
 

 



 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ –  สนามบินนาริตะ 
19.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้าน
เอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

23.50 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 642  
 

วนัท่ีสอง นาริตะ – โตเกียว – วดัอาซะกสุะ – ช้อปป้ิงชินจกู ุ– ยามานาชิ –  
  ออนเซน็ 
08.10 น. เดนิทางถงึ สนามบินนาริตะ จงัหวดัชบิะ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและศุลกากร น าท่านเดนิทางสู่ มหานครโตเกียว เพื่อเขา้ชม วดัอาซะกสุะ 
ซี่งเป็นวดัที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยงัมี
องคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าประดษิฐานอยู่ นอกจากนี้
ท่านจะได้เห็นโคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์ที่มคีวามสูง
ถึง 4.5 เมตร ตัง้ตระหง่านอยู่กลางลานวดั โดยมี
ถนนนาคามเิสะ เป็นถนนสายช้อปป้ิงที่มชีื่อเสยีง
ของวดั มรีา้นขายของที่ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลงั ของเล่น  โบราณ 
และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่ นซึ่งมายงัวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อ
กลบัไปฝากคนทีบ่า้นกนัเลยทเีดยีว 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น )  
บ่าย น าทุกท่านไปยงั ย่านชินจูก ุเป็นย่านช้อปป้ิงที่มชีื่อเสยีงของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้

เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิค้านานาชนิดไม่ว่า
จะเป็นร้านร้อยเยน สินค้าแบรนด์เนม อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้าน าสมัย 
กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์ 
ร ว ม ไป ถึ ง เค รื่ อ ง ส า อ า ง ค์ ย อ ด นิ ย ม อ ย่ า ง 

SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ยามานาชิ  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://fujimatsuzono.com/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
** ให้ท่านได้อิ่มหน าส าราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็นซูชิ
หน้าต่างๆ พรอ้มเพิม่รสชาติด้วยวาซาบติ้นต ารบั หรอืจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบ      

http://fujimatsuzono.com/


 

 

น่ารบัประทาน นอกจากนี้ยงัมสีุกี้ยากี้ญี่ปุ่ นสูตรต้นต ารบั ปีกไก่ทอดกรอบ หมูอบราด
ซอส ไข่ตุ๋น สเต๊กเนื้อญี่ปุ่ นและมโิซะซุป หรอืสลดัผกัสดๆ และขาปูที่เสริฟ์ให้ท่านอิ่ม
อรอ่ยไดแ้บบไมอ่ัน้ ** 
 
 
 
 
 
** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตลญ์ี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีก
กนัว่า การอาบออนเซน็ ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการ เดนิทาง และชาว
ญีปุ่่ นยงัเชื่อกนัว่าการอาบน ้าแร่นัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย **  

 

วนัท่ีสาม ยามานาชิ – โอชิโนะฮกัไก – เกบ็สตรอเบอรร่ี์ ( ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ )  
สวนโอคาซากิ – นาโกย่า – ย่านซาคาเอะ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่ โอชิโนะ ฮกัไก ซึง่เป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟูจทิีส่วยงามที่สุดอกีจุดหนึ่งที่ไดร้บั
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นเป็นอย่าง
มาก และทีน่ี่ยงัมบ่ีอน ้าศกัดิส์ทิธิอ์นัแสนบรสิุทธิซ์ึง่
เกิดจากน ้ าฝนไหลผ่านด้านบนภูเขาไฟฟูจิและ
ผ่านเขา้มาภายใน และสุดท้ายไหลลงสู่ดา้นล่างใช้
เวลายาวนานถงึ 3-4 ปี ซึง่น ้าในบ่อนี้ชาวบ้านเชื่อ
กนัว่าถ้าน ามาดื่มนอกจากจะได้ความสดชื่นจาก
การลิม้รสน ้าอนับรสิุทธิ ์ยงัจะท าใหสุ้ขภาพแขง็แรงและจะมโีชคดอีกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ สวนสตรอเบอรร์ี่ เพลดิเพลนิกบัการเกบ็และลิ้มรสสตรอเบอรร์ีจ่าก

