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ก าหนดเดนิทาง :  วันที่ มกราคม – กมุภาพนัธ์  2559 

WONDERFUL JAPAN 

ทาคายาม่า – คานาซาว่า – นาโกย่า 
5 วนั  4 คนื 

 
 

บาท/ท่าน 

33,900.- 

ไฮไลท์ 
 เยอืนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ในบรรยากาศฤดูหนาวทีถู่กปกคลมุไปด้วยสีขาวของหิมะ 

 ย้อนอดีตสู่สมยัเอโดะ บนถนนสายเก่าซันมาชิซูจิ เมอืงทาคายาม่า 

 ชมสวนเคนโระคุเอน็ สวนทีม่คีวามสวยงามตดิอนัดับ 1 ใน 3 ของประเทศญีปุ่่ น 

 สัมผสัความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของผาหินลาวาและววิทะเลทีง่ดงาม ณ จุดชมววิผาโทจินโบะ 

 ชมภาพวาดทีม่อีายุยาวนานกว่า 100 ปี จากศิลปินทีม่ช่ืีอเสียงของญี่ปุ่ นถึง 144 ท่าน  ณ วดัเอเฮจิ  

 ชมรถไฟชินคนัเซ็น และรถไฟแมก็เลฟรุ่นล่าสุด ณ พพิธิภัณฑ์การรถไฟญี่ปุ่ น 

 เข้าชมความอลงัการของปราสาทนาโกย่า  

 พกัโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว ถึง 4 คนืเต็ม พร้อมผ่อนคลายกบัการแช่ออนเซ็น 1 คนื 

 บินกลางวนัสบายๆ กบัสายการบินไทย โดยให้ท่านได้พกั 1 คนื ก่อนเทีย่ว 
 

พเิศษ 
ปกติ 43,900.- 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินเซ็นแทร์ นาโกย่า – เมอืงโอคาซาก ิ

08.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 อาคาร ผู้โดยสารขาออก ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
แอร์ เวย์ (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

10.45 น. ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดย สายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 646 
18.10 น. เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ นาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงกับเวลาท้องถ่ิน 
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านเดินทางสู่ โอคาซาก ิซ่ึงในสมยัสงครามเซงโกคุเป็นเมืองของตระกลู
โทคุคาวะ ซ่ึงต่อมากไ็ดค้รองญ่ีปุ่นในสมยัเอโดะและเป็นหวัเมืองใหญ่ท่ีมีอีกหลายปราสาทอยู่ใตบ้งัคบับญัชา 
เรียกไดว้า่เป็นเมืองรอยต่อระหวา่งเกียวโตกบัเอโดะนัน่เอง  
น าท่านเข้าสู่ที่พกั  OKAZAKI NEW GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า  

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
 

วนัที่สอง โอคาซาก ิ– กโุจฮาจมิงั – เมอืงทาคายาม่า – จวนผู้ว่าแห่งเมอืงทาคายาม่า – ถนนซันมาชิ ซูจ ิ–  
                             หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – คานาซาว่า 

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงกโุจฮาจมิงั สมัผสัเสน่ห์แห่งเมืองเลก็ๆ ท่ามกลางขนุเขาท่ียงัคงรักษาเอกลกัษณ์และ
วฒันธรรมอนังดงามไดอ้ยา่งดีเยี่ยม และเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองความงามพิสุทธ์ิของสายน ้าใส  อิสระใหท่้าน
ไดเ้ดินเล่นชมเมือง และสัมผสัวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่นแบบสังคมทอ้งถ่ินท่ีอยู่กนัแบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยั สงบสุข 
ซ่ึงเป็นสังคมท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั  จากนั้นน าท่านสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองเลก็ๆท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินออายของ
ประวติัศาสตร์และอารยธรรมโบราณท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ รอให้ท่านไดม้าสัมผสั...น าท่านชม จวนผู้ ว่าแห่ง
เมืองทาคายาม่า หรือเรียกอีกอย่างว่า ทาคายาม่าจินยะ ซ่ึงเคยเป็นทั้งท่ีท างานและท่ีอยู่อาศยัของผูว้่าราชการ
จงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกลูโตกุกาวา่ ในสมยัเอโดะ หรือกวา่ 300 ปี
ท่ีแลว้ ภายในกวา้งขวางและแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ มีการจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชส้มยัเก่า อาทิ เอกสารเก่า อาวธุ 
ชุดของขา้ราชการสมยัโบราณ ฯลฯ จากนั้นสู่ ถนนซันมาชิ ซูจิ ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือนและร้านคา้ ท่ียงัคง
อนุรักษรู์ปแบบของบา้นในสมยัเอโดะเอาไว ้ อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองท่ีเป็นงานท ามือ
และเกบ็เก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจกนัตามอธัยาศยั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท่ีไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรโลกจากองค์การยเูนสโกใ้นปี 1995 โดย

