
  

 

 

                                 

 

 

                            

  

     

บินหรูสุดสบายพร้อมได้รับการบริการสุดประทบัใจไปกบัสายการบินไทย 
นมสัการขอพรไหว้พระที�วดัอาซากสุะพร้อมชมโคมประตูฟ้าคาํรณขนาดยกัษ์ที�มชืี�อเสียงเป็นอย่างมาก 

ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านที�ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 

ชมภูเขาไฟฟูจิที�เป็นแลนด์มาร์คแห่งญี�ปุ่ น 
ช้อป ชิม ชิล เพลดิเพลนิได้ที�ย่านชินจุก ุ
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วนัที�1  สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.00 น. คณะพร้อมกนัที� “สนามบินสุวรรณภูมิ” อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั9น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สาย การบินไทย 
โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทั และหวัหนา้ทวัร์ คอยอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน  

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื�องออกอย่างน้อย 60 นาท ีและผู้โดยสารต้องพร้อม ณ ประตูขึ9นเครื�อง
ก่อนเวลาเครื�องออก 40 นาท ีและอย่าลืมนําหนังสือเดินทางเล่มจริงมา ณ วนัออกเดินทางด้วย (หากผู้เดินทางมีเล่มพาสปอร์ต

มากกว่า 1 เล่ม ให้นําตดิตัวมาด้วย) 

23.55 น. เหินฟ้าสู่ “สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์  ประเทศญี�ปุ่น” เดินทางโดยสายการบินของ การบินไทย เที�ยวบินที� 
TG670 พร้อมบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

วนัที� โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรม 
1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ   ✈  

2 
สนามบนินานาชาตชูิบุเซ็นแทรร์  ประเทศญี�ปุ่น – หมู่บ้านชิราคาวา
โกะ – ทาคายาม่า – หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ – ทาคายาม่า 

   
Hida Hotel Plaza      

หรือเทยีบเท่า 

3 
เมืองมตัสึโมโตะ – ปราสาทมตัสึโมโต้ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั9นที�5) – ยามา
นาชิ    

Motosu View Hotel 
หรือเทยีบเท่า 

4 
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – ดวิตี9ฟรี – ย่านชินจุ
กุ – โตเกยีว    

Sunshine City Prince  
หรือเทยีบเท่า 

5 อสิระเต็มวนั – โตเกยีว  อสิระ อสิระ 
Sunshine City Prince  

หรือเทยีบเท่า 

6 สนามบนินาริตะ ประเทศญี�ปุ่น – สนามบนิสุวรรณภูม ิ  ✈   



  

 

 

                                 

 

 

วนัที�2 สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์  ประเทศญี�ปุ่น – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ – 
ทาคายาม่า  
08.20 น. เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี�ปุ่น” (เวลาที�ญี�ปุ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับ

นาฬิกาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) หลงัจากผา่นขั/นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ ขอ
ตอ้นรับสู่ประเทศญี�ปุ่น พบไกด์ทอ้งถิ�นและนั�งรถโคช้ปรับอากาศ จากนั/นนาํท่านไปยงัสถานที�แรกของการเดินทางครั/ งนี/ คือที� 
“หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago)” หมู่บา้นที�ไดรั้บเลือกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บ
กบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซึ� งเป็นแบบญี�ปุ่นดั/งเดิม ชื�อนี/ ไดม้าจากคาํว่า กสัโช ซึ�งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นที�หลงัคา
ชันถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือที�พนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซึ� ง
โครงสร้างของบา้นสร้างขึ/นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะที�ตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดู
หนาวไดดี้ 

                              
เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มื9อที� 1) 
จากนั/นนาํท่านสู่ “ทาคายาม่า” เพื�อนาํท่านไปเดินชม “หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ (Takayama Sanmashi)” ซึ� งเป็นหมู่บา้น
เก่าแก่สมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที�ยงัอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี ให้อิสระทุกท่านได้เดินเที�ยวและชื�นชมกับ
ทศันียภาพเมืองเก่าซึ�งเตม็ไปดว้ยบา้นเรือนโบราณและร้านคา้หลากหลายใหเ้ลือกซื/อของที�ระลึกพื/นเมืองและเกบ็เกี�ยวบรรยากาศ
อนัน่าประทบัใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซึ�งเป็นตุก๊ตาตามความเชื�อของคนโบราณสมยัก่อน  



  

 

 

                                 

 

 

