
 
 

NAGOYA TAKAYAMA KOCHIA PARK (5D3N) 
“NGO01 NAGOYA KOCHIA PREMIUM” 
สายการบิน 5 ดาว FULL SERVICE JAPAN AIRLINES (JL)  

 

 
 

 



 
 

บนิดว้ยสายการบนิ เจแปน แอรไ์ลน์ (JL) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

JL 738 BKK(กรุงเทพ) – NGO(นาโกยา่) 00.25 – 08.15  

JL 737 NGO(นาโกยา่) – BKK(กรุงเทพ) 10.25 – 14.15  
** โหลดกระเป๋าสมัภาระน ้าหนกัไม่เกนิใบละ 23 ก.ก. 2 ใบ (46 ก.ก.) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)                                                                                                                         (-/-/-) 

21.00  คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที่ 6 สายการบนิ เจแปน 

แอรไ์ลน์ เคาน์เตอร์ R เจ้าหน้าที่บรษิทัฯ คอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ 

หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

** ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม้ เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง ** 

 

 
 

 

 



 
 

วนัท่ี 2 สนามบินนาโกย่า – เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ - อิออนมอลล ์ –   ชิงะ                          (-/L/-) 

00.25  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน JAPAN AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่JL738    ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 
08.15 เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เมอืงหลวงเก่าของญี่ปุ่ นมานานกวา่ 1,000 ปี  เป็นเมอืงหลกัของจงัหวดัเกยีว
โต และเป็นอดตีเมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งจดัว่าเป็นศูนยก์ลางของเกาะฮนช ูนอกจากนี้ นครเกยีวโตยงั
เป็นหนึ่งในสมาชกิของ กลุ่มเมอืงใหญ่ "เคฮนัชงิ" และนครเกยีวโต ยงัจดัว่าเป็นเมอืงที่มปีระชากรมากเป็น
อนัดบั 11 ของโลก ในปี พ.ศ. 2555 

 น าท่านสู่ วดัคิโยมิสึ หรอืวดัน ้าใส ทีต่ดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็น

วดัทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อนกนัตามแนวนอนตัง้จากพื้นดนิ

ขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึ่งไม่ใชต้ะปูสกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืนเรอืนไทย วดันี้มอีายุเก่าแก่

ยิง่กว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดษิฐานของเทพเอปิส ึ เทพเจ้าแห่งความร ่ารวย มัง่คัง่ , 

นมสัการพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร , จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต 

มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตได้งดงาม พร้อมกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์าม

สายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม 

แขง็แรง 



 
 

 
เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บุฟเฟ่ต ์นาเบะ 

น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเกยีวโต ศาลเจา้แห่งนี้

มชีื่อเสยีงจากเสาโทรอิ ิ(Torii gate) สแีดงจ านวนนับพนั ซึ่งตัง้เรยีงกนัเป็นอุโมงค์เส้นทางเดนิอยู่บรเิวณหลงั

อาคารหลกั เส้นทางนี้จะตรงไปยงัป่าในหุบเขาอนิาร ิ(Mount Inari) อนัศกัดิส์ทิธิซ์ึ่งมคีวามสูง 233 เมตร และ

เป็นอาณาบรเิวณส่วนหนึ่งของศาลเจา้ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิารเิป็นศาลเจา้ทีส่ าคญัทีสุ่ดในหมู่ศาลเจา้จ านวนนบัพนัที่

สกัการะเทพอนิาร ิ(Inari) ซึ่งเป็นเทพผูร้กัษาขา้ว ตามความเชือ่ของศาสนาชนิโต เชือ่กนัวา่สุนขัจิง้จอกนัน้เป็น

ผูน้ าสารของอนิาร ิดงันัน้คุณจะสามารถพบเหน็รูปปั้นสุนัขจิ้งจอกได้ทัว่ไปในอาณาบรเิวณศาสนสถานแห่งนี้ 

ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิาร ิมมีาตัง้แต่สมยัโบราณ ก่อนการก่อตัง้เกยีวโตเป็นเมอืงหลวงในปี 794 



 
 

 
 น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ ห้างอิออน ให้ท่านได้เลอืกทาน หรอืเลอืกซื้อสนิค้าที่เป็น แบ

รนดญ์ปีุ่ น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รา้น 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาตขิองคทิแคทชาเขยีว

