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NT093
ทวัรญ์ปีุ่ น ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ ลงิออนเซ็น เทศกาลไฟนาบานะโนะ ซาโตะ 5 วัน 3 คนื
(JL)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 3 คนื ,

WASHINGTON HOTEL  , TOYOKOINN CHUBU AIRPORT  , TSUGAIKE KOGEN HOTEL

ทาคายามา่ - ชริาคาวาโกะ - เขตเมอืงเก่าซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน มอลล ์- นากาโน่
ลานสก ีWASHIGATAKE - ชมลงิแชอ่อนเซ็น - วดัเซนโคจ ิ- ออิอน มอลล ์- กฟิุ

โอสคึนัคง - ถนนโอสคึนันง - ปราสาทอนิุยามะ - ถนนซากาเอะ - ชมไฟหมูบ่า้น บานาโนะ ซาโตะ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ

21.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตทูางเขา้ท ี6 สายการบนิ JAPAN AIRLINE เคานเ์ตอร ์R
เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอนิ และ
หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง
** ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั
ทงันขีนึอยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ทศีลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง **



วนัท ี2
สนามบนินาโกยา่ - ทาคายามา่ - ชริาคาวาโกะ - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน มอลล ์- นากาโน่

00.25 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชูิบุเซ็นแทรร ์ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิ JAPAN AIRLINE เทยีวบนิท ีJL738
ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชวัโมง (มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)

08.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชวัโมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรียบรอ้ย

นําทา่นเดนิทางสู ่ทาคายามา่ เป็นเมอืงทมีกีารผสมผสานระหวา่งเกยีวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขา้ดว้ยกัน
ตังอยู่บรเิวณทโีอบลอ้มไปดว้ยภเูขานอ้ยใหญ่ในจังหวัดกฟิ ุดํารงไวซ้งึบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมอืงเกา่แกไ่วไ้ดเ้ป็นอย่างดี
เปรียบไดก้ับเมอืงทไีดรั้บพรใหเ้ต็มเปียมไปดว้ยวัฒนธรรมอันดงีาม ยอ้นกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868)
ทาคายามะนันแตกตา่งกับเมอืงอนืในญปีุ่ นอย่างชดัเจนเนืองจากความโดดเดน่ดา้นขนบธรรมเนียมและววิทวิทัศนท์สีวยงาม
พนืทบีรเิวณเมอืงทาคายามะจงึถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง(บาคฟุ)ุ เพอืปกป้องและอนุรักษ์พอืทบีรเิวณชายป่านันเองเมอืงทาคายาม่า
ซงึยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญปีุ่ นดังเดมิอย่างแทจ้รงินําทา่นชมสถานทสํีาคัญเมอืครังอดตี ททํีาการเกา่เมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทังททํีางาน
และทอียู่อาศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่ ในสมัยเอะโดะ หรือกวา่ 300 ปีทแีลว้
เป็นททํีาการรัฐในยุคเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทขีา้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบรูณ์ ซงึภายในนีประกอบดว้ยบรเิวณไตส่วนพจิารณาคดี
หอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ท ี(ไม่รวมคา่เขา้ชมทา่นละ 430 เยน)

จากนันนําทา่นเดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารัก  ๆทยัีงคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกวา่ 300
ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึพนืเมอืงและเก็บเกยีวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชริุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ
ซงึเป็นตุก๊ตาตามความเชอืของคนญปีุ่ นโบราณสมัยกอ่น

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ! ประจําทอ้งถนิ “หมูย่า่งใบโฮบะ”

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ตังอยู่ในหบุเขาของจังหวัดกฟิ ุประเทศญปีุ่ น
ไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมโดยองคก์ารยูเนสโกเมอืปี 1995 ภายในหมู่บา้นแหง่นีมวีวิทวิทัศนท์สีวยงาม
บา้นแตล่ะหลังเป็นบา้นสไตลx์ญปีุ่ นแบบดังเดมิ ทหีลังคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ย  ๆกับมอืคนทกํีาลังพนมมอือยู่ หลังคาสรา้งจากคานไมท้แีข็ง แรง
จงึทนทานตอ่หมิะในฤดหูนาวไดอ้ย่างด ีแถมมหีอ้งใตห้ลังคาทกีวา้งขวางสําหรับเอาไวเ้ลยีงหนอนไหมอกีดว้ย
คนในหมู่บา้นนีสว่นใหญ่มอีาชพีเกษตรกร ทํานา เลยีงไหม เสรมิดว้ยการทอ่งเทยีวแบบพอเพยีงเป็นหลัก

