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วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า 
21.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 

 เคาน์เตอร์ D (ดี) สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและ
สมัภาระในการเดนิทาง 

 

วันท่ีสอง สนามบินนาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – เมืองมิเอะ – ออนเซ็น 
 
 
 
 
 
 
 
00.05 น. น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่ นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 644 

07.00 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว จากนัน้น าท่านเดิน เข้าชม ปราสาทนาโกย่า สร้างขึน้ในยุคเร่ิมต้นสมยัเอโดะ อาคาร
ปราสาทส่วนใหญ่ถกูท าลายในการโจมตีทางอากาศในปี 1945 ตอ่มาได้รับการฟืน้ฟูสร้างด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็กในปี 1959 จนมาถึงปัจจุบัน ภายในมีพิพิธภัณฑ์ท่ีทันสมัย จัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับ
ประวตัศิาสตร์ของปราสาท สวนหยอ่มรอบปราสาทแบง่เป็น 2 ชัน้ คือคเูมือง และก าแพงปอ้มปราการ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น าท่านไปยงั ศาลเจ้าอัตสึตะ เป็นศาลเจ้าท่ีได้รับความเคารพอย่างมากของชาวเมืองนาโกย่า 

และท่ีแห่งนีเ้ป็นท่ีเก็บรักษา "ดาบแห่งคซุานางิ" อนัเป็นสิ่งส าคญั 1 ในเคร่ืองราชกกธุภณัฑ์ 3 ชิน้ ท่ีแสดง
ถึงอ านาจแหง่องค์จกัรพรรดญ่ีิปุ่ นมาตัง้แตโ่บราณกาล จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั เมืองมิเอะ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  MISUGI RESORT HOTEL, MIE หรือระดับเดียวกัน 
http://www.misugi.com  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม --- ให้ท่านได้อิ่มหน าส าราญกับบุฟเฟต์อาหาร
นานาชนิดสไตล์ญ่ีปุ่น ไม่ว่าจะเป็น ขาปูยักษ์ ซูชิ ซาชิมิ ข้าวป้ัน หน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติ
ด้วยวาซาบิต้นต ารับหรือจะเป็น เทมปุระ ที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่ เสริฟ์ผักเคร่ือง 
นอกจากนีย้ังมี ไข่ตุ๋น ขนมหวาน และมิโซะซุป 
---พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญ่ีปุ่ นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน า้แร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น 
(Onsen) โดยมีให้เลือกทัง้ในร่มและกลางแจ้ง การอาบน า้แร่จะท าให้เลือดลมดี  ผิวพรรณสดใสมีน า้มี
นวลและยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึน้ --- 
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วันท่ีสาม เมืองมิเอะ – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – 
 วัดคินคะคุจิ – เมืองโอซาก้า 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศญ่ีปุ่ น น าท่านชม วัดโทไดจิ ซึ่งเป็นวัด
ส าคญัของเมือง ภายในประดิษฐาน หลวงพ่อโตไดบุทสึ ท่ีท าจากทองสมัฤทธ์ิ มีความสูงถึง 15 เมตร 
เพลิดเพลินกบัการให้อาหารฝงูกวางนบัร้อยตวัซึง่คนญ่ีปุ่ นเช่ือวา่ กวางเหลา่นีเ้ป็นบริวารของเทพเจ้า 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั เมืองเกียวโต เพ่ือน าท่านไปยงั ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 

