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ก ำหนดกำรเดินทำง 

21.05 น.         กรุ๊ปทวัร์พรอ้มกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู แถว R 

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินเจแปนแอรไ์ลน ์เจา้หนา้ที่  คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสมัภาระในการ

เดินทาง  

00.25 น.         เหิรฟ้าสูป่ระเทศญี่ ปุ่นโดย สำยกำรบินเจแปนแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี JL 738 

08.15 น. เดินทางถึง สนำมบินชูบุเซ็นแทรร ์  เมืองนำโกย่ำ ประเทศญี่ ปุ่น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร 

หมู่บำ้นชิรำคำวำโกะ(Shirakawa-go)  เป็นพ้ืนท่ีหมูบ่า้นริม

แมน่ ้าโชงาวะ(Shogawa River) ยาวตัง้แตกิ่ฟไุปจนถึงโทยามา่ ได ้

ถูกประกาสใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกยูเนสโกในปี 1995 ซ่ึงมี

ช่ือเสียงในการท าไร่แบบดัง้เดิม gassho-zukuri farmhouses โดย

บางแหง่มีอายุกวา่ 250 ปีบา้นแตล่ะหลงัมุงดว้ยหลงัคาสูงชนัให ้

ทนทานตอ่ปริมาณหิมะที่ ตกลงมาอยา่งหนกัในชว่งฤดูหนาว มี

หอ้งใตห้ลงัคาท่ีกวา้งขวางส าหรับเล้ียงหนอนไหมหมูบ่า้นโองิมาจิ(Ogimachi) เป็นหมูบ่า้นท่ีใหญท่ี่สุดในชิราคาวาโกะ 

สามารถเดินทางจากทาคายามา่หรือคานาซาวา่ไดอ้ยา่งสะดวก  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

กระเชำ้ชินโฮตำกะ(Shin-Hotaka 

Ropeway) อีกหน่ึงแหลง่ทอ่งเท่ียวแลนดม์าร์ก

ยอดฮิตของโอคุฮิดะ(Okuhida) ท่ีบอกเลยวา่มา

โอคุฮิดะแตไ่มม่าข้ึนกระเชา้น่ีพลาดอยา่งแรง

เลย เพราะท่ีน่ีนั้นเรียกไดว้า่  เป็นหน่ึงใน

กระเชา้ที่ เป็นเอกลกัษณท่ี์สุดแหง่หน่ึงของ

ประเทศญี่ ปุ่นเชียว โดยจะข้ึนไปยงับนยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ

(Oku-Hotakedake) วิวที่ จะไดเ้ห็นเวลาข้ึนกระเชา้น่ีดีงามมากๆ 

แบบวา่ท ัง้สวยทัง้สูงแบบไมต่อ้งเหน่ือยปีนใหล้ าบาก เน่ืองจากความ

สูงของยอดเขาแหง่น้ีท าใหก้ารปีนเขานั้นจะตอ้งเป็นผูมี้

ประสบการณแ์ละมีความเชี่ ยวชาญเทา่นั้น แตค่นทัว่ๆไปอยา่งเราๆก็

ยงัจะไดเ้ห็นวิวสวยๆแคข้ึ่นกระเชา้น่ีเอง 

 น ำท่ำนสู่ท่ีพกัโรงแรม GERO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัแรกของกำรเดินทำง (1) กรุงเทพฯ –  สนำมบินชูบุเซ็นแทรร ์ - - - 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (2) สนำมบินชูบุเซ็นแทรร ์ เมืองนำโกย่ำ -หมู่บำ้นชิรำคำวำโกะ  

นัง่กระเชำ้ชินโฮตำกะ – เกโระออนเซ็น 

✓ ✓ ✓ 
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ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆ ท่ีเรียกว่ำ “ออนเซ็น “เพ่ือสุขภำพและผิวพรรณท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

