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บินหรูสุดสบายพร้อมบริการสุดประทบัใจไปกบัสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ถึง50% 

ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะที�ได้รับแต่งตั�งให้เป็นหมู่บ้านมรดกโลก 

ชมปราสาทโอซาก้า และ ย่านช้อปปิ� งชื�อดังชินไชบาช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.00 น. คณะพร้อมกนัที� “สนามบินสุวรรณภูมิ” อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั�น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 

โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทั และหวัหนา้ทวัร์ คอยอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ

เดินทางใหก้บัทุกท่าน 

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื�องออกอย่างน้อย 60 นาท ีและผู้โดยสารต้องพร้อม ณ ประตูขึ�น

เครื�องก่อนเวลาเครื�องออก 40 นาท ีและอย่าลมืนําหนังสือเดินทางเล่มจริงมา ณ วนัออกเดินทางด้วย (หากผู้เดินทางมีเล่ม

พาสปอร์ตมากกว่า 1 เล่ม ให้นําติดตัวมาด้วย) 

 
00.05 น. เหินฟ้าสู่ “สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี�ปุ่ น” เดินทางโดยสาย การบินไทย เที�ยวบินที� TG644 

พร้อมบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

08.00 น. เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี�ปุ่ น” (เวลาที�ญี�ปุ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั�วโมง กรุณา

ปรับนาฬิกาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) หลงัจากผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ ขอตอ้นรับสู่ประเทศญี�ปุ่น นั�งรถโคช้ปรับอากาศ จากนั�นนาํท่านไปยงัสถานที�แรก

ของการเดินทางครั� งนี� คือที�  “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago)” หมู่บ้านที�ได้รับเลือกจากองค์การ

ยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซึ� งเป็นแบบญี�ปุ่นดั�งเดิม 

ชื�อนี�ไดม้าจากคาํวา่ กสัโช ซึ� งแปลวา่ พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นที�หลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ย

สองมือที�พนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซึ� งโครงสร้างของ

 
วนัที� โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูม ิ x x ✈  

2 
สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์  ประเทศญี�ปุ่น – หมู่บ้านชิราคาวา

โกะ – ทาคายาม่า – หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ 
✈   

Washington Plaza 

Takayama 

 หรือเทียบเท่า 

3 อชิิคาว่า – สวนเคนโรคุเอน – ฟุคุอ ิ– หน้าผาโทจินโบ    
Awara Grand Onsen 

Hotel หรือเทียบเท่า 

4 เกยีวโต – วดัคนิคะคุจิ – วดัคโิยมิสึเดระ – โอซาก้า – ย่านชินไชบาชิ    
Route-inn Shinsaibashi 

หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินคนัไซ ประเทศญี�ปุ่น – สนามบินสุวรรณภูม ิ ✈ x x x 

 

วนัที�1    สนามบินสุวรรณภูมิ 

วนัที�2                 สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์  ประเทศญี�ปุ่น – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจ ิ
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บ้านสร้างขึ� นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที�ตกมาอย่างหนัก

ในช่วงฤดูหนาวไดดี้                          

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั บริการท่านด้วยเมนู Miso Hoba Set (มื�อที�1) 

บ่าย จากนั� นนําท่านสู่ “ทาคายาม่า (Takayama)” เพื�อนําท่านไปเดินชม “หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ 

(Sanmachi Suji)” ซึ� งเป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที�ยงัอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็น

อยา่งดี ให้อิสระทุกท่านไดเ้ดินเที�ยวและชื�นชมกบัทศันียภาพเมืองเก่าซึ� งเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณและ

ร้านคา้หลากหลายให้เลือกซื�อของที�ระลึกพื�นเมืองและเก็บเกี�ยวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็น

เหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซึ� งเป็นตุก๊ตาตามความเชื�อของคนโบราณสมยัก่อน             

เยน็ รับประทานอาหารคํ�า บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟต์ขาปู (มื�อที�2) 