711 ให้ท่านสมัผสั และเก็บภาพความสวยงามกบั โทริอิ (ซุ้มประตสีูส้ม) นบัหม่ืนท่ีเรียงรายกนัเป็นแถว
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ท่ีมีความงดงาม และท่ีน่ียงัเป็นศาลเจ้าท่ีมีผู้คนจ านวนมากมา
สกัการะขอพร เน่ืองจากเช่ือวา่รูปปัน้สนุขัจิง้จอกท่ีศาลเจ้าแห่งนี ้เป็นผู้ส่งสารให้กบัเทพเจ้าแห่งการเก็บ
เก่ียว และยงัถกูน ามาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตร์ช่ือดงัเร่ืองเดอะ เมมมวัร่ี ออฟ เกอิชา จากนัน้น าท่าน
ชม วัดคิโยมิสึ หรือ วดัน า้ใส ตัง้อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่าเชิญท่านด่ืมน า้ศกัดิ์สิทธ์ิ 3 สายท่ีไหลมา
จากเทือกเขา ซึ่งน า้แต่ละสายมีความหมายแตกต่างกัน หลังจากนัน้น าเดินทางสู่  วัดคินคะคุจิ หรือ
ปราสาททอง ซึ่งในปี 1994 ได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของญ่ีปุ่ น ชมความงดงามของ
ตวัปราสาท 3 ชัน้สีทองท่ีตัง้ตระหง่านอยู่ในสระน า้ท่ีมีการจดัสวนแบบลทัธิเซน เพ่ือให้คนท่ีเข้าไปชมได้
เห็นคติธรรมทางพทุธศาสนาอีกด้วย ในอดีตท่ีน่ีคือบ้านพกัตากอากาศของโชกนุ “อาชิคางะ โยชิมิทสึ” ผู้
หลงใหลในความสงบ จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั เมืองโอซาก้า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก GRANVIA OSAKA HOTEL, OSAKA หรือระดับเดียวกัน 
http://www.hotelgranviaosaka.jp/ 
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วันท่ีส่ี เมืองโอซาก้า – **อิสระท่องเท่ียวตามอัธยาศัยหรือซือ้ทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดโิอ เจแปน**  
                (ไม่มีรถบัสให้บริการ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 **ให้ท่านได้อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยใจกลางเมืองโอซาก้า (NO BUS SERVICE)** 

**หรือเลือกซือ้ทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (เดินทางโดยรถไฟ) จ่ายเพิ่ม ผู้ใหญ่    
ท่านละ 2,800 บาท / เดก็ท่านละ 2,400 บาท (ราคานีร้วมค่ารถไฟ)** 
หากท่านเลือกซือ้ทัวร์เสริม น าท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (มีมัคคุเทศก์ไปส่ง
และนัดเวลารับกลับ) ท่ีทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพืน้ท่ีกว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาด
ใหญ่ท่ีสดุในโลก น าท่านต่ืนตากบั “โรงถ่ายภาพยนตร์ ท่ีแบง่ ออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู๊ด ชมฉากจ าลอง
ของนิวยอร์ก , ฉากจ าลองเมืองซาน ฟรานซิสโก ชมภาพยนตร์สามมิติเร่ือง “เทอร์มิเนเตอร์ 2” หรือ“คน
เหล็ก 2” ท่ีใช้งบประมาณการก่อสร้างกวา่ 400 ล้านบาท ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศการตอ่สู้และการไล่
ล่าท่ีเร้าใจแล้วสนุกสนานกับการขับรถผาดโผนเหมือนจริงในการเล่น Simulator” ของฉากภาพยนตร์
เร่ือง Back To The Future สนกุสนานไปกบัฮีโร่ขวญัใจชาวนิวยอร์ก ไอ้แมงมมุ SPIDER MAN ท่ีจ าลอง
ฉากไล่ล่าได้อย่าง อลังการ และล่าสุด เปิดตัวใหม่ กับโซน  The Wizarding World of Harry Potter 
ท่ีมาเอาใจเหล่าสาวกของ แฮร์ร่ี  พอตเตอร์ จะเปิดให้บรรดาสาวกได้เข้าไปสัมผัสกลิ่นอายและ
บรรยากาศของโลก   เวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ โดยเนรมิตให้เป็นปราสาทฮอกวอตส์ 
หมู่บ้านฮอกมีด ร้านขายของแปลกประหลาดของพ่อมด และเคร่ืองเล่นอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีจะสร้าง
ความต่ืนเต้นเร้าใจ ให้ชาวเอเชียได้สัมผัสกับโลกแห่งเวทมนตร์ได้อย่างใกล้ชิด และสมจริงมากยิ่งขึน้ 
หลังจากท่ีประสบความส าเร็จมาแล้วใน Universal Resort ท่ีออร์แลนโด้ สหรัฐฯ ซึ่งโซน “The 
Wizarding World of Harry Potter” ท่ียนูิเวอร์แซล สตดูิโอ เจแปน แห่งนีถื้อเป็นแห่งแรกของเอเชีย และ
ใช้งบประมาณในการลงทนุทัง้สิน้ถึง 45,000 ล้านเยน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย **ให้ท่านได้อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยใจกลางเมืองโอซาก้า** (NO BUS SERVICE) 

