
              

 

    

 
 
 
 
 
 
 

วนัที�หนึ�ง   กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)  



              

 

    

��.00 น.  คณะพรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานดอนเมือง บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 ชั%น 3 ประตู2 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิ 
แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์(XJ) เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิรบับตัรโดยสาร (แนะนาํใหโ้หลดของที�
ไมจ่าํเป็นลงใตท้อ้งเครื�อง) ** ไม่มีอาหารบรกิารบนเครื�อง ** 
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ2นเครื�องก่อนเวลาเครื�อง
ออก 30 นาท ี
�4.55 น.  ออกเดินทางสู ่นครนาโกย่า โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เที�ยวบนิที� XJ648  
 
วนัที�สอง   สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์ – นาโกย่า – วดัโอสคุนันอน – ชอ้ปปิ% งย่านโอส ุ – ทาคายาม่า – ซนัมาชิซูจ ิ - ชิราคาวาโกะ  
                    เมืองมตัสโึมโตะ 
�7.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตนิาโกย่า ชูบ ุ เมอืงนาโกย่า เป็นเมอืงใหญ่ที�สุดใน “ภมูภิาคชูบ”ุ ซึ�งอยู่ตรงกลางของประเทศญี�ปุ่ น 
บรเิวณรอบๆนาโกย่ามแีหลง่ผลติสนิคา้การเกษตร ปศุสตัว ์และประมงที�มชีื�อเสยีงของญี�ปุ่ น อกีท ั2งยงัเป็นเมอืงอตุสาหกรรม โดยมฐีานการผลติ
รถยนต,์ ยานอวกาศ, เครื�องจกัร, เซรามกิ ฯลฯ  นอกจากนี2ยงัมแีหลง่ท่องเที�ยวที�มเีสน่หด์งึดูดใจใหท่้านมาเที�ยวชมไดอ้ย่างจใุจ จากนั2นนาํท่าน
ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  (เวลาที�ญี�ปุ่ น เรว็กว่าเมืองไทย 2 ชั �วโมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนดัหมายเวลา)  
***สาํคญัมาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนื% อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั*** 
นาํท่านสู่ วดัโอสคึนันอน ต ั2งอยู่ใจกลางเมอืงนาโกย่า 
สรา้งขึ2นใกลก้บัเมอืงฮาชมิะในปี 1333 และไดย้า้ยไป
ยงัตาํแหน่งปจัจุบนัในปี 1612 เมื�อโชกุนโทคุกาวะ อิ
เอยาสสึรา้งปราสาทนาโกย่าเป็นสถานที�ศกัดิBสทิธิBนี2มี
เทวรูปไมค้นันอน เทพธิดาแห่งความเมตตากรุณาใน
ศาสนาพุทธประดิษฐานในหอ้งสกัการะหลกั ซึ�ง
แกะสลกัโดยนกับญุในพระพทุธศาสนา ท่านโกโบ ได
ช ิอาคารปจัจบุนัก่อสรา้งขึ2นใหม่เมื�อปี 1970 เสาและ
คานสีแดงสดใสทาํใหม้นัเป็นโครงสรา้งที�น่าตื�นเตน้ที�สุดและถ่ายรูปสวยที�สุดในย่านนี2  ภายในวดัมีหอ้งสมดุซึ�งรวบรวมคมัภีรโ์บราณใน
ภาษาญี�ปุ่ นและภาษาจนีมากกว่า 15,000 เลม่ ซึ�งหลายๆเลม่ในจาํนวนนี2ไดข้ึ2นทะเบยีนเป็นสมบตัขิองชาตหิรือทรพัยส์นิทางวฒันธรรมที�สาํคญั 
จากนั2นนาํท่าน ชอ้ปปิ% งย่านโอส ุ (Osu Shopping Arcade) ของเมอืงนาโงย่า มอีายุประมาณ HII กวา่ปี เป็นถนนการคา้ที�มชีื�อเสยีงและไดร้บั
ความนิยมจากนกัท่องเที�ยวเป็นอย่างมาก ดว้ยมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศย่านชนชั2นแรงงานแบบดั2งเดมิ แมว้่าย่านชอปปิ2 งโอสุจะมพีื2นที�ไม่มาก
นกัแต่ก็มรีา้นคา้นอ้ยใหญ่มากมายกวา่ J,KII รา้นคา้เรยีงรายตลอดสองขา้งทางยาว J.M กโิลเมตร ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทนัสมยัไมว่่า
จะเป็นนํ 2าหอม, เสื2อผา้, เครื�องสาํอาง และรอ้งเทา้จากสารพดัยี�หอ้ดงัและที�สาํคญัคอืราคาถกูมาก  
เที�ยง �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