                
เยน็ รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื9อที� 2) 
ที�พกั นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรม Hida Hotel Plaza หรือเทยีบเท่า พเิศษ!! ภายในโรงแรมมี “ออนเซ็น” ให้ท่านได้ใช้
บริการ  เป็นออนเซ็นต้นตาํหรับของญี�ปุ่นที�เชื�อกนัว่าถ้าผู้ใดได้ลงแช่ออนเซ็นแล้วจะทาํให้ผวิพรรณและการไหลเวยีนโลหิตด ี
วนัที�3 เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั9นที�5) – ยามานาชิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื9อที� 3) 
นาํท่านเขา้สู่ “เมืองมัตสึโมโตะ” จากนั/นนาํท่านชม “ปราสาทมัตสึโมโต้ (Matsumoto Castle)” เป็นปราสาทไมที้�คงความดั/งเดิม
และเก่าแก่ที�สุดในญี�ปุ่นและไดถู้กขึ/นทะเบียนให้เป็นสมบติัลํ/าค่าประจาํชาติ การตดักนัของสีดาํและสีขาวของผนงัปูนดา้นนอก
ปราสาท ทาํให้ปราสาทแห่งนี/ ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี� ปุ่น ปราสาทแห่งนี/ ถูกสร้างขึ/ นจาก
องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหลายอยา่ง ปราสาทมตัสึโมโตย้งัมีศาลาชมดวงจนัทร์ที�งดงาม แสดงให้
เห็นถึงวิถีชีวิตของขนุนางในสมยัก่อน ในฤดูใบไมผ้ลิบริเวณดา้นล่างของปราสาทจะกลบัมามีชีวิตชีวาดว้ยสีสันของดอกซากุระ
อีกครั/ ง 

                      
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มื9อที� 4) 
นาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji)” ที�ตั/งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี�ปุ่นดว้ยความสูง 3,776 เมตร จากระดบันํ/ าทะเล นําท่านขึ9น
ชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั9น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ เพื�อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที� สามารถมองเห็น



  

 

 

                                 

 

 

ทะเลสาบทั/งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านไดส้ัมผสัอากาศอนับริสุทธิD บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที�ระลึก กบัภูเขาไฟที�ไดชื้�อว่ามี
สดัส่วนสวยงามที�สุดในโลก ซึ�งเป็นภูเขาไฟที�ยงัดบัไม่สนิท และมีความสูงที�สุดในประเทศญี�ปุ่น 

**หมายเหตุ: การขึ9นภูเขาไฟฟูจิชั9น 5 ขึ9นอยู่กบัสภาพของภูมิอากาศของแต่ละวนั** 

                                                                
เยน็ รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื9อที� 5) 
ที�พกั นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรม Motosu View Hotel หรือเทยีบเท่า พเิศษ!! ภายในโรงแรมมี “ออนเซ็น” ให้ท่านได้ใช้
บริการ  เป็นออนเซ็นต้นตําหรับของญี�ปุ่นที�เชื�อกนัว่าถ้าผู้ใดได้ลงแช่ออนเซ็นแล้วจะทาํให้ผวิพรรณและการไหลเวยีนโลหิตดี 
วนัที�4 หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ดิวตี9ฟรี – ย่านชินจุก ุ– โตเกยีว 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื9อที� 6) 
จากนั/นนาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai)” เป็นจุดท่องเที�ยวสาํคญัอีกสถานที�หนึ�ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสี
ขาวตดักบัพื/นหลงัสีฟ้า เป็นภาพที�สวยงามมาก โอชิโนะฮกัไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อนํ/ า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั/งอยู่
ระหวา่งทะเลสาบคาวากจิูโกะ กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อนํ/าทั/ง 8 นี/ เป็นนํ/าจากหิมะที�ละลายในช่วงฤดูร้อน ที�ไหลมาจากทาง
ลาดใกล้ๆ  ภูเขาไฟฟูจิผา่นหินลาวาที�มีรูพรุนอายกุว่า 80 ปี ทาํให้นํ/ าใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี/ ยงัมีร้านอาหาร ร้านจาํหน่าย
ของที�ระลึก และซุม้รอบๆ บ่อที�ขายทั/งผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และผลิตภณัฑท์อ้งถิ�นอื�นๆ อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน
กบัการถ่ายรูปและซื/อของที�ระลึกตามอธัยาศยั 

                                                  
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัคคาคาร (มื9อที� 7) 



  

 

 

                                 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่ “โตเกยีว (Tokyo)” นาํท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ “วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple)” วดัที�ไดชื้�อว่า
เป็นวดัที�มีความศกัดิD สิทธิD  และไดรั้บความเคารพนบัถือมากที�สุดแห่งหนึ�งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมท
องคาํที�ศกัดิD สิทธิD  ซึ� งมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสิริมงคลตลอดทั/งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที�ตั/งของโคม
ไฟยกัษ์ที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึ� งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ที�อยู่ดา้นหน้าสุดของวดั ที�มีชื�อว่า 
ประตูฟ้าคาํรณ และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารที�ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีชื�อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ�งเป็นที�ตั/งของร้าน
คา้ขายของที�ระลึกพื/นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที�ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านไดเ้ลือกซื/อ
เป็นของฝากของที�ระลึก 

