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วนัแรก กรงุเทพฯ – สิงคโปร ์
18.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์K 

สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ทางบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้าน
เอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

21.10 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินชางฮี ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์  
เท่ียวบินท่ี SQ 981 

 

วนัท่ีสอง สิงคโปร์ (สนามบินชางฮี) – สนามบินคนัไซ – เกียวโต – อาราชิยาม่า  
สะพานโทเก็ทสึเคียว –ป่าไผ่ – วดัเท็นริวจิ (ชมสวน) – นาบานาโนะ  
ซาโตะ (TULIP + ILLUMINATION) – นาโกย่า 

00.25 น. เดนิทางถงึ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์เพือ่น าท่านแวะเปลีย่นเครื่อง  
01.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ 

เท่ียวบินท่ี SQ 618 
09.05 น. เดนิทางถงึ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่ อาราชิยาม่า เพื่อชม สะพานโทเก็ทสึเคียว 
เป็นสะพานที่สวยงามและถูกเลื่องลอืว่าเป็นจุดชมววิที่สวยที่สุดอกีแห่งในเกียวโต ซึ่ง
ชาวญี่ปุ่ นชื่นนิยมมาพกัผ่อนหย่อนใจ และต่อด้วยชม ป่าไผ่ ตัง้อยู่ในย่านอาราชยิาม่า 
แห่งเมืองเก่าเกียวโต เป็นจุดถ่ายภาพแนะน าส าหรับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวเกียวโต 
หลงัจากนัน้เที่ยวชม วดัเท็นริวจิ ( ชมสวน ) เป็น 1 ใน 5 วดัที่มีความสวยงามและ
ชื่อเสยีงทีสุ่ดของเมอืงเกยีวโต   

 
 
 

 
 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ สวนนาบานาโนะ ซาโตะ เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ปลูกดอกไม้

หมุนเวยีนกนัไปตามฤดกูาล เริม่จากเรอืนกระจกเพาะปลูกดอกบโีกเนีย (Begonia) และ
มดีอกไม้บานตามฤดูกาลตัง้แต่ซากุระในฤดูใบไม้ผลิ ทิวลิป กุหลาบ ไฮเดรนเยยี ไป
จนถงึดอกรกัเร่หรอืดอกดาเลยีและดอกคอสมอสในฤดูใบไมร้่วง เป็นทศันียภาพงดงาม
ทีต่ดิตาตรงึใจ ในช่วงปลายเดอืนตุลาคม ถงึต้นเดอืนพฤษภาคมจะมกีารจดังานประดบั
ไฟทีย่ิง่ใหญ่ทีธ่มีเปลีย่นไปทุกปี 

 



   

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยั ภายในสวนนาบานาโนะ ซาโตะ 
(คืนเงิน 2,000 เยน / ท่าน) 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL KEIHAN NAGOYA หรือเทียบเท่า 
https://nagoya.hotelkeihan.co.jp/ 
** หมายเหตุ : กรุณาเตรยีมกระเป๋าสมัภาระแยกในกระเป๋าเลก็ ส าหรบัพกัในวนัถดัไป 
เนื่องจากโรงแรมเป็นสไตลร์สีอรท์ ซึง่ไม่มลีฟิทบ์รกิาร **  

