
 

 

 



 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – โอซาก้า 
20.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้าน
เอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

23.59 น. เดนิทางสู ่สนามบินคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 622 

วนัท่ีสอง โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วดัคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า 
นาโกย่า – ย่านซาคาเอะ 

07.20 น. เดินทางถึง สนามบินคนัไซ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรยีบร้อยแล้ว จากนัน้เดินทางสู่ จงัหวดัเกียวโต เป็นจงัหวดัหน่ึงในภูมิภาคคนัไซ 
(Kansai) ซึ่งเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ นมายาวนานที่สุด ตัง้แต่ปีค.ศ.794 
จนถึงปีค.ศ.1868 ร่วม 1,100 ปี ทัง้น้ีจังหวัดเกียวโตเป็นเมืองสําคัญที่เต็มไปด้วย

ประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมของญี่ปุ่ น ต่อดว้ย
นําท่านเที่ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่าน
สมัผสั และเกบ็ภาพความสวยงามกบัโทรอิ ิ(ซุม้
ประตูสสีม้) นับหมื่นที่เรยีงรายกนัเป็นแถวยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความ
งดงาม นอกจากน้ีที่น่ียงัเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คน

จาํนวนมากมายสกัการะขอพร และเชื่อกนัว่ารปูปัน้สุนัขจิง้จอกทีศ่าลเจา้แห่งน้ี คอืผูส้่ง
สารใหก้บัเทพเจา้แห่งการเกบ็เกี่ยว และยงัถูกนํามาเป็นฉากหน่ึงของภาพยนตรช์ื่อดงั
เรือ่ง “เดอะ เมมมวัร ์ออฟ เกอชิา” (Memoirs of a Geisha) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น )  
บา่ย นําท่านเขา้ชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน้ําใส เป็นหน่ึงในวดัที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัที่สุดของ

ญี่ปุ่ น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 780 มีน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ําตกโอโตวะ 
(Otowa Waterfall) ไหลผ่านทําใหเ้ป็นทีม่าของชื่อ วดัน้ําใส และทางยูเนสโกไดบ้นัทกึ
ให้วดัแห่งน้ี ขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) อีกด้วย อาคารที่มี
ชื่อเสยีงของวดัแห่งน้ีก็คอือาคารไมข้นาดใหญ่ เสาของอาคารมคีวามสูงถึง 13 เมตร 
จากพืน้ดนิ และโถงอาคารถูกสรา้งใหย้ื่นออกไปภายนอกทําใหบ้รเิวณน้ีเป็นจุดชมววิที่
สวยงาม มองเหน็เมอืงเกยีวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไมแ้ดงทีข่ ึน้
ชื่อของเกยีวโตอกีดว้ย ***ตัง้แต่เดอืน มกราคม ปี ค.ศ. 2017 จะมกีารปิดซ่อมแซมใน
ส่วนของอาคารหลกั จนถึงปี ค.ศ. 2020*** ให้ท่านเพลดิเพลนิกบั ย่านฮิกาชิยาม่า



 

 

แหล่งเดนิเล่นชอ้ปป้ิง สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นขนมมากมาย เสน่หข์องยา่นน้ี
กค็อืรปูแบบอาคารบา้นเรอืนรา้นคา้ทีย่งัคงความเก่าแก่ เป็นถนนทางเดนิทีส่องขา้งทาง
จะมอีาคารไมท้รงโบราณแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิ ใหค้วามรูส้กึถงึเมอืงเก่าทีย่งัคงมคีวามเป็น
เอกลกัษ์ของเกยีวโตในสมยัก่อน 
 

  
 
 
 
 
 

จากนัน้นําท่านเดินทางไปยงั ย่านซาคาเอะ ย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของ เมืองนาโกย่า 
เมอืงใหญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคชูบุ ซึ่งตัง้อยู่ตรงกลางของ
ประเทศญีปุ่่ น ทีน่ี่ทา่นจะไดพ้บกบัแหล่งความบนัเทงิ
และแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ พร้อมชิงช้าสวรรค์
ขนาดสงู 52 เมตร นอกจากน้ีภายในหา้งสรรพสนิคา้
ยงัเป็นทีต่ ัง้ของโรงภาพยนตรอ์กีดว้ย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ อิสระตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL CASTLE PLAZA หรือเทียบเท่า 
http://www.castle.co.jp/plaza/ 

 