              

 

    

บ่าย จากนั2นนาํท่าน ทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมอืงที�มกีารผสมผสานระหวา่งเกยีวโตกบัขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขา้ดว้ยกนั 
ต ั2งอยู่บริเวณที� โอบลอ้มไปดว้ยภู เขา
น ้อ ย ใ ห ญ่ ใ น จงัหวดักิฟุ ดํารงไวซ้ึ�ง
บรรยากาศและ ข น ม ธ ร ร ม เ นี ย บ
ประ เพ ณีแบบ เมืองเ ก่าแก่ไว ไ้ด เ้ ป็น
อย่างดี  นาํท่าน เที�ยวเชมย่านเมืองเก่า 
ซั น ม า ชิ ซู จิ  หมู่บ า้นเก่าแก่สมยัเอ
โดะ  เมือ ง เ ก่ า เลก็ๆที�มหีลายชื�อ หลาย
คนสงสยัว่าตก ลงชื�ออะไร ซนัมาชิซูจิ 
ก ั บ  Little Kyoto มนัใช่ที�เดียวกนั
หรือเปล่าจริงๆ แลว้ก็เป็นย่านหนึ�งในทา
คายาม่า ที�ไดร้บั ฉายาลติเติ2ลเกียวโต ซึ�ง
มเีมอืงอื�นๆ ในญี�ปุ่ นที�ไดร้บัฉายานี2 เหมอืนกนั แต่ถา้พูดถงึลติเติ2ลเกียวโตในทาคายาม่า ก็ตอ้งที�ซนัมาชิซูจิ ผ่านชม อาคารสาํนักงานว่า
การเมืองโบราณ โบราณสถานแห่งชาติหนึ�งในที�พาํนกัของเจา้เมอืงคานาโมริ แห่งปราสาททาคายามะ หลงัจากหมดยุคปกครองโดยคานาโมริ
คฤหาสนนี์2ก็ตกอยู่ภายใตก้ารปกครองโดยตรงของโชกุนโทคุงาวะ ซึ�งผูป้กครองจงัหวดัและเขตไดใ้ชเ้ป็นอาคารสาํนกังานว่าการเมอืงฮิดะ 
อาคารนี2มชีื�อเรียกว่า ทาคายามะ จนิยะ เป็นที�ออกประกาศของทางราชการ และเก็บภาษต่ีางๆ เมื�อเขา้สู่ยุคเมจ ิจงึถูกเปลี�ยนมาเป็นสาํนกังาน
ประจาํพื2นที�ของจงัหวดั เขต และสาํนกังานย่อยของพื2นที� ทาคายามะ จินยะ เป็นอาคารสาํนกังานว่าการเมอืงโบราณเพยีงแห่งเดียวที�ยงัคง
หลงเหลอืมาจนถงึทกุวนันี2 (ไม่รวมค่าเขา้ a4� เยน/ท่าน)  นาํท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) เมอืงนี2ถอืเป็นเมอืงที�มคีวามสวยงามและ
คลาสกิมากแห่งหนึ�งในญี�ปุ่ น ที�เมอืงนี2มหีมูบ่า้นโบราณที�ยงัคงเอกลกัษณจ์ากอดตีเอาไวม้ายาวนานจนถงึปจัจบุนั เอกลกัษณข์องหมูบ่า้นที�ทาํให ้
นกัท่องเที�ยวต่างก็หลงใหลและใฝ่ฝนัอยากมาชมกนัก็คอื หลงัคาที�มคีวามชนัถงึ ZI องศาที�ต ั2งเรยีงรายอยู่ภายในหมูบ่า้น และบา้นทกุหลงัยงัมี
คนอาศยัอยู่จรงิ ๆ และบรรยากาศของหมูบ่า้นแห่งนี2ก็ดูสวยในทกุฤดู ไมว่า่จะรอ้น หนาว หรอืใบไมร่้วง จากนั2นนาํท่านเดนิทางสู่ เมืองมตัสโึม
โต ้(Matsumoto)  
 �อสิระรบัประทานอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 
 สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Matsumoto Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า ในเมืองมตัสโึมโต ้
 