ที�พกั นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรม Washington Plaza Takayama หรือเทยีบเท่า 

        

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื�อที�3) 

นาํท่านเดินทางสู่ “อชิิคาว่า (Ishikawa)” ตั�งอยูช่ายฝั�งทะเลของญี�ปุ่น (Sea of Japan) ในภูมิภาคชุบุ เมืองหลกั

ประจําจังหวัด คือ คานาซาว่า(Kanazawa) แหล่งท่องเที� ยวที� มี ชื� อเสียงที� สุด คือ “สวนเคนโรคุ เอน 

(Kenrokuen Garden)” สวนที�ไดชื้�อวา่เป็น 1 ใน 3 สวนที�สวยที�สุดในญี�ปุ่น ตั�งอยูบ่ริเวณเนินเขาที�สูงที�สุด

ในเมือง ตรงขา้มกบัปราสาทคานาซาว่า สวนแห่งนี� สร้างขึ�นเมื�อปี 1676 โดยไดเมียวมาเอดะ ซึนาโนริ (ได

เมียวคนที� 5) ของตระกูลมาเอดะ ผูเ้รืองอาํนาจในยุคนั�น สวนเคนโระคุเอ็นเปิดให้คนทั�วไปไดเ้ขา้ชมเมื�อปี 

1871 บริเวณกลางสระนํ� าขนาดใหญ่มีศาลาชงชา นํ� าตก สะพาน ตะเกียงหิน แวดลอ้มดว้ยธรรมชาติอนัอุดม

สมบูรณ์ ตน้ไมบ้างตน้จะมีเชือกที�เรียกวา่ “ยกิูซึริ” ทาํหน้าที�ดึงกิ�งไมเ้อาไวไ้ม่ให้หักจากการรองรับนํ� าหนกั

หิมะในฤดูหนาวและเป็นสวนเดียวที�มีวิธีการคิดและออกแบบในลกัษณะนี�  สวนเคนโระคุเอ็น ซึ� งแปลไดว้า่ 

สวนแห่งความประเสริฐทั�งหก ไดแ้นวคิดมาจากทฤษฎีการจดัภูมิทศัน์สวนของจีน ซึ� งตอ้งมี 6 ลกัษณะจึงจะ

เป็นสวนที�สมบูรณ์ไร้ที�ติ กล่าวคือ มีพื�นที�กวา้ง มีความสงบเงียบ มีการใช้ศิลปะจาํลองธรรมชาติ มีความ

ดั�งเดิมเก่าแก่ มีนํ�าสมบูรณ์ และมีทิวทศัน์ที�มองเห็นกวา้งไกล 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั บริการท่านด้วยเซตเมนูอาหารพื�นเมือง (มื�อที�4) 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่  “ฟุคุอิ (Fukui)” เป็นจงัหวดัที�อยู่ตอนบนของเกียวโต ซึ� งหันหน้าออกสู่ทะเลญี�ปุ่นอนั

ยิ�งใหญ่ รายล้อมด้วยธรรมชาติ และโอมล้อมด้วยขุนเขา เปี� ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งด้วยสิ� งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์และสถานที�ท่องเที�ยวที�อบอวลดว้ยกลิ�นอายแห่งประวติัศาสตร์ นาํท่านชม “หน้า

ผาโทจินโบ (Tojinbo Cliff)” เป็นหนึ� งในสถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยมของจงัหวดัฟุกุอิและยงัได้รับการจด

วนัที�3                 อชิิคาว่า – สวนเคนโรคุเอน – ฟุคุอ ิ– หน้าผาโทจินโบ 
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ทะเบียนให้เป็นสถานที�ทางธรรมชาติที�สําคญัของประเทศ จุดเด่นของผานี� คือมีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและ

สูงถึง 25 เมตรดว้ยกนั เป็นหนา้ผาหินลาวาที�ถูกนํ� าทะเลและคลื�นลมกดัเซาะโดยธรรมชาติและเนื�องจากเป็น

