
  

  



 

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 TG622 
 

วนัท่ีสอง       โอซาก้า – ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ 
07.20 น. ถึงสนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  
 
 
 
 

 
จากนัน้น าทุกท่านสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ สวนสนุกทีส่รา้งความบนัเทงิใหก้บัคนแถบ
ภูมภิาคคนัไซมาหลายปีโดยการทุ่มทุนสรา้งของบรษิทัสรา้งภาพยนตร ์HOLLYWOOD 
ชื่อดงันัน่คือ UNIVERSAL STUDIO ซึ่งภายในได้จ าลองสตูดิโอจากภาพยนตร์เรื่อง
ดงัๆ ทีผ่่านมาของทางบรษิทัไวม้ากมาย โดยเริม่จากภาพยนตรเ์รื่องแรกทีส่รา้งชื่อเสยีง
ให้กบัสตีเวน สปีลเบิร์ก คอื E.T. ซึ่งเป็นการนัง่จกัรยานไปพร้อมกบัอีที และเดนิทาง
ข้ามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบ้านเกิด ต่อจากนั ้นไปยังสตูดิโอของ TERMINATOR 
ภาพยนตรค์นเหล็ก ที่สร้างชื่อให้กบัดาราดงั อารโ์นลด์ ชวาซ์เซเน็กเกอร์ ท่านจะได้ดู
ภาพยนตรท์ีไ่ม่ไดฉ้ายตามโรงหนงัแต่เป็นภาคพเิศษแบบดจิติอล 2 มติ ิและ 3 มติ ิ รวม
กระทัง่ไดส้มัผสักบับรรยากาศเสมอืนจรงิกบัตวัละครทีอ่อกมาโชวก์นันอกจอเลยทเีดยีว 
จากนัน้ ไปต่อยังสตูดิโอ NEW AMAZING ADVENTURE OF SPIDER MAN 4K3D 
สไปเดอรแ์มนหรอืไอแ้มงมุมผูโ้ด่งดงั เมื่อไดม้าดูแบบการฉายภาพสามมติเิทคนิคพเิศษ 
4KHD×3D แลว้ ท าใหเ้หมอืนกบัตวัละครมาอยู่ตรงหน้าเราจรงิๆ ยิง่ตื่นตาตื่นใจกว่าเดมิ
หลายเท่า ต่อด้วยเครื่องเล่นที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบความกล้า นัน่คอื HOLLYWOOD 
DREAM THE RIDE มีการน าเพลงแนว HIP HOP คลาสสิค หรือ J-POP มาใช้เป็น 
BGM ขณ ะเค รื่ อ งเล่ นท ะยานขึ้น ฟ้ า พ  ร้อมทั ้งพ บกับ โซน ให ม่  UNIVERSAL 
WONDERLAND เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครวัให้ท่านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์ูน 
สุดน่ารกัชื่อดงัของญีปุ่่ น HELLO KITTY, SNOOPY, SESAME STREET  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 



บ่าย ให้ท่านได้สนุกสุดเหวีย่งกนัต่อกบัตัว๋เต็มวนัไม่จ ากดัจ านวนครัง้ ซึ่งธมีพารค์ใหม่ล่าสุด 
The Wizarding World of Harry Potter ภายในธีมพ าร์ค จ าลองสถานที่ ส าคัญ
มากมายทีป่รากฎในภาพยนตรแ์ฮรี ่พอตเตอรท์ัง้โรงเรยีนคาถาพ่อมดแม่มดฮอกวอตส์, 
หมู่บา้นฮอกสม์ีด้, รา้นฮนันีดุกส ์และรา้นไมก้ายสทิธิ ์โอลลแิวนเดอร ์รวมถงึเครื่องเล่น
สุดล ้าด้วยเทคโนโลยี 4K สนุกกับตัวคาแร็คเตอร์สีเหลือง “มินเนี่ยน” โดยการนัง่ 
ซีมูเลเตอร์ตะลุยไปกับภาพยนตร์จอโค้งขนาดใหญ่ เครื่องเล่นใหม่นี้ เป็นแบบ  3D-
RIDE ที่เน้นความตลกและสนุกสนาน ซึ่งมีฉากต่างๆ อยู่ภายในห้องทดลองของ 
GRU จอมวายร้าย ซึ่งเป็นหวัหน้าของเหล่า MINION นัน่เอง บรเิวณโซน “มินเนี่ยน
พาร์ค” จะตกแต่งเป็นมินเนี่ยนสีเหลืองสดใสในอิริยาบทน่ารักสุดกวน ชวนให้น่า
ถ่ายภาพทุกมุม นอกจากนี้ยงัมรี้านขายของที่ระลกึ คาเฟ่ และรา้นอาหาร มเีมนูพเิศษ 
อย่างเช่น แฮมเบอรเ์กอรม์นิเน่ียน และราเมง็มนิเน่ียน   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.hankyuhotel.com/hotel/hh/osakashh?utm_source=googlemybu
siness&utm_medium=organic 
 

