาตลอดสอง
ขา้งทาง ปัจจุบนัถนนเสน้นี้ยงัคงหยุดเวลาใหอ้ยู่กบัทีแ่ละยงัคงด าเนินต่อไป เช่นอดตีทีผ่่าน
มา รา้นคา้ยงัคงท าหน้าทีเ่ฉกเช่นเดยีวกบัสมยัก่อน แต่ว่าเหลอืเพยีงไมก่ี่แห่ง  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านไปพบประสบการณ์ใหม่กบัการเล่นสกหีมิะ ฟูจิเท็นสกี รีสอรท์ ซึ่งอยู่ตรงบรเิวณ

เชงิเขาภูเขาไฟฟูจ ิสนุกกบัการเล่นสโนว์บอรด์ หรอืท่านที่อยากทดลองเล่นสกแีบบระดบั
โปรก็มใีห้เช่าอุปกรณ์การเล่นอกีด้วย (ราคาทวัรน์ี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และค่าเช่าชุด
เล่นสกี) หมายเหตุ: การเล่นสกีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปรมิาณหิมะ จากนัน้น าท่าน
เปลีย่นบรรยากาศมาชอ้ปป้ิงที ่โกเทม็บะ เอ้าท์เลท็ ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการจบัจ่ายซือ้
ของแบรนด์เนมชื่อดงัต่างๆ ที่ผลติทัง้ในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น 
BURBERRY / COACH FACTORY / CK CALVIN KLEIN WATCHES ห รือ ข อ ง เล่ น
จ าพวกโมเดลกนัดัม้ หรอืตวัต่อของเลโก ้ 
น าท่านเดนิทางสู่บรเิวณ ทะเลสาบยามานาคะโกะ  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJI NOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
http:mihanagroup.jp 

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 – โตเกียว – ชินจกูชุ้อปป้ิง – โอไดบะ – ได
เวอร ์ซิต้ี 

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
บรเิวณนี้อยา่งส าราญใจ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดนิทางสู่ นครโตเกียว  น าท่านสู่ ย่านชินจกู ุ ย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อของกรุงโตเกยีว ใหท้่าน

ได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส ์ซานรโิอชอ็ป เสือ้ผา้น าสมยั กระเป๋า รองเท้าวยัรุ่นอย่างโอนิทสกึะ ไทเกอร ์
รวมไปถึงเครื่องส าอางยอดนิยมย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสู่ โอไดบะ ซึง่เป็นยา่นทีเ่กดิจากการถมทะเลในอ่าวโตเกยีวแลว้สรา้งเป็นแหล่ง
รวมทัง้ศูนย์การค้า โรงแรม อาคารส านักงานต่างๆ ไว้มากมาย และยงัเป็นจุดชมสะพาน
สายรุง้แห่งมหานครโตเกยีวด้วย  ไปยงั ไดเวอรซิ์ต้ี ให้ท่านได้ถ่ายภาพกบัเทพสีนัตภิาพ
จ าลอง สะพานสายรุง้ และใหอ้สิระชอ้ปป้ิงจใุจทีห่า้ง ไดเวอรซ์ติี้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม LUXE DINING HAPUNA 
***ล้ิมรสบุฟเฟ่ต์สุดหร ูเต็มอ่ิมกบัเมนูหลากหลาย ทัง้อาหารญ่ีปุ่ น ซูชิ ซาชิมิ สเต็ก
เน้ือ ของหวานมากมาย และไม่พลาดกบัขาปยูกัษ์ท่ีให้ทุกท่านได้ทานแบบจใุจ*** 
น าท่านเข้าท่ีพกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
www.princehotels.co.jp/shinagawa 

วนัท่ีหก  โตเกียว – ***อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกียว หรือซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนีย์
แลนด ์เดินทางโดยรถไฟ(ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพ่ิม 3,000 บาท ราคาเดก็ 2,400 บาท)  **** 
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 

http://www.princehotels.co.jp/shinagawa


บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่ องกับเครื่องเล่น
หลากหลายชนิดในโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.princehotels.com/shinagawa/ 

วนัท่ีเจด็            โตเกียว – วดัอาซะกซุ่า –  ช้อปป้ิงห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าชม วดัอาซะกซุ่า วดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโตเกยีว ภายในประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค าที ่ 
ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชา และพากนัมาเทีย่วชมความยิง่ใหญ่ของโคมไฟขนาดยกัษ์ทีม่ ี
ความสงูถงึ 4.5 เมตร  

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:  10  –  16    

 
 

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 

- บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศ

ของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง,  ภยั

ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 67,900.- 48,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 61,500.- 43,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 54,500.- 39,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 11,900.- 11,900.- 



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 ้และตอ้งการเปลี่ยนตวัผูเ้ดนิทาง

ในกรณนีี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสารท่านอื่นแทน

ไดห้รอืไม ่ กรณถีา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลกูคา้จะตอ้ง

เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลกูคา้ตอ้งชีแ้จง

เหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

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

เลก็ทีส่ามารถน าขึน้เครือ่งไดอ้ยูใ่นความดูแลของท่านน ้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 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


