


 

 



 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – โอซาก้า 
20.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าที่ทางบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสารและ
สมัภาระในการเดนิทาง 

23.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่ นโดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 622 
 
วนัท่ีสอง โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – เกียวโต 
07.00 น. ถึงท่าอากาศยานคนัไซ เมืองโอซาก้า น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร น า

ท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซาก้า หรอื ที่รูจ้กักนัในชื่อว่า ปราสาทนกกระสาขาว สรา้งขึ้นเพื่อ
เป็นทีอ่ยูข่องเจา้เมอืงในสมยัโบราณ ตวัปราสาทนัน้ตัง้อยูบ่นเนินเขาทีไ่ดม้กีารส ารวจ และพบว่า
เคยเป็นทีต่ ัง้ของพระราชวงัโบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิแกรนิตขนาดมหมึา และคูน ้า
ขนาดใหญ่ เพื่อป้องกนัการรกุรานจากขา้ศกึ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่  ชินไซบาชิ เป็นย่านการค้าของเมอืงโอซาก้า พบกบัรา้นค้าที่มชีื่อเสยีงและ

ร้านบูติคหรูหราด้วย โดยที่ท่านจะได้ตื่นตากับแฟชัน่อันทันสมัย นอกจากนี้ท่านยังจะได้
สนุกสนานกบัการเลอืกชมและซื้อสนิค้ามากมายในหา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงั ไดมาร ูนอกจากนี้ยงัมี
รา้นอาหารเชญิท่านทดลองชมิ ทาโกยากหิรอืลูกชิน้ปลาหมกึอาหารขึน้ซื้อของเมอืงโอซาก้าทมีี
มากมายหลายรา้น เช่น รา้นเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องบนตึก บิก๊คาเมล่า เครื่องคอมพวิเตอร ์รา้น
เครื่องส าอาง ร้านขายขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ รา้น 100 เยน ฯลฯ และให้
ท่านเก็บภาพประทบัใจกบัสะพานกุลโิกะซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของชนิไซบาช ิหลงัจากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่ เมืองเกียวโต  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ !! ให้ท่านไดล้ิ้มรส หนึ่งในอาหารญี่ปุ่ นที่นิยมกนัสุดๆ ทงคตัส ึ หรอื หมชูุบเกลด็ขนมปัง
ทอด (กรอบนอกนุ่มใน) และเสริฟ์ดว้ย เครือ่งเคยีง, กะหล ่าปลซีอย , ซุป  เป็นตน้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KYOTO HATOYA ZUIHOKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า 

                     
----  พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญีปุ่่ นแท ้ๆ  ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร ่หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า ออน
เซน็ (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ การอาบน ้าแร่จะท าให้เลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้า
มนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหด้ขีึน้ --- 



 

วนัท่ีสาม เกียวโต – เเต่งชุดกิโมโน (เดินเล่นในย่าน ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ) – ถนนสายประวติัศาสตร์
นะกะเซน็โด – เอะนะเคียว - ออนเซน็ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (แต่งชุดกิโมโนเดินเล่น) ให้ท่านสมัผสัและเก็บภาพความ

สวยงามกับ โทรอิิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่น ที่เรยีงรายกนัเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 
คลา้ยอุโมงคท์ีม่คีวามงดงาม ทีน่ี่ยงัเป็นศาลเจา้ทีม่ผีูค้นจ านวนมากมาสกัการะขอพร มคีวามเชื่อ
ว่ารปูปั้นสุนัขจิง้จอกทีศ่าลเจา้แห่งนี้ คอืผูส้่งสารใหก้บัเทพเจา้แห่งการเกบ็เกี่ยว และยงัถูกน ามา
เป็นฉากหนึ่งของภาพยนตรช์ื่อดงัเรื่อง เดอะ เมมมวัร ์ออฟ เกอชิา  (Memoirs of a Geisha) 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! เต็มอิม่ไม่อัน้กบับุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง อาหารสดใหม่ อาท ิซูช ิเทม็ปุระ เนื้อหมู ไก่ ววั ขนม
หวาน และเครือ่งดื่มซอฟดริง้คไ์มอ่ัน้ 

บ่าย น าทุกท่ านย้อนเวลาเข้าสู่ เส้นทางสายประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่ น  ณ  ถนนนะกะเซ็นโด 
(MAGOME) ซึ่งอดตีเป็นสถานที่ที่มคีวามส าคญัต่อเมอืงเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบนั) และเมอืง
เกียวโต ด้วยความที่เป็นส่วนหนึ่ งของเส้นทางสายประวัติศาสตร์โทไคโด ถนนเส้นนี้ จึง
เปรยีบเสมอืนเส้นเลอืดหล่อเลี้ยงผู้ที่สญัจรผ่าน มรีา้นค้าและที่พกัละลานตาตลอดสองข้างทาง 
ปัจจบุนัถนนเสน้น้ียงัคงเป็นทีน่ิยมอกีแห่งหนึ่ง จากนัน้น าท่านเดนิต่อสู่ เมืองเอะนะคียว 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  ENAKYO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
----  พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญีปุ่่ นแท ้ๆ  ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร ่หรอืเรยีกอกีอยา่งหนึ่งว่า ออน
เซน็ (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ การอาบน ้าแร่จะท าให้เลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้า
มนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหด้ขีึน้ ---- 
 

