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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 – เกียวโต – วดัคินคะคจิุ – วดัคิโยมิสึ + ย่านฮิกาชิยาม่า –  
   ฮามามตัสึ  
07.30 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ  

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแล้ว จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เที่ยวชม วดัคินคะคุจิ 
หรอืวดัทอง เป็นวดัเก่าแก่ที่ตัง้อยู่ในเมอืงเกียวโต ซึ่งในอดตีที่นี่ไม่ใช่วดั หากแต่เป็น
บ้านพักตากอากาศของไซออนจิคิซึเนะ ต่อมาในปีค.ศ.1397 จึงได้ขายบ้านหลังนี้
ให้กับโชกุนอาชิคางะ ซึ่งเป็นโชกุนคนเดียวกับในการ์ตูนเรื่องอิคคิวซงั เพื่อใช้เป็นที่
พ านกั หลงัโชกุนเสยีชวีติลูกชายจงึเปลีย่นเป็นวดัเซนแทน แต่วดัทีเ่หน็ในปัจจุบนัน้ีเป็น
แค่แบบจ าลองจากของเก่าที่ถูกไฟไหม้เสยีหาย โดยตวัอาคารมี 3 ชัน้ ตวัเรอืนเป็นสี
ทองจากทองค าเปลว มรีปูปัน้นกฟีนิกซบ์นยอด และมลี าธารลอ้มรอบเรอืน  
 

 
 
 

 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดนิทาง วดัคิโยมิสึ หรอือกีชื่อหนึ่งคอืวดัน ้าใส ซึ่งตัง้ตามชื่อของน ้าตกที่อยู่ใน

บรเิวณวดัที่เชื่อว่าเป็นน ้ าศักดิส์ ิทธิจ์ากเทือกเขา เป็นวดัเก่าแก่กว่า 1,500 ปีและมี
ชื่อเสยีงทีสุ่ดในภูมภิาคนี้ โดยตัง้อยู่บนเนินเขาฮงิายามาทางตะวนัออกของเมอืงเกยีวโต 
สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 788 เพื่อถวายแด่พระโพธสิตัว์กวนอมิ 11 พกัตร์ ก่อนที่เกยีวโตจะ
เป็นเมอืงหลวงของญี่ปุ่ น ในปี 2007 ถูกคดัเลือกให้เป็นหนึ่งในสิง่มหศัจรรย์ของโลก 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่ได้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกแต่วดันี้ก็ถูกรบัรองให้
เป็นมรดกโลกไปแล้ว ต่อดว้ย ย่านฮิกาชิยาม่า ถอืไดว้่าเป็นย่านการคา้ทีฮ่อตฮติมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งของเมอืงเกยีวโต เต็มไปด้วยรา้นค้าจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร 
ร้านของกินเล่น ร้านขายสินค้าต่างๆและร้านขนมพื้นเมือง พูดได้เลยว่ามีให้เลือก
เยอะแยะเต็มไปหมด สิ่งที่ท าให้ย่านนี้มีเสน่ห์มากที่สุดก็น่าจะเป็นรูปแบบอาคาร



   

บ้านเรอืนร้านค้าที่ยงัคงความเก่าแก่เป็นสไตล์โบราณ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมือง
ฮามามตัสึ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
**พิเศษ! เต็มอิม่ไม่อัน้กบับุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารสดใหม่ อาทิ ซูช ิเทม็ปุระ เนื้อหมู ไก่ 
ววั ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริง้ไม่อัน้** 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HAMAMATSU OKURA ACT CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.act-okura.co.jp/ 

 
วนัท่ีสาม       ฮามามตัสึ – นัง่รถไฟชินคนัเซ็น (ฮามามตัสึ – ชิซึโอกะ) – พิพิธภณัฑ์

ภูเขาไฟฟูจิ เวิร์ลเฮอร์ริเทจเซ็นเตอร์ – สวนสตรอเบอร์รี่ – โกเท็มบะ  
พรีเมี่ยม เอ้าทเ์ลต็ – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซน็ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
   

น าท่าน นัง่รถไฟชินคนัเซน็ หรอืรถไฟหวักระสุน ไดช้ื่อว่าเป็นรถไฟทีม่คีวามเรว็สูงตดิ
อนัดบัโลก โดยมคีวามเรว็ถงึ 240 ก.ม./ชัว่โมง จากนัน้น าท่านไปสมัผสัประสบการณ์
แปลกใหม่ที่ พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟฟูจิ เวิร์ลเฮอร์ริเทจเซ็นเตอร์ (Mt. Fuji World 
Heritage Center) พพิธิภณัฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น
และยงัไดร้บัการขึน้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2013 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ สวนสตรอเบอรร์ี่ เพลดิเพลนิกบัการเกบ็และลิ้มรสสตรอเบอรร์ีจ่ากต้นสดๆ