สามารถหาซื้อไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย 

น าท่านเขา้สู่เมอืง ชิงะ (SHIGA) ก่อนทีจ่ะมกีารใชร้ะบบการบรหิารราชการแบบแบ่งจงัหวดัขึน้ เดมิชือ่ มณฑล
โอมิ มณฑลโอมิเป็นเพื่อนบ้านกบันาระ และเกียวโต เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างญี่ปุ่ นตะวนัตกและตะวนัออก 
ในช่วง ค.ศ. 667 ถึง ค.ศ. 672 นัน้ จักรพรรดิเท็นจิทรงสร้างพระราชวงัที่โอตสึ จากนัน้ ในปี ค.ศ.742 
จกัรพรรดโิชมุทรงสรา้งพระราชวงัทีช่งิาราก ิในชว่งตน้ของยุคเฮองั พระภกิษุไชโชเตบิโตขึน้ทีโ่อตสแึละไดส้รา้ง
วดัเอน็เรยีกุซึ่งเป็นศนูยก์ลางของพุทธศาสนานกิายมหายานแบบเทน็ได และไดปั้จจุบนัไดเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลก
พรอ้มกบัสถานทีท่างประวตัศิาสตรอ์กีหลายแห่งในเกยีวโต 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี HIKONE VIEW HOTEL , SHIGA หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ี 3 ชมดอกโคเซีย – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –   คานาซาว่า สเตชัน่                                (B/L/-) 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมความสวยงามของ ดอกโคเซีย ที่สวน Hirugano Picknick Garden เป็นไม้พุ่มที่จะเปลี่ยนส ี3 ฤดู 

โดยช่วงแรกจะเป็นสเีขยีวในช่วงหน้าร้อนประมาณเดอืนกรกฏาคม หลงัจากนัน้จะเปลี่ยนเป็นสแีดงในช่วงตน้

ฤดูใบไม้ร่วง และจากแดงเป็นเหลอืงน ้าตาลในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดอืนกนัยายน – เดอืนตุลาคม ด้วย

บรรยากาศที่แตกต่างกนั กลายเป็นสิง่ที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมทัง้สองฤดูกาล  (ความสวยงามของ

ดอกโคเซยี ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่พาท่านไปกรณีทีด่อกโคเชยีไม่บาน และจะเพิม่

เวลาทีท่าคายาม่าแทน และขอสงวนสทิธิใ์นปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)  



 
 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ ทาคายาม่า(Takayama) เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกยีวโตกบัขนมธรรมเนียม

ประเพณยีุคเอโดะเขา้ดว้ยกนั ตัง้อยู่บรเิวณทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักฟุิ ด ารงไวซ้ึ่งบรรยากาศ

และขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมอืงเก่าแก่ไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีเปรยีบไดก้บัเมอืงทีไ่ดร้บัพรใหเ้ตม็เป่ียมไปด้วย

วฒันธรรมอนัดงีาม ยอ้นกลบัไปในสมยัยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนัน้แตกต่างกบัเมอืงอื่นในญี่ปุ่ นอยา่ง

ชดัเจนเนื่องจากความโดดเด่นดา้นขนบธรรมเนียมและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม พืน้ทีบ่รเิวณเมอืงทาคายามะจงึถูก

ปกคลองโดยตรงจากรฐับาลกลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกป้องและอนุรกัษ์พือ้ที่บรเิวณชายป่านัน้เองเมอืงทาคายาม่า 

ซึ่งยงัคงความเป็นบ้านเมอืงแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิอย่างแท้จรงิน าท่านชมสถานที่ส าคญัเมื่อครัง้อดตี ที่ท าการเก่า

เมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทัง้ทีท่ างาน และทีอ่ยู่อาศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใต้

การปกครองของโชกุนโตกุกาวา่  ในสมยัเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นทีท่ าการรฐัในยุคเอะโดะเพยีงแห่ง

เดยีวที่ขา้มพน้ยุคสมยัมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไต่สวนพจิารณาคด ีห้องขงันกัโทษ 

โรงครวั และหอ้งพกัของเจา้หน้าที ่ 



 
 

 
เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตัง้อยู่ในหุบเขาของจงัหวดักฟุิ ประเทศญี่ปุ่ น ไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมโดยองคก์ารยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บา้นแห่งนี้มวีวิทวิทศัน์
ทีส่วยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบ้านสไตลญ์ี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ ทีห่ลงัคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กบัมอืคนทีก่ าลงั
พนมมอือยู่ หลงัคาสร้างจากคานไม้ทีแ่ขง็แรง จงึทนทานต่อหมิะในฤดูหนาวได้อย่างด ีแถมมหี้องใต้หลงัคาที่
กวา้งขวางส าหรบัเอาไวเ้ลี้ยงหนอนไหมอกีด้วย คนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่มอีาชพีเกษตรกร ท านา เลี้ยงไหม 
เสรมิดว้ยการท่องเทีย่วแบบพอเพยีงเป็นหลกั 