วนัที�สาม เมืองมตัสโึมโต ้- ปราสาทมตัสโึมโต ้- เมืองยามานาชิ – สวนดอกไมฮ้านะโนะมิยาโกะ – ออนเซ็น 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านออกเดนิทางสู่ ปราสาทมตัสโึมโต ้สรา้งขึ2นในปี ค.ศ. J[\K-JZJH หนึ�งในหา้ปราสาทในญี�ปุ่ นที�ถูกกาํหนดใหเ้ป็นสมบตัปิระจาํชาต ิหรือ
ปราสาทอกีาเพราะโทนออกเป็นสดีาํ มองไปมองมาใหค้วามรูส้กึยิ�งใหญ่และสุขมุ จนไดร้บัฉายาว่าปราสาทอกีา ตวัปราสาทสรา้งขึ2นดว้ยไมโ้ดย
ใชก้ารสลกัไม ้หอคอยกลางปราสาทเคยใชเ้ป็นที�สาํหรบัระวงัภยั ขา้งในตวัปราสาทมขี ั2นบนัไดสูงชนัและเพดานที�ไมสู่งมากนกั ตามแนวทางเดนิ
จดัแสดงวสัดุเครื�องใชท้างประวตัศิาสตร ์เช่น ชดุเกราะซามไูรสมยัเซน็โกก ุปืนคาบศิลาและอาวุธที�เคยใชสู้ร้บในสมยัก่อน หนา้ต่างเป็นหนา้ต่าง
ไมแ้คบๆ มช่ีองสาํหรบัยงิปืนและยงิลูกธนู สามารถเพลดิเพลนิกบัทศันียภาพของเทอืกเขาแอลป์ญี�ปุ่ นและเมอืงมตัสโึมโตไ้ดจ้ากช ั2นบนสุดของ
ปราสาท 



              

 

    

เที�ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านเขา้ชม สวนฮะนะโนะมิยะโกะ (Hanano Miyako Park) มพีื2นที�กวา้งใหญ่มากประมาณ ^M ไร่  ในช่วงเดือนเมษายน ถงึ
เดอืนพฤษภาคม ที�นี2จะปลูกดอกทวิลปิกว่า _I ชนิด และพรอ้มบายสะพรั �งกวา่ JMI,III ดอก  ลกัษณะเด่นคอืมดีอกไมท้ี�จะบานต่างกนัในแต่
ละฤดู เดอืนเมษายน -พฤษภาคม ดอกทวิลปิ เดอืนมถินุายน - กรกฎาคม ดอกป๊อปปี2  แคลฟิอรเ์นียป๊อปปี2  เดอืนกรกฏาคม -กนัยายน ดอก
บานชื�น,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวนั แต่ก็ขึ2นอยู่กบัสภาพอากาศแต่ละ  
�บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั  FUJISAN HOTEL RESORT หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
 จากนั2นใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการ แช่นํ%าแร่ออนเซ็นธรรมชาต ิ 
 