ได้ตามอัธยาศัย และพิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อัน้ จากนั ้นน าท่านช้อปป้ิง โกเท็มบะ  
พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต็ เป็นแหล่งช้อปป้ิงเสื้อผา้ กระเป๋า สนิคา้ แบรนด์เนมยอดนิยม ที่มี
สนิค้าลดราคาทัง้ปี รายชื่อร้านค้ายอดนิยมใน Gotemba Premium Outlets (บางส่วน) 
Issey Miyake / Pleats Please, Gucci, Dior, Tag Heuer, Coach, Swatch, Ray-Ban, 
ck Calvin Klein, Sanrio, Puma, New Balance, Replay, Nike, Hush Puppies, 
Disney, Lego, Samsonite, Levi’s, Regal, Timberland, The North Face, Tommy 
Hilfiger, Ralph Lauren Home, Lacoste, G-Shock, Harrods Old England, Hugo 
Boss, Dunhill, Prada, Paul Smitch, Cath kidston, GAP จากนั ้นได้เวลาอันสมควร 
น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบยามานาคะโกะ  
 

https://www.act-okura.co.jp/


   

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 
  http://fujimatsuzono.com/ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

*** ให้ท่านได้อิม่หน าส าราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นขาปู
ยกัษ์ ซูช ิขา้วปั้นหน้าต่างๆ พรอ้มเพิม่รสชาตดิว้ยวาซาบติ้นต ารบั หรอืจะเป็นเท็มปุระ
ที่ทอดจนกรอบน่ารบัประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมีซารุโซบะ เส้น
เหนียวนุ่มรสชาตเิยีย่ม, ขา้วราดแกงกะหรี,่ ขา้วผดัญีปุ่่ น, ไขตุ่๋น และมโิซะซุป *** 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึ้น ---- 

 
วนัท่ีส่ี  ทะเลสาบยามานาคะโกะ – หมู่ บ้านโอชิโนะฮักไก – ชมซากุระท่ี

ทะเลสาบคาวากุชิโกะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โตเกียว – ช้อปป้ิง 
ชินจกู ุ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮกัไก เป็นจุดท่องเที่ยวที่สรา้งเป็นหมู่บ้าน
เลก็ๆ จุดชมววิภูเขาไฟฟูจ ิและแหล่งรวบรวมของฝากพื้นเมอืง เช่น ผลติภณัฑแ์ปรรูป
จากชาเขยีว ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยงัมบี่อน ้าแร่
ธรรมชาติ ให้ท่านได้ลองดื่มกนัอกีด้วย  จากนัน้น าท่าน ชมซากรุะบริเวณทะเลสาบ 
คาวากชิุโกะ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) สมัผสักบัความยิง่ใหญ่ของภูเขาฟูจ ิและความ
งดงามของซากุระ ไปกับงานเทศกาลชมซากุระที่จ ะจัดขึ้นที่บริเวณทะเลสาบ 
คาวากุชิโกะ เป็นประจ าทุกปี โดยมีชื่องานว่า “Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom 
Festival” บรเิวณทางตอนเหนือของทะเลสาบคาวากุชโิกะ ใกล้กบัทางเดนิแถบ Enkei 
Hall โดยภายในงานจะไดช้มซากุระทีเ่บ่งบานกนัอย่างสวยงามกบัทวิทศัน์ของทะเลสาบ
คาวากุชโิกะ และมภีูเขาฟูจอิยู่เบือ้งหลงั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
**พิเศษ! ป้ิงย่างบนหนิภูเขาไฟ เมนูขึ้นชื่อในแถบฟูจ ิให้ทุกท่านได้ลิ้มรสเนื้อหมู หรอื
เนื้อววัทีค่ดัสรรมาพเิศษ น ามาป้ิงบนแผ่นหนิภูเขาไฟพรอ้มผกัตามฤดูกาล รบัประทาน

http://fujimatsuzono.com/


   

พรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ น ้าซุปสตูรตน้ต ารบัของทางรา้น และน ้าจิม้รสเดด็ทีจ่ดัเตรยีมไว้
โดยเฉพาะ** 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่  เมืองโตเกียว เพื่อเข้าสู่  ย่านชินจูกุ ย่านช้อปป้ิงที่มีชื่อของ
กรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน  
แบรนด์เนม อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ซานรโิอชอ็ป เสือ้ผา้น าสมยั กระเป๋า รองเทา้วยัรุ่น
อย่างโอนิทสกึะ ไทเกอร ์รวมไปถงึเครื่องส าอางคย์อดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO 
KOSE SK-II ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
**พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรเีมี่ยม เตม็อิม่กบัเนื้อหมู เนื้อววัทีค่ดัสรรมา
อย่างด ีลวกพรอ้มผกัสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กบัขา้วสวยร้อนๆ เสริฟ์พร้อม
น ้าจิม้รสเดด็ และซอฟดริง้แบบไม่อัน้** 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั AKASAKA EXCEL HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html 
 