วนัท่ีสาม นาโกย่า – โรงงานผลิตพายปลาไหล – โอชิโนะฮกัไก – ศาลเจ้าฟูจิเซ็น
เกน็ – ออนเซน็ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางไปยงั เมืองฮามามตัสึ เข้าชม โรงงานผลิตพายปลาไหล หรือที่

เรยีกว่า โรงงานผลิตขนมอุนางิพาย ที่น่ีสรา้ง
ขึ้นในปีค.ศ. 2005 สามารถเข้าชมขัน้ตอนการ
ผลิตขนมอุนางิพายได้ ซึ่งขนมอุนางิพายเป็น
ขนมหวานทีม่สี่วนผสมของปลาไหล ซึ่งเป็นของ
ฝากจากจงัหวดัชซุิโอกะที่ได้รบัความนิยมมาก
ที่ สุ ด  เ ห ตุ ผ ล ที่ ข น ม 



 

 

อุนางิพายเป็นที่รู้จกัไปทัว่ญี่ปุ่ นนัน้เป็นเพราะความมีเอกลักษณ์ในการนําแป้งที่มี
ส่วนผสมของปลาไหลมาทาเป็นขนมหวานและรสชาตคิวามอร่อยจากฝีมอืของช่างทํา
ขนมอุนางพิาย  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( บฟุเฟ่ตป้ิ์งย่าง ) 
ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น        
เน้ือสนัใน เน้ือสนันอก เน้ือหมสูไลด ์เน้ือไก่หมกั
เครือ่งเทศ และผกัสดนานาชนิด ใหท้่านเลอืกได้
อย่างตามใจชอบ เพื่อมาย่างบนกะทะร้อน 
พร้อมทัง้น้ําจิ้มสูตรพิเศษ นอกจากน้ียังมีซูชิ
นานาชนิด อุด้งร้อน พร้อมของหวานมากมาย 
เคก้ ผลไม ้ไอศกรมี ใหเ้ลอืกอยา่งจุใจ 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ โอชิโนะฮกัไก ซึง่เป็นจุดชม
วิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่สุดอีกจุดหน่ึง และ
ไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นเป็น
อยา่งมาก นอกจากน้ีทีน่ี่ยงัมบี่อน้ําศกัดิส์ทิธิอ์นั
แสนบรสิุทธิซ์ึ่งเกดิจากน้ําฝนไหลผ่านดา้นบน
ภูเขาไฟฟูจ ิและผา่นเขา้มาภายใน และสุดทา้ย
ไหลลงสูด่า้นล่างซึง่ใชเ้วลายาวนานถงึ 3 - 4 ปี ซึง่น้ําในบ่อน้ีชาวบา้นเชื่อกนัวา่ ถา้นํามา
ดื่มนอกจากจะได้ความสดชื่นจากการลิ้มรสน้ําอันบริสุทธิแ์ล้ว ยงัจะทําให้สุขภาพ
แขง็แรง และโชคดอีกีด้วย จากนัน้นําท่านสกัการะ ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเกน็ ซึ่งเป็นส่วน

หน่ึงของมรดกโลกทางวฒันธรรมภูเขาฟูจ ิ
(ขึ้นทะเบียนเดือนมิถุนายนปีเฮเซที่ 25) 
โดยศาลเจา้แหง่น้ีเป็นสถานทีท่างความเชื่อ 
ซึง่ชว่ยพสิจูน์ใหเ้หน็ถงึคุณค่าต่อคนหมูม่าก
ของภูเขาฟูจ ิและส่วนหน่ึงของมรดกโลกที่
ขาดไมไ่ด ้

นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL FUJIMATSUZONO หรือเทียบเท่า 
http://fujimatsuzono.com/ 



 

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

*** ใหท้่านไดอ้ิม่หนําสําราญกบับุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นขาปู
ยกัษ์ ซูช ิขา้วปัน้หน้าต่างๆ พรอ้มเพิม่รสชาตดิว้ยวาซาบติน้ตํารบั หรอืจะเป็นเทม็ปุระ
ที่ทอดจนกรอบน่ารบัประทาน นอกจากน้ียงัมสีุกี้ยากี้ญี่ปุ่ นสูตรต้นตํารบั ปีกไก่ทอด
กรอบ หมอูบราดซอส ไขตุ๋่น สเตก็เน้ือญีปุ่่ น และมโิซะซุป สาํหรบัท่านทีใ่สใ่จในสขุภาพ 
เรายนิดเีสริ์ฟท่านด้วยสลดัผกัสดๆ ที่ส่งตรงมาจากไร่ ***พิเศษสุด! ขาปูท่ีเสิรฟ์ให้
ทานอ่ิมอร่อยได้ไม่อัน้*** 
---- พกัผอ่นกบัสปารสีอรท์แบบญีปุ่่ นแท้ๆ  ใหท้่านไดอ้าบน้ําแร ่หรอืเรยีก อกีอยา่งหน่ึง
ว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ําแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมน้ํีามนีวล และยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหด้ขีึน้ ---- 

