
 

   

  



 

 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู 
21.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์

R เคาน์เตอรเ์จแปนแอรไ์ลน์ เจา้หน้าที่บรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้านเอกสาร 
และสมัภาระในการเดนิทาง 

 

วนัท่ีสอง กรงุเทพฯ – นาโกย่า – ศาลเจ้าอตัสึตะ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
(จดุชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ออนเซน็ 

00.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน์  
เท่ียวบินท่ี JL738 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบินชูบุเซน็แทร ์เมืองนาโกย่า หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าอตัสึตะ (Atsuta Shrine) 
เป็นศาลเจ้าที่พบในช่วงศตวรรษที่ 2 และได้รบัการบูรณะเมื่อปีค.ศ.1935 ได้รบัความ
เคารพอย่างมากจากชาวเมืองนาโกย่าพอๆ กับศาลเจ้าอิเสะ และยงัเป็นที่เก็บรกัษา 
"ดาบแห่งคุซานาง"ิ อันเป็น 1 ในเครื่องราชกุธภณัฑ์ 3 ชิ้นที่แสดงถึงอ านาจแห่งองค์
จกัรพรรดญิี่ปุ่ นมาตัง้แต่โบราณกาล โดยอกี 2 ชิ้น ไดแ้ก่ "กระจก" ท าจากหนิขดัมนัอยู่ที่
ศาลเจา้อเิสะ และ "สรอ้ยประดบัพระศอ" ทีท่ ามาจากหนิสอียู่ทีพ่ระราชวงัอมิพเีรยีล 

 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมววิชิโรยามะ) ซึ่งยงัคงอนุรกัษ์บ้าน

สไตล์ญี่ปุ่ นขนานแท้ดัง้เดมิ และยงัได้รบัเลอืกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ใน
เดอืนธนัวาคม ค.ศ. 1995 บา้นในสไตล์ กสัโซ่ – สคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร         
ความกวา้ง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรบัหมิะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาว
ได้ดี และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือของพระเจ้า จึงเรยีกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า  
“กสัโซ่” จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองทาคายาม่า 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/ 

http://www.hida-hotelplaza.co.jp/


 

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
*** พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ   ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ *** 

 
วนัท่ีสาม ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ –  
  มตัสึโมโต้ – ปราสาทมตัสึโมโต้ – อิเคโนะไทระ – ออนเซน็               
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สมัผสัวถิชีวีติของผู้คนในยาม
เช้า อากาศเยน็สบายและความเรยีบง่ายของเมอืงแห่งนี้เป็นอกีสถานทีท่ี่น่าศกึษา และ
เรยีนรู้ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้นเมอืง ผกั ผลไม้ ผลิตภณัฑ์ที่เก็บมาจากไร่สดๆ 
ของชาวบ้านแถบนัน้แล้ว จากนัน้น าท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ที่ยังคง
อนุรกัษ์บ้านเรอืน และสภาพแวดล้อมสมยัเอโดะไว้ได้เป็นอย่างด ีชมการด าเนินชีวติ
แบบดัง้เดิมที่ท่านจะต้องประทบัใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกใน
สไตลญ์ีปุ่่ นแท้ๆ  ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศอนัเก่าแก่แสนคลาสสกิ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมตัสึโมโต้ ชมความยิง่ใหญ่ของ ปราสาทมตัสึโมโต้ เป็น 1 ใน 

3 ปราสาท ที่มคีวามสวยงามที่สุดของญี่ปุ่ น ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1504 โดยก าแพงหนิ 
และคูน ้ารอบปราสาทยงัคงสภาพเดมิเหมอืนในอดตี เป็นปราสาทดัง้เดมิทีส่ามารถรอด
พน้จากการถูกท าลายดว้ยเพลงิสงครามมาไดจ้นถงึปัจจุบนั บางครัง้ปราสาทหลงันี้กถ็ูก
เรยีกว่าปราสาทอกีา หรอืปราสาทด า เพราะดา้นนอกของปราสาทได้ใชส้ดี าเป็นสหีลกั         
ในการก่อสรา้ง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่อิเคโนะไทระ  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั IKENOTAIRA RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/english/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

https://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/english/


 

*** พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ   ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ *** 

วนัท่ีส่ี อิเคโนะไทระ – สวนสตรอเบอรร์ี่ – เจดียช์ูเรโตะ –  
  โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอ้าทเ์ลต็ – ยามานาคะโกะ – ออนเซน็ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ สวนสตรอเบอรร์ี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลนิกบัการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่
สดๆ จากตน้  

 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านสู่ เจดีย์ชูเรโตะ เป็นเจดยี์ห้าชัน้บนเนินเขาที่สามารถมองเหน็เมอืงฟูจิ

