
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

  



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  

20.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์ C สายการบินไทย เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสารและ

สมัภาระในการเดนิทาง 

23.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองโตเกียว ประเทศญีปุ่น่โดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 642 

 

วนัท่ีสอง          นาริตะ – โอชิโนะฮกัไก – ทุ่งดอกพิงคม์อส (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)  – ทะเลสาบยามา 

                         นาคะโกะ – ออนเซน็  

08.10 น. ถงึทา่อากาศยานนารติะ เมืองโตเกียว นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

 จากนัน้นําทุกท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะฮกัไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเทีย่วทีส่รา้งเป็น

หมู่บา้นเลก็ๆ จุดชมววิภูเขาไฟฟูจ ิและแหล่งรวบรวมของฝากพืน้เมอืง อาท ิผลติภณัฑแ์ปรรูป

จากชาเขยีวผลไมอ้บแหง้ และอื่นๆอกีมากมาย ภายในหมู่บา้นแห่งน้ีและยงัมบี่อน้ําแร่ธรรมชาต ิ

ใหท้า่นไดล้องดื่มกนัอกีดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ป้ิงยา่งบนหนิภูเขาไฟ เมนูขึน้ชื่อในแถบฟูจ ิใหทุ้กท่านไดล้ิม้รส เน้ือหม ูหรอื เน้ือววัทีค่ดัสรรมา

พเิศษนํามาป้ิงบนแผน่หนิภูเขาไฟพรอ้มผกัตามฤดกูาล รบัประทานพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ น้ํา

ซุปสตูรตน้ตํารบัของทางรา้น และน้ําจิม้รสเดด็ทีจ่ดัเตรยีมไวโ้ดยเฉพาะ 

บา่ย จากนัน้นําทา่นตระการตากบั ทุ่งดอกพิงคม์อส **ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ** มชีื่อเรยีกตามภาษา

ทอ้งถิน่ว่า ดอกชบิะซากุระ ซึ่งมหีลากส ีอาทเิช่น สขีาว สชีมพู เป็นต้น หลงัจากนัน้ท่านจะได้

สมัผสับรรยากาศ และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยัและเดนิชมต้นชบิะซากุระที่มนีับ

แสนตน้ ในวนัทีอ่ากาศดอีาจไดเ้หน็ภเูขาไฟฟูจเิป็นฉากหลงัอกีดว้ย จากนัน้นําทุกท่านเดนิทางสู่

ทะเลสาบยามานาคะโกะ  

  



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 

  http://fujimatsuzono.com/ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

*** ใหท้่านไดอ้ิม่หนําสําราญกบับุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตลญ์ี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยกัษ์ ซูช ิ

ขา้วป ัน้หน้าต่างๆ พรอ้มเพิม่รสชาตดิว้ยวาซาบติน้ตํารบั หรอืจะเป็นเทมปุระทีท่อดจนกรอบน่า

รบัประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากน้ียังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม, 

ขา้วราดแกงกระหรี,่ ขา้วผดัญีปุ่น่, ไขตุ๋่น และมโิซะซุป *** 

----  พกัผอ่นกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุน่แท้ๆ   ใหท้่านไดอ้าบน้ําแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า ออน

เซน็ (Onsen) เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ การอาบน้ําแรจ่ะทาํใหเ้ลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมน้ํีามี

นวลและยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหด้ขีึน้ 

 

วนัท่ีสาม          ทะเลสาบยามานาคะโกะ – คาวาโกเอะ – ถนนคาชิยะโยโกะโช – สวนดอกไม้อะชิคาง 

                         (ชมดอกวิสทีเรีย) ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ – คินุกาว่า – ออนเซน็  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

มุง่หน้าสู ่เมืองคาวาโกเอะ เมอืงเก่าทีไ่ดข้ึน้ชื่อว่าเป็นเมอืงเกยีวโตน้อย หรอื Koedo ตัง้อยูใ่น

จงัหวดัไซตามะ ห่างจากกรุงโตเกยีวเพยีง 30 นาท ีเพื่อนําท่านเดนิทางสู่ ตรอกขนมโบราณ 