 

วนัท่ีส่ี ลานสกีฟูจิเท็น  ( รวม Snow Sled ) – กระเช้าคาจิคาจิ – โตเกียว  –             
ช้อปป้ิงชินจกู ุ

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านไปพบประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมหน้าหนาว Snow Sled หรือ กระดาน
เล่ือนหิมะ ณ ลานสกีฟจิูเทน็ ซึง่อยูต่รงบรเิวณเชงิเขาภเูขาไฟฟูจ ิสาํหรบัท่านทีอ่ยาก
ทดลองเล่นสโนวบ์อรด์ หรอื สกแีบบระดบัอาชพี กม็ใีหเ้ชา่อุปกรณ์การเล่นอกีดว้ย  
( ไมร่วมคา่เชา่อุปกรณ์สก ีและ คา่เชา่ชุดเล่นสก ี) 
จากนัน้นําท่าน ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ภูเขาเทนโจ ท่านสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและ
ทวิทศัน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจใินแบบพาโนรามา 360 องศา และในวนัทีอ่ากาศ
แจม่ใสจะสามารถมองเหน็ไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์ญีปุ่่ นทางตอนใต ้



 

 

 
 
 
 
 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บา่ย เดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาคคนัโตมี

ประชากรอาศัยอยู่รวมกันกว่า 12 ล้านคน และมีนักท่องจํานวนไม่น้อยที่ต้องการ
เดนิทางมายงัจุดศูนยก์ลางของดนิแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งน้ี เพื่อชอ้ปป้ิง ย่านชินจกู ุซึ่ง
เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงของกรุงโตเกยีว ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้
นานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านําสมัย 
กระเป๋า รองเท้าวยัรุ่นอย่าง โอนิทสกึะไทเกอร์ 
รวมไปถึ ง เ ค รื่ อ งสํ า อ า งค์ยอด นิยมอย่ า ง 
SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยั 
 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั  SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า  
https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/ 
 

วนัท่ีห้า  โตเกียว – โตเกียวสกายทรี ( ขึน้จดุชมวิวสงู 350 เมตร ) – โอไดบะ       
                       ( ห้างไดเวอรซิ์ต้ี ) – มิตซุย เอ้าทเ์ลต็ พารค์ คิซาราสึ – นาริตะ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านขึน้ชมววิที ่โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Skytree) หรอื ที่เรยีกกนัว่าหอโทรทศัน์
โตเกียวสกายทร ีซึ่งตัง้อยู่ใจกลางเมอืง
โตเกียว ที่น่ียงัเป็นเหมือนแลนด์มาร์ค
สาํคญัอกีแหง่หน่ึงของเมอืงโตเกยีวเลยก็
ว่าได้ โตเกียวสกายทรถีูกแบ่งเป็นสอง
ขัน้ โดยชัน้แรกสงู 350 เมตร และชัน้บน



 

 

สงู 450 เมตร ซึง่เป็นจุดชมววิเมอืงโตเกยีวทีส่วยทีสุ่ดอกีจุดหน่ึง เน่ืองจากสามารถชม
ววิไดร้อบทศิ 360 องศา  
จากนัน้นําท่าน เยือนเกาะโอไดบะ ห้างไดเวอรซิ์ต้ี แหล่งรวมรา้นค้า เสือ้ผา้แฟชัน่ 
ร้านอาหารรวมถึงร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย และพเิศษสําหรบัผู้ที่ชื่นชอบ
หุน่ยนตก์นัดัม้ ทีน่ี่มหีุน่ยนตก์นัดัม้ รุน่ RX-0 ยนิูคอรน์ ซึง่มขีนาดใหญ่ มคีวามสงูเกอืบ 
20 เมตรคอยตอ้นรบัทา่นอยู ่ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น )  
บา่ย นําท่านสู่ มิตซุย เอ้าท์เลต็ พารค์ คิซาราสึ เป็นเอา้ทเ์ลต็มอลลท์ีเ่ป็นทีนิ่ยมในหมู่คน