วนัท่ีห้า โตเกียว – **อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกียว หรือซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียว
ดิสนีย์แลนด์  เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท / 
เดก็ช าระเพ่ิมท่านละ 2,400 บาท)  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้ให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปป้ิง หรือซื้อทัวร์เสรมิโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่า
เดนิทางโดยรถไฟ (ราคาผูใ้หญ่ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท ราคาเดก็ช าระเพิม่ท่านละ 
2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและ
จินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล 
ออกไปสมัผสักบัเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศ
ไปกบั SPACE MOUNTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตื่นเต้น
กับ SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้าน
หมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่
ในโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์ูนทีท่่านชื่นชอบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่น

หลากหลายชนิดในโตเกยีวดสินียแ์ลนด์  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั AKASAKA EXCEL HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html 

https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html
https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html


   

วนัท่ีหก โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปป้ิงฮาราจกู ุ– โอไดบะ – DRIVER CITY 
   สนามบินฮาเนดะ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 
 
 

 
จากนัน้น าท่านสู่ ศาลเจ้าเมจิ ตัง้อยู่ในเขตชิบุยะ โตเกียว ใกล้ๆ กับสถานีฮาราจูกุ  
เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1920 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ดวง
วญิญาณของสมเดจ็พระจกัรพรรดเิมจ ิและสมเดจ็พระจกัรพรรดนิีโชเกง็ ตามความเชื่อ
ของศาสนาชนิโต แต่ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ศาลเจา้แห่งนี้ได้ถูกท าลายไปหมดสิ้น 
จนกระทัง่สงครามจบลงจึงได้มีการบูรณะขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จในปีค.ศ.1985 ส าหรบั
บรรยากาศภายในศาลเจ้านัน้แม้จะอยู่ในแหล่งพลุกพล่าน แต่ก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้สูง
ใหญ่ จนเหมือนกับคนละโลกกับภายนอกศาลเจ้า จากนัน้น าท่านสู่ ย่านฮาราจูก ุ
(Harajuku) แหล่งรวมตวัของวยัทีนในกรุงโตเกียว ย่านนี้นอกจากมรี้านค้าแบรนด์ดงั 
แหล่งช้อปป้ิง ร้านเครปญี่ปุ่ นขึ้นชื่อ และคาเฟ่เก๋ๆ มากมายแล้ว ไฮไลท์ที่หลายคน
อยากมาสมัผสัซักครัง้ก็คือการแต่งตัวรวมทัง้ประชนัแฟชัน่กันอย่างสนุกสนานของ
บรรดาวยัรุ่น ชอ้ปป้ิงทีถ่นน Takeshita Dori และถนน Ometesando นัน้เรยีกไดว้่าเป็น
ถนนแห่งรา้นแบรนดเ์นมซึง่เป็นย่านส าหรบัวยัผูใ้หญ่ขึน้มาอกีหน่อย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ โอไดบะ แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัอกีแห่งของญี่ปุ่ นซึ่งตัง้อยู่รมิอ่าวโตเกยีว 

สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่ นที่ได้รบัการโหวตว่า โรแมนติกที่สุดของโตเกียว 
สามารถมองเห็นสะพานเรนโบว์ที่พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมอืงโตเกียว โดยมหีอคอย
โตเกยีว สญัลกัษณ์ของเมอืงตัง้ตระหง่านอยู่ รวมทัง้เทพสีนัตภิาพ เวอรช์ัน่ญี่ปุ่ นยนืถอื
คบเพลงิอยู่รมิอ่าวโตเกยีว จากนัน้น าท่านชม ไดเวอรซิ์ต้ี เป็นห้างดงัอกีหา้งหนึ่งทีอ่ยู่
บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คอื หุ่นยนต์กนัดัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึ่งมขีนาด
ใหญ่มาก ในบรเิวณห้างก็จะมรี้านค้าส าหรบัคอกนัดัม้ อย่างกนัดัม้คาเฟ่ และถ้าอยาก
เขา้ไปดนูิทรรศการกนัดัม้ กต็อ้งไปทีก่นัดัม้ฟรอนท์ ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้งไดเวอรซ์ติี ้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินฮาเนดะ 
 
 
 



   

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

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

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :      เมษายน   11  –  17 

 

หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- 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 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 65,500.- 40,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 58,900.- 36,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 52,500.- 32,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



   

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

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 

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุ รกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะด าเนินได้ภายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผู้โดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ 

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 ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ



   

กรณีท่านไม่ได้รบัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

 

 
 
 
 
 