วนัท่ีสาม       โอซาก้า – เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ – เอะนะเคียว – 
 ออนเซน็  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อเทีย่วชม วดัคิโยมิสึ (ชมดอกซากรุะ) **ขึน้อยู่กบั

สภาพอากาศ** หรอือกีชื่อหนึ่งคอืวดัน ้าใส ซึ่งตัง้ตามชื่อของน ้าตกที่อยู่ในบรเิวณวดัที่
เชื่อว่าเป็นน ้าศกัดิส์ทิธิจ์ากเทือกเขา เป็นวดัเก่าแก่กว่า 1,500 ปีและมชีื่อเสยีงที่สุดใน
ภูมภิาคนี้ โดยตัง้อยู่บนเนินเขาฮงิายามาทางตะวนัออกของเมอืงเกียวโต สร้างขึ้นในปี
ค.ศ. 788 เพื่อถวายแด่พระโพธสิตัวก์วนอมิ 11 พกัตร ์ก่อนทีเ่กยีวโตจะเป็นเมอืงหลวง
ของญี่ปุ่ น ในปีค.ศ. 2007 ซึ่งถูกคดัเลอืกให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหศัจรรย์ของโลก อย่างไรก็
ตามแมว้่าจะไม่ไดเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกแต่วดันี้กถ็ูกรบัรองใหเ้ป็นมรดกโลก
อกีดว้ย  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านไปยงัสถานที่ส าคัญอันวิจิตรงดงามอีกแห่งคือ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่าน

สมัผสัและเก็บภาพความสวยงามกบัโทรอิ ิ(ซุ้มประตูสสีม้) นับหมื่นที่เรยีงรายกนัเป็น
แถวยาวประมาณ 4 กโิลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มคีวามงดงาม และที่นี่ยงัเป็นศาลเจ้าที่มี
ผู้คนจ านวนมากมาสกัการะขอพร เนื่องจากเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ 

https://www.hankyuhotel.com/hotel/hh/osakashh?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic
https://www.hankyuhotel.com/hotel/hh/osakashh?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic


เป็นผูส้่งสารใหก้บัเทพเจา้แห่งการเกบ็เกี่ยว และยงัถูกน ามาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนต์
ชื่อดงัเรื่องเดอะ เมมมวัรี ่ออฟ เกอชิา จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเอะนะคียว 
 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ENAKYO KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://yukai-r.jp/enakyo-kh/ 

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

วนัท่ีส่ี เอะนะเคียว – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (เข้าชมปราสาท ) –  
สวนสตรอเบอร์รี่  – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ทะเลสาบคาวา 
กชิุโกะ – ออนเซน็ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมตัสึโมโต้ เพื่อไปยงั ปราสาทมตัสึโมโต้ 1 ใน 3 ปราสาท
เก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในญี่ปุ่ น ด้วยรูปทรงการสร้างและสีที่ด าสนิท จึงท าให้
ปราสาทแห่งนี้ไดร้บัฉายาว่า “ปราสาทอีกาด า” (เขา้ชมปราสาท)  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ สวนสตรอเบอรร์ี่ เพลดิเพลนิกบัการเกบ็และลิ้มรสสตรอเบอรร์ีจ่ากต้นสดๆ 

ได้ตามอัธยาศัย และพิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อัน้ ต่อด้วยน าท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ  
พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต็ เป็นเอ้าท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น อยู่ห่างจากโตเกยีวประมาณ 90 
นาท ีและเป็นทางผ่านส าหรบัการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจ ิและทะเลสาบฮาโกเน่ (Hakone) 
ภายในมรีา้นคา้กว่า 200 รา้น และศูนยอ์าหาร รวมถงึชงิชา้สวรรคท์ีสู่ง 50 เมตรรา้นคา้
ต่างๆ ลว้นเป็นของพรเีมีย่มแบรนดจ์ากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้แฟชัน่ อุปกรณ์
กฬีา เครื่องใช้ในครวัเรอืน และสนิค้าอเิล็กทรอนิกส์ ราคาจะต ่ากว่าร้านค้าปลกีที่ขาย
ทัว่ไปในญีปุ่่ น 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJI KAWAGUCHIKO RESORT หรือเทียบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** บุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ 