ลกัษณะบา้นเรือนของท่ีน่ีถกูสร้างเป็นแบบสไตลก์สัโซ-สึคุริ ซ่ึงเป็นสไตลญ่ี์ปุ่นแบบดั้งเดิม บา้นแต่ละหลงัจะ
มุงดว้ยฟางขา้ว สร้างข้ึนโดยชาวบา้นท่ีร่วมมือกนัในชุมชน และโครงสร้างของบา้นจะสร้างโดยไม่ใชต้ะปู
แมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกทบัหลงัคาอย่างหนกัไดใ้นช่วงฤดูหนาวเป็น
อยา่งดี  เชิญท่านสมัผสับรรยากาศแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมอยา่งใกลชิ้ดพร้อมเกบ็ภาพเป็นท่ีระลึกหรือจะเลือกเดินซ้ือ
สินคา้ท่ีเป็นของฝากกนัตามอธัยาศยั  สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่  เมอืงคานาซาว่า  เพ่ือเขา้สู่ท่ีพกั 
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ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  KANAZAWA APA HOTEL หรือเทียบเท่า   

 

วนัที่สาม คานาซาว่า – สวนเคนโระคุเอน็ – หน้าผาโทจนิโบะ – วดัเอเฮจ ิ– เมอืงนากาฮาม่า – ออนเซ็น 

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen) สวนสวยสไตลญ่ี์ปุ่น ท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีถึง 11.4 เฮกเตอร์ มีสระน ้า

ขนาดใหญ่และเนินเขาท่ีสร้างข้ึน รวมทั้งบา้นเรือนหลายหลงัซ่ึงอยู่ในสวนซ่ึงท่านสามารถเดินเยี่ยมชมได้
ทั้งหมด นอกจากน้ีท่านยงัจะไดเ้พลิดเพลินไปกยัตน้ไมแ้ละดอกไมภ้ายในสวน อาทิ ดอกตน้พลมัและซากรุะ
ในฤดุใบไมผ้ลิ  ดอกอาซาเลียและไอริซในช่วงตน้ฤดูร้อน  รวมทั้งใบไมสี้แดงและเหลืองในฤดูใบไมร่้วง ส่วน
ในฤดูหนาวกจ็ะมองเห็นวิวทิวทศันท่ี์สวยงามของตน้ไมท่ี้ถกูปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาวโพลน จากสดัส่วนและ
ความงดงามท าใหส้วนแห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหน่ึงในสวนของขนุนางศกัดินาท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่น  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านสู่ หน้าผาโทจินโบ หน้าผาหินท่ีถูกน ้ าทะเลและคล่ืนกดัเซาะจนมีรูปร่างต่างๆ บนความยาวกว่า 1 

กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม นอกจากยงัเป็นผาหินแอนดีไซต ์ท่ีมีส่วนผสมของแร่ไพรอกซีน ซ่ึงมีเพียง
ท่ีน่ีท่ีเดียวเท่านั้นในญ่ีปุ่น และถือเป็นสถานท่ีส าคญัทางธรณีวิทยาท่ีไดรั้บการจดทะเบียนให้เป็น “อนุสรณ์
สถานทางธรรมชาติแห่งชาติ”  จากนั้นน าท่านสู่  วัดอิเฮจิ วดัเก่าแก่ในนิกายเซน ท่ีมีช่ือเสียงยาวนานในเร่ือง
ของการฝึกสมาธิแบบเซน สถานท่ีส าคญัของวดัน้ีคือ ห้องโถงขนาดใหญ่ ซ่ึงเม่ือ 100 ปีก่อน ทางวดัไดใ้ห้
ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่นกว่า 144 ท่าน มาวาดภาพทิวทศัน์ลงบนเพดานในหอ้งโถงน้ีรวมทั้งส้ิน 230 ภาพ 
ซ่ึงเป็นภาพท่ีสวยงามและมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์เป็นอย่างมาก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนากาฮาม่า 
เพ่ือเขา้สู่ท่ีพกั 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  NAGAHAMA RORAL HOTEL หรือเทียบเท่า   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารเชิญท่านพกัผอ่นกบัการ “แช่น ้าแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” (Onsen) ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้าแร่
ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ืองการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 

 