วนัท่ีส่ี เอะนะเคียว  – สวนผลไม ้(เกบ็ผลไม้ตามฤดกูาล) – ภเูขาไฟฟจิูชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภาพ
อากาศ) – โอชิโนะฮกัไก – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซน็ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม สวนผลไม้ สมัผสัประสบการณ์เกบ็ผลไมต้ามฤดกูาล   

มกราคม – พฤษภาคม เป็นฤดกูาลของสตรอเบอรร์ี ่(เกบ็แบบไมอ่ัน้)  
มถุินายน – ตน้กรกฏาคม เป็นฤดกูาลของเชอรร์ี ่(เกบ็แบบไมอ่ัน้) 



 

กรกฏาคม – สงิหาคม เป็นฤดกูาลของพชี (เกบ็แบบจ ากดัจ านวนผลไม)้ 
กลางสงิหาคม – กลางตุลาคม เป็นฤดกูาลขององุน่ (เกบ็แบบไมอ่ัน้) 
ตุลาคม – กลางพฤศจกิายน  เป็นฤดูกาลของแอ๊ปเป้ิล สาลี ่และลกูพลบั (เกบ็แบบจ ากดัจ านวน
ผลไม)้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางเดนิทางไปยงั ภเูขาไฟฟจิู (ชัน้ 5 หรอืขึน้กบัสภาพอากาศ) ซึง่เป็นภูเขาไฟทีไ่ด้

ชื่อว่าศกัดิส์ทิธิแ์ละสวยที่สุดแห่งหนึ่ง มคีวามสูงถงึ 3,776 เมตร ปัจจุบนัยงัไดร้บัการยกย่องให้
เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย จากนัน้น าท่านชม หมู่ บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino 
Hakkai) เป็นจดุท่องเทีย่วทีส่รา้งเป็นหมู่บา้นเลก็ๆ โดยมจีุดชมววิภูเขาไฟฟูจแิละแหล่งรวบรวม
ของฝากพื้นเมอืง อาทเิช่น ผลติภณัฑแ์ปรรูปจากชาเขยีว ผลไมอ้บแห้ง และอื่นๆ อกีมากมาย 
ภายในหมูบ่า้นแห่งนี้ และนอกจากนี้ยงัมบี่อน ้าแรธ่รรมชาตใิหท้่านไดล้องดื่มกนัอกีดว้ย 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 
   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
*** ใหท้่านไดอ้ิม่หน าส าราญกบับุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นขาปยูกัษ์ ซูช ิ
ขา้วปั้นหน้าต่างๆ พรอ้มเพิม่รสชาตดิว้ยวาซาบติ้นต ารบั หรอืจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่า
รบัประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ย ังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเ ยี่ยม, 
ขา้วราดแกงกระหรี,่ ขา้วผดัญีปุ่่ น, ไขตุ๋่น และมโิซะซุป *** 
----  พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ   ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า ออน
เซน็ (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ การอาบน ้าแรจ่ะท าใหเ้ลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามี
นวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ 
 

วนัท่ีห้า ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ –  นัง่รถไฟ
ชินคนัเซน็ (โอดาวะระ–ชินจกู)ุ – โตเกียว – ช้อปป้ิงย่านชินจกู ุ

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ตัง้อยู่ด้านล่างของภูเขาฮาโกเน่บรเิวณชายฝัง่ของ
ทะเลสาบอาช ิสงัเกตุง่ายๆ คอืจะมเีสาโทรอิสิแีดงตัง้เด่นอยู่ในทะเลสาบ และทางเดนิไปยงัศาล
เจา้โดยสองขา้งทางจะมตีะเกียงแขวนเรยีงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจา้นัน้มบีรรยากาศที่
เงยีบสงบอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ มีความสวยงามตลอดทัง้ปี จากนัน้น าทุกท่าน ล่องเรือ



 

ทะเลสาบอาชิ กบัเรอืแฟนตาซโีจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอนัดบัหนึ่งในญี่ปุ่ น ซึง่ไดก่้อ
ตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผสักับทัศนียภาพที่สวยงามดัง่ภาพวาดสะท้อนลงสู่
ทะเลสาบ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมืองโตเกียว โดย นัง่รถไฟชินคนัเซ็น (สถานีโอดาวะระ–สถานีชนิจูกุ)  

