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ก าหนดเดินทางเดือน :  15-20 / 22-27 พ.ค. 58 

WONDERFUL JAPAN 
 โตเกยีว พงิค์มอส 

6 วนั  4 คืน 

 
ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

28,888.- 

ไฮไลท์ 
 ร่ืนรมย์ชมความงามของทุ่งดอกพงิค์มอสขนาดใหญ่ ดัง่ผืนพรมยักษ์หลากสีทีม่ภีูเขาไฟฟูจเิป็นฉากหลงั 

 ล่องเรือโจรสลดัชมทศันียภาพทีง่ดงามราวภาพวาดของวนอทุยานแห่งชาติฮาโกเน่ 

 เยือนหุบเขาโอวาคุดานิ ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของบ่อน า้แร่ทีส่ามารถต้มไข่ให้เป็นสีด า 

 ช้อปป้ิงจุใจ ณ แหล่งอพัเดทเทรนด์แฟช่ันของชาวญีปุ่่ น ที่ย่านชินจูกุ 

 อสิระให้ท่านได้ท่องเทีย่วตามแหล่งท่องเที่ยวช่ือดัง โดยไม่ต้องกงัวลเร่ืองการจ ากดัเวลา 

 ผ่อนคลายกบัการอาบน า้แร่ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ 
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วนัที่แรก  ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน  

21.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาเตอร์ สายการบิน ไทเกอร์ 
แอร์ เวย์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

23.50 น. ออกเดินทาง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน ไทเกอร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ IT506 
 

วนัที่สอง สนามบินเถาหยวน – สนามบินนาริตะ – ทะเลสาบคาวากุชิโกะ – ชมทุ่งดอกพงิค์มอส – ออนเซ็น 

04.20 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวนั เพ่ือแวะต่อเคร่ือง 
07.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทเกอร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ IT200 
11.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาท่ีญี่ปุ่ นเร็ว

กว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงกับเวลาท้องถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย)  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากุชิโกะ นาํท่านชม ทุ่งดอกพงิค์มอส ซ่ึงเป็นพืชคลุมดิน ในฤดูใบไมผ้ลิจะออก

ดอกบาน กลีบดอกมีหน้าตาดูคลา้ยดอกซากุระ จึงมีช่ือ เรียกอีกอย่างว่า ชิบะซากุระ อิสระให้ท่านไดเ้ดินชม
ความงามและเก็บภาพความประทบัใจกบัตน้ชิบะซากุระท่ีมีอยูอ่ยูน่บัแสนตน้ ท่ีดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว 
ชมพู และสีบานเยน็ โดยมีภาพภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั  NEW STAR  HOTEL หรือเทียบเท่า  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 หลงัอาหารเชิญท่านผอ่นคลายกบัการ “แช่นํ้าแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” (Onsen) ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่านํ้ าแร่

ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยในเร่ืองการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ 
 

วนัที่สาม  วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – กรุงโตเกียว – ชินจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ เปล่ียนอิริยาบถดว้ยการ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ สัมผสัความงาม
ราวกบัภาพวาดของทิวทศัน์ของภูเขาไฟฟูจิท่ีสะทอ้นบนพ้ืนผิวของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) อนั
เกิดจากการก่อตวัของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ทาํให้ปิดทางออกของนํ้ าในทะเลสาบ นอกจากน้ีทะเลสาบแห่งน้ี 
ยงัเป็นตาํนานของวดัฮาโกเน่ ซ่ึงปัจจุบนัจมอยู่ภายใตท้อ้งทะเลสาบ คงเหลือให้เห็นเพียงเสาประตูวดัเท่านั้น 
เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณดาดฟ้าเรือ เพ่ือบนัทึกภาพความงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั 
จากนั้นนาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมบ่อนํ้ าแร่กาํมะถนัซ่ึงมีควนัพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา มี
อุณหภูมิสูงซ่ึงสามารถตม้ไข่ให้สุกไดแ้ละไข่ท่ีไดจ้ะมีสีเป็นสีดาํ โดยชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าหากไดท้านไข่ดาํ
หน่ึงฟองจะสามารถทาํให้อายยุืนยาวข้ึนอีกประมาณ 7 ปี  ภายในบริเวณมีร้านคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้พ้ืนเมืองท่ีข้ึน
ช่ือมากมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ  อาทิ สบู่ดาํ,แชมพูดาํ, โฟมลา้งหนา้ดาํ ซ่ึงลว้นเป็นผลิตภณัฑ์จากกาํมะถนัท่ีคน
ญ่ีปุ่ นเช่ือว่าช่วยบาํรุงผิวพรรณและเส้นผมให้มีสุขภาพดี  
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว  เมืองหลวงศูนยก์ลางความเจริญของประเทศญ่ีปุ่ น นาํท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิงช่ือดงั 