วนัที�สี� ภเูขาไฟฟจู ิชั%น 5 (ขึ%นยู่กบัสภาพอากาศ) - พพิธิภณัฑแ์ผ่นดินไหว- ทะเลสาบฮามานาโกะ – เมืองนาโกย่า - ชอ้ปปิ% งย่านซา
คาเอะ 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิเป็นภูเขาที�มชีื�อเสยีงเป็นที�รูจ้กัไปท ั �วโลกและภูเขาที�สูงที�สุดใน ประเทศญี�ปุ่ น ราว _,MMZ เมตร  ต ั2งอยู่บริเวณ 
จงัหวดัชิซุโอะกะและจงัหวดัยะมะนะชิ ซึ�งอยู่ทางตะวนัตกของโตเกียว โดยในวนัที�อากาศแจ่มใสสามารถมองเหน็จาก โตเกียว นาํท่านขึ2นสู่ 
ภเูขาไฟฟจู ิชั%น 5 ทกุท่านจะไดเ้หน็ถงึความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสมัผสักบัความหนาวเยน็ มอบอสิระให ้
ท่านไดถ้่ายภาพความประทบัใจเก็บไว ้และเลอืกซื2อสนิคา้ของที�ระลกึสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจไิดต้ามอธัยาศยั (ขอสงวนสทิธิtไม่ขึ%น ในกรณีที�
ทางขึ%นปิดหรืออากาศไม่เอื%ออาํนวย) จากนั2นนาํท่านเดนิทางชม พพิธิภณัฑแ์ผ่นดินไหว (Earthquake Museum) ตั2งอยู่ที�เมอืงโกเบ ภายใน
จงัหวดัเฮยีวโงะนบัวา่เป็นพพิธิภณัฑท์อ้งถิ�นที�นาํเสนอเกี�ยวกบัการแผ่นดนิไหวที�เคยเกดิขึ2นในเมอืงนี2 ภายในพพิธิภณัฑย์งัมโีรงละครที�ฉายภาพ
การทาํลายลา้งของแผ่นดนิไหว และภาพยนตรส์ารคดเีกี�ยวกบัข ั2นตอนการกูภ้ยั และหอ้งเกมทใีชเ้ทคโนโลยใีหเ้ราฝึกป้องกนัตวัจากภยัพบิตัิ 
โดยจะเป็นพพิธิภณัฑท์ี�จะมกีารจดัขึ2นเพื�อเป็นอนุสรณ์สถานราํลกึถึงเหตุการณ์เมื�อวนัที� 17 มกราคม 1995 เปิดขึ2นต ั2งแต่ปี ค.ศ.2002 ให ้
ความรูแ้ก่ผูเ้ขา้ชมเกี�ยวกบัการเกิดแผ่นดนิไหว วธิกีารเตรยีมตวัเมื�อเกิดแผ่นดนิไหว เรยีกไดว้่าเป็นพพิธิภณัฑท์ี�ใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัแผ่นดนิไหว
ไดอ้ย่างด ี



              

 

    

 
เที�ยง  �อสิระรบัประทานกลางวนั ตามอธัยาศยั 
บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamanako) ต ั2งอยู่บริเวณริมชายฝั �งแปซฟิิค ทศิตะวนัตกของจงัหวดัชิซุโอกะ โดย
ทะเลสาบแห่งนี2 เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่และยงัมคีวามสาํคญัมากๆของจงัหวดันี2  เดมิทตีวัทะเลสาบเองเป็นทะเลสาบนํ2าจืดที�แยกออกมาจาก
มหาสมทุร ต่อมาเกิดแผ่นดนิไหวในปี 1498 ทาํใหน้ํ 2าจดืเปลี�ยนเป็นนํ 2าเค็มในที�สุด จากนั2นนาํเดนิทางกลบัเมอืงนาโกย่า จากนั2นนาํท่านสู่ ซากา
เอะ (Sakae) ถอืเป็นหนึ�งในย่านท่องเที�ยวและแหล่งชอ้ปปิ2 งสาํคญัของเมอืงนาโกย่า ซึ�งประกอบไปดว้ยแลนดม์ารค์ที�สาํคญัของเมอืง ไดแ้ก่ 
หอคอยนาโกย่าทวีทีาวเวอร ์(Nagoya TV Tower) และ โอเอซสิ KJ (Oasis KJ) อาคารที�มรูีปทรงเหมอืนยานอวกาศ นอกจากนั2นแลว้ ในย่าน
ซากาเอะยงัมีศูนยก์ารคา้ รา้นขายสินคา้แฟชั �นแบรนดเ์นม และรา้นอาหารหลากหลายรา้น รวมถึงรา้นขายสินคา้ลดราคายอดนิยมของ
นกัท่องเที�ยว 
�อสิระรบัประทานอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 
 สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า ในเมืองนาโกย่า 
 