โยชดิะ และภูเขาไฟฟูจใินระยะไกลได้อย่างชดัเจนและงดงาม ซึ่งเจดยี์นี้ตัง้อยู่บนศาล
เจา้อาราคุระเซนเกน สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพปีค.ศ. 1963 โดยตวัอาคารหลกัของ
ศาลเจ้าต้องขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขัน้ ต่อด้วยน าท่านช้อปป้ิง โกเท็มบะ พรีเมี่ยม 
เอ้าท์เลต็ ภายในมรี้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร รวมถึงชงิช้าสวรรค์ที่สูง 50 
เมตร และยงัชมภูเขาไฟฟูจิที่นี่ ได้อีกด้วย โดยร้านค้าต่างๆ ล้วนเป็นของพรีเมี่ยม 
แบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชัน่ อุปกรณ์กฬีา เครื่องใช้ในครวัเรอืน 
และสนิค้าอิเล็กทรอนิกส์ แบรนด์ก็จะมทีัง้ Abercrombie & Fitch, Adidas, Alexander 
McQueen, Alexander Wang, Anna Sui, Balenciaga, Birkenstock, Burberry, 
Bvlgari, Cath Kidston, Celine, Columbia Sportswear, Diesel,G-Shock, Gucci, 
Issey Miyake, Kate Spade New York, Lacoste, Levi’s, Marc Jacobs, Nike, 
Oakley, Paul Smith, Ralph Lauren, Ray-Ban, Saint Laurent แ ล ะ อื่ น ๆ  อี ก
มากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองยามานาคะโกะ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://fujimatsuzono.com/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ** บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์  

http://fujimatsuzono.com/


 

*** พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ   ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ *** 

วนัท่ีห้า ยามานะคะโกะ – โอชิโนะฮกัไก – คามาคุระ – หลวงพ่อโตคามาคุระ –
โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจกู ุ 

 เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮกัไก เป็นหมู่บ้านที่ตัง้อยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจบิรเิวณ
ทะเลสาบยามานาคะโกะ ซึ่งในปีค.ศ. 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของโลก ทีน่ี่เองกไ็ดร้บัเลอืกในฐานะส่วนหนึ่งของฟูจซิงัดว้ย ในบรเิวณนี้มบี่อ
น ้าใสๆ รวมกนักว่า 8 บ่อ เป็นน ้าทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจากบนภูเขาไฟฟูจมิอีายุ
มามากกว่า 1,200 ปี ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน ้ าแต่ ละบ่อน ้ า 
ดังนัน้น ้ าที่อยู่ในบ่อจะเป็นน ้ าที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ 
เมืองคามาครุะ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม พระพุทธรูปไดบุทสึ สร้างจากส าริด เมื่อปีค.ศ.1795 ความสูงขององค์

พระ 11.35 เมตร มนี ้าหนัก 122 ตนั ตัง้อยู่กลางลานโล่งแจง้ หนัหน้าไปทางมหาสมุทร
แปซิฟิก ซึ่งอดีตองค์พระได้ประดิษฐานอยู่ในวหิาร แต่เนื่องจากเกิดสนึามไิด้พดัผ่าน
หลายครัง้และท าให้วิหารได้พังทลาย  แต่องค์พระไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่าง
ใด จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรงุโตเกียว ต่อมาน าท่าน ช้อปป้ิงย่านชินจูก ุใหท้่านได้
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด  ร้านร้อยเยน  แบรนด์เนม อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป  เสื้อผ้าแฟชัน่น าสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง 
โอนิทสึกะ ไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องส าอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO 
KOSE SK-II ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั DAI-ICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.dh-ryogoku.com/  

 



 

วนัท่ีหก โตเกียว – วัดอาซะกุสะ – โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) – ชมซากุระ 
ริม แม่ น ้ าสุ มิ ด ะ  (ขึ้ น อยู่ กับสภาพอากาศ ) – ชมซากุระ ท่ี สวน                     
อุเอโนะ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) – โอไดบะ – ไดเวอรซิ์ต้ี –  สนามบิน
ฮาเนดะ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 

 
 

