
 

NAGOYA KYOTO TAKAYAMA (4D3N) 
“NGO03 NAGOYA สงกรานต ์ปังเว่อร”์ 

สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
 

 

 

 
 

 



 

บนิดว้ยสายการบนิ ไทยไลออน แอร์ (SL) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

SL310 DMK(กรงุเทพ) – NGO(นาโกยา่) 07.45 – 15.45  

SL311 NGO(นาโกย่า) – DMK(กรงุเทพ) 17.15 – 21.50 
** โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ(ดอนเมือง) – สนามบินนาโกย่า – ดไูฟหมู่บา้น Nabana no sato  -                     (-/-/-) 

04.30 คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเขา้ที่ 4 สายการบนิไทยไลออน 

แอร ์เคาน์เตอร ์8 เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้า

ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

** ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบั

และจบั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

07.45  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน THAI LION AIR 

เทีย่วบนิที ่SL 310 **บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 ** ใช้เครื่อง Boeing 739  ท่ีนัง่ 3-3 จ านวน 180 ท่ีนัง่ ** 

15.45  เดนิทางถงึ สนามบินนาโกย่า  (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านชม หมู่บ้านNabana no Sato Illumination เทศกาลประดบัไฟช่วงหน้าหนาวที่เคยได้จดัอนัดบัว่าใหญ่
ที่สุดในญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ที่จงัหวดั มเิอะ ใกล้ๆกบัเมอืงนาโกย่าไฮไลท์ของที่นี่ ที่ทุกคนต่างอยากมาถ่ายรูปด้วยก็คอื 
อุโมงไฟยาวสุดลกูหลูกูตา และ การแสดงไฟไฮไลทข์องทีน่ี่ ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปทุกๆปี 



 

 
ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี          โรงแรม APA NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 2  ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – กิฟ ุ– อิออนมอลล ์                        (B/L/-) 

 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า(Takayama) เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนบธรรมเนียม

ประเพณียุคเอโดะเขา้ด้วยกนั ตัง้อยู่บรเิวณที่โอบล้อมไปดว้ยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักฟุิ ด ารงไวซ้ึ่งบรรยากาศ

และขนบธรรมเนียบประเพณีแบบเมอืงเก่าแก่ไวไ้ด้เป็นอย่างด ีเปรยีบได้กบัเมอืงที่ได้รบัพรให้เต็มเป่ียมไปด้วย

วฒันธรรมอนัดงีาม ยอ้นกลบัไปในสมยัยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายาม่านัน้แตกต่างกบัเมอืงอื่นในญี่ปุ่ นอย่าง

ชดัเจนเนื่องจากความโดดเด่นดา้นขนบธรรมเนียมและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม พืน้ทีบ่รเิวณเมอืงทาคายาม่าจงึถูกปก

คลองโดยตรงจากรฐับาลกลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกป้องและอนุรกัษ์เพื่อทีบ่รเิวณชายป่านัน้เอง 

เมอืงทาคายาม่า ซึง่ยงัคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิอยา่งแทจ้รงิน าท่านชมสถานทีส่ าคญัเมื่อครัง้อดตี ที่
ท าการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทัง้ทีท่ างาน และทีอ่ยู่อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี 
ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ในสมยัเอะโดะ หรอืกว่า 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นทีท่ าการรฐัในยุคเอะโดะเพยีง
แห่งเดยีวทีข่า้มพน้ยคุสมยัมาไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไต่สวนพจิารณาคด ีหอ้งขงันักโทษ 
โรงครวั และหอ้งพกัของเจา้หน้าที ่ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ  430 เยน  จากนัน้น าท่านเดนิชม เขตเมืองเก่าซนั
มาชิซึจิ ซึง่เตม็ไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารกั ๆ ทีย่งัคงอนุรกัษ์แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน 
ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเกบ็เกี่ยวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมโิสะชิ
ร ุตุ๊กตาซารโุบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนญีปุ่่ นโบราณสมยัก่อน 



 

 
เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนทูอ้งถ ิน่ข ึน้ชือ่ หมูย่า่งใบมโิสะ 

 เดนิทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตัง้อยู่ในหุบเขาของจงัหวดักิฟุ ประเทศญี่ปุ่ น ได้รบัการขึ้น

ทะเบยีนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวฒันธรรมโดยองคก์ารยเูนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บา้นแห่งนี้มวีวิทวิทศัน์ที่

สวยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบา้นสไตลญ์ีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ ทีห่ลงัคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กบัมอืคนทีก่ าลงัพนม

มอือยู่ หลงัคาสรา้งจากคานไมท้ีแ่ขง็แรง จงึทนทานต่อหมิะในฤดหูนาวไดอ้ย่างด ีแถมมหีอ้งใต้หลงัคาทีก่วา้งขวาง

