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วนัแรก กรงุเทพฯ – โอซาก้า 
20.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้าน
เอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

23.59 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 
 

วนัท่ีสอง โอซาก้า – อควาเรียม ไคยูคงั – ปราสาทโอซาก้า – สวนนาบานาโนะ  
   ซาโตะ (Tulip + iIlumination) – นาโกย่า 
07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ โอซาก้า อควาเรียม ไคยูคงั เป็นพพิธิภณัฑ์
สตัวน์ ้าทีใ่หญ่ที่สุดของญี่ปุ่ น และใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก มสีตัวน์ ้าจดัแสดงให้ได้
ชมกนัมากกว่า 580 ชนิด ถึง 30,000 ตวัเลยทีเดียว โดยเฉพาะปลาฉลามวาฬที่ใหญ่
ทีสุ่ดในโลกความยาวกว่า 4 เมตร ภายในแทง้ก์ใต้มหาสมุทรแปซฟิิก จากนัน้เดนิทางสู ่
ปราสาทโอซาก้า ปราสาทโบราณ 7 ชัน้ทีต่ ัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมอืงซึ่งเป็นปราสาท
เก่าแก่ขนาดมหมึาที่สรา้งขึ้นตัง้แต่สมยัของโตโยโตม ิฮเิดโยช ิเจ้าเมอืงผู้ยิง่ใหญ่และมี
บทบาทส าคญักับการเมอืงของญี่ปุ่ น อิสระให้ท่านได้ตื่นตากบัความอลงัการของการ
ก่อสรา้งทีต่้องใชแ้รงงานกว่า 2 ลา้นคน ในการขนหนิกอ้นมหมึาจ านวนมากมายมาจาก
ภูเขาเพือ่ใชใ้นการก่อสรา้งปราสาท  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนนาบานาโนะ ซาโตะ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ปลูก

ดอกไม้หมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล เริ่มจากเรือนกระจกเพาะปลูกดอกบีโกเนีย 
(Begonia) และมีดอกไม้บานตามฤดูกาลตัง้แต่ซากุระในฤดูใบไม้ผลิ ทิวลิป กุหลาบ  
ไฮเดรนเยีย ไปจนถึงดอกรกัเร่ หรือดอกดาเลีย และดอกคอสมอสในฤดูใบไม้ร่วง  
เป็นทศันียภาพงดงามทีต่ดิตาตรงึใจ ในช่วงปลายเดอืนตุลาคม ถงึต้นเดอืนพฤษภาคม
จะมงีานประดบัไฟที่ยิง่ใหญ่ ที่มทีัง้อุโมงค์ไฟประดบั ไฟประดบัสะท้อนบนพื้นน ้าและ
ต้นไม้แฝด และที่พลาดไม่ได้คือการแสดง illumination ยิ่งใหญ่ตระการตาที่มีธีม
เปลีย่นไปทุกปี 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ อิสระตามอธัยาศยัภายในสวนนาบานาโนะซาโตะ 
(คืนเงิน 2,000 เยน) 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/ 
 

 

https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/


วนัท่ีสาม นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – สวนสตรอเบอร์รี่ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม 
เอ้าทเ์ลต็ – ทะเลสาบคาวากชิุโกะ – ออนเซน็ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าอตัสึตะ ศาลเจา้แบบชนิโตทีส่ าคญัของเมอืงนาโกย่า ถูกพบ
ในช่วงศตวรรษที ่2 และไดร้บัการบูรณะเมื่อปีค.ศ.1935 เป็นศาลเจา้ทีไ่ดร้บัความเคารพ
อย่างมากของชาวเมอืงนาโกย่าพอๆ กบัศาลเจา้อเิสะ จงิงู และทีแ่ห่งนี้เป็นทีเ่กบ็รกัษา 
ดาบแห่งคุซานาง ิอนัเป็นสิง่ส าคญั 1 ในเครื่องราชกกุธภณัฑ์ 3 ชิ้น ที่แสดงถงึอ านาจ
แห่งองคจ์กัรพรรดญิี่ปุ่ นมาตัง้แต่โบราณกาล โดยอกี 2 ชิน้ ไดแ้ก่ กระจก ท าจากหนิขดั
มัน อยู่ที่ศาลเจ้าอิเสะ จิงงู กับสร้อยประดับพระศอที่ ท ามาจากหินสีและอยู่ที่
พระราชวงัอมิพเีรยีล 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านไปยงั สวนสตรอเบอรร์ี่ เพลิดเพลนิกบัการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่