                                                  
จากนั/นนาํท่านชอ้ปปิ/ งสินคา้เครื�องสําอางอาหารเสริม เครื�องประดบัคุณภาพดีที�ร้านคา้ปลอดภาษี ณ “ดิวตี9ฟรี (Duty Free)” 
เพื�อใหห้นุ่มสาวสไตลช์อ้ปไดเ้ลือกซื/อสินคา้ตามความตอ้งการอยา่งไม่หยดุย ั/ง 
จากนั/นนาํท่านไปชอ้ปปิ/ งที� “ย่านชินจุกุ (Shinjuku)” ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ/ งสินคา้มากมายและ เครื�องใช ้
ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื�องเล่นเกมส์ หรือสินคา้ที�จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื/อผา้ แบรนด์เนม 
เสื/อผา้แฟชั�นสาํหรับวยัรุ่น เครื�องสาํอางยี�หอ้ดงัของญี�ปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื�นๆ อีกมากมาย 

                                       
เยน็    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร (มื9อที� 8) 
ที�พกั นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรม Sunshine City Prince Hotel หรือเทยีบเท่า 
วนัที�5 อสิระเต็มวนั 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื9อที� 9) 



  

 

 

                                 

 

 

อิสระเต็มวนัให้ท่านไดช้อ้ปปิ/ ง หรือเดินทางสู่สถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ โดยสามารถขอคาํปรึกษาจากหัวหน้าทวัร์ในการแนะนาํ
เส้นทางได ้(ไม่มีรสบัสให้บริการ) เพื�อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาในการท่องเที�ยวของท่าน ให้ท่านได้อิสระรับประทานอาหาร
กลางวนัและอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
ที�พกั  นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรม Sunshine City Prince Hotel หรือเทยีบเท่า 
 
วนัที�6 สนามบินนาริตะ ประเทศญี�ปุ่น – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื9อที� 10) 
ถึงเวลาอนัสมควรแก่การเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี�ปุ่น 
  เดินทางถึง “สนามบินนาริตะ ประเทศญี�ปุ่น” จดัเตรียมสัมภาระให้เพียบพร้อม พร้อมกบัโหลดกระเป๋าและ
เช็คอินก่อนขึ/นเครื�อง 
11.45 น.  เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสาย การบินไทย เที�ยวบินที� TG643 
17.05 น.  ถึง “สนามบินสุวรรณภูมิ” โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

***************************************************************************************** 
 

**หมายเหตุ** 
- กําหนดการเดินทางดังกล่าวสามารถเปลี�ยนแปลงได้ ขึ9นอยู่กับตามสถานการณ์ในท้องถิ�น ที�ไม่สามารถแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าได้ 
- พาสปอร์ตของผู้เดินทางจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและถ้าหากมีพาสปอร์ตมากกว่า1เล่ม ควรนํา

ติดตัวไปด้วย 

**กรณทีี�กองตรวจคนเข้าเมือง ทั9งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที�ระบุในรายการ
เดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั9งสิ9น และขอสงวนสิทธิnที�จะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณใีดๆ ซึ�งอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษัท* 
 

 

 
กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาท่านละ 
เด็กอายุตํ�ากว่า 12 พกักบัผู้ใหญ่ 1 

ท่าน      (ไม่เสริมเตียง) 
พกัเดี�ยวชําระเพิ�ม / 

ท่าน 

29 พฤษภาคม – 02 มถุินายน 48,888.- 47,888.- 8,500.- 



  

 

 

                                 

 

 

01 มถุินายน - 05 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

02 มถุินายน - 06 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

03 มถุินายน - 07 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

04 มถุินายน - 08 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

05 มถุินายน - 09 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

06 มถุินายน - 10 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

07 มถุินายน - 11 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

08 มถุินายน - 12 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

09 มถุินายน - 13 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

10 มถุินายน - 14 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

1s มถุินายน - 15 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

12 มถุินายน – 16 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

13 มถุินายน - 17 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

14 มถุินายน - 18 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

15 มถุินายน - 19 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

16 มถุินายน - 20 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

17 มถุินายน - 21 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

st มถุินายน - 22 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

19 มถุินายน - 23 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

20 มถุินายน - 24 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

21 มถุินายน - 25 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

22 มถุินายน - 26 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

23 มถุินายน - 27 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

24 มถุินายน - 28 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

25 มถุินายน - 29 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

26 มถุินายน – 30 มถุินายน 2562 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

27 มถุินายน - 01 กรกฏาคม 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

28 มถุินายน - 02 กรกฏาคม 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

29 มถุินายน - 03 กรกฏาคม 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

30 มถุินายน - 04 กรกฏาคม 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

13 กรกฏาคม – 17 กรกฏาคม 48,888.- 47,888.- 8,500.- 

24 กรกฏาคม – 28 กรกฏาคม 48,888.- 47,888.- 8,500.- 



  