โอบำระ ซำกุระ ดอกซากุระปกตินั้นจะบานในชว่งฤดูใบไมผ้ลิ 

ระหวา่งเดือนมีนาคม – พฤษภาคม แตมี่อยูส่ถานท่ีหน่ึงท่ีมีดอก

ซ า กุ ระส ายพัน ธุ์ พิ เศ ษ  อ อก ดอ ก ได ้ปี ล ะ  2 ค รั้ ง  มี ช่ื อ

วา่ Shikizakura หรือเรียกกนัวา่ซากุระส่ีฤดู ซ่ึงนอกจากในฤดู

ใบไมผ้ลิแลว้ Shikizakura จะบานในชว่งฤดูใบไมร่้วง ระหวา่ง

เดือนตุลาคม – ธนัวาคม จึงท าใหเ้ราสามารถชมดอกซากุระไป

พร้อมกบัใบไมเ้ปล่ียนสีไดใ้นขณะเดียวกนั โดยสถานท่ีแห่งน้ี

ตัง้อยูท่ี่เมือง Obara จงัหวดั Aichi ตัง้อยูไ่มไ่กลจาก Nagoya ซ่ึงท่ีบริเวณน้ีจะมีดอก Shikizakura ปลูกไวม้ากถึง 

10,000 ต ้ น 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

  หุบเขำโครงัเค(Korankei) ตัง้อยูติ่ดกบัภูเขาอิอิโมริใกลเ้มืองนาโงยา่ 

ภายในจงัหวดัไอจินับวา่เป็นหุบเขาท่ีเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวสุดปังของเมืองเชียว 

ส่ิงท่ีดงัท่ีสุดนั่นก็คือ การเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีสวยเวอ่รว์งัมากมาย ความ

ดงัของท่ีน่ีไมไ่ดเ้ฉพาะระดบัเมืองเทา่นั้น เพราะท่ีน่ีนั้นข้ึนช่ือวา่เป็นจุดท่ีดีท่ีสุด

แหง่หน่ึงส าหรับชมใบไมเ้ปล่ียนสีในฤดูใบไมร่้วงของภูมิภาคชุบุเลย เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้ของวดัโคจาคุจิรอบๆวดัเต็มไป

ดว้ยตน้เมเป้ิล ทิวทศัน์ของใบไมสี้แดงเหลืองจะเกิดข้ึนประมาณกลางเดือน-ปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี บอกเลย

วา่สวยแบบขอทา้ชนทุกท่ีท่ีเคา้วา่สวยเลย  

 

 

 

 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3) เมืองเกโระ – โอบำระ ซำกรุะ – หุบเขำโครงัเค – นำบะนะโนะซำโตะ ✓ ✓ ✓ 
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Nabana no sato Winter Illumination จดัข้ึนในสวนดอกไมข้นาดใหญท่ี่ช่ือวา่ Nabana no sato ซ่ึงเป็นสว่นหน่ึง

ของ Nagashima Resort ในจงัหวดัมิเอะ ใกล ้ๆ  กบันาโงยา่ เป็นงานจดัแสดงไฟท่ีหลายคนตัง้ตารอ ซ่ึงมชัรูมทราเวลบ

อกไดเ้ลยวา่งานน้ี ดีงำมมำกจริงๆ ในพ้ืนท่ีของสวนดอกไมข้นาดใหญจ่ะเต็มไปดว้ยดวงไฟกวา่ลา้นดวงท่ีแขง่กนัสอ่ง

แสงยามค ่าคืน ซ่ึงจะถูกประดบัตกแตง่เป็นรูปตา่งๆ ทัง้ภูเขาไฟฟจิู ตน้คริสตม์าส แมน่ ้า ทุง่หญา้ รวมถึงยงัมีการ

ประดบัไฟบนน ้า ใหน้ักทอ่งเท่ียวไดเ้ดินชมกนัเพลินๆ ทา่มกลามอากาศเย็นสบายในฤดูหนาว 

 

 

 

 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 

 