จุดชมววิที�สวยงามทาํใหมี้นกัท่องเที�ยวแวะมาเยี�ยมเยอืนอยา่งไม่ขาดสาย 

        
เยน็  รับประทานอาหารคํ�า บริการท่านด้วยเมนู Kaiseki (มื�อที�5) 

ที�พกั นําท่านเข้าสู่ที�พัก โรงแรม Awara Grand Onsen Hotel หรือเทียบเท่า  เชิญท่านผ่อนคลายกับการ 

แช่นํ�าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื�อว่าถ้าได้แช่นํ�าแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียน

โลหิตดีขึ�น 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื�อที�6) 

เชา้นี�  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ “เกียวโต (Kyoto)” เพื�อนาํท่านไปชม “วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple)” หรือ 

วดัพลับพลาทอง หรืออีกชื�อ วดัศาลาทอง เป็นวดัที�โด่งดังเป็นที�รู้จกักันดีที�สุดวดัหนึ� งในประเทศญี�ปุ่น 

กล่าวคือวา่หากคุณไดม้าเที�ยวที�โตเกียวแลว้ไม่ไดม้าที�วดันี�  ถือไดว้า่ยงัไม่มาถึงโตเกียว วดัคินคะคุจิสร้างขึ�น

เมื�อปี พ.ศ. 1940 ศาลาสีทองที�เห็นในปัจจุบนัเพิ�งได้รับการแปะผนังทองไปเมื�อปี พ.ศ.2530 ที�ผ่านมา จึง

มองเห็นเหลืองอร่ามสะทอ้นในสระนํ� าอยา่งสวยงามหากเดินทางไปทางทิศตะวนัตกตามถนนคิตะโอจิโดริ 

จะผ่านสวนสาธารณะฟุนาโอกะยามะโคเอ็น เพื�อไปยงัวดัคินคะคุจิ หรือวดัศาลาทอง ซึ� งรู้จกักนัดีที�สุดใน

เกียวโต วิหารสร้างในปี 1955 จาํลองแบบจากของเดิมในศตวรรษที� 15 และเพิ�งหุ้มทองคาํครั� งหลงัสุดใน

ปี 1987 วิหารมี 3 ชั�น โดยชั�นแรกมีลกัษณะเป็นพระราชวงั ชั�นที�สองเป็นแบบบา้นซามูไร  ส่วนชั�นที�สาม

เป็นแบบวดัเซน คินคะคุจิตั�งอยูก่ลางทศันียภาพอนัเหมาะเจาะ ผนืนํ� าในสระกวา้งเบื�องหนา้สะทอ้นประกาย

ระยบักั�นโอบดว้ยแมกไม ้สวนเดินเล่นที�มีชื�อเสียงมากที�สุดแห่งหนึ� งของญี�ปุ่นตั�งอยูใ่นบริเวณคตัสึระริคิว 

หรือพระตาํหนกัแปรพระราชฐานคตัสึระ ซึ� งอยู่ทางตะวนัตกของสถานีเกียวโตบนฝั�งตะวนัตกของแม่นํ� า

คดัสึระงาวะ สวนนี� มีเรือนนํ�าชาชั�นดีหลายแห่งซึ� งมองออกไปแลเห็นสระนํ�ากวา้งตรงกลาง

      
เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั บริการท่านด้วยเซตเมนูพื�นเมือง (มื�อที�7) 

วนัที�4                 เกยีวโต – วดัคนิคะคุจิ – วดัคโิยมิสึเดระ – โอซาก้า – ย่านชินไชบาชิ 
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บ่าย นาํท่านเดินทางชม “วัดคิโยมิสึเดระ (Kiyomizudera)” หรือที�คนไทยเรียกกนัวา่ วดันํ� าใส วดัเก่าแก่บนเนิน

เขาที�มีอายุเก่าแก่กว่าตวัเมืองเกียวโต วดัคิโยมิสึเดระ แปลเป็นภาษาไทยว่า “วดันํ� าใส” สร้างขึ�นในปี ค.ศ. 