ต้นสดๆได้ตามอัธยาศัยพิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อัน้ 
(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) หลงัจากนัน้น าท่านไปยงั 
สวนโอคาซากิ เป็นสถานที่ชมซากุระชื่อดังที่
ได้รบัเลอืกให้เป็นหนึ่งในรอ้ยสถานที่ชมซากุระใน
ประเทศญี่ปุ่ น มีต้นซากุระโซเมะโยชิโนะราว 

1,000 ต้น บานสะพรัง่อยูท่ี่เขื่อนกัน้แมน่ ้าอกิะเป็น
แนวยาว โดยเทศกาลซากุระจะมีร้านค้ากว่า    



 

 

140 รา้นเรยีงอยูอ่ยา่งมากมาย ท าใหม้ผีูค้นจ านวนมากมาทีน่ี่ในทุกๆ ปี สมควรแก่เวลา
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า เพื่อเดนิทางไปยงั ย่านซาคาเอะ เป็นยา่นชอ้ปป้ิงชื่อ
ดงัของเมอืงนาโกย่า โดยท่านจะได้พบกบัแหล่งความบนัเทงิและแหล่งช้อปป้ิงขนาด
ใหญ่พรอ้มกบัชงิชา้สวรรคข์นาดความสงู 52 เมตร นอกจากนี้ภายในหา้งสรรพสนิคา้ยงั
เป็นทีต่ ัง้ของโรงภาพยนตรอ์กีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั CASTLE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.castle.co.jp/plaza/ 

 

วนัท่ีส่ี นาโกย่า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วดัคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า 
โอซาก้า – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เกียวโต เพื่อเขา้ชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ใหท้่านสมัผสัและเกบ็ภาพ

ความสวยงามกบั โทรอิ ิ(ซุ้มประตูสสี้ม) นับหมื่น 
ที่เรยีงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 
คล้ายอุโมงค์ที่มคีวามงดงาม ที่นี่ยงัเป็นศาลเจา้ที่
มผีูค้นจ านวนมากมาสกัการะขอพร มคีวามเชื่อว่า
รูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้  คือผู้ส่ งสาร
ใหก้บัเทพเจา้แห่งการเกบ็เกี่ยว และยงัถูกน ามาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตรช์ื่อดงัเรื่อง 
เดอะ เมมมวัร ์ออฟ เกอชิา  (Memoirs of a Geisha) 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บ่าย น าท่านเข้าชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส เป็นหนึ่งในวดัที่มีชื่อเสยีงโด่งดงัที่สุดของ

ญี่ปุ่ น สรา้งขึน้ในปีค.ศ.780 มนี ้าที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาตจิากน ้าตกโอโตวะไหลผ่าน
ท าให้เป็นที่มาของชื่อวดัน ้าใส และทางยูเนสโกได้บนัทกึให้วดัแห่งนี้ขึน้เป็นมรดกโลก
อกีดว้ย อาคารทีม่ชีื่อเสยีงของวดัแห่งนี้กค็อือาคารไมข้นาดใหญ่ เสาของอาคารมคีวาม
สูงถงึ 13 เมตร และโถงอาคารถูกสรา้งให้ยื่นออกไปภายนอกท าให้บรเิวณนี้เป็นจุดชม
ววิทีส่วยงาม มองเหน็เมอืงเกยีวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไมแ้ดงที่
ขึน้ชื่อของเกยีวโตอกีด้วย *** ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2017 จะมกีารปิดซ่อมแซมในส่วน
ของอาคารหลกัจนถงึปี 2020 *** จากนัน้ให้ท่านเพลดิเพลนิกบั ย่านฮิกาชิยาม่า เป็น
แหล่งเดนิเล่นชอ้ปป้ิงทีส่องขา้งทางเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นขนมมากมาย เสน่หข์องย่าน
นี้คอืรปูแบบอาคารบา้นเรอืนรา้นคา้ทีย่งัคงความเก่าแก่ เป็นถนนทางเดนิทีส่องขา้งทาง