ส าหรับท่านท่ีไม่ซือ้ทัวร์เสริม ในเมืองโอซาก้านัน้มีสถานท่ีทอ่งเท่ียวมากมายรอให้ท่านได้สมัผสั ไม่ว่า
จะเป็น พิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ไคยูคัง ท่ีเป็น 1 ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก นอกจากนีย้ังมี
สถานท่ีอย่าง ตึกอูเมดะสกาย โดยท่านสามารถชมวิวเมืองโอซาก้าแบบ Panorama ท่ีชัน้ 39 ของตกึนี ้
และการเดินทางไปยงัสะดวกสบายเพียงแคท่่านลงท่ีสถานี Umeda Station นอกจากนีบ้ริเวณสถานียงั
เป็นแหลง่ช้อปปิง้ให้ทา่นได้ช้อปปิง้กนัอยา่งเพลิดเพลินอีกด้วย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก GRANVIA OSAKA HOTEL, OSAKA หรือระดับเดียวกัน 
http://www.hotelgranviaosaka.jp/ 
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วันท่ีห้า เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – ริงค์กุ เอาท์เล็ต 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่าน เข้าชม ปราสาทโอซาก้า ปราสาทท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของภูมิภาคคนัไซ สร้างขึน้ในปี 1583  บน
บริเวณท่ีท่ีเคยเป็นท่ีตัง้ของ "วดัอิชิยาม่าฮน กนัจิ " ในปี 1931 ภายในปราสาทมีการจดัแสดงประวตัิของ
ปราสาท รวมทัง้ชีวประวตัขิอง โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ อีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั ย่านชินไซบาชิ ซึ่งย่านช้อปป้ิงแห่งนี้เปรยีบได้กบั ย่านชนิจูกุ ของ

กรุงโตเกียวเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่มอีย่างมากมาย สนิค้านานาชนิด ตลอดจนภตัตาคาร 
รา้นอาหารที่เรยีงรายเพยีบพรอ้ม โดยให้เวลาท่านอสิระกบัการเดนิ ชมิ ช้อปอย่างเต็มที่ จากนัน้น า
ทา่นช้อปปิง้กนัท่ี ริงค์กุ เอาท์เล็ต ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าท่ีใหญ่โต ใกล้  สนามบินคนัไซ เพียง 15 นาที 
ภายในห้างฯแห่งนี ้ได้รวมเอาร้านค้า ร้านเสือ้ผ้า ร้านรองเท้า ร้านอาหารอีกมากมายรวมไปถึง ซุปเปอร์
มาร์เก็ต ขนาดใหญ่ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย 
ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินคันไซ 
 

วันท่ีหก สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ 

00.30 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 673 
04.20 น. เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

***************************************************************** 
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อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 
ผู้ใหญ่ 46,900.- 32,900.- 
เดก็มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (เตียงปกติ) 42,900.- 32,900.- 
เดก็มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตียงเสริม) 42,500.- 32,000.- 
เดก็ไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 37,500.- 27,000.- 
พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 7,900.- 
 

หมายเหตุ 

1. การเดนิทางแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ ใหญ่เดนิทางไมน้่อยกว่า 25 ท่าน กรณีไมค่รบตามจ านวนดงักล่าวบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. **ราคานีอ้าจจะมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากค่าความผกผันของน า้มันเชือ้เพลิงท่ีอาจเกิดขึน้ได้
หลังจากการออกราคานี*้* (จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว) 
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เงื่อนไขการจองทัวร์ 
อัตรานีร้วม  