ญี่ปุ่ นเป็นอย่างมาก บนพืน้ทีป่ระมาณ 45,800 ตร.ม. ทําให ้MITSUI OUTLET PARK 
KISARAZU มีจํานวนร้านค้าถึง 308 ร้าน นับเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่แห่งหน่ึงของ
ประเทศญีปุ่่ น โดยมพีืน้ทีส่าํหรบั พกัผอ่น อาท ิการเ์ดน เทอรเ์รซ คาเฟ่, Valet Parking 
บรกิารรบัฝากกระเป๋าเดนิทาง และเลานจ ์ทีอ่อกแบบและตกแต่งเน้นกลิน่อายความเป็น
ธรรมชาตอิยา่งสงูสดุ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยั 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้ เมืองนาริตะ เพือ่เขา้สู ่ท่ีพกั   
NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://gardennarita.com/en/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัท่ีหก            นาริตะ – ช้อปป้ิงห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสูท่ีห่า้งสรรพสนิคา้ ชื่อดงั ห้างอิออน ใหท้า่นอสิระกบัการชอ้ปป้ิง ทีน่ี่เป็นแหล่ง
รวบรวมสนิค้าหลากหลายชนิดรอใหท้่านเลอืก
ซือ้ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่ นําสมยั กระเป๋า รองเทา้ 
เครื่องสําอาง ของที่ระลึก  เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น อิสระในการ
เลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของ
ญีปุ่่ นก่อนกลบักรงุเทพฯ ได ้

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( บฟุเฟ่ตช์าบ ูสไตลญ่ี์ปุ่ น ) 
ใหท้่านเตม็อิม่กบั บุฟเฟ่ตช์าบู ชาบู สไตลญ์ีปุ่่ น เสริฟ์
ท่านด้วยวตัถุดบิที่คดัพเิศษทัง้เน้ือหมูและเน้ือววัมา
เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ พร้อมทัง้ผกัสดนานา
ชนิด  

บา่ย  สมควรแก่เวลาเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ 
17.30 น. ออกเดนิทางเพือ่กลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 677 
22.30 น. เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง :   28  ธนัวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 

 
หมายเหตุ: กรุณาอ่านเง่ือนไขให้ละเอยีดก่อนทาํการจองทวัร์และชําระค่ามัดจาํ 

- การเดนิทางในแตล่ะครัง้ต้องมีจํานวนผู้ ร่วมเดนิทางตัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป บริษัทขอสงวนสทิธ์ิ

ในการเล่ือน หรือยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัร์มีผู้ เดนิทางต่ํากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้

เดนิทางทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนั ก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทกุวนัเดนิทางมีมาตรฐานเดียวกนั แตร่าคาทวัร์

อาจจะแตกตา่งกนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลตา่งๆทัง้ของไทยและประเทศญ่ีปุ่ น 

ราคาตัว๋เคร่ืองบนิและโรงแรมจะสงูกวา่ปกต ิ

- เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในประเทศญ่ีปุ่ นสว่นใหญ่เป็นเตียงคูแ่ยก (TWN) ลกูค้าท่ีต้องการ

ห้องพกัแบบเตียงเดียวพกัคู ่(DBL) บางโรงแรมมีโดยไมต้่องเสียคา่ใช้จ่าย แตบ่างโรงแรมต้อง

เสียคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิและต้องรีเควสเข้าไป (ตดิตอ่สอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนการเดนิทางทกุครัง้)  

- เม่ือท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึง่หรือไมเ่ดนิทางพร้อมคณะ 

ถือวา่ท่านสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการคืนไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไมรั่บผิดชอบตอ่การถกูปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศ

ของผู้ เดนิทางได้เน่ืองจากผู้ เดนิทางอาจมีสิง่ผิดกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง, ภยั

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 62,900.- 38,900.- 
เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ มีเตียง 56,900.- 35,900.- 
เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ ไม่มีเตียง 50,900.- 31,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



 

 

ธรรมชาต,ิ การประท้วง, การก่อจลาจล, ความลา่ช้าการเล่ือนหรือยกเลกิเท่ียวบนิ และ

อบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

อตัรานีร้วม 
- คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเทา่นัน้) สายการบนิ และ 