วนัที�หา้ เมืองนาโกย่า – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)  

สมควรแก่เวลา นาํท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมืองนาโกย่า 
09.00 น.  ออกเดนิทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เที�ยวบนิที� XJw49 ** มีอาหารบรกิารบนเครื�อง **
  
13.00 น.  เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)  โดยสวสัดภิาพและประทบัใจ  

อตัราค่าบรกิารและเงื�อนไข 

เที�ยวฟิน นาโกย่า ทาคายาม่า 5 วนั 4 คนื โดย XJ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ

2-3ท่าน 
เด็กอายไุม่เกนิ
12ปีเสรมิเตยีง 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี
ไม่เสรมิเตยีง 

ไม่รวมตั xว
เครื�องบนิ 

พกัเดี�ยว 



              

 

    

 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 
� ตั xวเครื�องบนิชั%นประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 
� ที�พกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ �-4 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ�มเงนิพกัหอ้งเดี�ยว) 
� อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื%อหรอืเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ตามรายการระบ ุ
� ค่าระวางนํ%าหนกักระเป๋าไม่เกนิ 2� กก.ต่อท่าน 
� ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบ ุ
� ค่ามคัคเุทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 
� ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ {,���,��� บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ ���,��� บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์  
� ภาษีนํ%ามนัและภาษีต ั xวทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิ�มหากสายการบนิปรบัขึ%นก่อนวนัเดินทาง) 
� ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 4%และภาษีมูลค่าเพิ�ม }% 

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
× ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาตค่ิาทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที�ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �ง
พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้
ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั%งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความ
ควบคมุของบรษิทัฯ 

    

26 – 30 ก.ค. w� 17,��� 17,��� 16,��� {a,99� 4,900 
02 - 06 ส.ค. w� ��,��� ��,��� {�,��� {a,99� 4,900 
�{ - �5 ส.ค. w� �{,��� �{,��� �{,��� {a,99� 4,900 
{4 - {} ก.ย. w� ��,��� ��,��� 1�,��� {a,99� 4,900 
�� – �a ก.ย. w� ��,��� ��,��� 1�,��� {a,99� 4,900 
�} ก.ย. - �{ ต.ค. w� 18,��� 18,��� 17,��� {a,99� 4,900 



              

 

    

× ค่าปรบั สาํหรบันํ%าหนกักระเป๋าเดินทางที�เกนิจากที�ทางสายการบนิกาํหนดไว ้20 กก. 

× ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ {,5�� บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์{ ท่าน (ชําระที�สนามบนิในวนัเดินทาง) 
 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 
1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั%น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชื�อและหนา้หนงัสอืเดินทางเพื�อ
ยนัการจองที�นั �ง พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 15,��� บาท 
2.ค่าทวัรส์ว่นที�เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ั%งหมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั%นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิtในการยกเลกิการเดินทางของ
ท่าน และการคนืเงนิท ั%งหมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ%นจรงิ 
3.เมื�อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ั%งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไขการใหบ้รกิารที�ได ้
ระบไุวใ้นเอกสารฉบบันี% ท ั%งหมดนี% แลว้ 