 

 

                                 

 

 

25 กรกฏาคม – 29 กรกฏาคม 

2562 

48,888.- 47,888.- 8,500.- 

28 กนัยายน – 02 ตุลาคม 2562 51,888.- 50,888.- 8,500.- 

9 ตุลาคม – 13 ตุลาคม 2562 

(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.u) 

51,888.- 50,888.- 8,500.- 

12 ตุลาคม – 16 ตุลาคม 2562 

(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.u) 

51,888.- 50,888.- 8,500.- 

23 ตุลาคม – 27 ตุลาคม 2562 51,888.- 50,888.- 8,500.- 

06 พฤศจิกายน – 10 พฤศจิกายน 

2562 

51,888.- 50,888.- 8,500.- 

 
อตัราค่าบริการนี9รวม 
� ค่าตัvวเครื�องบินโดยสาร ขาไป – ขากลบัพร้อมคณะ           
� ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�ระบุไว้ในรายการ 
� ค่านํ9าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 30  กก.          
� ค่ารถโค้ชนําเที�ยว ที�ระบุไว้ในรายการ 
� ค่าที�พกัห้องละ 2 ท่าน ที�ระบุไว้ในรายการ 
� ค่าเข้าชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามที�ระบุไว้ในรายการ 
� ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื�อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที�) กรณเีสียชีวติและอวยัวะ 
สายตา หรือ ทุพพลสภาพถาวรสิ9นเชิง จํานวน 1,000,000.- บาท / การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั9ง จํานวน 500,000.- บาท 

 

อตัราค่าบริการนี9ไม่รวม 

� ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, 
ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
� ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ�น  1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

 



  

 

 

                                 

 

 

*** สําคญัมากโปรดอ่าน ในกรณทีี�ต้องออกตัvวภายใน เครื�องบิน / รถทวัร์ / รถไฟ ก่อนทาํการออกตัvวโดยสาร กรุณาสอบถามที�

เจ้าหน้าที�ทุกครั9ง เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนเที�ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า มิเช่นนั9น ทาง

บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั9งสิ9น *** 

เงื�อนไขการชําระค่าบริการ 

1.  นกัท่องเที�ยวตอ้งชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 15,000.-  บาท ต่อท่าน เพื�อสาํรองที�นั�ง ภายใน 3 วนั 
2. นกัท่องเที�ยวตอ้งชําระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั9งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณีนกัท่องเที�ยวไม่ชาํระเงิน 
หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนดรวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นกัท่องเที�ยวสละสิทธิD
การเดินทางในทวัร์นั/นๆ 
3.  การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์, อีเมล,์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี/  วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์�รัฐบาลประกาศในปีนั/นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํ
การของทางบริษทั 

เงื�อนไขการยกเลกิการเดินทาง 

1.  กรณีที�นกัท่องเที�ยวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นกัท่องเที�ยว(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์
อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2.  กรณีนักท่องเที�ยวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยว (ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจ
พร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี/  

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  30 วนั  คืนเงินค่าบริการเต็มจํานวน ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  15-29 วนั  คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  7-14 วนั  คืนเงินค่าบริการร้อยละ 30 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  7 วนั  ขอสงวนสิทธิD ไม่คืนเงิน 

เงื�อนไขและข้อกาํหนดอื�นๆ 

1.    ทวัร์นี/สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั/น 
2.   ทวัร์นี/ เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั/งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั/งหมดใหแ้ก่ท่าน 



  

 

 

                                 

 

 

3.   ทางบริษทัขอสงวนสิทธิD ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนาํหน้าชื�อ เลขที�
หนังสือเดินทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัว̂เครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางให้กบัทางบริษทั
พร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 
4.   ทางบริษทัขอสงวนสิทธิD ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั/งนี/  บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่
เป็นสาํคญั 
5.   ทางบริษทัขอสงวนสิทธิD ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที�เพิ�มขึ/นของนกัท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 
6.   อตัราค่าบริการนี/ คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั/น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิD ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ/น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว̂เครื�องบิน ค่า
ภาษีเชื/อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  
7.   มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั/น  
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 
1.   กรุณาแยกของเหลว, เจล, สเปรย ์ที�จะนาํติดตวัขึ/นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ/น และ
รวมกนัทุกชิ/นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถนาํออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจได้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท่้านละ 1 ใบเท่านั/น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้ง
ใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั/น 
2.   สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็, มีดพก, แหนบ, อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั/น  
3.   หา้มนาํผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื/อสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั, ผลไมส้ด, ไข่, เนื/อสัตว,์ ไส้กรอกฯ เพื�อเป็น
การป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี/  หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราที�สูงมาก  
 
 

 