ส าหรบัเอาไว้เลี้ยงหนอนไหมอกีด้วย คนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่มอีาชพีเกษตรกร ท านา เลี้ยงไหม เสรมิด้วยการ

ท่องเทีย่วแบบพอเพยีงเป็นหลกั  

  



 

น าท่านขา้สู่เมอืง กิฟุ (GIFU) เป็นเมอืงหลวงของจงัหวดักฟุิ ประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ทางทศิใต้ของจงัหวดั ในอดตีมี

บทบาทส าคญัในประวตัศิาสตรญ์ี่ปุ่ นในสมยัเซงโงะกุ กล่าวคอืบรรดานกัรบและไดเมยีวส าคญั เช่น โอดะ โนะบุนะ

งะ ใชเ้มอืงกฟุิทีม่ที าเลทีต่ ัง้อยูก่ึง่กลางของประเทศ ใชเ้ป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผ่นดนิญี่ปุ่ น 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ห้างอิออน จสัโก้  ใหท้่านไดเ้ลอืกทาน หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นแบ

รนด์ญีปุ่ น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รา้น 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาตขิองคทิแคทชาเขยีว

สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี          WASHINGTON HOTEL , GIFU หรือเทียบเท่า   

 

วนัท่ี 3 เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟจิูมิอินาริ – วดัคินคะคจิุ                                                            (B/L/-)  
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เกียวโต(Kyoto) เป็นเมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ นมายาวนานที่สุด คอืตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 

1868 ร่วมๆ 1,100 ปี เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคญัที่เต็มไปด้วยประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของญี่ปุ่ น อกีทัง้เมอืง

เกยีวโตยงัมกัจะรอดพ้นจากการเป็นเป้าโจมตต่ีางๆเมื่อเกดิสงคราม ซึง่รวมไปถงึระเบดินิวเคลยีช่วงสงครามโลก

ครัง้ที ่2 ดว้ย ท าให้เกยีวโตยงัคงสภาพวดั ศาลเจา้ และสิง่ก่อสรา้งทีม่คีุณค่าทางด้านศลิปะวฒันธรรมและเก่าแก่

เอาไว ้

น าท่านชมวดัคิโยมิสึ หรือวดัน ้าใส ทีต่ดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็น
วดัที่ใหญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อนกนัตามแนวนอนตัง้จากพื้นดนิ
ขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึง่ไม่ใช้ตะปสูกัตวั ใช้วธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืนเรอืนไทย วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิง่
กว่ากรงุเกยีวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แห่งความร ่ารวย มัง่คัง่ , นมสัการ
พระโพธสิตัว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิว
ทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตได้งดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึ้น
จากธรรมชาตทิี่ไหลมาจากเทอืกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แขง็แรง (ไม่รวมค่า
เขา้วดั) 



 

 
จากนัน้เดนิตามทาง สมัผสักบัรา้นค้าญี่ปุ่ นตกแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืง ที่ระลกึเกี่ยวกบั
ญี่ปุ่ นขนานแท้ อาท ิขนมโมจ ิที่ขึน้ชื่อที่สุดของญี่ปุ่ น มใีห้ท่านได้เลอืกชมิหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไส้ถัว่แดง
สตูรดัง้เดมิ, ไสส้ตรอเบอรร์ี,่ ชอคโกแลต เป็นตน้ หรอืว่าจะเป็นชาเกยีวโต, ตุ๊กตาเกยีวโต สญัลกัษณ์ทีโ่ด่งดงัทีสุ่ด
ในญี่ปุ่ น คอื เกอชิา  เป็นตุ๊กตาแต่งกายดว้ยชุดกโิมโนประจ าชาตอิย่างเตม็รปูแบบซึง่ควรค่าแก่เป็นของฝากของที่
ระลกึในราคายอ่มเยาว,์ เครือ่งเซรามคิ ญีปุ่่ น ทัง้กาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของทีร่ะลกึ อกีมากมายนานาชนิด 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูบฟุเฟ่ตน์าเบะ 

 น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของเกยีวโต ศาลเจา้แห่งนี้มี

ชื่อเสยีงจากเสาโทรอิ ิ(Torii gate) สแีดงจ านวนนับพนั ซึง่ตัง้เรยีงกนัเป็นอุโมงคเ์สน้ทางเดนิอยู่บรเิวณหลงัอาคาร

หลกั เสน้ทางนี้จะตรงไปยงัป่าในหุบเขาอนิาร ิ(Mount Inari) อนัศกัดิส์ทิธิซ์ ึ่งมคีวามสูง 233 เมตร และเป็นอาณา