 

 

น ำท่ำนสู่ท่ีพกัโรงแรม NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  เกียวโต(Kyoto) เป็นจงัหวดัหน่ึงในภูมิภาคคนัไซ(Kansai) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ ปุ่นมายาวนานท่ีสุด  

  คือตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนุถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว ในปัจจุบนัยงัคงเป็นเมืองท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัท่ี 7 ของ 

  ประเทศญี่ ปุ่นดว้ยประชากรท่ีมากถึง 1.4 ลา้นคน เกียวโตจึงเป็นเมืองส าคญัที่ เต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 

  ของญ่ีปุ่น อีกทัง้เมืองเกียวโตยงัมกัจะรอดพน้จากการเป็นเป้าโจมตีตา่งๆเม่ือเกิดสงคราม ซ่ึงรวมไปถึงระเบิดนิวเคลีย 

  ชว่งสงครามโลกครั้งท่ี 2 ดว้ย ท าใหเ้กียวโตยงัคงสภาพวดั ศาลเจา้ และส่ิงกอ่สรา้งท่ีมีคุณคา่ทางดา้นศิลปวฒันธรรม 

  และเกา่แกเ่อาไวไ้ดม้ากมายจนถึงทุกวนัน้ี 

 วดัโทฟุคุจ(ิTofukuji Temple) ตั้งอยูท่ี่เมืองเกียวโต  ทางดา้นทิศใต(้Southern Kyoto) ถือวา่เป็นวดัเซ็น 

ขนาดใหญ่ท่ีโด่งดังมากๆเร่ืองการเป็นจุดชมใบไมแ้ดงท่ีงดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโตเชียว ตัว

วดัเองไดถู้กสรา้งข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1236 โดยตระกูลฟูจิวาระ(Fujiwara clan) ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกอย่างก็คงเป็น

เร่ืองท่ีช่ือของวดัมีความสมัพนัธก์บัวดั 2 แห่งในนารา(Nara) คือ วดัโทไดจิ(Todaiji Temple) และวดัโคฟุกุจิ

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง (4) เมืองเกียวโต – วดัโทฟุคุจิ – วดัเออิคนัโดะ – ย่ำนกิออน  

เมืองโอซำกำ้ 

✓ ✓ ✓ 

https://www.talonjapan.com/category/area/kansai/
https://www.talonjapan.com/category/area/kansai/nara/
https://www.talonjapan.com/todaiji-temple/
https://www.talonjapan.com/kofukuji-temple/
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(Kofukuji Temple) ภายในวดัเองก็มีส่ิงท่ีน่าสนใจหลายส่วนเลย อย่างประตูซานม่อน ความสูง 22 เมตร 

สรา้งเป็นแบบเซ็นโบราณ ดา้นหลังประตูคือหอ้งโถงหลักฮอนโด(Hondo) ท่ีไดม้ีการบูรณะเมื่อปี 1934 

รอบๆบริเวณน้ัน มีอาคารต่างๆของวดัในช่วงตน้สมยัมูโรมาชิ(1333-1573) และสถาปัตยกรรมแบบเซ็น

ไมว่า่จะเป็น หอ้งสวดมนต ์(zendo) หอระฆงั(shoro) หอ้งอาบน ้า(yokushits  u) และหอ้งน ้า(tosu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 วดัเออิคนัโดะ(Eikando Temple) หรือ วดัเซ็นรินจิ(Zenrinji 

Temple) นับเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงในการชมใบไมแ้ดงในชว่งฤดูใบไมแ้ดง