น าท่านเขา้ชม วดัอาซากสุะ เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ที่สุดในโตเกยีว ภายในประดษิฐานเจา้แม่
กวนอมิทองค าทีช่าวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชา และพากนัมาเทีย่วชมความยิง่ใหญ่ของ
โคมไฟขนาดยกัษ์ที่มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร ต่อมาน าท่านถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่ง
ใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสุมดิะ หอคอยโตเกียวสกายทรี เป็นหอส่งสญัญาณ
โทรคมนาคมทีสู่งที่สุดในโลก โดยหอนี้มคีวามสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวาม
สูงของหอกวางตุ้งในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมคีวามสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร ์
ในนครโทรอนโตของแคนาดา มคีวามสูง 553 เมตร พรอ้ม ชมซากรุะท่ีสวนสาธารณะ
ริมฝัง่แม่น ้าซุมิดะ ย่านอาซะกุสะมคีวามยาวกว่า 100 เมตร ที่นี่เป็นสวนที่ผู้คนมาท า
กจิกรรมมากมายในช่วงเวลาต่างๆ ของปี โดยเฉพาะในช่วงเดอืนปลายมนีาคม – ต้น
เมษายน ซากุระของทีน่ี่จะบานเตม็ทีอ่อกดอกสะพรัง่มากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

พิเศษ! ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ลิ้มรสเนื้อคุณภาพดรีะดบัพรเีมี่ยม พเิศษเนื้อ
วากวิและๆ ซอฟดริง้ไม่อัน้  

บ่าย จากนัน้น าท่าน ชมซากรุะสวนอุเอโนะ สวนสวยแห่งกรุงโตเกียว สวนอุเอโนะเรยีก
ได้ว่าเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว สวนนี้มตี้นซากุระเรยีงรายอยู่ทัง้สอง
ข้างยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจ านวนมากกว่า 1,000 ต้น ซึ่งมกัจะบานช่วง
ประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน  

 
 
 
 
 
 

 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ไดเวอร์ซิต้ี เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่งที่อยู่บนเกาะโอไดบะ 
จุดเด่นของห้างนี้ก็คอื หุ่นยนต์กนัดัม้ขนาดเท่าของจรงิ ซึ่งมขีนาดใหญ่มากในบรเิวณ
ห้างก็จะมรี้านค้าส าหรบัคอกนัดัม้ อย่างกนัดัม้คาเฟ่และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาล
กนัดัม้ ก็ต้องไปที่กันดัม้ฟรอนท์ ซึ่งอยู่ในบรเิวณห้างไดเวอร์ซิตี้  ต่อด้วยน าท่านชม 
สะพานสายรุ้ง เป็นจุดเด่นของโอไดบะ ทีท่อดตวัผ่านอ่าวโตเกยีวคอืสิง่ทีเ่ชื่อมโอไดบะ
เข้ากับสถานที่อื่นๆ ในโตเกียว พอถึงเวลากลางคืน สะพานซึ่งถูกประดับด้วยแสง
ไฟไลท์อพัหลากสนีี้ จะสะทอ้นเขตตกึสงูทีย่งัคงเพิม่ขึน้ทุกวนัของโตเกยีว จนกลายเป็น
วิวทิวทัศน์ที่สุดลูกหูลูกตาคล้ายกับในภาพยนตร์เรื่องเบลด รันเนอร์ เพื่อความ
เพลดิเพลนิขอแนะน าใหคุ้ณเชยชมสะพานสายรุง้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบินฮาเนดะ  

 

วนัท่ีเจด็ สนามบินฮาเนดะ – กรงุเทพฯ 
00.40 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี JL 033 
05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
  



 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง :  วนัท่ี 25 - 31 มีนาคม 2563 

 
หมายเหตุ: กรณุาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลิกการเดินทางหากคณะทวัร์มีผู้เดินทางต ่ากว่า  10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น 

ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ

ห้องพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม

ต้องเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง

ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพร้อม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง

, ภยัธรรมชาต,ิ การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และ

อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 49,900.- 39,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 49,900.- 39,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 49,900.- 39,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



 

อตัราน้ีรวม 

- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-สง่ และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไป

กลบัพรอ้มลูกคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

อตัราน้ีไม่รวม 

- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร

ทีส่ ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯ จดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 46 กิโลกรมัต่อ

ท่าน (ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรมั จ านวน 2 ใบ)  

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 



 

- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะด าเนินได้ภายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผู้โดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนได้หรอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิในการเปลี่ยน

ตัว๋ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบินไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้  ทางลูกค้าต้อง

ชีแ้จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิฯก าหนดใหน้ ้าหนักกระเป๋าเดนิทางไม่เกนิ 46 กิโลกรมัต่อท่าน (ใบละไม่เกิน 

23 กิโลกรมั จ านวน 2 ใบ)  

- ส่วนกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถน าขึน้เครื่องไดอ้ยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. 

และมคีวามกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วย

สายการบนิอื่น ตอ้งตรวจสอบเรื่องน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

  



 

 

 

 

 