ชินจูกุ  แหล่งอพัเดทเทรนดแ์ละเป็นจุดนดัพบยอดนิยมของหนุ่มสาวชาวญ่ีปุ่ น อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้
มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, สินคา้ IT, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ทนัสมยั,  เคร่ืองสําอาง, 
สินคา้แบรนด์เนมทั้งใหม่และมือสอง หรือจะเป็นร้านขายของเล่นผูใ้หญ่ และยงัมีร้าน 100 เยน ให้ท่านได้
เลือกชมและซ้ือสินคา้ทั้งของกิน,ของใชแ้ละของฝากของท่ีระลึกต่างๆ กลบัเมืองไทยกนัอยา่งจุใจ 

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย  
น าท่านเข้าสู่ที่พกั  CANDEO CHIBA HOTEL  หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่ส่ี อิสระท่องเที่ยว หรือซ้ือทัวร์เสริมโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงย่านดังของมหานครโตเกียว (ไม่มีบริการรถบัส) 
แนะน าท่านสมัผสัประสบการณ์พิเศษ นัง่รถไฟท่องเท่ียวตามสถานท่ีเท่ียวท่ีข้ึนช่ือท่ีแนะนาํ อาทิเช่น  

  ตลาดอาเมะโยโกะ ย่านอุเอโนะ ตลาดคา้สินคา้หลากชนิด ทั้งของคาว, ของสด, ของกระจุกกระจิก, ขนม, 
เคร่ืองด่ืม, เส้ือผา้, เคร่ืองประดบัวยัรุ่น ฯลฯ ในระดบัราคาไม่สูงมาก   

 ย่านอาคฮิาบาร่า แหล่งขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและผลิตภณัฑท์างไอทีท่ีมีช่ือเสียง สินคา้ปลอดภาษีและแหล่งสินคา้
สาํหรับโอทาคุ (คนท่ีช่ืนชอบการ์ตูนหรือเกมส์) ซ่ึงจะมีสินคา้ทั้งการ์ตูน, วิดีโอเกมส์,และของสะสมต่าง ๆ    
ฮาราจูกุ แหล่งรวมวยัรุ่นท่ีทนัสมยัสุดๆ ของชาวปลาดิบ ต่ืนตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ หลากหลายสไตล์ และเทรนด์
การแต่งตวัแนวคอสเพลย ์หรือจะเลือกซ้ือทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ช าระเพิ่มท่านละ 2,500 บาท) โลก
แห่งจินตนาการสาํหรับทุกเพศทุกวยั ดว้ยทุนสร้างกว่า 600 ลา้นบาทไดเ้นรมิตเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดใน
ดินแดนต่างๆ พร้อมกบัเคร่ืองเล่นตวัใหม่ “Monster Inc. Ride & Go Seek” ต่ืนเตน้ไปกบัการเดินทางไปใน
โลกของของเจา้ปีศาจมอนสเตอร์ เร่ิมตน้กนัดว้ยความอลงัการจากจินตนาการอนัหลากหลาย กบัดินแดนผจญ
ภยั Adventure Land  สนุกสนานกบัการนัง่เรือบุกป่าท่ี “Jungle Cruise” พบกบัเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด แลว้
พกัผอ่นเปล่ียนอิริยาบถเป็นการนัง่ “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนียแ์ลนด์ เท่ียวชมโลกของตุ๊กตา 
ต่ืนตากบั “Electric พาเหรด” กบัขบวนเหล่าตวัการ์ตูนดงัมากมายอาทิ มิกก้ีเมา้ส์, มินน่ี, โดนลัคิตต้ี, เจ้าหญิงส
โนวไ์วท ์พร้อมนกัแสดง นกัเตน้ งดงามอลงัการ 

  อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาในการท่องเทีย่วอย่างเตม็ที่   
โรงแรมที่พกั  CANDEO CHIBA HOTEL  หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่ห้า  อิสระท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวช่ือดัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
อิสระท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวช่ือดัง (ไม่มีบริการรถบัส) 
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แนะน า ท่านสมัผสัประสบการณ์พิเศษ นัง่รถไฟหรือรถบสัท่องเท่ียวตามสถานท่ีเท่ียวท่ีข้ึนช่ือท่ีแนะนาํ อาทิ 
 วดันาริตะซัน ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขากลางเมืองนาริตะ เป็นวดัท่ีไดรั้บความนิยมสูง บริเวณวดัจ าหน่ายเคร่ืองราง

หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั้งสินคา้พ้ืนเมืองให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ 

MOTHER FARM ฟาร์มเพ่ือการท่องเท่ียวชั้นนําของประเทศญ่ีปุ่ นภายใตแ้นวคิด “การเข้าใกล้ดอกไม ้
ธรรมชาติ สตัว ์และเพ่ือนมนุษย”์ ภายในพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ประกอบดว้ยสวนดอกไมบ้านสะพร่ัง และเหล่าสัตว์
มากมายท่ีให้คุณสมัผสัอยา่งใกลชิ้ด เช่น ฝงูววั มา้ และอลัปากา้ พร้อมกิจกรรมและการแสดงหลากหลาย เช่น 
“กิจกรรมรีดนมววั” “โชวต์ดัขนแกะ” และ “รายการว่ิงแข่งหมูจ๋ิว” ฯลฯ นอกจากน้ี ยงัสามารถเขา้ร่วมกิจกรรม
ทดลองทาํชีส เนย เก็บผลไม ้หรือเพลิดเพลินในลานสวนสนุกไดอี้กดว้ย โทรศพัท ์: 0439-37-3211 
มิตซุยเอาท์เล็ตมาคุฮาริ  เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมและแหล่งรวมสินคา้นาํเขา้ จําหน่าย
สินค้าทั้งสําหรับคุณผูห้ญิง คุณผูช้าย และน้องหนูเด็กๆ และร้านค้าปลอดภาษี  อาทิ ร้านกระเป๋า Coach
เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชัน่ รวมถึงสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย  
ห้างอิออน มาคุฮาริ  ห้าง Aeon ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น  ศูนยร์วมสินคา้ชั้นนาํนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเทา้, 
เส้ือผา้ รวมทั้งร้าน 100 เยน สินคา้คุณภาพดีในราคาแสนถูก 

  อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาในการท่องเทีย่วอย่างเตม็ที่  
โรงแรมที่พกั  CANDEO CHIBA HOTEL  หรือเทียบเท่า  

  

วนัที่หก   สนามบินนาริตะ – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  
 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสู่ สนามบินนาริตะ ทาํการเชค็อินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
12.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทเกอร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ IT201 
15.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวนั เพ่ือแวะต่อเคร่ือง 
19.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทเกอร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ IT505 
22.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
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อตัราค่าบริการ/ท่าน  

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ พกักับ 1 ผู้ใหญ่ 
พกักับ 2 ผู้ใหญ่ 

มีเตยีง 
พกักับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตยีง 

15-20 พฤษภาคม 2558 28,888.- 28,888.- 28,888.- 28,888.- 8,000.- 

22-27 พฤษภาคม 2558 28,888.- 28,888.- 28,888.- 28,888.- 8,000.- 
**อตัราค่าบริการน้ีไม่รวมอาหารท่ีบริการบนเคร่ืองบิน** 

 
อัตรานี้รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามนัตามรายการทวัร์ อพัเดท ณ วนัท่ี 10 เมษายน 2558 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจาํนวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั ชบัป์ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าจดัทาํหนงัสือเดินทางเขา้ประเทศไตห้วนั (ในกรณีท่ียื่นแบบปกติ) 
 
อัตรานี้ไม่รวม  
 ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองสาํหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด  
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น (ยกเลิกเม่ือ 1 กรกฎาคม 2556) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถและค่าทิปไกด ์ประเทศญ่ีปุ่ นวนัละ 500 เยน x 6 วนั = 3,000 เยน/ท่าน/ทริป 
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เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจาํห้องพกั ฯลฯ 

 
การส ารองที่น่ังและช าระเงนิ 
 ยืนยันการส ารองที่น่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
 ชาํระเงินมดัจาํภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจาํถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่ น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ชาํระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ 
 หลงัจากสํารองท่ีนัง่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจ้งไว้ใน

โปรแกรม เพ่ือดาํเนินการยื่นขอวีซ่า (สาํหรับประเทศท่ีตอ้งทาํวีซ่า) 
 

การยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถทาํ Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
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ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกาํหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจ้ง ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอ่ืนๆ อาจทาํให้ไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตให้มีผูเ้ขา้พกัใน 1 ห้องมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจาํนวนจาํกดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให้ (Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ชาํระค่าห้องพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
 นํ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีนํ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตให้นาํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตํ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 