Kashiya Yokocho เป็นซอยเลก็ ๆ ทีม่รีา้นคา้ขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารว่าง

ซึง่สว่นใหญ่จะมรีาคาประมาณ 50 เยน สว่นใหญ่กเ็ป็นบา้นของชาวบา้นในยา่นนัน้ทีเ่ปิดเป็นรา้น

ขนมกนัมาตัง้แต่สมยัโบราณ นกัทอ่งเทีย่วจาํนวนมากมาทีน่ี่เพือ่เพลดิเพลนิไปกบับรรยากาศของ

ชว่งเวลาสมยัโชวะ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้อะชิคางะ ชมดอกวิสทีเรีย สวนทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดแห่งหน่ึง

ของประเทศญี่ปุ่น เป็นหน่ึงในสถานทีท่ีด่ทีีสุ่ดในการชมความงดงามของดอกฟูจ ิ(fuji flowers) 

  

http://fujimatsuzono.com/


 
 
 

 
 
 
 
 

 
หรอื ดอกวสิทเีรยี (Wisteria) ทีน่ี่จะมตีน้ฟูจขินาดใหญ่ อายุกว่า 150 ปี และตน้ฟูจกิว่า 350 ต้น

และอุโมงคด์อกฟูจทิีย่าว 80 เมตร (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

  https://www.kinugawa.co.jp/plaza/ 

 คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

----  พกัผอ่นกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุน่แท้ๆ   ใหท้่านไดอ้าบน้ําแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า ออน

เซน็ (Onsen) เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ การอาบน้ําแรจ่ะทาํใหเ้ลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมน้ํีามี

นวลและยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหด้ขีึน้--- 

 

วนัท่ีส่ี               คินุกาว่า –  นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชก ุ– ศาลเจ้าฟทุาระซงั – โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจกู ุ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ไปยงัเมอืงนิกโก ้เพือ่นําทา่นสู ่ ศาลเจ้าโทโชก ุเป็นศาลเจา้ลทัธชินิโตทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็น

อนุสรณ์สถานในการราํลกึถงึโชกุนลําดบัที ่1 ของรฐับาลทหารในยุคเอโดะ นัน่กค็อืโชกุนโทคุกา

วะ อิเอยะสึ ตัง้อยู่ในเมืองนิกโก้ทางตอนเหนือของภูมิภาคคนัโตบนเกาะฮอนชู ซึ่งภายใน

ประกอบดว้ยอาคารทัง้หมด 4 หลงั นอกจากนัน้ทางดา้นซา้ยของทางเขา้ศาลเจา้ยงัมเีจดยี ์5 ชัน้ 

ซึ่งสร้างขึน้เมื่อปี 1650 โดยชัน้แรกมลีวดลายภาพแกะสลกั 12 จกัรราศตีามความเชื่อของจนี

โบราณ และถดัจากนัน้คอืศาลาไมเ้ก่าอนัมรีูปสลกัที่มชีื่อเสยีงอย่าง หลงัจากนัน้นําท่านสู่ ศาล

เจ้านิคโคฟทุาระซงั แห่งน้ีอยู่ในเขตนิกโก ้ซึ่งเป็นศาลเจา้ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก

โลกโดยยเูนสโกในฐานะ "ศาลเจา้ประจาํนิกโก"้ พรอ้มกบัศาลเจา้นิกโกโ้ทโชะกู (Nikko Toshogu 

Jinja) และวดันิกโกร้นิโนจ ิ(Niko Rinnoji Temple) ศาลเจา้นิกโกฟุ้ทาระซงัน้ีอยูข่า้งๆกบัศาลเจา้

โทโชะกู ศาลเจา้ฟุทาระซงัมปีระวตัยิาวนานกว่าศาลเจ้าโทโชะกู ว่ากนัว่าถูกสรา้งมานานกว่า 

1,200 ปี เป็นที่ๆ  ผูค้นนบัถอืศรทัธามาแต่โบราณ นอกจากน้ีศาลเจา้ฟุทาระซงัยงัเป็นทีรู่จ้กักนัใน