จากต้นสดๆ ได้ตามอธัยาศยัพเิศษสุดอิม่อร่อยไม่อัน้ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) จากนัน้
น าท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ที่รวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไว้
ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่างภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาต ิ
ฮาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ใหท้่านไดอ้สิระกบัการเลอืกซื้อเลอืกชมสนิคา้ที่ไดร้วบรวม
กว่า 165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Hugo Boss, Versace, 
Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย นอกจากนี้ยงัมีหมวดสนิค้า
อื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าใน
หา้งสรรพสนิคา้ทีร่วมไว้ในพืน้ที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรคแ์ห่งการช้อปป้ิง
ของคนญี่ปุ่ นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงกันตามอัธยาศัย  ได้เวลาอันสมควร 
น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบคาวากชิุโกะ 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJI KAWAGUCHIKO RESORT หรือเทียบเท่า 
https://fk-hotel.jp/en/index.html 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** บุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 

https://fk-hotel.jp/en/index.html


วนัท่ีส่ี ทะเลสาบคาวากุชิโกะ – เจดีย์ชูเรโตะ – ชมซากุระบริเวณทะเลสาบ 
คาวากชิุโกะ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) – โตเกียว – ชินจกูชุ้อปป้ิง 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

  
 
 

 
น าท่านเดนิทางสู่ เจดีย์ชูเรโตะ เป็นเจดยี์หา้ชัน้บนเนินเขาที่สามารถมองเหน็เมอืงฟูจิ
โยชดิะ และภูเขาไฟฟูจใินระยะไกลได้อย่างชดัเจนและงดงาม เจดยี์นี้ตัง้อยู่บนศาลเจ้า
อาราคุระเซนเกน ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสนัติภาพปีค.ศ.1963 ซึ่งจากตัวอาคาร
หลกัของศาลเจ้าต้องขึ้นบนัไดไปเกือบ 400 ขัน้ นักท่องเที่ยวจะได้ชมทศันียภาพอนั
สวยงามของภูเขาไฟฟูจริ่วมกบัเจดยี์หา้ชัน้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไมผ้ลทิี่ดอกซากุระ
บานประมาณกลางเดือนเมษายน และฤดูใบไม้ร่วงประมาณครึ่งเดือนแรกของเดือน
พฤศจิกายน จะเป็นจุดชมธรรมชาติที่นิยมเป็นอย่างยิ่ง  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
ทะเลสาบคาวากูชิโกะ ชมซากุระบริเวณทะเลสาบคาวากุชิโกะ (ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ) สมัผสักับความยิ่งใหญ่ของภูเขาฟูจิ และความงดงามของซากุระไปกับงาน
เทศกาลชมซากุระที่จะจดัขึ้นที่บรเิวณทะเลสาบคาวากุชโิกะเป็นประจ าทุกปี โดยมชีื่อ
งานว่า “Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival” บริเวณทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบคาวากุชโิกะ ใกลก้บัทางเดนิแถบ Enkei Hall โดยภายในงานจะไดช้มซากุระที่
เบ่งบานกันอย่างสวยงามกับทิวทัศน์ของทะเลสาบคาวากุชิโกะ และมีภูเขาฟูจิอยู่
เบือ้งหลงั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
**พิเศษ! เซ็ทป้ิงย่างบนหนิภูเขาไฟ เมนูขึ้นชื่อในแถบฟูจ ิให้ทุกท่านได้ลิ้มรสเนื้อหม ู
หรือเนื้อวัวที่ค ัดสรรมาพิเศษ  น ามาป้ิงบนแผ่นหินภูเขาไฟ  พร้อมผักตามฤดูกาล 
รบัประทานพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ น ้าซุปสูตรต้นต าหรบัของทางรา้น และน ้าจิ้มรสเดด็
ทีจ่ดัเตรยีมไวโ้ดยเฉพาะ** 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโตเกียว เพื่อเขา้สู่ ย่านชินจูก ุเป็นย่านชอ้ปป้ิงที่มชีื่อเสยีงของ
กรุงโตเกยีว ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิคา้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นรา้นรอ้ย
เยน สนิค้าแบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานรโิอช็อป เสื้อผ้าน าสมยั กระเป๋า 
รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องส าอางค์ยอดนิยมอย่าง 
SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 



**พิเศษ! ใหท้่านไดท้านบุฟเฟ่ตช์าบู ชาบู ลิม้รสเนื้อคุณภาพดรีะดบัพรเีมีย่ม พเิศษเนื้อ
วากวิ และซอฟดริง้ไม่อัน้** 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/ 
**หมายเหตุ : สาํหรบัลูกค้าท่ีต้องการพกัห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะ
มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 2, 500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจาํนวนจาํกดั** 
 