หรอืรถไฟหวักระสุน ได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่มคีวามเรว็สูงตดิอนัดบัในโลก โดยมคีวามเรว็ถงึ 240 
ก.ม./ชัว่โมง เพื่อเขา้สู่ ย่านชินจกู ุ   เป็นย่านชอ้ปป้ิงแห่งหนึ่งทีม่ชีื่อของกรุงโตเกยีว ใหท้่านได้
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด  ร้านร้อยเยน สินค้าแบรนด์เนม อุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส์ ซานรโิอชอ็ป เสือ้ผ้าน าสมยั กระเป๋า รองเทา้วยัรุ่นอย่างโอนิทสกึะ ไทเกอร ์รวม
ไปถงึเครือ่งส าอางยอดนิยมอยา่ง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

***หมายเหตุ !! ส าหรบัลกูคา้ทีต่อ้งการพกัหอ้งแบบเตยีงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ 2, 500 บาท 
ต่อหอ้ง/ต่อคนื และหอ้งมจี านวนจ ากดั 
 
วนัท่ีหก โตเกียว – ***อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกียว หรือซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 
                  เดินทางโดยรถไฟ (ผูใ้หญ่ช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท, เดก็ช าระเพ่ิมท่านละ 2,400 บาท )  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ให้ท่านได้เลอืกอิสระช้อปป้ิงหรอืซื้อทวัร์เสรมิโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดนิทางโดยรถไฟ 
(ราคาผูใ้หญ่จา่ยเพิม่ 3,000 บาท ราคาเดก็ 2,400 บาท) เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึง่เตม็ไป
ดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใช้ทุนในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดย
การถมทะเล ออกไปสมัผสักบัเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์เหมอืนอยู่ใน
อวกาศไปกบั SPACE MOUNTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บ้านผสีงิ, ตื่นเต้น
กับ SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรอืผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, 
ตะลุยอวกาศไปกับ  BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ ในโลกแห่ ง
จนิตนาการกบัการต์ูนทีท่่านชื่นชอบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 



 

บ่าย เชญิท่านเพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงหรอืสนุกสนานกนัอย่างต่อเนื่องกบัเครื่องเล่นหลากหลาย
ชนิดในโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

***หมายเหตุ !! ส าหรบัลกูคา้ทีต่อ้งการพกัหอ้งแบบเตยีงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ 2, 500 บาท 
ต่อหอ้ง/ต่อคนื และหอ้งมจี านวนจ ากดั 
 
วนัท่ีเจด็ โตเกียว – วดัอาซะกซุ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านไปยงั วดัอาซะกซุ่า เป็นวดัที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ซึ่งภายในประดษิฐานเจ้าแม่
กวนอมิทองค าที่ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชาและพากนัมาเที่ยวชมความยิง่ใหญ่ของโคมไฟ
ขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย ให้ท่านอสิระกบัย่านชอ้ปป้ิของฝากทีห่้างสรรพสนิคา้ชื่อดงัอย่าง ห้างอิออน ซึง่เป็นแหล่งใหญ่

รวบรวมสนิค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลอืกซื้อ อาท ิเสื้อผ้าแฟชัน่น าสมยั กระเป๋า รองเท้า 
เครื่องส าอาง ของที่ระลกึ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ได้เวลาอนัสมควร 
เดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ 

17.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น. เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง :      กนัยายน 10 – 16   

 
หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผูร้่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีู้เดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้ให้ผู้เดนิทางทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดินทางมมีาตรฐานเดยีวกัน แต่ราคาทวัร์อาจจะ

แตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญี่ปุ่ น ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกัแบบ

เตียงเดยีวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสยีค่าใช้จ่าย

เพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศของผู้

เดนิทางไดเ้นื่องจากผู้เดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง ,  ภยัธรรมชาต,ิ การ

ประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรอืยกเลกิเที่ยวบิน และอุบตัิเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 

 

 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 64,900.- 45,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 58,500.- 41,500.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 51,900.- 36,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 11,900.- 11,900.- 



 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลับ ชัน้ประหยดั (เดินทางไป -กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน และ 

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้ม

ลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่ส ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ต้องการเลื่อนวนั

เดนิทางกลบัท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลูกค้ายกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้เดนิทางต้อง

รอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนื

ค่าโดยสารไดห้รอืไม ่

- กรณีท่านมคีวามประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้คะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุก

ขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 



 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดนิทางได้ และต้องการเปลี่ยนตวัผู้เดนิทางใน

กรณีนี้ทางบรษิัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้

หรอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมคี่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิในการเปลี่ยนตัว๋ ลูกค้าจะต้องเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลูกคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลูกคา้ต้องชีแ้จงเหตุผล

หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิไทยก าหนดให้น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางไม่เกนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ที่สามารถน า

ขึน้เครื่องไดอ้ยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 

ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสายการบนิอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน ้าหนักและ

จ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที ่

- การสะสมไมล์ของสายการบนิไทย หากใช้ตัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % 

ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการบนินัน้ๆกบัการ

บนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น น ้ าหนัก

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่าหรอืสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการ

บนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อประโยชน์

ของตวัท่านเอง (กรุณาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ไดร้บั

ไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