ของเมืองเกียวโตท่ีหาตวัจบัยากอีกแหง่เลย ซ่ึงบริเวณท่ีเป็นจุดชมใบไม ้

แดงท่ีเล่ืองช่ือของวดัน้ีจะอยูต่รงบริเวณสวนโฮโจ(Hojo) ท่ีตกแตง่ไว ้

อยา่งสวยงาม มีท ัง้ล าธารเล็กๆ บอ่น ้า และสะพานเช่ือมตอ่กบัสว่นท่ี

เป็นอาคาร มีความสวยงามท่ีสุดในชว่งฤดูใบไมร่้วงท่ีจดัแสดงไฟในตอน

กลางคืน  เรียกไดว้า่สวยทัง้กลางวนัฟินทัง้กลางคืน โรแมนติกแบบ

สุดๆไปเลย  

กิออน(Gion) ยา่นทอ่งเท่ียวสุดยามราตรีของเมืองเกียวโตท่ีไมว่า่ใครไดล้องมาเยือนซกัครั้งลว้นแตติ่ดใจกนัทัง้นั้น นั่น

ก็เพราะไมไ่ดมี้เฉพาะแหลง่ช็อปป้ิงเด็ดๆทัน้ หากยงัมีการผสมผสานความ  เป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของคนญ่ีปุ่นอยา่ง

เกอิชาไวด้ว้ย โดยสามารถเห็นเกอิชาเดินไปๆมาๆในบริเวณน้ีได ้ ถนนเสน้หลกัจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นด่ืมชาและ

รา้นอาหารทอ้งถ่ินเยอะยากมาย ซ่ึงแตล่ะรา้นก็จะการแสดงโชวจ์ากเกอิโกะ(geiko) และ ไมโกะ(maiko) ซ่ึงสวยงาม

และเป็นท่ีช่ืนชอบของนักทอ่งเท่ียวเป็นอยา่งมาก ท่ีส าคญัยา่นน้ียงัเป็นจุดเช่ือมตอ่ไปยงัสถานท่ีทอ่งเท่ียวฮิตๆของเมือง

อยา่งศาลเจา้ยาซากะ(Yasaka Shrine) และไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์งามๆของแมน่ ้าคาโมะ(Kamo River)ไดอี้กดว้ย  

 

 

 

 

 

https://www.talonjapan.com/kofukuji-temple/
https://www.talonjapan.com/yasaka-shrine-kyoto/
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ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 

 

 

 

น ำท่ำนสู่ท่ีพกัโรงแรม OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  สวนมิโนะ(Minoh) รายลอ้มรอบไปดว้ยเนินเขา ดา้นบนสุดของสวนจะมีน ้าตกท่ีสวยงาม การเดินป่าระยะทางสาม 

  กิโลเมตรจะน าคุณผา่นหุบเขาและวดัวา การเดินป่าที่ ใชเ้วลา 45 นาทีน้ี เป็นเสน้ทางท่ีคอ่ยๆ ลาดข้ึนเนิน มีบรรยากาศ 

  ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ท่ีน่ีคุณจะไดเ้ห็นลิง เป็นเสน้ทางเดินป่าธรรมชาติท่ียอดเย่ียม น ้ำตกมิโนะ มีความสูง33เมตร กวา้ง5 

  เมตร ตัง้อยูใ่นวนอุทยานแหง่ชาติ Meiji No Mori Minoh อยูท่างตอนเหนือของเมืองโอซากา้ ใชเ้วลาเดินทางจาก 

  สถานี Umeda ประมาณ30นาทีโดยรถไฟสองตอ่ จุดชมน ้าตกอยูห่า่งจากสถานีรถไฟ Minoo ประมาณ3กิโลเมตร  

  แตร่ะหวา่งทางมีความร่มล่ืนความเย็นจากธารน ้าและเสียงน ้าไหลตลอดทางเดินและระหวา่งทางเดินยงัมีวดั Ryuan-ji  

  และพิพิธภณัฑแ์มลง สะพานสีแดง จุดแวะพกั รา้นคา้ รา้นอาหารชิลๆริมน ้าใหแ้วะเท่ียวชมระหวา่งทาง  

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

  ย่ำนชินไซบำชิ(Shinsaibashi) ตัง้อยูท่างตอนใตข้องเมืองโอซากา้ (Osaka) เรียกไดว้า่เป็นยา่นยอดสุดฮอตของ 