 
วนัท่ีสาม นาโกย่า – ศาลเจ้าอตัสึตะ – อิสึ – สวนสตรอเบอร์รี่ **ขึ้นอยู่กบัสภาพ

อากาศ ** – สะพานมิชิม่า สกายวอรค์ – ออนเซน็ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอตัสึตะ เป็นศาลเจ้าแบบชินโตที่ส าคญัของเมืองนาโกย่า  
ถูกพบในช่วงศตวรรษที ่2 และไดร้บัการบูรณะเมื่อปีค.ศ.1935 เป็นศาลเจา้ทีไ่ดร้บัความ
เคารพอย่างมากของชาวเมอืงนาโกย่าพอๆ กบัศาลเจา้อเิสะ จงิงู และทีแ่ห่งนี้เป็นทีเ่กบ็
รกัษา ดาบแห่งคุซานางิ อนัเป็นสิง่ส าคญั 1 ในเครื่องราชกกุธภณัฑ์ 3 ชิ้น ที่แสดงถึง
อ านาจแห่งองคจ์กัรพรรดญิี่ปุ่ นมาตัง้แต่โบราณกาล โดยอกี 2 ชิ้น ไดแ้ก่ กระจก ท าจาก
หนิขดัมนั อยู่ที่ศาลเจ้าอเิสะ จงิงู กบั “สรอ้ยประดบัพระศอ” ที่ท ามาจากหนิสแีละอยู่ที่
พระราชวงัอมิพเีรยีล 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! เต็มอิม่ไม่อัน้กบับุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารสดใหม่ อาท ิซูช ิเทม็ปุระ เนื้อหมู ไก่ ววั 
ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริง้ไม่อัน้ 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอิสึ เพื่อไปยงั สวนสตรอเบอรร์ี่ ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการ
เกบ็และลิ้มรสสตรอเบอรร์ีส่ดๆ จากต้น และเดนิทางสู่ สะพานมิชิม่า สกายวอรค์ เป็น
สะพานแขวนที่ยาวที่สุดแห่งใหม่ ตัง้อยู่บรเิวณเมอืงมชิมิะ จงัหวดัชสิโึอกะ มคีวามยาว
ถงึ 400 เมตร และสูงจากพื้นดนิ 70.6 เมตร ท าให้กลายเป็นสะพานทีย่าวที่สุดแห่งใหม่ 
สามารถชมทศันียภาพแบบ 360 องศา  
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั LAFOREST SHUZENJI HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.laforet.co.jp/shuzenji_g/ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **เซต็ญีปุ่่ น +บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์** 
*** พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญีปุ่่ นแท้ๆ  ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า 
ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้ าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ *** 

 

https://nagoya.hotelkeihan.co.jp/
https://www.laforet.co.jp/shuzenji_g/


   

วนัท่ีส่ี อิสึ – หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบสั) – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โตเกียว     
ย่านชินจกู ุ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ หบุเขาโอวาคดุานิ ทีย่งัครุกรุ่นดว้ยควนัจากบ่อก ามะถนั

เดอืดอยู่ตลอดเวลา ชาวญี่ปุ่ นมคีวามเชื่อว่าหากไดท้านไข่ด าหนึ่งฟองจะสามารถท าให้
อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี จากนัน้ล่องเรือโจรสลัดชม ทะเลสาบอาชิ หรือ 
ทะเลสาบฮาโกเน่ เป็นทะเลสาบอนัเงยีบสงบอนัมภีูมทิศัน์สวยงาม เพราะรายล้อมไป
ดว้ยภูเขาและป่าไมอ้นัอุดมสมบูรณ์ ตัง้อยู่ในเมอืงฮาโกเน่ มลีกัษณะเป็นทะเลสาบปล่อง
ภูเขาไฟที่ทอดตวัไปในแนวตะวนัตกเฉียงใต้ของแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดฮาโกเน่ ซึ่ง 
ทะสาบแห่งนี้เป็นสถานทีย่อดนิยมของนักท่องเทีย่วทีม่กัจะมาล่องเรอืทีม่ลีกัษณะคลา้ย
เรือโจรสลัดเพื่อชมทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่งดงามในระยะไกล ซึ่งจุดที่สามารถ
มองเห็นได้ชดัเจนที่สุดคือจุดที่อยู่บริเวณใกล้ๆ กับประตูศาลเจ้าฮาโกเน่สีแดงสดที่
ตัง้อยู่บนพืน้น ้า 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เพื่อช้อปป้ิงที่ ย่านชินจูก ุซึ่งเป็นย่านช้อปป้ิงที่มชีื่อ

ของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการเลือกซื้อสนิค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน 
สนิคา้แบรนด์เนม อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ซานรโิอชอ็ป เสือ้ผ้าน าสมยั กระเป๋า รองเท้า
วยัรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องส าอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO 
KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พิ เศษ ! ให้ท่ านได้ทานบุฟ เฟ่ต์ชาบู  ชาบู  ลิ้มรสเนื้ อคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยม  
พเิศษเนื้อวากวิและซอฟดริง้ไม่อัน้ 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั DAI-ICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.dh-ryogoku.com/  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dh-ryogoku.com/


   