778 หรือ พ.ศ. 1321 มรดกโลก อายุ กวา่ 1200 ปี ในช่วงฤดูใบไมร่้วง จะพบกบั บรรยากาศ ใบไมห้ลากสีสัน 

ชื�อวดันํ� าใส มาจากนํ� าตกโอโตวะ เป็นนํ� าตกที�แบ่งยอ่ยออกเป็น 3 สายไหลลงมาภายในบริเวณวดั เนื�องจาก

นํ�าดงักล่าวมีความใส สะอาด จึงตั�งชื�อวดัตามลกัษณะดงักล่าว ชาวญี�ปุ่นมีความเชื�อวา่ หากผูใ้ดไดดื้�มนํ�าใสที�

วดัคิโยมิสึเดระ จะสมปรารถนาในสิ� งที�หวงัไวห้ากดื�มนํ� าจากแม่นํ� าสายที� 1 จะประสบความสําเร็จด้าน

การศึกษาแม่นํ� าสายที� 2 จะสมหวงัเรื�องความรักแม่นํ� าสายที� 3 จะมีสุขภาพแข็งแรงทาํให้มีอายุยืนยาวตวั

อาคารพระอารามหลักของวดันํ� าใส สามารถชมบรรยากาศ และขอพร สักการะและขอพรจากองค์พระ

โพธิสัตวเ์จา้แม่กวนอิม 11 พกัตร์ 1000 กร ซึ� งเป็นพระประธานของวดั นอกจากนี�  ที�นี�ยงัเป็นที�ประดิษฐาน

ของเทพเอบิสึผูเ้ป็นเทพเจา้แห่งความรํ� ารวยมั�งคั�ง หลงัจากเที�ยวชมเสร็จจากนั�นนาํทุกท่านเดินทางสู่ “โอ

ซ า ก้ า  (Osaka)” เพื� อ ใ ห้ ท่ า น ไ ป อิ ส ร ะ ช้ อ ป ปิ� ง สิ น ค้ า ที�  “ถ น น โด ท ง โบ ริ  ย่ า น ชิ น ไ ซ บ า ชิ 

(Shisaibashi)” แหล่งช้อปปิ� งยอดนิยมที�สุดของโอซากา้ที�เต็มไปดว้ยร้านคา้มากมายทั�งแบรนด์เนม สินคา้

มือสอง ร้านอาหารชื�อดงัมากมาย หลากหลายชนิด และไม่ควรพลาดชอ้ปปิ� งที�ร้านดองกี�  และ มตัสุโมโตคิ้โย

ชิ ร้านคา้ยอดนิยมในใจ ของคนไทยที�ตอ้งแวะเมื�อมีโอกาสไปญี�ปุ่น 

        
เยน็  รับประทานอาหารคํ�า บริการท่านด้วยเมนู Sutamina Taro (มื�อที�8) 

ที�พกั  นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรม Route-inn Shinsaibashi หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื�อที�9) 

  เดินทางถึง “สนามบินคันไซ ประเทศญี�ปุ่น” จดัเตรียมสัมภาระใหเ้พียบพร้อม พร้อมกบัโหลดกระเป๋าและ

เช็คอินก่อนขึ�นเครื�อง 

11.45 น.  เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางโดยสาย การบินไทย เที�ยวบินที� TG623 พร้อมบริการอาหาร

และเครื�องดื�มบนเครื�อง 

15.35 น.  ถึง “สนามบินสุวรรณภูมิ” โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
**หมายเหตุ** 

---------- กาํหนดการเดนิทางดงักล่าวสามารถเปลี�ยนแปลงได้ ขึ�นอยู่กบัตามสถานการณ์ในท้องถิ�น ที�ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ---------- 

วนัที�5                 สนามบินคนัไซ ประเทศญี�ปุ่น – สนามบินสุวรรณภูม ิ
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---------- พาสปอร์ตของผู้เดนิทางจะต้องมีอายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดอืนและถ้าหากมีพาสปอร์ตมากกว่า1เล่ม ควรนําติดตัวไปด้วย ---------- 