 

 

จะมอีาคารไมท้รงโบราณแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิ ใหค้วามรูส้กึถงึเมอืงเก่าทีย่งัคงมคีวามเป็น
เอกลกัษ์ของเกยีวโตในสมยัก่อน 
 

 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เพื่อช้อปป้ิงกนัอย่างจุใจที่ ย่านชินไซบาชิ 
เป็นถนนสายช้อปป้ิงทีม่คีวามยาวมากถงึ 600 เมตร ตลอดทางเตม็ไปดว้ยรา้นค้าปลกี 
รา้นเฟรนไชส ์รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่ชัน้น า รวมถงึรา้นอาหารและรา้นขนมดว้ย 
 
 
 

 

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( บฟุเฟ่ตป้ิ์งย่าง )  

ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสันใน 
เนื้อสนันอก เนื้อหมสูไลด ์เนื้อไก่หมกัเครือ่งเทศ และผกั
สดนานาชนิด ให้ท่านเลอืกได้อย่างตามใจชอบ เพื่อมา
ย่างบนกะทะรอ้น พรอ้มทัง้น ้าจิม้สูตรพเิศษ นอกจากนี้
ยงัมซีูชนิานาชนิด อุดง้รอ้น พรอ้มทัง้ของหวานมากมาย 

เคก้ ผลไม ้ไอศครมี ใหเ้ลอืกอยา่งจใุจ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/ 
 
 
 
 
 
 

https://global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/


 

 

วนัท่ีห้า โอซาก้า – อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซ้ือทวัรเ์สริมสวนสนุก
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ช าระเพ่ิมท่านละ           
3,000 บาท, เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปีช าระเพ่ิมท่านละ 2,400 บาท )   

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ให้ทุกท่านได้เลือกอิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโอซาก้า หรอืซื้อทัวร์เสรมิสวนสนุก         
ยนูิเวอรแ์ซล สตูดโิอ เดนิทางโดยรถไฟ (ผูใ้หญ่ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท, เดก็อายุ
ต ่ากว่า 12 ปีช าระเพิม่ท่านละ 2,400 บาท) เป็นสวนสนุกทีส่รา้งความบนัเทงิใหก้บัผูค้น
แถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุ่มทุนสร้างของบริษัทสร้างภาพยนตร ์
HOLLYWOOD ชื่อดังนัน่คือ UNIVERSAL STUDIO ภายในได้จ าลองสตูดิโอจาก
ภาพยนตร์เรื่องดงัๆ ที่ผ่านมาของทางบรษิัทไว้มากมาย โดยเริม่จากภาพยนตรเ์รื่อง
แรกทีส่รา้งชื่อเสยีงให้กบั สตเีว่น สปรลีเบริก์ คอื E.T.  ซึง่เป็นการนัง่จกัรยานไปพรอ้ม
กบัอีที และเดนิทางข้ามจกัรวาลเพื่อกลบัไปยงับ้านเกิด ต่อจากนัน้ไปยงัสตูดโิอของ 
TERMINATOR ภาพยนตรค์นเหลก็ ทีส่รา้งชื่อใหก้บัดาราดงั อารโ์นล ์ชวาสเซเน็กเกอร ์ 
ท่านจะไดด้ภูาพยนตรท์ีไ่ม่ไดฉ้ายตามโรงหนังแต่เป็นภาคพเิศษแบบดจิติอล 2 มติ ิและ 
3 มติ ิ รวมกระทัง่ไดส้มัผสักบับรรยากาศเสมอืนจรงิกบัตวัละครทีอ่อกมาโชวก์นันอกจอ
เลยทีเดียว จากนัน้ ไปต่อยงัสตูดิโอ NEW AMAZING ADVENTURE OF SPIDER 
MAN 4K3D" สไปเดอรแ์มนหรอืไอแ้มงมมุผูโ้ด่งดงั เมือ่ไดม้าดูแบบการฉายภาพสามมติิ
เทคนิคพเิศษ 4KHD×3D แล้ว ท าให้เหมอืนกบัตวัละครมาอยู่ตรงหน้าเราจรงิๆ ยิง่ตื่น
ตาตื่นใจกว่าเดมิหลายเท่า ต่อด้วยเครื่องเล่นที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบความกล้า นัน่คอื 
HOLLYWOOD DREAM THE RIDE มกีารน าเพลงแนว HIP HOP คลาสสคิ หรอื J-
POP มาใช้เป็น BGM ขณะเครื่องเล่นทะยานขึ้น ฟ้ า พร้อมทั ้งพบกับโซนใหม ่
UNIVERSAL WONDERLAND เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครวัใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ
กบัตวัการต์ูน สุดน่ารกัชื่อดงัของญีปุ่่ นHELLO KITTY, SNOOPY, SESAME STREET 
 