วงกวา้งว่าเป็นสถานทีท่ีจ่ะช่วยใหไ้ดเ้จอกบัโชคชะตาดีๆ  มผีูค้นมากมายมาขอพรทัง้เรื่องความ

รกั หน้าทีก่ารงาน หรอืเพือ่นฝงู 

  

https://www.kinugawa.co.jp/plaza/


 
 
 

 
 
 
 
 

 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโตเกียว เพื่อนําท่านเขา้สู่ ย่าน ชินจูก ุย่านชอ้ปป้ิงที่มชีื่อของ

กรุงโตเกยีว ใหท้่านได้เพลิดเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิค้านานาชนิด รา้นรอ้ยเยน แบรนด์เนม 

อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ซานรโิอชอ็ป เสือ้ผา้นําสมยั กระเป๋า รองเทา้วยัรุ่นอย่างโอนิทสกึะ ไท

เกอร!์!!  รวมไปถงึเครือ่งสาํอางยอดนิยมอยา่ง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พเิศษ! ใหท้่านไดล้ิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรเีมีย่ม  เตม็อิม่กบัเน้ือหมู เน้ือววั ทีค่ดัสรรมาอย่างด ี

ลวกพรอ้มผกัสดใหม่และเต้าหูแ้สนอร่อย ทานคู่กบัขา้วสวยรอ้นๆ เสริฟ์พรอ้มน้ําจิ้มรสเดด็ 

พเิศษ!! ซอฟดริง้แบบไมอ่ัน้ 

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

 

วนัท่ีห้า   โตเกียว –  *** อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกียว หรือซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 

                    เดินทางโดยรถไฟ (ผูใ้หญ่ชาํระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท, เดก็ชาํระเพ่ิมท่านละ 2,400 บาท)  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปป้ิง หรือซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่า

เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผูใ้หญ่จ่ายเพ่ิม 3,000 บาท ราคาเดก็ 2,400 บาท) เชญิท่านพบกบั

ความอลงัการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตํานานและจินตนาการของการผจญภยั ใช้ทุนในการ

ก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ออกไปสมัผสักบัเครือ่งเล่นในหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทาย

ความมนัสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUNTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED 

MANSION บา้นผสีงิ, ตื่นเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรอืผจญภยัในปา่กบั JUNGLE 

CRUISE, เยอืนบา้นหมพีหู,์ ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, 

เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกบัการต์ูนทีท่า่นชื่นชอบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 

บา่ย เชญิท่านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงหรอืสนุกสนานกนัอย่างต่อเน่ืองกบัเครื่องเล่นหลากหลาย

ชนิดในโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยั 

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

  

  

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


 
 
 

 
 
 
 
 

 
วนัท่ีหก โตเกียว – วดัอาซะกซุ่า – โอไดบะ – DIVER CITY – อิออน – นาริตะ – กรงุเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านชม วดัอาซะกซุ่า วดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโตเกยีว ภายในประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทอง

คาํที ่ ชาวญีปุ่น่นิยมมาสกัการะบูชา และพากนัมาเทีย่วชมความยิง่ใหญ่ของโคมไฟขนาดยกัษ์ที่

มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 

บา่ย จากนัน้ นําท่านไปยงั “Diver City Tokyo Plaza” แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม ่ภายใตค้อนเซป็ท ์

“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ทีม่รีา้นคา้ต่าง ๆ มารวมตวักนัอยู่กว่า 150 

รา้น และยงัเป็นทีต่ ัง้ของ “GUNDAM Front Tokyo” ทีซ่ึง่เป็นเสมอืนหน้าตาของ “DiverCity 

Tokyo Plaza” แหง่น้ีเลยกว็า่ได ้“GUNDAM Front Tokyo” ถูกสรา้งขึน้มาเพือ่เป็น Theme Park 

แห่งใหม่ทีจ่ะบอกผ่านความยิง่ใหญ่ของ GUNDAM ไปทัว่โลก สิง่แรกทีพ่ลาดไม่ไดก้ค็อื การ

ถ่ายรปูคู่กบัเจา้หุน่ยนต ์GUNDAM RG 1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาดเท่ากบัของ

