
 



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

เคาน์เตอร ์R สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั
ดแูลดา้นเอกสาร และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.59 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน์  
เท่ียวบินท่ี TG622 

 

วนัท่ีสอง       โอซาก้า – ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ   
07.20 น. เดนิทางถึง สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า น าทุกท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร จากนัน้เดนิทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เป็นสวนสนุกทีส่รา้งความบนัเทงิ
ให้กบัคนแถบภูมภิาคคนัไซมาหลายปีโดยการทุ่มทุนสร้างของบรษิัทสร้างภาพยนตร ์
HOLLYWOOD ชื่อดงั นัน่คอื UNIVERSAL STUDIO ซึ่งภายในได้จ าลองสตูดิโอจาก
ภาพยนตร์เรื่องดงัๆ ที่ผ่านมาของทางบรษิัทไว้มากมาย โดยเริม่จากภาพยนตร์เรื่อง
แรกทีส่รา้งชื่อเสยีงใหก้บั สตเีวน สปีลเบริก์ คอื E.T. ซึง่เป็นการนัง่จกัรยานไปพรอ้มกบั 
อีที และเดินทางข้ามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบ้านเกิด ต่อจากนัน้ไปยังสตูดิโอของ 
TERMINATOR  ภาพยนตร์คนเหล็กที่สร้างชื่อให้กบัดาราดงั อาร์โนลด์ ชวาซ์เซเน็ก
เกอรโ์ดยทีท่่านจะไดดู้ภาพยนตรท์ีไ่ม่ไดฉ้ายตามโรงหนังแต่เป็นภาคพเิศษแบบดจิติอล 
2 มติ ิและ 3 มติ ิ รวมทัง้ไดส้มัผสักบับรรยากาศเสมอืนจรงิกบัตวัละครทีอ่อกมาโชวก์นั
นอกจอเลยทีเดียว จากนั ้นไปต่อยังสตูดิโอ NEW AMAZING ADVENTURE OF 
SPIDER MAN 4K3D สไปเดอร์แมนหรอืไอ้แมงมุมผู้โด่งดงั เมื่อได้มาดูแบบการฉาย
ภาพสามมติิเทคนิคพเิศษ 4KHD×3D แล้ว ท าให้เหมอืนกบัตวัละครมาอยู่ตรงหน้าเรา
จรงิๆ ยิง่ตื่นตาตื่นใจกว่าเดมิหลายเท่า และไปต่อดว้ยเครื่องเล่นที่สร้างขึน้เพื่อทดสอบ
ความกล้า นัน่คอื HOLLYWOOD DREAM THE RIDE มกีารน าเพลงแนว HIP HOP 
คลาสสคิ หรอื J-POP มาใช้เป็น BGM ขณะเครื่องเล่นทะยานขึ้นฟ้า พร้อมทัง้พบกบั
โซนใหม่ UNIVERSAL WONDERLAND เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครวัให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูน  สุดน่ารักชื่ อดังของญี่ ปุ่ น HELLO KITTY, SNOOPY, 
SESAME STREET  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 



บ่าย ให้ท่านได้สนุกสุดเหวีย่งกนัต่อกบัตัว๋เต็มวนัไม่จ ากดัจ านวนครัง้ ซึ่งธมีพารค์ใหม่ล่าสุด 
The Wizarding World of Harry Potter ภายในธมีพารค์จ าลองสถานทีส่ าคญัมากมายที่
ปรากฏในภาพยนตรแ์ฮรี ่พอตเตอรท์ัง้โรงเรยีนคาถาพ่อมดแม่มดฮอกวอตส์, หมู่บา้นฮ
อกสม์ีด้, รา้นฮนันีดุกส ์และรา้นไมก้ายสทิธิ ์โอลลแิวนเดอร ์รวมถงึเครื่องเล่นสุดล ้าดว้ย
เทคโนโลย ี4K สนุกกบัตวัคาแรค็เตอรส์เีหลอืง “มนิเน่ียน” โดยการนัง่ซมีเูลเตอรต์ลุยไป
กบัภาพยนตร์จอโค้งขนาดใหญ่ เครื่องเล่นใหม่นี้ เป็นแบบ 3D-RIDE ที่เน้นความตลก
และสนุกสนาน ซึ่งมฉีากต่าง ๆ อยู่ภายในห้องทดลองของGRU จอมวายร้าย ซึ่งเป็น
หวัหน้าของเหล่า MINION นัน่เอง บรเิวณโซน “มนิเนี่ยนพารค์” จะตกแต่งเป็นมนิเนี่ยน
สเีหลอืงสดใสในอิรยิาบทน่ารกัสุดกวน ชวนให้น่าถ่ายภาพทุกมุม นอกจากนี้ยงัมรี้าน
ขายของที่ระลึก คาเฟ่ และร้านอาหาร มีเมนูพิเศษ อย่างเช่น แฮมเบอร์เกอร์มินเนี่ย
นและราเมง็มนิเน่ียน ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่เมืองเกียวโต 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 
 http://www.kyoto-hatoya.jp/ 
 