 

 
 
 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงใจกลางเมืองโอซาก้าหรอืสนุกสนานกันอย่าง

ต่อเนื่องกบัเครือ่งเล่นหลากหลายชนิดในสวนสนุกยนูิเวอรแ์ซล สตูดโิอ  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 



 

 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/ 

 

วนัท่ีหก โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ( เข้าชมด้านใน ) – ห้างอิออน –  
  สนามบินคนัไซ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าชม ปราสาทโอซาก้า (เข้าชมด้านใน) เป็นหนึ่งในแลนด์มารค์ส าคญัของ
เมอืงโอซาก้าที่ใครมาเที่ยวโอซาก้ากต็้องเดนิทางมาทีน่ี่  ภายในหอคอยปราสาทจะมอียู่
ดว้ยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ ตวัปราสาทถูกล้อมรอบด้วยก าแพงหนิคอนกรตี, คูน ้า และสวน     
นิชโินมารุ หลงัจากนัน้อสิระใหท้่านได้ช้อปป้ิงที่ห้างสรรพสนิค้าชื่อดงั ห้างอิออน เป็น
แหล่งรวบรวมสนิคา้หลากหลายชนิดใหท้่านเลอืกซือ้ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่น าสมยั กระเป๋า 
รองเทา้ เครือ่งส าอางค ์ของทีร่ะลกึ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ 
17.35 น. ออกเดนิทางเพื่อกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673 
21.25 น. เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/


 

 

 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :  เมษายน  01  –  06  

 
หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิัทขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลิกการเดินทางหากคณะทวัร์มผีู้เดินทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น 

ราคาตัว๋เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ

ห้องพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม

ต้องเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง

ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรอืห้ามออกนอกประเทศ หรอื ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่ องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 56,900.- 34,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ มีเตียง 51,900.- 31,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ ไม่มีเตียง 45,900.- 27,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



 

 

ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไป

กลบัพรอ้มลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร

ทีส่ ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

 
 



 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 

- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินได้ภายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผู้โดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้นจรงิในการเปลีย่นตัว๋ 

ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตรงน้ีเองทัง้หมด 

- สายการบนิไทยสามารถส ารองที่นัง่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติม

ตามเงื่อนไขของสายการบนิ ลูกค้าทีป่ระสงคน์ัง่ตรงนี้สามารถแจง้หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ณ 

วนัเดนิทางได ้

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถน าขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกิน 7 กก. และมคีวามกว้าง+

ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสายการบนิอื่น ต้อง

ตรวจสอบเรือ่งน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที ่

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้

50% ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิ

นัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 



 

 

- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

 

 
 
 