วนัท่ีห้า โตเกียว – **อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกียว หรือซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียว 
ดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชําระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท / 
เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปีชาํระเพ่ิมท่านละ 2,400 บาท )  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ให้ท่านเลอืก อสิระชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงโตเกยีว หรอื ซื้อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์
รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี
ช าระเพิม่ท่านละ 2,400 บาท) เชิญท่านพบกบัความอลงัการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่ง
ต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใช้ทุนในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถม
ทะเล ออกไปสมัผสักบัเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์เหมอืนอยู่ใน
อวกาศไปกบั SPACE MOUNTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บ้านผสีงิ, 
ตื่นเต้นกบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เยอืน
บ้านหมพีูห์, ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไป
อยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์ูนทีท่่านชื่นชอบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่น

หลากหลายชนิดในโตเกยีวดสินียแ์ลนด์  
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยั 

นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/ 
**หมายเหตุ : สาํหรบัลูกค้าท่ีต้องการพกัห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะ
มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 2, 500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจาํนวนจาํกดั** 

 

วนัท่ีหก  โตเกียว – วดัอาซะกสุะ – โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) – ช้อปป้ิงฮาราจูก ุ
โอไดบะ – DRIVER CITY – สนามบินฮาเนดะ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/


 
 
 

 
น าท่านเข้าชม วดัอาซากุสะ วดัที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่
กวนอมิทองค าที่ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชา และพากนัมาเทีย่วชมความยิง่ใหญ่ของ
โคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร น าท่านถ่ายรูปคู่กับ โตเกียวสกายทรี 
(ด้านนอก ) หรือที่ เรียกกันว่าหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี เป็นหอส่งสัญญาณ
โทรคมนาคมทีสู่งที่สุดในโลก โดยหอนี้มคีวามสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวาม
สูงของหอกวางตุ้งในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมคีวามสูง 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร ์
ในนครโทรอนโตของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร สุดพิเศษ ! ให้ทุกคนชมเมือง
โตเกยีวสกายทรทีี่ระดบัความสูง 350 เมตร และ 450 เมตร จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่
ย่านฮาราจูก ุแหล่งรวมตวัของวยัทนีในกรุงโตเกยีว ย่านน้ีนอกจากมรีา้นคา้แบรนด์ดงั 
แหล่งชอ็ปป้ิง ร้านเครปญี่ปุ่ นขึน้ชื่อ และคาเฟ่เก๋ๆ ซึ่งไฮไลท์ทีห่ลายคนอยากมาสมัผสั
ซกัครัง้ก็คอื การแต่งตวัประชนัแฟชัน่กนัอย่างสนุกสนานของบรรดาวยัรุ่น หากมาใน
ย่านนี้ต้องไม่พลาดแวะขอพรที่ศาลเจ้าเมจิ ต่อด้วยช้อปป้ิงกนัที่ถนน Takeshita Dori 
ส่วนในฝัง่ของถนน Ometesando นัน้เรยีกได้ว่าเป็นถนนแห่งร้านแบรนด์เนมซึ่งเป็น
ย่านส าหรบัวยัผูใ้หญ่ขึน้มาอกีหน่อย  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ โอไดบะ และช้อปป้ิงกนัต่อที่ ไดเวอรซิ์ต้ี เป็นห้างดงัอกีห้างหนึ่งที่

อยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดัม้ ขนาดใหญ่เท่าของจริง 
บรเิวณดา้นหน้าหา้ง กจ็ะมรีา้นคา้ส าหรบัคอกนัดัม้ อย่างกนัดัม้คาเฟ่ หากท่านใดอยาก
เขา้ไปดนูิทรรศกาลกนัดัม้ กต็อ้งไปทีก่นัดัม้ฟรอนท์ ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้งไดเวอรซ์ติี ้ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ อิสระตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินฮาเนดะ 

 

วนัท่ีเจด็        สนามบินฮาเนดะ – กรงุเทพฯ  
00.20 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
04.50 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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

 
 



อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง :      10  -  16 เมษายน  2563 

 

หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํ 
- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดินทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลิกการเดินทางหากคณะทวัร์มีผู้เดินทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนการเดนิทาง 

- 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 ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 67,900.- 43,500.- 
เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 61,500.- 39,500.- 
เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 54,500.- 34,900.- 
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 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร

ทีส่ ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- 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

ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- สายการบินไทยสามารถส 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

ตรวจสอบเรื่องน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้

50% ส่วนสายการบินอื่นๆ ในเครอื STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการ

บนินัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

 
 
 



 
 
 
 

 