 **กรณทีี�กองตรวจคนเข้าเมือง ทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออก หรือเข้าประเทศที�ระบุในรายการเดนิทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ

ทั�งสิ�น และขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คนืค่าบริการ ไม่ว่ากรณใีดๆ ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั* 

กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาท่านละ 

เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ไม่

เสริมเตียง 

พกัเดี�ยวชําระเพิ�ม / 

ท่าน 
เดือน ธันวาคม 2562 

 
4 – 8 ธันวาคม 2562 

(วันคล้ายวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา รัชกาลที�9) 

52,900.- 51,900.- 25,000.- 

28 ธันวาคม 2562 – 01 

มกราคม 2563 

(วันสิ�นปี+วันขึ�นปีใหม่) 

59,900.- 58,900.- 25,000.- 

เดือน มกราคม 2563 

 8 – 12 มกราคม 2563 51,900.- 50,900.- 25,000.- 

15 – 19 มกราคม 2563 51,900.- 50,900.- 25,000.- 

22 – 26 มกราคม 2563 52,900.- 51,900.- 25,000.- 

29 มกราคม – 02 กุมภาพนัธ์ 51,900.- 50,900.- 25,000.- 

เดือน กุมภาพนัธ์ 2563 

05 – 09 กุมภาพนัธ์ 2563 

(วันมาฆบูชา) 

51,900.- 50,900.- 25,000.- 

12 – 16 กุมภาพนัธ์ 2563 51,900.- 50,900.- 25,000.- 

19 – 23 กุมภาพนัธ์ 2563 50,900.- 49,900.- 25,000.- 

26 กุมภาพนัธ์ –  01 มีนาคม 49,900.- 48,900.- 25,000.- 

เดือน มีนาคม 2563 

04 – 08 มีนาคม 2563 49,900.- 48,900.- 25,000.- 

11 – 15 มีนาคม 2563 51,900.- 50,900.- 25,000.- 

18 – 22 มีนาคม 2563 51,900.- 50,900.- 25,000.- 

25 – 29 มีนาคม 2563 51,900.- 50,900.- 25,000.- 

**หมายเหตุ: ราคาทวัร์ที�ระบุไว้ข้างต้นจะต้องมีผู้ออกเดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ�นไป** 

**ข้อความที�ระบุด้วยสีแดง : ช่วงวนัหยุดเสาร์-อาทติย์ วนัหยุดชดเชย หรือ วนัหยุดนักขัตฤกษ์** 
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 ค่าตั�วเครื�องบินโดยสาร ขาไป – ขากลบัพร้อมคณะ         

ค่าภาษสีนามบินทุกแห่ง ที�ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื�องบิน โดยสาย การบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื�องบินได้ ท่านละ 1 ชิ�น โดยมี

นํ�าหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 กก. **หมายเหตุ: หากนํ�าหนักกระเป๋าของท่านเกนิกว่าทางสายการบินกําหนด จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์ที�ระบุไว้** 

 ค่ารถโค้ชนําเที�ยว ที�ระบุไว้ในรายการ 

 ราคารวม VAT สําหรับค่าบริการ 

 ค่าที�พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ที�ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที�ต่างๆ ที�ระบุไว้ในรายรายการ  

 ค่าอาหารตามที�ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ ท่านละ 1500 บาท / ท่าน / ทริป 

 ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากต้องการเงื�อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที�) กรณเีสียชีวติและอวยัวะ สายตา หรือ ทุพพลสภาพถาวรสิ�นเชิง 

จํานวน 1,000,000.- บาท / การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั�ง จํานวน  500,000.- บาท 

 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึง

ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิ�ม 7% และภาษหีัก ณ ที�จ่าย 3% 

 ค่าเข้าปราสาทโอซาก้า 

 หากผู้เดนิทางไม่ได้ถือหนังสือเดนิทาง(พาสปอร์ต) ของประเทศไทย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที�) 
 

