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วนัแรก  กรงุเทพ - ฮ่องกง CX 702 (17.45-21.40 ) 
14.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์M สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้น
เอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

21.00  น. เหนิฟ้าสู่ สนามบินฮ่องกง โดยสายการบนิคาเธ่ย ์แปซิฟิค เทีย่วบนิที ่CX 702 เพื่อต่อเครือ่ง
ไปยงั โอซาก้า 

 
วนัท่ีสอง          ฮ่องกง - โอซาก้า CX 566 (01.45-06.30) - โอซาก้า - นารา - วดัโทไดจิ – เกียวโต - 
 วดัคินคะคจิุ - วดัคิโยมิสึ - ฮามามตัสึ 
01.45 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่ นโดย สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค  
 เทีย่วบนิที ่CX 566 
06.30 น. ถึงสนามบนิคนัไซ เมืองโอซาก้า น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร จากนัน้

เดนิทางสู่ เมืองนารา เมอืงหลวงแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่ น เที่ยวชม วดัโทไดจิ ซึ่งเป็นวดั
ส าคญัของเมอืง ภายในประดษิฐานหลวงพ่อโต (ไดบุทส)ึ ทีท่ าจากทองสมัฤทธิ ์ประดษิฐานอยู่
ในวหิารขนาดใหญ่ทีส่รา้งขึน้เพื่อแสดงถงึความมบีารมแีละบุญญาธกิารของจกัรพรรดญิี่ปุ่ น ซึ่ง
เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการใหอ้าหารฝงูกวางนับรอ้ยตวัซึ่ง
คนญีปุ่่ นเชื่อว่ากวางเหล่านี้เป็นบรวิารของเทพเจา้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เมอืงเก่าที่มวีฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น เดนิทางสู่ วดัคินคะคุจิ 

หรอื วดัปราสาททอง ซึง่ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของญี่ปุ่ น ชมความงดงาม
ของตวัปราสาท 3 ชัน้สทีอง ตัง้ตระหง่านอยู่ในสระน ้าที่มกีารจดัสวนแบบ เซน เพื่อใหค้นทีเ่ขา้
ไปชมได้เหน็คตธิรรมทางพุทธศาสนาอกีด้วย อดตีที่นี่คอืบ้านพกัตากอากาศของโชกุน อาชคิา
งะ โยชมิทิส ึจากการ์ตูนเรื่องอิคควิซงั เดนิทางต่อไปยงั วดัคิโยมิสึ หรอืวดัน ้าใส มโีบสถ์ไม้
ขนาดใหญ่รองรบัด้วยเสาที่ท าจากต้นซุงทัง้ต้นจ านวนกว่ารอ้ยต้น ด้านในประดษิฐานเจ้าแม่
กวนอมิที่ศกัดิส์ทิธิ ์และสกัการะศาลเจา้แห่งความรกัส าหรบัคนโสด  และส าหรบัคู่รกัสามารถ
เสีย่งทายพสิูจน์ความรกัจากก้อนหนิได ้ตวัวดัตัง้อยู่บรเิวณ เนินเขาฮงิาชยิาม่า เชญิท่านดื่มน ้า
ศกัดิส์ทิธิ ์3  สายที่ไหลมาจากเทอืกเขา โดยมคีวามเชื่อว่า น ้าสายที่ 1 ถ้าใครได้ดื่มจะประสบ
ความส าเรจ็ด้านการศึกษา น ้าสายที่ 2 จะสมหวงัในความรกั น ้าสายที่ 3 จะมสีุขภาพแขง็แรง 
และไมล่มืทีจ่ะซือ้สนิคา้พืน้เมอืงมากมายทีถ่นนสายกาน ้าชา  

  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั HAMAMATSU OKURA ACT CITY HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 www.act-okura.co.jp  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงเเรมท่ีพกั 

 
 