เส้นทางตามท่ีระบไุว้เทา่นัน้ 

- คา่ภาษีสนามบนิและภาษีนํา้มนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบนิเปล่ียนแปลงอตัรา

คา่ธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลงั ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความ

เป็นจริง 

- คา่พาหนะรับ-สง่ และคา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆตามรายการท่ีระบไุว้เทา่นัน้ 

- คา่โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ ห้องพกัห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลอนั

เน่ืองมาจากอบุตัเิหต ุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จํากดั 

- หวัหน้าทวัร์ผู้ มีประสบการณ์นําเท่ียวคอยดแูลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบั

พร้อมลกูค้า 1 ทา่น 

- สมนาคณุทกุท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บริการนํา้ด่ืมบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัรานีไ้ม่รวม 
- คา่ทําหนงัสือเดนิทาง หรือ พาสปอร์ต 

- คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือในรายการ เช่น คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืม และอาหารท่ี

สัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจดัให้ เป็นต้น 

- คา่นํา้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีนํา้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนิกําหนด 20 กิโลกรัมตอ่ท่าน 

- คา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซา่สําหรับคนตา่งด้าว 

- คา่ธรรมเนียมใดๆ จากสายการบนิ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจริง 



 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป กรณีลกูค้าต้องการ

เล่ือนวนัเดนิทางกลบัทา่นจะต้องชําระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ี

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ กําหนด ซึง่ทางบริษัทฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได้  

- และในกรณีลกูค้ายกเลกิการเดนิทาง แตท่างบริษัทฯได้ดําเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้ เดนิทาง

ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯวา่

สามารถคืนคา่โดยสารได้หรือไม ่

- กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะดําเนินได้ภายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผู้ โดยสาร

ต้องดําเนินการทกุขัน้ตอนด้วยตวัท่านเอง 

- ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้วลกูค้าไมส่ามารถเดนิทางได้ และต้องการเปล่ียนตวัผู้ เดนิทาง

ในกรณีนีท้างบริษัทฯจะเช็คกบัทางสายการบนิก่อนวา่สามารถเปล่ียนช่ือผู้ โดยสารทา่นอ่ืน

แทนได้หรือไม ่กรณีถ้าสามารถเปล่ียนได้จะมีคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงในการเปล่ียนตัว๋ ลกูค้า

จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตรงนีเ้องทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไมรั่บจองท่ีนัง่ (LONG LEG) ลกูค้าท่ีประสงค์ท่ีนัง่ตรงนี ้ทางลกูค้าต้องชีแ้จง

เหตผุลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตวัทา่นเองในวนัเดนิทางท่ีสนามบนิ 

- สายการบนิไทยกําหนดให้นํา้หนกักระเป๋าเดนิทางไมเ่กิน 20 ก.ก. สว่นกระเป๋าใบเลก็ท่ี

สามารถนําขึน้เคร่ืองได้อยูใ่นความดแูลของท่านนํา้หนกัไมเ่กิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+

ยาว+สงู ไมเ่กิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสายการบนิอ่ืน ต้อง

ตรวจสอบเร่ืองนํา้หนกัและจํานวน สมัภาระอีกครัง้กบัเจ้าหน้าท่ี 

- การสะสมไมล์ของสายการบนิไทย หากใช้ตัว๋โดยสารเป็นแบบหมูค่ณะสามารถสะสมไมล์ได้ 

50 % สว่นสายการบนิอ่ืนๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขระหวา่งสายการบนิ

นัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขขึน้อยูก่บัสทิธ์ิของสายการบนิ 



 

 

- ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องเดนิทางด้วยสายการบนิภายในประเทศ หรือสายการบนิอ่ืน นํา้หนกั

กระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ต่ําหรือสงูกวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะ

สายการบนิ ซึง่ผู้ เดนิทางสามารถตรวจสอบได้จากพนกังานด้วยตวัทา่นเอง 

- กรุณาใสห่มายเลขสะสมไมล์ทกุครัง้ท่ีกรอกรายละเอียดการจองทวัร์ท่ีทางบริษัทฯสง่ให้เพ่ือ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไว้เพ่ือตรวจสอบ

กรณีท่านไมไ่ด้รับไมล์สะสม ทา่นสามารถใช้หางบตัรโดยสารเพ่ือยืนยนักบัทางสายการบนิได้) 

 
 

 