บรเิวณส่วนหนึ่งของศาลเจ้าศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิารเิป็นศาลเจ้าที่ส าคญัที่สุดในหมู่ศาลเจา้จ านวนนับพันที่สกัการะ

เทพอนิาร ิ(Inari) ซึ่งเป็นเทพผู้รกัษาขา้ว ตามความเชื่อของศาสนาชนิโต เชื่อกนัว่าสุนัขจิง้จอกนัน้เป็นผู้น าสาร

ของอนิาร ิดงันัน้คุณจะสามารถพบเหน็รปูปั้นสุนัขจิง้จอกไดท้ัว่ไปในอาณาบรเิวณศาสนสถานแห่งนี้ ศาลเจา้ฟุชมิ ิ

อนิาร ิมมีาตัง้แต่สมยัโบราณ ก่อนการก่อตัง้เกยีวโตเป็นเมอืงหลวงในปี 794 



 

 
 น าท่านชม วดัคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพื่อเป็นสถานที่พกัผ่อน ต่อมา

บุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดมิได้ถูกไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหม่เมื่อปี พ.ศ.
2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ใหท้่านไดด้ื่มด ่ากบัความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถ
สะทอ้นใหเ้หน็ภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี APA HOTEL , HIGA หรือเทียบเท่า  
 
วนัท่ี 4 ปราสาทนาโกย่า – DREAM JAZZ เอ้าทเ์ลท็ – สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง                       (B/-/-) 

 
เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 เดนิทางสู่ ปราสาทนาโกย่า (Nagoya Castle) สรา้งขึน้ในยคุเริม่ตน้สมยัเอโดะ ภายในมพีพิธิภณัฑท์ี ่จดัแสดง
นิทรรศการเกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องปราสาท สวนหยอ่มรอบปราสาทแบ่งเป็น 2 ชัน้ คอืคเูมอืง และก าแพงป้อม
ปราการ ซึง่เป็นจดุชมดอกซากุระบานในช่วงปลายเดอืนมนีาคม-ตน้เดอืนเมษายน (ไมร่วมค่าเขา้ปราสาท) 



 

 
เท่ียง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

 จากนัน้น าท่านชอ็ปป้ิงก่อนกลบัที ่DREAM JAZZ เอาทเ์ลท็ปารค์ เป็นแหล่งชอ็ปป้ิงในร่มยอดนิยม สถานที่
กวา้งขวางโออ่าเดนิสบายๆ มรีา้นคา้แบรนดด์งักว่า 56 รา้น ทีน่อกจากแบรนดท์ีไ่ดร้บัความนิยมทัว่ไปแลว้นัน้ยงัมี
รา้นทีม่คีวามพเิศษทีม่เีฉพาะทีน่ี่เท่านัน้ “อาท ิSEIKO, Polo Ralph Lauren, Coach, Timberland, NIKE, Adidas 
และ FILA” ชัน้3F ถงึ 5F เป็นทีเ่ตม็ไปดว้ยสนิคา้แนวเเฟชัน่และศูนยอ์าหาร คนทีม่าเป็นครอบครวัมลีกูเลก็ๆกไ็ม่
ตอ้งห่วงเพราะมหีอ้งน ้าส าหรบัเดก็ไวค้อยบรกิาร รวมทัง้ยงัมหีอ้งใหน้มส าหรบัคุณแมล่กูอ่อนอกีดว้ย  

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนาโกย่า   ประเทศญ่ีปุ่ น 
17.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

เทีย่วบนิที ่SL311 ** บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่ง ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

21.50 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋

เคร่ืองบิน

อตัรา  

ท่านละ 

11 – 14 เมษายน 2562 31,999 31,999 31,999 7,500 20,900 

12 – 15 เมษายน 2562 31,999 31,999 31,999 7,500 20,900 

14 – 17 เมษายน 2562 29,999 29,999 29,999 7,500 20,900 
/ 
 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  
(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)  

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่
จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษ ี

     สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่ว  

     ใด เทีย่วหนึ่งกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ   

     ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ THAI LION AIR อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า 



 

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่

จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม

กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
• กรุณาท าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 

2 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรณุาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิ

ทนัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรยีดเดิม ท่าน

จ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  



 

• กรณลีกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณี

ทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 30-44วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 
เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

• ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจง้ให้ทางบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

• กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บั

ฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิ



 

เพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

• กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบรษิัทเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณพีเิศษ 

• ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขี้อควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกติ สี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ



 

ไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมา

จา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนัด้วย 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั

เรยีบรอ้ยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ด

ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าให้หอ้งพกัแบบห้องพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  



 

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