 

http://www.act-okura.co.jp/
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วนัท่ีสาม          ฮามามตัสึ – หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ – ศาลเจ้าเซน็เกน็ – 
 ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) – ฮาโกเน่ – ออนเซน็ 
เช้า           รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่หมู่บ้านเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา หมู่บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ (IYASHI NO SATO) 
หมูบ่า้นญีปุ่่ นโบราณสไตลก์สัโช่ ซึง่มลีกัษณะคลา้ยกบัหมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาว่า หมูบ่า้นแห่งนี้
ไดช้ื่อว่าเป็นหมู่บา้นแห่งหตัถกรรม ตัง้อยู่ใกลก้บับรเิวณทะเลสาบไซโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบรอบ
ภูเขาไฟฟูจอินัศักดิส์ทิธิ ์โดยได้รบัการยอมรบัจากทัว่ประเทศญี่ปุ่ นว่า มช่ีางฝีมอืที่มชีื่อเสยีง
อย่างลน้หลาม ไม่ว่าจะเป็นงานดา้นเครื่องปั้นดนิเผา การผลติโมบายตกแต่งลวดลายน่ารกัตาม
สไตล์คนญี่ปุ่ น อกีทัง้ที่นี่ยงัมชีื่อเสยีงในการท าเสน้โซบะที่เหนียวนุ่มน่ารบัประทานทีใ่ช้วตัถุดบิ
ในท้องถิ่น ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยอืนต่างตดิใจกนัทุกคน  จากนัน้น าท่านสู่ ศาลเจ้าเซ็นเกน็ 
เป็นศาลเจา้ศกัดิส์ทิธค์ู่ภูเขาไฟฟูจ ิเป็นทีเ่คารพสกัการะของคนญีปุ่่ นและคนทัว่โลกทีต่ ัง้ใจจะปีน
ภูเขาไฟฟูจ ิซึ่งต้องมาขอพรที่นี่เพื่อความเป็นสริมิงคล อกีทัง้ที่นี่ยงัมตี้นสนนับหมื่นต้นและมี 2 
ต้นที่มขีนาดใหญ่พิเศษประมาณ 10 คนโอบ รวมถึงทางเข้าศาลเจ้าที่ประดบัด้วยโคมไฟหิน
โบราณดลูกึลบัสวยงามน่าประทบัใจ 

เท่ียง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟูจิ (ชัน้ 5 ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) สญัลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น 

ชมความงามของภูเขาไฟศกัดิส์ทิธิ ์และสวยงามจนไดร้บัการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุด
ในโลกขนาดไมม่ลีกูใดมาเทยีบเคยีงได ้และมคีวามสงูประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต)  

 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั HAKONE KOWAKIEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
  www.hakoneho-kowakien.com / 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** ผอ่นคลายกบัการแช่ออนเซน็ภายในโรงแรม** 
 

วนัท่ีส่ี ฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอดาวาระ – 
                         นัง่รถไฟชินคนัเซน็ (โอดาวาระ - ชินจกู)ุ  –   ชินจกูชุ้อปป้ิง  
เช้า           รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ตัง้อยู่บรเิวณชายฝัง่ของทะเลสาบอาชิ จุดสงัเกตคอืเสาโทรอิสิแีดง 

โดดเด่นอยู่ในทะเลสาบ ทางเขา้สู่ศาลเจา้มโีคมไฟประดบัไว้ตลอดสองขา้งทางท่ามกลางร่มไม้
ขนาดใหญ่สรา้งความสงบให้ผู้มาเยอืน จากนัน้น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อ
ตวัจากลาวาของภเูขาไฟฟูจ ิหากวนัใดอากาศสดใส ท่านจะไดส้มัผสัทศันียภาพในอกีมติหินึ่งทีม่ ี
ความงดงามราวกบัภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบเปรยีบดัง่ภาพสะทอ้นจากกระจกใสบานใหญ่ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ สถานีรถไฟโอดาวาระ เพื่อ นัง่รถไฟชินคนัเซน รถไฟหวักระสุนที่ท าความเรว็

สูงสุดถึง 240 ก.ม./ชม. มุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟชินจูกุ ย่านชินจูกุ  ย่านช้อปป้ิงที่มีชื่อของ
กรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการเลือกซื้อสนิค้านานาชนิด ร้านรอ้ยเยน แบรนด์เนม 