 
 จากนัน้น าท่านเขา้สู่ เมืองคานาซาว่า (Kanazawa) เป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิอนัรุ่งเรอืงและอารยะธรรมอนั

ล ้าค่าตัง้แต่สมยัเอโดะช่วงที่ขนุนางศกัดนิาชัน้สูงทัง้หลายต่างให้การสนับสนุนในเรื่องของการท างานฝีมอืและ
วฒันธรรม  



 
 

น าทุกท่านสู๋ คานาซาว่า สเตชัน่ (Kanazawa Station) เป็นสถานีรถไฟประตูสู่เมอืงคานาซาว่า ที่นี่เตม็ไป

ด้วยสิง่ก่อสร้างสไตล์เมอืงทีเ่จรญิรุ่งเรอืงดา้นศลิปะอย่าง “Omotenashi Dome” โดมแก้วที่จ าลองมาจากร่มกนั

ฝนและ “Tsuzumi Gate (ประตูทสซึึม)ิ” ที่จ าลองมาจากกลองที่ใชใ้นการแสดงดัง้เดมิของญี่ปุ่ น ที่นี่ถอืว่าเป็น

สถานีรถไฟทีส่วยทีสุ่ดในโลก ใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นชอ๊ปป้ิง และหารา้นอาหารทานตามอธัยาศยั 

 
 
ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี ECONO HIGASHI HOTEL , KANAZAWA หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ี 4 ปราสาทคานาซาวะ – สวนเคน็โรคเุอน็  – ตลาดปลาโอมิโจ – DUTY FREE – ดใูบไม้เปล่ียนสี โอบาระ                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                           (B/-/-) 
 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทคานาซาว่า (Kanazawa Castle) ซึ่งก็เป็นปราสาทเก่าแก่ที่มีพื้นอาณาบริเวณ

ขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ นเลยทเีดยีว ในอดตีนัน้ปราสาทแห่งนี้ไดเ้คยเป็นของไดเมยีวตระกูลใหญ่เป็น

อนัดบั 2 ของญี่ปุ่ นของสมยัยุคเอโดะ อกีอย่างทีย่กระดบัความฟินใหค้นทีช่อบความคลาสสกิไดอ้นิไดม้ากขึน้ ก็

ตรงทีบ่รเิวณรอบๆจะรายลอ้มไปดว้ยเมอืงเก่าแก่และสวนเคนโรคุเอน็(Kenrokuen) ทีเ่ป็นสวนสวยชือ่เสยีงโด่ง

ดงัสุดๆขนาดใหญ่ประจ าปราสาทนี้อยู่ด้วย เอาจริงๆแล้วหลายๆส่วนของปราสาทคานาซาวะไม่ได้เป็นของ

ดัง้เดมิ เนื่องจากมกีารถูกท าลายจากเพลงิไหมจ้นตอ้งมกีารบูรณะสรา้งใหม่หลายๆครัง้จนมาถงึในปัจจบุนั นัน่ก็

ท าให้มีบางส่วนที่เพิ่มต่อเติมขึ้นมาบ้าง หากก็มีการคงรูปแบบดัง้เดิมไว้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ แม้ว่าจะมี

บางส่วนที่ขาดหายไปอย่างหอคอยปราสาทหลกักต็ามท ีแต่กพ็ูดได้เลยว่ามคีวามสมบูรณ์มากที่สุดกใ็นยุคนี้

นี่เอง (น าท่านชมบรเิวณ ดา้นนอก ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) 



 
 

 
จากนัน้ชมสวน สวนเคน็โรคุเอน็ (Kenrokuen Garden) ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนที่น่าตื่นตาตื่นใจทีสุ่ด

ของประเทศญี่ปุ่ น พืน้ทีภ่ายในสวนเคน็โรคุเอน็นัน้ ประกอบไปดว้ยววิทวิทศัน์ของบ่อน ้า หุบเขาอนัสวยงามและ

บา้นหลงัน้อยใหญ่ทีใ่ชใ้นการผลติชานัน่เอง ความหมายของค าวา่ เคน็โรคุ คอื สวนทีม่อีงคป์ระกอบทีด่ ี6 อย่าง

ด้วยกนั กค็อืพื้นที่ที่กวา้งขวาง, บรรยากาศที่เงยีบสงบ, ความลงตวั, ความเป็นมาอนัยาวนาน, แหล่งน ้า, และ