  เหลา่นักทอ่งเท่ียวเลยก็วา่ได ้บอกเลยวา่ถา้มาโอซากา้แลว้ไมม่าเท่ียว 

  ยา่นน้ีถือวา่มาไมถึ่ง เน่ืองจากเป็นยา่นศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงท่ีใหญท่ี่สุด

ของเมืองโอซากา้และภูมิภาคคนัไซทีเดียว แถมยงัมีแลนดม์าร์กของ

เมืองอยา่งเจา้ป้ายกลูลิโกะอยูท่ี่ยา่นน้ีอีกดว้ย โดยจะมีหลายชอ้ปป้ิง

สตรีทรวมตวักนัอยูร่ะหวา่งสถานีรถไฟนัมบะ(Namba) และสถานีรถไฟ

ชินไซบาชิ (Shinsaibashi Station) เป็นรวบรวมแหล่งบันเทิงต่างๆ 

รา้นอาหาร และหา้งสรรพ  สินคา้มากมายใหไ้ดเ้ลือกชอ๊ป 

  กนัอยา่งจุใจ 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง (5) สวนมิโนะ – น ้ำตกมิโนะ – ชอ้ปป้ิงย่ำนชินไซ ✓ - - 
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ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

ถึงเวลำอนัสมควรน ำท่ำนสู่ สนำมบินคนัไซ 

00.55 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเจแปนแอรไ์ลน ์ เท่ียวบินท่ี JL727 

04.40 น.        เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคา

อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 

อตัรำน้ีรวม 

✓ ราคาน้ีรวมภาษีน ้ามนั ณ วนัท่ี 31 พ.ค. 2562 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัภาษีน ้ามนัข้ึน หากทางสายการ

บินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม โดยทางบริษัท จะแจง้ใหท้ราบกอ่นการออกตัว๋เคร่ืองบิน 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป -กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางรายการท่ีระบุเทา่นั้น 

✓ คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการท่ีระบุเทา่นั้น  

✓ คา่พาหนะรับสง่ตามรายการน าเท่ียวที่ ระบุเทา่นั้น   

✓ คา่โรงแรมหอ้งพกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้งตามรายการท่ีระบุเทา่นั้น     

✓ คา่อาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเทา่นั้น       

✓ คา่เขา้ชมสถานที่ ตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุเทา่นั้น 

✓ คา่กระเป๋าเดินทางทา่นละ 2 ใบน ้าหนักไมเ่กิน 23 กก. 

✓ บริการน ้าวนัละ 1 ขวด 

✓ บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 

✓ คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง (6) สนำมบินคนัไซ – กรุงเทพฯ - - - 

อตัรำค่ำบริกำร 

วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว เพ่ิม 

12 - 17, 20-25 พฤศจิกำยน 2562 49,900 49,900 42,900 8,900 

รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 34,900 34,900 27,900 - 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 

***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ตอ้งมีผูเ้ดินทำงจ ำนวน 20 ท่ำนข้ึนไป*** 

หำกมีผูเ้ดินทำงไม่ถึง 20  ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุป๊ หรือเก็บค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติม 
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✓ คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไมถึ่ง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินทา่นละ 500,000 บาท ...)  