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ออิอน มอลล ์เพอืใหท้า่นไดจั้บจา่ยใชส้อ่ย ซอืของใชแ้ละอาหารกอ่นเขา้ทพัีก
โดยภายในเป็นหา้งสรรพสนิคา้ทนียิมในหมู่นักทอ่งเทยีวชาวตา่งชาต ิภายในตกแตง่ในรูปแบบททัีนสมัยสไตลญ์ปีุ่ น มรีา้นคา้ทหีลากหลายมากกวา่
150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชนั อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนียังมรีา้นเสอืผา้แฟชนัมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop,
Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
TSUGAIKE KOGEN HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ลานสก ีWASHIGATAKE - ชมลงิแช่ออนเซ็น - วดัเซนโคจ ิ- ออิอน มอลล ์- กฟิุ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นสมัผัสความสนุกสนานกับ ลานสก ีแนะนําใหท้า่นเลน่ กจิกรรมถาดเลอืนหมิะ
ใหท้กุทา่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับการสมัผัสเลน่หมิะอย่างเต็มที
หมายเหตุ
- ไม่รวมอัตราคา่เชา่อุปกรณ์ ชดุสําหรับเลน่สก ีเครืองเลน่ทกุชนดิ และคา่ขนึลฟิต์
- การเขา้ลานสกขีนึอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีทลีานสกยัีงไม่เปิดขอสงวนสทิธใิหเ้วลาทกุทา่นทจีดุชมลงิออนเซ็นนานมากขนึ



เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม ลงิแช่ออนเซ็น หรือ ลงิหมิะ ทมีชีอืเสยีงทัวไปโลก
ตังอยู่ในหบุเขาสายน ้าํทไีหลจากทรีาบสงูชงิะ่และตน้น ้าํจากน ้าํพรุอ้นมลีงิภเูขาญปีุ่ นจํานวน 200 ตัวอาศัยอยู่บรเิวณนี
แมจ้ะอยู่ทา่มกลางสภาพอากาศทโีหดรา้ย (มหีมิะปกคลมุ 1 ใน 3
ของปี)โขดหนิหยาบและขรุขระและน ้าํพรุอ้นทพีุง่ขนึมาจากพนืดนิก็ตามแตบ่รเิวณทแีหง่นีก็เปรียบเสมอืนสวรรคข์องลงิภเูขาเหลา่นีได ้
เนืองจากมนี ้าํพรุอ้นทสีะสมในบอ่อันเป็นททีฝีงูลงิลงแชน่ ้าํอย่างคลายความหนาวอย่างสําราญทําใหม้นุษยเ์รามโีอกาสไดช้มลงิภเูขาอย่างใกลช้ดิ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัเซนโคจ ิเป็นหนงึในวัดทมีคีวามสําคัญ และยอดนยิมแหง่หนงึในประเทศญปีุ่ น เพราะเป็นพทุธแหง่แรก
สรา้งขนึในศตวรรษท ี7 และเป็นทปีระดษิฐานของพระพทุธรูปองคแ์รกทเีขา้มายังญปีุ่ น (พระพทุธรูปของจรงิจะเปิดใหช้มทกุ  ๆ6 ปี
ในระยะเวลาไม่กสีปัดาห ์รอบถัดไปจะเป็นปี ค.ศ. 2021) วัดแหง่นีไดม้กีารบรูณะขนึมาใหม่เมอืปี 1707
เขา้ไปจะพบกับหอ้งโถงกลางของวัดทตีกแตง่ไวอ้ย่างสวยงาม เป็นทปีระดษิฐานของพระพทุธรูปตา่ง  ๆจากนันจะเขา้สูห่อ้งภายในทมีแีทน่บชูา
และนําไปสูท่างเดนิหอ้งใตด้นิทมีดืสนทิ เวลาเดนิก็จะใชม้อืคลําหาทางไปเรือยๆ
โดยจะไปเจอหว่งประตซูงึอยู่ตรงกับตําแหน่งพระประธานดา้นบนพอด ีผูท้ศีรัทธาเชอืกันวา่เมอืทําแลว้จะพบแตส่งิทดีีๆ
เหมอืนมแีสงสวา่งนําทางชวีติ 

นําทา่นขา้สูเ่มอืง กฟิ ุเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดกฟิ ุประเทศญปีุ่ น ตังอยู่ทางทศิใตข้องจังหวัด
ในอดตีมบีทบาทสําคัญในประวัตศิาสตรญ์ปีุ่ นในสมัยเซงโงะก ุกลา่วคอืบรรดานักรบและไดเมยีวสําคัญ เชน่ โอดะ โนะบนุะงะ
ใชเ้มอืงกฟิทุมีทํีาเลทตัีงอยู่กงึกลางของประเทศ ใชเ้ป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผน่ดนิญปีุ่ น