J02_14 JAPAN PANORAMA 6D 4N (CX) 16 - 21 APR 2016 4 

อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ ซานรโิอชอ็ป เสื้อผ้าน าสมยั กระเป๋า รองเท้าวยัรุ่นอย่างโอนิทสกึะ ไท
เกอร ์รวมไปถงึเครือ่งส าอางยอดนิยมยา่ง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
www.princehotels/sunshine.co.jp 
 

วนัท่ีห้า    โตเกียว – ***อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกียว หรือซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 
    เดินทางโดยรถไฟ (โตเกียวดิสนียแ์ลนดจ่์ายเพ่ิม ท่านละ 2,600 บาท)  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปป้ิง หรือซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่า
เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพ่ิม 2,600 บาท ราคาเดก็ 2,400 บาท) เชญิท่านพบกบั
ความอลงัการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใช้ทุนในการ
ก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดส้มัผสักบัเครือ่งเล่นในหลายรปูแบบ เช่น ท้า
ทายความมนัส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ  SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวญักับ HAUNTED 
MANSION บ้านผสีิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE 
CRUISE, เยอืนบา้นหมพีูห์, ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, 
เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์ูนทีท่่านชื่นชอบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย เชญิท่านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงหรอืสนุกสนานกนัอยา่งต่อเนื่องกบัเครือ่งเล่นหลากหลาย

ชนิดในโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
www.princehotels/sunshine.co.jp 
 

วนัท่ีหก            โตเกียว – วดัอะซะกซุ่า  –  โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) *** เดินทางโดยรถไฟ  –   
   สนามบินฮาเนดะ – ฮ่องกง – กรงุเทพฯ   

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม วดัอาซะกซุ่า วดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโตเกยีว ภายในประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค าที่
ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชา และพากนัมาเที่ยวชมความยิง่ใหญ่ของโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มี
ความสงูถงึ 4.5 เมตร   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดนิทางโดยรถไฟชม โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) แลนด์มารค์แห่งใหม่ของโตเกยีว 

ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก ดว้ยความสูงถงึ 634 เมตร ดา้นในเป็นทัง้สถานี
ส่งสญัญาน จุดชมวิว และร้านค้า อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากหรอืขึ้นชมวิว (มีค่าใช้จ่าย
เพิม่เตมิ) ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินฮาเนดะ 

http://www.princehotels/sunshine.co.jp
http://www.princehotels/sunshine.co.jp
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16.35 น. ออกเดนิทางเพื่อกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ คาเธ่ย ์แปซิฟิค เทีย่วบนิที ่CX 549 
  เพื่อต่อเครือ่งไปยงั กรงุเทพฯ 
21.25 น. ออกเดนิทางเพื่อกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ คาเธ่ย ์แปซิฟิคเทีย่วบนิที ่CX 617 
23.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 **************************************************************************** 

 
อตัราค่าบริการ 

 
ก าหนดการเดินทาง       เมษายน       16 – 21   
 

 
***หมายเหต ุ กรณีเข้าโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ต้องจา่ยเพิม่ท่านละ 2,600 บาท ส าหรบัผูใ้หญ่ 

และจ่ายเพิม่ 2,400 บาท ส าหรบัเดก็ *** 
หมายเหต ุ  *** การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมีผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป*** 

*** ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากค่าความผกผนัของน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีอาจเกิดขึน้ได้หลงัจากการแจ้งราคาด้านบน *** 
*** ในช่วงปลายเดือน มีนาคม  (Sakura) – ช่วงสงกรานต์ ราคาทวัรจ์ะสงูขุ้นกว่าปกติซ่ึงมีผลมาจากราคาตัว๋เคร่ืองบินในช่วงน้ีเพ่ิมขึน้ 

แต่มาตรฐานของโรงแรมและร้านอาหารของบริษทั ฯ ยงัคงใช้มาตรฐานเดิมท่ีเคยให้บริการท่าน *** 

***ทางบริษทัไม่มีน ้าด่ืมบริการ*** 

 
อตัราน้ีรวม 

–  ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (ท่านตอ้งเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบนิ และเสน้ทางตามระบใุน  
    รายการเท่านัน้ 

–  ค่าภาษสีนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัตามรายการทวัร ์ทางบรษิทัฯ คดิอตัรา ณ วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2559 

–  หากทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่จากวนัดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็นจรงิ 
–  ค่าพาหนะรบัสง่ และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้ 

–  ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบใุนรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

–  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้ 

–  สายการบนิ CATHAY PACIFIC ก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางท่านละไม่เกนิ 20 กก. สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูล   

ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 51,900.- 38,500.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 46,900.- 34,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 41,500.- 30,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 6,900.- 6,900.- 
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    ของท่านเอง น ้าหนกัไม่เกนิ 7 กก. 