http://yukai-r.jp/enakyo-kh/


---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 
 

วนัท่ีห้า         ทะเลสาบคาวากชิุโกะ – ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 ** ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ **   
                   หมู่บ้านโอชิโนะฮกัไก – โตเกียว – ชินจกูชุ้อปป้ิง 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) คือภูเขาที่สูงที่สุดและเป็น
สญัลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่บรเิวณจงัหวดัชสิโึอกะและจงัหวดัยามานาช ิในอดตี
ฟูจิเคยเป็นฐานทัพของเหล่าซามูไรมาก่อน ในปัจจุบันฟูจิถูกรบัรองให้เป็นอีกหนึ่ง  
มรดกโลก และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของทัง้ชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างชาติ 
เนื่องจากมทีัง้ทะเลสาบลอ้มรอบและมอีุทยานแห่งชาตทิีส่วยงาม ประกอบกบัเสน่หข์อง
ฟูจเิองทีม่ผีลใหน้ักท่องเทีย่วจากทัว่โลกใฝ่ฝันอยากไปสมัผสัสญัลกัษณ์ของญี่ปุ่ นแห่งนี้
ดว้ยตวัเองสกัครัง้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮกัไก เป็นจุดท่องเทีย่วที่
สรา้งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ จุดชมววิภูเขาไฟฟูจ ิและแหล่งรวบรวมของฝากพื้นเมอืง เช่น 
ผลติภณัฑ์แปรรูปจากชาเขยีว ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆ อกีมากมาย นอกจากนี้ภายใน
หมู่บา้นยงัมบี่อน ้าแร่ธรรมชาต ิใหท้่านไดล้องดื่มกนัอกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
**พิเศษ! ป้ิงย่างบนหนิภูเขาไฟ เมนูขึน้ชื่อในแถบฟูจ ิให้ทุกท่านได้ลิ้มรสเนื้อหมู หรอื 
เนื้อววัที่คดัสรรมาพเิศษน ามาป้ิงบนแผ่นหนิภูเขาไฟพร้อมผกัตามฤดูกาล รบัประทาน
พรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ น ้าซุปสตูรตน้ต ารบัของทางรา้น และน ้าจิม้รสเดด็ทีจ่ดัเตรยีมไว้
โดยเฉพาะ** 

บ่าย น าท่านเข้าสู่ ย่านชินจูก ุย่านช้อปป้ิงที่มชีื่อของกรุงโตเกยีว ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบั
การเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ 
ซานรโิอชอ็ป  เสือ้ผ้าน าสมยั กระเป๋า รองเท้าวยัรุ่นอย่างโอนิทสกึะ ไทเกอร์ รวมไปถงึ
เครื่องส าอางคย์อดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
**พิเศษ! ใหท้่านไดท้านบุฟเฟ่ตช์าบู ชาบู ลิม้รสเนื้อคุณภาพดรีะดบัพรเีมีย่ม พเิศษเนื้อ
วากวิ และซอฟดริง้ไม่อัน้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NEW TAKANAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.princehotels.co.jp/shintakanawa/  
 



วนัท่ีหก โตเกียว – **อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกียว หรือซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียว
ดิสนีย์แลนด์  เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท / 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปีช าระเพ่ิมท่านละ 2,400 บาท) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ให้ท่านไดเ้ลอืกอสิระช้อปป้ิง หรอืซื้อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินีย์แลนด์ รวมค่าเดนิทางโดย
รถไฟ (ราคาผู้ใหญ่ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีช าระเพิม่
ท่านละ 2,400 บาท) เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึ่งเตม็ไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและ
จินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล 
ออกไปสมัผสักบัเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศ
ไปกบั SPACE MOUNTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตื่นเต้น
กับ SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้าน
หมพีหู,์ ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ใน
โลกแห่งจนิตนาการกบัการต์ูนทีท่่านชื่นชอบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั  
บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่น

หลากหลายชนิดในโตเกยีวดสินียแ์ลนด์  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NEW TAKANAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.princehotels.co.jp/shintakanawa/  

 

วนัท่ีเจด็        โตเกียว – ชมซากรุะสวนอเุอโนะ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) – ห้างอิออน   
   สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ สวนอุเอโนะ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทัง้ว ัด  
ศาลเจา้ ทะเลสาบ สวนสตัว ์และมตี้นไม้มากมาย ให้บรรยากาศร่มรื่นจงึเป็นสถานที่ที่
ชาวโตเกยีวนิยมมาพกัผ่อนกนั และเป็นจุดชมซากุระทีม่ชีื่อเสยีงในช่วงฤดใูบไมผ้ล ิจะมี
ต้นซากุระเรียงรายอยู่ทัง้สองข้างยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจ านวนมากกว่า 
1,000 ตน้ ท าใหด้งึดดูผูค้นจ านวนมากมาเยีย่มชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรอืทีเ่รยีก
กนัว่า “งานฮานามิ” (โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือน
เมษายน อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี)  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย ให้ท่านอสิระกบัย่านช้อปป้ิงของเมอืงนารติะที่ห้างสรรพสนิคา้ชื่อดงั ห้างอิออน แหล่ง

ใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่น าสมัย 



กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอางค์ ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ 
เป็นต้น และอสิระเลอืกซื้อของฝาก และสนิค้าที่มชีื่อเสยีงของญี่ปุ่ นก่อนกลบักรุงเทพฯ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ 

17.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG677 
22.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 

  



อตัราค่าบริการ   
ก าหนดการเดินทาง :      01  -  07 เมษายน   

 

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 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 65,900.- 47,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 59,500.- 43,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 52,900.- 38,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 11,900.- 11,900.- 



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 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 ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 



 
 
 