วนัที่ส่ี  นากาฮาม่า – พพิธิภัณฑ์การรถไฟญ่ีปุ่น – ปราสาทนาโกย่า (ชมด้านใน) – ช้อปป้ิงซาคาเอะ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางจากเมืองนากาฮาม่าสู่ พพิธิภัณฑ์การรถไฟญ่ีปุ่น (SCMaglev And Railway Park) เป็นพิพิธภณัฑ์
รถไฟของบริษัท Central Japan Railways (JR Central)  เ ปิดให้ เข้าชมในปี 2011 ให้ความรู้ เ ก่ียวกับ
ความกา้วหนา้ของรถไฟความเร็วสูงในญ่ีปุ่น และจดัแสดงรถไฟต่างๆ  อาทิ รถไฟหวัจกัรไอน ้า รถไฟชินคนั
เซ็นหรือรถไฟหัวกระสุนท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นสถิติโลก และรถไฟแม่เหล็กหรือแม็กเลฟรุ่นล่าสุด รวมทั้งคอล
เลกชัน่รถไฟ 39 ขบวนท่ีปลดออกจากการใชง้านและจดัแสดงไวใ้นพิพิธภณัฑ ์เป็นตน้   จากนั้นน าท่านเขา้ชม 
ปราสาทนาโกย่า (ชมด้านใน) ปราสาทท่ีมีความสวยงามอนัดบัตน้ๆของญ่ีปุ่น ซ่ึงถูกสร้างข้ึนตามค าสัง่ของโช
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กุนโทกุงาวะ อิเอะยะสุ เพ่ือเป็นฐานอ านาจความมัน่คงและป้องกนัการโจมตีจากทางเมืองโอซากา้ ปัจจุบนั
เป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดง ขา้วของเคร่ืองใชยุ้ทโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรในสมยัโบราณ ภายนอกมีสวนสวย
ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณรอบๆตวัปราสาท อิสระให้ท่านไดห้ามุมสวยๆ เก็บภาพความประทบัใจกันตามอธัยาศัย  
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ย่านซาคาเอะ (SAKAE) ย่านการคา้ท่ีมีความส าคญัท่ีสุดของเมืองนาโกย่า เป็นสถาน
ท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัและร้านคา้ต่างๆมากมาย ตั้งเรียงรายเตม็สองฟากฝ่ังถนน อาทิ หา้งมทัสึซากะ, 
ศูนยพ์ลาซ่า MEDIA PARK ท่ีรวมสินคา้แบรนดด์งักวา่ 300 ร้าน, เมืองใตดิ้น CENTRAL PARK ท่ีเพียบพร้อม
ไปดว้ยร้านคา้สินคา้แฟชัน่ ของใชน่้ารักๆและร้านซาลอน ฯลฯ เป็นตน้  

  **อิสระอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย **ให้ท่านเลือกทานอาหารท่ีข้ึนช่ือของเมืองนาโกย่าได้
ตามใจชอบ ซ่ึงมีอาหารหลากหลายให้เลือกรับประทาน อาทิ ปีกไก่ทอดเทบะซากิ, ไก่นาโกย่าโคชิง, สปา
เก็ตต้ีราดหนา้, มิโซะนิโคมิอุดง้, ก๋วยเต๋ียวคิชิเมง็, มิโซะโอเดง้, ขา้วหนา้ปลาไหลฮิตสึมาบุชิ, อุดง้แกงกะหร่ี, 
หมทูอดมิโซะคตัสึ, ราเมง็ไตห้วนั, ขา้วป้ันไสเ้ทม็ปุระ, สปาเกต็ต้ีนาโปลีกระทะร้อน ฯลฯ เป็นตน้ 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  THE WESTIN NAGOYA CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่า   

  

วนัที่ห้า  สนามบินเซ็นแทร์ นาโกย่า – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเซ็นแทร์ เพ่ือท าการเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

11.00 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินเซ็นแทร์ นาโกย่า โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG 645 
15.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
 

 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการดินทาง พกั 
ห้องละ 2 - 3 ท่าน 

พกัเดีย่ว 
ช าระเพิม่ท่านละ 

24-28 มกราคม 2559 33,900.- 9,000.- 

5-9 กมุภาพนัธ์ 2559 33,900.- 9,000.- 
 
อตัรานีร้วม   

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ อพัเดท ณ วนัท่ี 15 ตุลาคม 2558 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 

http://www.wonderfulpackage.com/
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 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน Standard Twin) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง วงเงินคุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม  

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (ยกเลิกเม่ือ 1 กรกฎาคม 2556) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถและค่าทิปไกด ์มาตรฐาน  ญ่ีปุ่นวนัละ 500 เยน x 5 วนั = 2,500 เยน/ท่าน/ทริป 

 
เงือ่นไขการเดนิทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน
เดินทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยนัการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 27,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 12,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 7,000 บาท 
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 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 หลงัจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย
การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 

 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณี
ผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมและอาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  

 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม
เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง
ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
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กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 

 น ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ
ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้

 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาด กวา้ง x ยาว x สูง ไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 น้ิว 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 