อตัรำน้ีไม่รวม 

  คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซา่เขา้ประเทศญี่ ปุ่น 

 คา่ท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือในรายการ เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเติมจากรายการท่ีทางบริษัท

ฯ จดัให ้เป็นตน้   

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนักเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรัมตอ่ทา่น 

 คา่ธรรมเนียมในการย่ืนใบอนุญาตส าหรับคนตา่งดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 

 คา่ภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% ซ่ึงตอ้งจ่ำยเพ่ิมจำกรำคำค่ำทวัร ์

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

เม่ือทา่นท าการจองทวัร์กบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

• ขอเรียกเก็บมดัจ าคา่ทวัร์ทา่นละ  10,000-20,000 บำท (ข้ึนอยูก่บัชว่งเวลาที่ เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)   

• สว่นท่ีเหลือตอ้งช าระทัง้หมดกอ่นการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท าการ  

 

เง่ือนไขกำรยกเลิก 

 ***กรุณำพิจำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลิกทวัรข์องบริษทั ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร*์** 

หำกท่ำนไดท้ ำกำรจองทวัร ์ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดร้บัทรำบและยอมรบัเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบรอ้ยแลว้ 

◼ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  45 วนั     ไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย 

◼ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  21-30 วนั    หกัคา่มดัจ า   

◼ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง  15-20 วนั   หกัคา่ใชจ้า่ย  50 % ของราคาทวัร ์

◼ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง    8-14  วนั    หกัคา่ใชจ้า่ย  75 % ของราคาทวัร์ 

◼ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง    1-7  วนั   หกัคา่ใชจ้า่ย  100% ของราคาทวัร์ 

◼ ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่   หกัคา่ใชจ้า่ย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่  ไมว่า่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ ัง้หมด* 

***หมำยเหตุ.. (ส ำคญัมำก ผูโ้ดยสำรท่ีเดินทำงตอ้งรบัทรำบ และยินยอม ก่อนกำรเดินทำง) 
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1. รำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณท์างการเมือง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ี์เหนือการควบคุมจากทางบริษัททวัร์ฯ) โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้

เป็นส าคญั 

2. หากทา่นยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  

ท ัง้ๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีทา่นเดินทางทอ่งเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัรท์ ัง้หมด หรือบำงส่วนใหก้บัท่ำน 

3. หากสถานท่ีทอ่งเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใชจ่้ำย 

เน่ืองจากทางบริษัทไดท้  าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยไปแลว้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัรท์ ัง้หมด หรือบำงส่วนใหก้บัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเข ้าประเทศ  เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ ทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  

** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา่ อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ีพ านักอยูใ่น

ประเทศไทย 

*** ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนค่าทัวรทั์ง้หมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน หากเกิดเหตุการณด์งักล่าว *** 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรมท่ีพกั       สมัภำระ และ ค่ำพนกังำนยกระป๋ำ 

 

• ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 

ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทาง

ไป-กลบัพรอ้มกนั หาก

ตอ้งการเล่ือนวนัเดินทาง

กลบั ทา่นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสาย

การบิน และบริษัททวัร์

เรียกเก็บและการจดัท่ีนั่ง

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบินเป็นผูก้  าหนด 

• ในกรณียกเลิกการเดินทาง 

และไดด้ าเนินการออกตัว๋

เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 

REFUND ได)้ ผูเ้ดินทาง

ตอ้งรอ REFUND ตาม

ระบบของสายการบิน

เทา่นั้น 

• เน่ืองจากการวางแปลน

แบบหอ้งพกัของแตล่ะ

โรงแรมแตกตา่งกนั จึง

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบ

หอ้งเด่ียว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin / Double) 

และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

/ 3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั 

• กรณีมีงานจดัประชุม

นานาชาติ ( Trade Fair) 

เป็นผลใหค้า่โรงแรม

สูงข้ึนมาก และหอ้งพกัใน

เมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ย

เมืองเพ่ือใหเ้กิดความ

เหมาะสม 

 

 

• ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาต

ใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั การเรียกเก็บค ่าน ้าหนักเพ่ิมเป็น

สิทธ์ิของสายการบินท่ีไมอ่าจปฎิเสธได ้

• ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ า

ข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 

เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 

46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

• กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนัก

ของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยท่ี

สมัภาระน ้าหนักเกิน (ทา่นตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียก

เก็บเพ่ิม) 

• ทางบริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญ

หายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 