*** สําคญัมากโปรดอ่าน ในกรณทีี�ต้องออกตั�วภายใน เครื�องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทําการออกตั�วโดยสาร กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั�ง เนื�องจากสายการบิน

อาจมีการปรับเปลี�ยนเที�ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า มิเช่นนั�น ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั�งสิ�น *** 

 

เงื�อนไขการชําระค่าบริการ 

1.  นกัท่องเที�ยวตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000.-  บาท ต่อท่าน เพื�อสาํรองที�นั�ง ภายใน 3 วนั หลงัจากทําการจอง  

2. นกัท่องเที�ยวตอ้งชําระเงนิค่าบริการส่วนที�เหลอืทั�งหมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั กรณีนกัท่องเที�ยวไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด

รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือวา่นกัท่องเที�ยวสละสิทธิ� การเดินทางในทวัร์นั�นๆ 

3.  การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ,์ อีเมล,์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1.  กรณีที�นกัท่องเที�ยวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นกัท่องเที�ยว (ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการยกเลิกที�บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ� งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่ว่า

กรณีใดๆ 

2.  กรณีนกัท่องเที�ยวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที�ยว (ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�

บริษทัอยา่งใดอย่างหนึ� งเพื�อทาํเรื�องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการให้นาํเงินเขา้ให้ครบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  

- ยกเลิก 45 วนั ก่อนออกเดินทาง  คืนเงินค่าบริการเต็มจํานวน ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิก 30 วนั ก่อนออกเดินทาง  คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิก 14 วนั ก่อนออกเดินทาง  คืนเงินค่าบริการร้อยละ 30 ของเงินค่าบริการ 



 
8 

- ยกเลิก 7 วนั ก่อนออกเดินทาง  ขอสงวนสิทธิ� ไม่คนืเงนิทุกกรณี 

ช่วงเทศกาล 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทางได้ กรุ๊ปที�เดินทางตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight / Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั�งหมด 

เงื�อนไขและข้อกาํหนดอื�นๆ 

1.   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรือ ปรับราคาค่าบริการขึ�น หรือ ยกเลกิการเดนิทาง ในกรณทีี�มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน โดยบริษทัจะแจ้งให้ผู้

เดนิทางทราบล่วงหน้า  

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที�ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ไดใ้นจาํนวนที�ทางบริษทัประเมินแลว้วา่ไม่สมควรจะ

ออกเดินทาง และจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินในค่าบริการทุกส่วน (เงื�อนไขนี� ใชก้บัการเดินทางไปประเทศที�ตอ้งใชว้ีซ่า) 

3.    ทวัร์นี�สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 

4.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� การเปลี�ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื�อนไขทั�งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  

5. บริษทัฯ มีสิทธิ� ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมการเดินทาง เมื�อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

6. บริษทัฯ มีสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานที�ท่องเที�ยวใดๆ ที�ปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ เพื�อทดแทนเป็นลาํดบัแรก  

7. รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที�พกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภยั

ธรรมชาติ ฯลฯ ที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ�นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย 

หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ทั�งนี�  บริษทัฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

8. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือสิ�งของห้ามนาํเขา้ประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสียหรือ หรือเกิดจากการตดัสินใจจากผูต้รวจเขา้เมืองหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�กอง

ตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย 

9.  รายการนี� เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครั� งหนึ� ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรมที� พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบร้อย 

แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

10. การไม่รับประทานอาหารบางมื�อ หรือ ไม่เที�ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปใน ลกัษณะเหมาจ่าย 

11.  ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ� าเงิน) / หนงัสือเดินทางนกัการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ 

หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง 

12.  การบริการของรถบสันาํเที�ยว ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวนัละ 10 ชั�วโมง ในวนันั�นๆ มิอาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลา

ตามความเหมาะสมทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั�นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิ� ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรม

การเดินทาง 

13. อตัราค่าบริการนี�คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั�น ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการปรับราคาค่าบริการ

เพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื� องบิน ค่าภาษีเชื�อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลง