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั (ท่านต้องเดนิทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเทา่นัน้) โดยสายการบนิไทย 

2. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน า้มนัตามรายการทวัร์  

3. คา่รถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  

4. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 

5. โรงแรมท่ีพกัตามระบ ุหรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2-3 ทา่น) พร้อมอาหารเช้า  

6. คา่ Coach Tax และคา่ภาษีผา่นเข้าเมืองตา่งๆ 

7. คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ ให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 

8. คา่บริการน าทวัร์โดยมคัคเุทศก์ผู้ มีประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้สนกุสนานและคอยดแูลอ านวยความสะดวก  

ตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกันอบุตัิเหตใุนการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บจาก
อบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 500,000 บาท ของ บริษัทประกนัคุ้มภยั จ ากดั (มหาชน) (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

10. คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน ใบละ 30 กก. สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่นเองไม่
เกิน 7 กก. 

 
อัตรานีไ้ม่รวม  
1.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

2.  คา่ด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

3.   คา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่า ค่าวีซ่า (เน่ืองจากทางสถานทตูได้ประกาศยกเลิกการขอวีซ่าส าหรับนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยตัง้แต ่1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป 

4.  คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 

5.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 
เงื่อนไขการช าระเงิน  
1. กรุณาจองทวัร์ลว่งหน้าอย่างน้อย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมดัจ า 10,000 บาท 

2. สว่นท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 14 วนั 
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ข้อตกลงและเงื่อนไขในการจองทวัร์ 

 กรุณาจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 45 วนั พร้อมช าระมดัจ าทวัร์ทา่นละ 10,000 บาทเพื่อเป็นการยืนยนัที่นัง่ 
บัญชีบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาย่อยเซน็ทรัลพระรามที่ 3 
ชื่อบัญชี น.ส.นพมณี อัศวศิรโยธิน เลขที่บัญชี 748-2-29038-2 
พร้อมแฟกซ์ส าเนาใบน าฝากมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-361-7587 

 สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 14 วนั มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้สละสทิธ์ิในการเดินทาง 

 เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้
ระบไุว้แล้วทัง้หมด  

 ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่ประเทศไทย และใน

ต่างประเทศได้ท าการปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้า

ประเทศท่ีระบุในรายการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

คืนคา่บริการไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศเพื่อที่จะ
เดินทางไปกบัคณะท่องเที่ยวนี ้กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้หากมีการเปลีย่นแปลงการเดินทาง 

 บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการใน
ทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับ
บริษัทตวัแทนในต่างประเทศท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการ
นัน้ท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี  

 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
ส าคญั 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก
สายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้
ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การ
สญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้า
จากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อัน
เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะ
จัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้  โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อัน
เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะ
จัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 หนงัสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย
จากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาท
ของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 
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การยกเลิก 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั 

 

 คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั 

 

 หกัเงินมดัจ า 50%/ท่าน 

 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 

 

 หกัเงินมดัจ า 100%/ท่าน 

 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วนั 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วนั 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 

 

 หกัเงินคา่ทวัร์ 50%/ท่าน 

 

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วนัเดินทาง 

กรณีตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หรือตัว๋แบบ NON-REFUND 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วนัเดินทาง 

 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วนัเดินทาง 

 หกัเงินคา่ทวัร์ 75%/ท่าน 

 หกัเงินคา่ทวัร์ 90%/ท่าน 

 หกัเงินคา่ทวัร์ 75%/ท่าน 

 หกัเงินคา่ทวัร์ 90%/ท่าน 

  หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านัน้ ทัง้นีต้้องไม่

อยู่ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไมอ่นญุาตให้เปลี่ยนช่ือ และไมอ่นญุาตให้คืนบตัรโดยสาร 

  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซา่ไมว่า่ด้วย

เหตผุลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ซึง่การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด ให้

ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณา

อนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทฯขอแนะน าให้ท่านย่ืนวีซา่แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การย่ืนวีซา่แบบกรุ๊ป 

 

 
 