วนัท่ีสาม โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (เข้าชม) – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ       
มิเอะ – นาบานาโนะ ซาโตะ (Begonia Garden+Illumination) – โตโยต้า 

06.05 น. ถงึท่าอากาศยานคนัไซ เมืองโอซาก้า น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของเมอืงโอซาก้า สรา้งขึน้ใน
ปีค.ศ.1583 มกีารใช้แรงงานคนนับหมื่นคนในการสรา้งปราสาท ใช้เวลาสรา้งเพยีง 3 ปี
เท่านัน้ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่าน
สมัผสัและเก็บภาพความสวยงามกบัโทรอิ ิ(ซุ้มประตูสสีม้) นับหมื่น ที่เรยีงรายกนัเป็น
แถวยาวประมาณ 4 กโิลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มคีวามงดงาม ที่นี่ยงัเป็นศาลเจ้าที่มผีู้คน
จ านวนมากมาสกัการะขอพร มคีวามเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คอืผู้ส่ง
สารให้กบัเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยงัถูกน ามาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตรช์ื่อดงั
เรื่อง เดอะ เมมมวัร ์ออฟ เกอชิา  (Memoirs of a Geisha) 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ นาบานา โนะซาโตะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งมีดอกไม้

สวยๆ มากมายพร้อมหลากหลายกว่า 40 ชนิด รวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส 
(ดอกดาวกระจาย) ที่เบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถรื่นรมย์กับความงามของ
ดอกไมไ้ด้อย่างเพลดิเพลนิไม่ว่าจะมาเยอืนในฤดูกาลใดกต็าม และในช่วงฤดูหนาวที่นี่
จะมกีารจดังานประดบัไฟที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น ซึ่งรวมถงึการประดบัไฟในอุโมงค์ยาว 

http://www.kyoto-hatoya.jp/


200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวนยงัมรีา้นอาหารไว้คอยตอ้นรบั
นกัท่องเทีย่วอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั TOYOTA CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.t-castle.co.jp  

 

วนัท่ีส่ี โตโยต้า – ทะเลสาบฮามานะ –  สวนสตรอเบอร์รี่  ( ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ ) – พิพิธภณัฑ์ภเูขาไฟฟูจิ เวิรล์เฮอรริ์เทจเซ็นเตอร ์– โกเท็มบะ 
พรีเมี่ยม เอ้าทเ์ลต็ – ทะเลสาบคาวากชิุโกะ – ออนเซน็  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ เพื่อไปยงั สวนสตรอเบอรร์ี่ เพลดิเพลนิกบัการ

เกบ็และลิม้รสสตรอเบอรร์ีจ่ากตน้สดๆไดต้ามอธัยาศยัแบบไม่อัน้   
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านไปสมัผสัประสบการณ์แปลกใหม่ที่ พิพิธภณัฑ์ภเูขาไฟฟูจิ เวิร์ลเฮอรริ์เทจ