เที�ยวบินฯลฯ 

14.  ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนาํหน้าชื�อ เลขที�หนงัสือเดินทางและอื�นๆ เพื�อใช้ในการ

จองตั�วเครื�องบิน ในกรณีที�นกัท่องเที�ยวมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

15.   ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยั

ธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี�ยนแปลง หรือการบริการ

ของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

16.  รูปสถานที�ท่องเที�ยว ที�พกั อาหาร หรือสินคา้ที�ระบุไวใ้นโปรแกรมการเดินทาง เป็นเพียงภาพโฆษณาตวัอยา่งเท่านั�น เนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยวนั�นมีการ

พฒันา เสริมสร้าง และเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลาเพื�อรองรับนกัท่องเที�ยว จึงไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่ ณ สถานที�จริงจะเป็นในรูปแบบใด 

กรณเีดนิทางโดยลูกค้าจัดการตั�วเครื�องบินเอง 

ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื�องตั�วเครื� องบินเองและมาเที�ยวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที�ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้ หรือยกเลิกเที�ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

ตั�วเครื�องบิน 

1.  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป – กลบั กบัทางคณะ หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที�

สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบินด้วยตนเอง ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทัได้ออกตั�ว

เครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั�น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) ซึ� งจะสามารถทาํได้

หรือไม่สามารถทาํได ้ทางบริษทัจะแจง้ให้ลูกคา้ไดท้ราบอีกครั� ง  
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2.  ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ทางบริษทัก่อน เพื�อขอคาํยืนยนัวา่ทวัร์นั�นๆ ยนืยนัการเดินทางแน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศ

โดยไม่ได้รับการยืนยนัจากพนักงาน แล้วทัวร์นั� นยกเลิกการออกเดินทาง บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ คาํใช้จ่ายใดๆ ที�เกี�ยวข้องกับตั�วเครื� องบิน

ภายในประเทศได ้

3.  หากในกรณีที�สายการบินมีการปรับเปลี�ยนตารางเที�ยวบิน ซึ� งอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ทั�งสั�น 

โรงแรมและห้อง 

1.  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของ

ห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ� งอาจจะทาํให้ท่านไม่ไดห้้องพกัตามที�ท่านตอ้งการ  

กระเป๋าเลก็ที�ถือติดตัวขึ�นเครื�องบิน 

1.  กรุณา งด นาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ�นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทาง

ใบใหญ่ ห้ามนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 

2.  วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิครีม โลชั�น นํ� าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และ เครื�องดื�มแอลกอฮอล ์เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีกครั� ง โดยจะ

อนุญาตให้ถือขึ�นเครื� องได้ไม่เกิน 10 ชิ�น ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที�เดียวกนัใน ถุงใสพร้อมที�จะแสดงต่อเจา้หน้าที�รักษาความ

ปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

3. หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ�นเครื�องไดแ้ละ ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดย

เด็ดขาด 

4.  ห้ามนาํผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื�อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั, ผลไมส้ด, ไข่, เนื�อสัตว,์ ไส้กรอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�ง

เหล่านี�  หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราที�สูงมาก 

ในกรณกีระเป๋าเดนิทางสูญหาย 

1.  ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกบัเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัทวัร์จะไม่รับผิดชอบใดใดทั�งสิ�น 

2.  บริษทัขอสงวนสิทธิ� ที�จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ�น ในระหวา่งการเดินทาง 

3.  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั�นท่าน ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของ

ท่าน 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที�ตอ้งไดรั้บการดูแลพิเศษ (Wheelchair) / เด็ก / และผูสู้งอาย ุที�มีโรคประจาํตวั 

ไม่สะดวกเดินท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั�วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการ

เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั�งหมด 

คาํเตอืน : กรุณาศึกษารายละเอยีดทั�งหมดก่อนทาํการจอง เพื�อทาํความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ 

หลงัจากการจองทวัร์ ชําระเงนิมดัจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื�อนไข ที�บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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