จรงิด้วยอตัราส่วน 1:1 ซึ่งเคยสรา้งความฮอืฮามาแล้วเมื่อปี 2009 มคีวามสูงถึง 18 เมตร ตัง้

ตระหง่านอยู่ที่ลานกว้างด้านทิศใต้  ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปป้ิงของเมืองนาริตะที่

หา้งสรรพสนิคา้ ชื่อดงั ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสนิคา้หลากหลายชนิดรอใหท้่านเลอืกซือ้ 

อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่ นําสมยั กระเป๋า รองเทา้ เครื่องสําอาง ของทีร่ะลกึ เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์

อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ ใหท้า่นอสิระในการเลอืกซือ้ของฝาก และสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่น่ก่อน

กลบักรงุเทพฯ  

ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยั 

17.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 

21.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง  พฤษภาคม  11  -  16 

 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํ 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจีาํนวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางตํ่ากวา่ 10 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนั ก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัร์อาจจะ

แตกต่างกนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกวา่ปกต ิ

- เน่ืองจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญีปุ่น่สว่นใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลูกคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกัแบบ

เตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่าย แต่บางโรงแรมต้องเสยีค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมือ่ทา่นเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืไมว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

อตัราท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน 53,900.- 36,900.- 
เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ มีเตียง 48,500.- 33,500.- 
เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ ไม่มีเตียง 43,500.- 29,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 

  



 
 
 

 
 
 
 
 

 
- บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฏเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฏเิสธการเขา้ประเทศของผู้

เดนิทางไดเ้น่ืองจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง, ภยัธรรมชาต,ิ การ

ประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรอืยกเลิกเที่ยวบิน และอุบตัิเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 

- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลับ ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน และ 

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ทา่นัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

- คา่พาหนะรบั-สง่ และคา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ทา่นัน้ 

- คา่โรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ทา่นเทา่นัน้ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน

เน่ืองมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์นําเทีย่วคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้ม

ลกูคา้ 1 ทา่น 

- สมนาคุณทุกทา่นดว้ยกระเป๋า ทา่นละ 1 ใบ 

- บรกิารน้ําดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัราน้ีไม่รวม 

- คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่ส ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- คา่น้ําหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณน้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกาํหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อทา่น 

- คา่ธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีาสาํหรบัคนต่างดา้ว 

  



 
 
 

 
 
 
 
 

 
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการเลื่อนวนั

เดนิทางกลบัท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ําเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้ง

รอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนื

คา่โดยสารไดห้รอืไม ่

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลี่ยนระดบัชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะดาํเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เทา่นัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งดาํเนินการทุก

ขัน้ตอนดว้ยตวัทา่นเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดนิทางได้ และต้องการเปลี่ยนตวัผูเ้ดนิทางใน

กรณีน้ีทางบรษิัทฯจะเช็คกบัทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้

หรอืไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมคี่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิในการเปลี่ยนตัว๋ ลูกค้าจะต้องเป็น

ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไมร่บัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลูกคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงน้ี ทางลูกคา้ตอ้งชีแ้จงเหตุผล

หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัทา่นเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิไทยกําหนดใหน้ํ้าหนักกระเป๋าเดนิทางไม่เกนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถนํา

ขึน้เครื่องไดอ้ยูใ่นความดูแลของท่านน้ําหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ (25 

ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น ตอ้งตรวจสอบเรื่องน้ําหนักและ

จาํนวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที ่

- การสะสมไมล์ของสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้50 % 

สว่นสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขระหว่างสายการบนินัน้ๆกบัการ

บนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

  



 
 
 

 
 
 
 
 

 
- ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ําหนัก

กระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้ํ่าหรอืสูงกว่ามาตรฐานได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของแต่ละสายการ

บนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัทา่นเอง 

- กรณุาใสห่มายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯสง่ใหเ้พื่อประโยชน์

ของตวัท่านเอง (กรุณาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ไดร้บั

ไมลส์ะสม ทา่นสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพือ่ยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