วนัท่ีห้า โตเกียว – อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกียว หรือซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียว
ดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ชําระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท, 
เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปี ชาํระเพ่ิมท่านละ 2,400 บาท )  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ใหท้่านไดเ้ลอืกอสิระชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงโตเกยีว หรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินียแ์ลนด์ 
รวมค่าเดนิทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท, เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
ช าระเพิม่ท่านละ 2,400 บาท ) เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่ง
ต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถม
ทะเล ออกไปสมัผสักบัเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัส์เหมอืนอยู่ใน
อวกาศไปกบั SPACE MOUNTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บ้านผสีงิ, 
ตื่นเต้นกบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เยอืน
บ้านหมพีูห์, ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไป
อยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์ูนทีท่่านชื่นชอบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่น

หลากหลายชนิดในโตเกยีวดสินียแ์ลนด์  
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยั 

นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั DAI-ICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.dh-ryogoku.com/ 

 

วนัท่ีหก        โตเกียว – วดัอาซะกสุะ – โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก ) – ช้อปป้ิงฮาราจกู ุ
            โอไดบะ – DRIVER CITY – สนามบินฮาเนดะ     
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม วดัอาซะกสุะ เป็นวดัที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่
กวนอมิทองค าที่ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชา และพากนัมาเทีย่วชมความยิง่ใหญ่ของ
โคมไฟขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร จากนัน้ถ่ายรปูคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี 
(ด้านนอก) เป็นหอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มคีวามสูง 634 
เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุ้งในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสงู 600 
เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร 
พรอ้มทัง้ใหทุ้กคนชมเมอืงโตเกยีวสกายทรทีีร่ะดบัความสงู 350 เมตร และ 450 เมตร 
ห
ลั
ง

http://www.dh-ryogoku.com/


   

จากนัน้น าท่านสู่ ย่านฮาราจูก ุเป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์ดงั ร้านเครปญี่ปุ่ นขึ้นชื่อ
และคาเฟ่เก๋ๆ มากมาย ไฮไลท์ทีห่ลายคนอยากมาสมัผสัซกัครัง้กค็อืการแต่งตวัรวมทัง้
ประชนัแฟชัน่กนัอย่างสนุกสนานของบรรดาวยัรุ่น หากมาในย่านนี้ต้องไม่พลาดแวะ 
ขอพรทีศ่าลเจา้เมจ ิ

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โอไดบะ เป็นแหล่งช้อปป้ิงชื่อดงัอีกแห่งของญี่ปุ่ นซึ่งตัง้อยู่รมิอ่าว

โตเกียว สามารถมองเหน็สะพานเรนโบว์ที่พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมอืงโตเกยีว โดยม ี 
หอคอยโตเกยีวทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงตัง้ตระหงา่นอยู่ รวมทัง้เทพสีนัตภิาพ เวอรช์ัน่
ญีปุ่่ นยนืถอืคบเพลงิอยู่รมิอ่าวโตเกยีว และเทีย่วชม ไดเวอรซิ์ต้ี เป็นหา้งดงัอกีหา้งหนึ่ง 
ที่อยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดัม้ขนาดเท่าของจรงิ โดย
บรเิวณดา้นหน้าหา้ง  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ อิสระตามอธัยาศยั 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบินฮาเนดะ 
22.55 น. ออกเดินทางเพื่อกลับสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง        

สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 635 

 
วนัท่ีเจด็        สนามบินฮาเนดะ – สิงคโปร ์– กรงุเทพฯ  
04.55 น. ถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสิงคโปร ์  
07.10 น. ออกเดนิทางเพือ่กลบัสู่ กรงุเทพฯ สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 970 
08.35 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 



   

อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง :      10  –  16 เมษายน   

 

หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํ 
- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดินทางตัง้แต่  10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอสงวน

สิทธิใ์นการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ ากว่า  10 ท่าน  

โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น 

ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ

หอ้งพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรม

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 49,900.- 34,500.- 
เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 44,900.- 30,900.- 
เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 39,900.- 27,900.- 
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 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบินไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้  ทางลูกค้าต้อง

ชีแ้จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ก าหนดให้น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วน

กระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถน าขึน้เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และ

มคีวาม กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกนิ ( 25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสาย

การบนิอื่น ตอ้งตรวจสอบเรื่องน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสูงกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 