ทศันียภาพล้อมรอบที่สวยงามตระการตา นักท่องเที่ยวสามารถดื่มด ่าและผ่อนคลายไปกบับรรยากาศของ

สวนเคน็โรคุเอน็ที่ผลดัเปลีย่นมคีวามสวยงามแตกต่างกนัไปตามแต่ละฤดูกาลได้ จากนัน้ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง

บรเิวณหน้าสวนสาธารณะตามอธัยาศยั จากนัน้ อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิง ณ เมอืงคานาซาวา่ตามอธัยาศยั (รวม

ค่าเขา้สวนเรยีบรอ้ยแลว้) 

 



 
 

น าท่านสู่ ตลาดโอมิโจ (Ohmi-Cho Market) ที่นี่เป็นครวัของชาวเมืองที่เกื้อหนุนวฒันธรรมอาหารการกนิ

เมอืงคานาซาว่ามาตัง้แต่ปี 1721 รวมเวลากว่า 290 ปีเขา้ไปแล้ว โดยเป็นตลาดจ าหน่ายอาหารทะเล อาหาร

การกนิ และสนิค้าจปิาถะในชวีติประจ าวนัทีค่กึคกัไปดว้ยผูค้นมากมาย เนื่องจากเปิดท าการในวนัอาทติยด์ว้ย 

จงึเหมาะส าหรบันกัท่องเทีย่วอย่างเราๆสุดๆ 

เท่ียว อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า 

น าท่านเดนิทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดบัคุณภาพด ี
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอบาระ ให้ท่านได้สมัผสัประสบการณ์ใหม่ กบับรรยากาศที่หาชมได้ยากกบั

ใบไมแ้ดงของเทศกาลใบไมเ้ปลีย่นส ีซึ่งหาชมไดย้ากมาก ตน้ก าเนิดของซากุระหน้าหนาวในโอบาระนี้ มาจาก

คุณหมอเกนซาก ิฟูจโิมะโตะ ไดน้ าชคิซิากุระมาลองปลูกตัง้แต่ต้นยุคปี 1900 จนไดต้น้แม่พนัธุแ์ละขยายพนัธุ์

ไปทัว่บรเิวณ ปัจจุบนัมตีน้ไมม้ากกวา่ 10,000 ตน้ ซึ่งจะหาชมไดเ้ฉพาะแค่เดอืน ตุลาคม - พฤศจกิายนเท่านัน้ 

อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทบัใจกบัสสีนัของใบไม้เปลี่ยนส ี(ทัง้นี้ การเปลี่ยนสีของใบไม้ขึน้อยู่กบัสภาพ

อากาศ ในกรณทีีไ่ม่มใีบไมเ้ปลีย่นส ีจะน าทุกท่านไปชอ้ปป้ิงที ่DREAM JAZZ OUTLET แทน) 

 
ค า่       อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี          TOYOKOINN CHUBU AIRPORT, NAGOYA หรือเทียบเท่า   

 

 

 



 
 

วนัท่ี 5 สนามบินนาโกย่า – สนามบินสวุรรณภมิู                                                                                               (B/-/-) 

 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

    ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนาโกย่า   ประเทศญ่ีปุ่ น 

10.25  ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES 

เทีย่วบนิที ่JL737  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

14.15  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

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

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋

เครื่องบิน

อตัรา  

ท่านละ 

เดินทางเดือน ตลุาคม 62 

03 – 07 ตลุาคม 62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

09 – 13 ตลุาคม 62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

10 – 14 ตลุาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 16,900 

19 – 23 ตลุาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 16,900 

22 – 26 ตลุาคม 62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

23 – 27 ตลุาคม 62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

30 ตค. – 03 พย. 62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

เดินทางเดือน พฤศจิกายน 62 

09 – 13 พฤศจิกายน 62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

15 - 19 พฤศจิกายน 62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

21 – 25 พฤศจิกายน 62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

27 พย. – 01 ธค. 62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 
  



 
 

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

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน 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 ้ามนัทกุแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่ว  

     ใด เทีย่วหนึ่งกรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใชต่ัว๋เครื่องบนิ   

     ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน JAPAN AIRLINES อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ 1 ท่าน โหลดกระเป๋าได้ 2 ใบ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. / (46 กก)   และ 

ถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) 

ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

 



 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้

ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทาง

ทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะตอ้งเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) กจ็ะให้สทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ 
ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 



 
 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออ

นออกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจ้าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ

คณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึ

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณทีี่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 



 
 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรือ กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกค้าทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ

ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดิน

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บั

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็

ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชี ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดย



 
 

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสิทธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั

จุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