–  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น ตอ้งตรวจสอบน ้าหนกัของสมัภาระอกีครัง้กบัพนกังานขาย 

–  ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนัเนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 
   500,000 บาท ของ บรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

–  หวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางจ านวน 1 ท่าน 

–  สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 
 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

–  ค่าท าหนงัสอืเดนิทางหรอืพาสปอรต์ 

–  ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, 

–  ค่าเครื่องดื่มและอาหารทีส่ ัง่เพิม่เตมิจากรายการทีท่างบรษิทัฯจดัใหเ้ป็นตน้ 

–  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าสายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

–  ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตส าหรบัคนต่างดา้วทีก่ลบัเขา้ประเทศ 

–  ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

–  ค่าภาษที่องเทีย่วหากมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
 

เง่ือนไขการเดินทาง 

–  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง กรณีมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าก่อน 

   15 วนั 

–  การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางหากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าไดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย 

   ตามเงื่อนไข ดงันี้ 
-  ล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 30 วนั ในชว่งปกต ิ

-  ล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 45 วนั ก่อนการเดนิทางในชว่งเทศกาลหรอื HIGH SEASON 

   (เทศกาลปีใหม,่ ตรุษจนี, ตลอดเดอืนเมษายน, พฤษภาคม และ เดอืนตุลาคม) 
 
 

ตัว๋เครือ่งบิน 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรยีกเก็บ  และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็น ผู้ก าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษิทัฯ ได ้ด าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้ง
รอREFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหาก ท่านไม่แน่ใจในวนัเดนิทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีฯ่ เพื่อ
ยนืยนัในกรณีทีต่ัว๋เครื่องบนิสามารถ ท า REFUND ไดห้รอืไม่ก่อนทีท่่านจะช าระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 

การสะสมไมลข์องสายการบิน 

การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิ CATHAY PACIFIC ในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื ONE WORLD ได ้25% ซึง่การ
เปลีย่นแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรอืทัง้หมด เป็นสทิธิข์องสายการบนิเท่านัน้การเดนิทางของสายการบนิอื่นๆ สามารถสะสมไมลไ์ด้
ตามเงื่อนไขของสายการบนินัน้ๆ 
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ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ 

คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรบัค่าธรรมเนียม ณ วนัที่ล่าสุดทีม่กีารปรบัค่าธรรมเนียมหากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคาใน
ภายหลงั ถอืเป็นค่าทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณวนัทีอ่อกตัว๋ 
 

 

กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง 

–  น ้าหนกักระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิคอื 20 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ 

   ประหยดั / EconomyClass Passenger) หากสมัภาระมนี ้าหนกัเกนิ สายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพิม่ได ้ 
–  กระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และ มคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ  

   25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ้ว) 

–  ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให ้

   ต ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานขาย 

   ดว้ยตวัเอง 
 

การช าระเงิน 

–  สง่ใบจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง เงนิมดัจ าถอืเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

–  ยุโรป ท่านละ 20,000 บาท 

–  ญีปุ่่ น ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์จนี เกาหล ีเวยีดนาม สงิคโปร ์พม่า ท่านละ 10,000 บาท 

–  ช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดล่วงหน้า 14 วนัก่อนเดนิทาง 
–  ช่วงเทศกาล หรอื High Season (เทศกาลปีใหม ่ตรุษจนี ตลอดเดอืนเมษายน วนัแรงงาน และตลอดเดอืนตุลาคม ตอ้งช าระ 
    ล่วงหน้า21 วนัก่อนการเดนิทาง 
–  หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงื่อนไข 

    และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิตามเงื่อนไขการยกเลกิ 

 