เงื�อนไขการยกเลกิ 
1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั%งหมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ%นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิtไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั%งสิ%น 
�.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์5�% 
4.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง }-{a วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 
4.สาํหรบัผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื�นวซ่ีาให ้เมื�อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิtในการคนืค่ามดัจาํท ั%งหมด 
 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 
1.โปรแกรมทวัรนี์2จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ั2นตํ �า 3H ท่านรวมในคณะตามที�กาํหนดไวเ้ท่านั2น หากมจีาํนวนผูเ้ดนิทาง
รวมแลว้นอ้ยกวา่ที�กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิBในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี�ยนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้ง
เพิ�มเงนิท่านละ _,000 บาท, กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ K,I00 บาท, กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง KI-KH ท่านตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ 
1,[00 บาท, กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง K[-_J ท่านตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ J,I00 บาท 
2.ในกรณีที�ทางประเทศญี�ปุ่ นระงบัการอนุมตัวิซีา่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิBเก็บค่าใชจ่้ายเพิ�มเตมิในกรณีตอ้งทาํเรื�องยื�นขอวซี่า 
3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิBในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั2งนี2ใหข้ึ2นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 
เท่านั2น อกีท ั2งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ2นสุดสมบูรณ ์
4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิBที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จาํกดัดา้น
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิ ท ั2งนี2ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็น
สาํคญั 
5.รายการทวัรนี์2 เป็นการท่องเที�ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 
6.อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาต ั tวเครื�องบนิในปจัจบุนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิBในการปรบัเปลี�ยนราคาค่าบรกิารใน
กรณีที�มกีารขึ2นราคาค่าต ั tวเครื�องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํ2ามนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลี�ยนได ้
ปรบัขึ2นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง 



              

 

    

7.ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี2 หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ท ั2งหมดหรอืบางส่วน ถอืวา่ท่านสละสทิธิBไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได ้
8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ั tวเครื�องบนิขากลบัซึ�งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้
9.ค่าบรกิารที�ท่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกนั ดงันั2นหากท่านมเีหตอุนัใดที�ทาํใหท่้านไมไ่ดท่้องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไมไ่ด ้
10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับรกิารทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัค่าบรกิาร
นั2นๆ 
11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิBในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ั2งสิ2นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจ
ของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั2น 
12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั2น การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื�น ๆ เช่น การไปคา้
แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื�น 
ๆ ที�เขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบรษิทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี�ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักลา่วท ั2งสิ2น 
13.หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั2นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ�งอยู่
นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิBที�จะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิท ั2งหมดทกุกรณี 
14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื2อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวดว้ยตวัท่าน
เอง บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ที�ผูเ้ดนิทางไดซ้ื2อระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวนี2 
15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ 
หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 
16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 
17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิBที�จะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ี�เกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั
หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ2นทางตรง หรอืทางออ้ม 
เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 
18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิBที�จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที�เกี�ยวขอ้งกบั สภาพ
ธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที�เดนิทางไป 
19.ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ั2งสิ2น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ�งไมไ่ดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ
ท่องเที�ยว(ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี2ในกรณีที�เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํ 2าเงนิ)เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิBไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ั2งสิ2น 
21.กรณีที�ท่านตอ้งออกตั tวภายในประเทศ เช่น (ต ั tวเครื�องบนิ,ต ั tวรถทวัร,์ต ั tวรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั2งก่อนทาํการออกตั tว เนื�องจาก
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตั tว
ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลี�ยนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงื�อนไขดงักลา่วแลว้ 



              

 

    

22.ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิBเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิ�มเตมิ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ ์หรอืนกับวช จะตอ้งเพิ�มจากราคาค่าทวัร์
ปกตอิกี K,III บาทต่อท่าน 
23 หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั%น หนงัสอื
เดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 
KH. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรอืหนงัสอืเดนิทางทูต (เลม่สนีํ 2าเงนิและสแีดง) เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัรห์ากท่านถกูปฏเิสธใน
การเขา้ –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิBไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ั2งสิ2น 
 

 
 

 