เซ็นเตอร์ ซึ่งภูเขาไฟฟูจเิป็นภูเขาทีสู่งที่สุดในญี่ปุ่ นและยงัได้รบัการขึน้เป็นมรดกโลก
ในปี2013 จากนัน้อิสระช้อปป้ิงที่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าต์เล็ต เป็นแหล่งชอปป้ิง 
เสื้อผ้า กระเป๋า สนิค้าแบรนด์เนมยอดนิยม มสีนิค้าลดราคาทัง้ปี รายชื่อร้านค้ายอด
นิ ยม ใน  Gotemba Premium Outlets (บ างส่ ว น ) 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 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคา
วากจิุโกะ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJI KAWAGUCHIKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

 
 



วนัท่ีห้า คาวากจิุโกะ  – เจดียช์ูเรโตะ – โตเกียว – ย่านชินจกู ุ
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เจดียช์ูเรโตะ เป็นเจดยีห์้าชัน้บนเนินเขาที่สามารถมองเหน็เมอืงฟูจิ
โยชดิะ และภูเขาไฟฟูจใินระยะไกลได้อย่างชดัเจนและงดงาม ซึ่งเจดยี์นี้ตัง้อยู่บนศาล
เจา้อาราคุระเซนเกน สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพปีค.ศ. 1963 โดยตวัอาคารหลกัของ
ศาลเจา้ตอ้งขึน้บนัไดไปเกอืบ 400 ขัน้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโตเกียว เพื่อเขา้สู่ ย่านชินจูก ุเป็นย่านชอ้ปป้ิงที่มชีื่อเสยีงของ

กรุงโตเกียว ซึ่งท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสนิค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน , 
สินค้าแบรนด์เนม, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ซานริโอช็อป, เสื้อผ้าน าสมัย กระเป๋า, 
รองเท้าวยัรุ่นอย่างโอนิทสกึะ ไทเกอร์ และเครื่องส าอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO, 
KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรเีมี่ยม เต็มอิ่มกบัเนื้อหมู เนื้อววัที่คดัสรรมา
อย่างด ีลวกพรอ้มผกัสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กบัขา้วสวยร้อนๆ เสริฟ์พร้อม
น ้าจิม้รสเดด็ และซอฟดริง้แบบไม่อัน้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเท่า 
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/ 
*** หมายเหตุ : ส าหรบัลูกค้าท่ีต้องการพกัห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) 
จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 2,500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจ านวนจ ากดั*** 

 
 
 
 
 

วนัท่ีหก โตเกียว – *** อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซ้ือทัวร์เสริม 
โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 
บาท, เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปีช าระเพ่ิมท่านละ  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 ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถม

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


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  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเท่า 
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/ 
*** หมายเหตุ : ส าหรบัลูกค้าท่ีต้องการพกัห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) 
จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 2,500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจ านวนจ ากดั*** 
 

วนัท่ีเจด็ โตเกียว – สวนอเูอโนะ (ชมซากรุะ) ** ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ** –  
   ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนอุเอโนะ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว ภายในมทีัง้
วดั ศาลเจา้ ทะเลสาบ สวนสตัว ์และต้นไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศร่มรื่นจงึเป็นสถานทีท่ี่
ชาวโตเกยีวนิยมมาพกัผ่อนกนั และในฤดใูบไมผ้ลขิองทุกๆ ปีสวนอุเอโนะจะไดร้บัความ
นิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมตี้นซากุระเรยีงรายอยู่ทัง้สองขา้งยาวไป
ตามทางเดนิภายในสวน มจี านวนมากกว่า 1,000 ต้น ท าให้ดงึดูดผู้คนจ านวนมากมา
เยีย่มชมในเทศกาลชมดอกซากุระหรอืทีเ่รยีกกนัว่า “งานฮานา” 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัย่านช้อปป้ิงห้างสรรพสนิค้าชื่อดงัอย่าง ห้างอิออน เป็น

แหล่งรวบรวมสนิค้าหลากหลายชนิดขนาดใหญ่ให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่ 
น าสมยั กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอางค ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกส ์เป็นต้น  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ 

17.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TG677 
21.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
 
 
 

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


อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง :      23  –  29  มีนาคม   

**หมายเหตุ : ราคาทวัรน้ี์ไม่มีราคาเดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี** 
 

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 62,900.- 47,900.- 
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 ้เป็นต้น 

- 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% ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิ

นัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 



 

 