นําทา่นเดนิทางสู ่ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ หา้งออิอน จสัโก ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน หรือเลอืกซอืสนิคา้ทเีป็นแบรนดญ์ปีุ่ น อาท ิขนมโมจิ
เบนโตะ ผลไม ้รา้นคา้ 100 เยน และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซอืไดท้นีีได ้

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยัเพอืสะดวกแกก่ารชอ้ปปิง***

ทพีกั
WASHINGTON HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
โอสคึนัคง - ถนนโอสคึนันง - ปราสาทอนุิยามะ - ถนนซากาเอะ - ชมไฟหมูบ่า้น บานาโนะ ซาโตะ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทา่นเดนิทาง วดัโอสคุนันอน ตังอยู่ภายในเมอืงนาโกย่า จังหวัดไอจิ
นับวา่เป็นวัดในพระพทุธศาสนาทมีชีอืเสยีงมากๆในแถบตอนกลางของนาโงยา สงิททํีาใหวั้ดนีมชีอืเสยีงโดง่ดังมากๆ
เป็นเพราะวัดแหง่นีนันเป็นทปีระดษิฐานของเทพคันนอน ซงึเชอืกันวา่เป็นเทพเจา้ทขีนึชอืเรืองความเมตตา 

นําทา่นชอ้ปปิงย่าน โอส ุเป็นย่านทมีรีา้นคา้และรา้นอาหารกวา่ 400 รา้นเรียงรายอยู่สองขา้งทาง แตจ่ะเนน้จําหน่ายสนิคา้ทันสมัย เชน่
อุปกรณ์อเิลกทรอนกิส ์ชดุคอสเพลย ์และการต์นูอะนเิมะ เป็นตน้

เทยีง
***อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพอืสะดวกแกก่ารทอ่งเทยีว***

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม ปราสาทอนุิยามะ ตังอยู่ดา้นบนของเนนิเขาเล็กๆทตีดิแม่น ้าํคโิซ (Kiso River) ภายในเมอืงอนุิยามะ จังหวัดไอจิ
ปราสาทแหง่นีนับไดว้า่เป็นอกีหนงึแหง่เมอืมาเยือนเมอืงอนุิยามะแลว้ไม่มาไม่ไดเ้ลยนะคะ เพราะนับเป็น 1 ใน 12
อันดับของปราสาทดังเดมิในญปีุ่ น ตา่งจากทอีนืๆทกีลายเป็นซากปรักหักพังเนืองจากภัยพบัิตทิางธรรมชาตแิละสงครามในปลายยุคศักดนิาปี
ค.ศ.1867 ยังไม่หมดแคนั่นคะ่ เนืองจากนีทนัีนยังตดิอันดับ 1 ใน 4 ปราสาททกํีาหนดใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิร่วมกับอกี 3 แหง่คอื Himeji Castle,
Matsumoto Castle และ Hikone Castle อกีดว้ย

นําทา่นชอ้ปปิงย่านดัง นาโกยา่ซากาเอะ ย่านชอ้ปปิงชนาดใหญ่ ทเีพรียบพรอ้มไปดว้ยรา้นรวงมากมาย อาทเิชน่ เครืองใชไ้ฟฟ้า,
อุปกรณ์ตกแตง่บา้น อุปกรณ์เครืองครัว เสอืผา้ เครืองสําอาง หรือเลอืกลมิลองอาหาร และขนมสไตลญ์ปีุ่ น มใีหเ้ลอืกมากมาย เป็นตน้



นําทา่นชม หมูบ่า้น Nabana no Sato Illumination เทศกาลประดับไฟชว่งหนา้หนาวทเีคยไดจั้ดอันดับวา่ใหญ่ทสีดุในญปีุ่ น ตังอยู่ทจัีงหวัด
มเิอะ ใกล ้ๆ กับเมอืงนาโกย่าไฮไลทข์องทนีี ททีกุคนตา่งอยากมาถ่ายรูปดว้ยก็คอื อุโมงไฟยาวสดุลกูหลูกูตา และ การแสดงไฟไฮไลทข์องทนีี
ทจีะเปลยีนตมีไปทกุๆปี

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํ (คนืเงนิเป็นคปูองใหล้กูคา้ทา่นละ 1,000 เยน)**

ทพีกั
TOYOKOINN CHUBU AIRPORT หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
สนามบนินาโกยา่ - สนามบนิสวุรรณภมูิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญปีุ่ น

10.25 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดย สายการบนิ JAPAN AIRLINE เทยีวบนิท ีJL737
ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชวัโมง (มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)

14.15 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี9 สงิหาคม 2562 เวลา 17:30 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ(ตวั) ไปและกลบัพรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษี

• สนามบนิและคา่ภาษีน ้าํมนัทุกแหง่ กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลยีนแปลงบัตรโดยสาร ไมว่า่เทยีวใดเทยีวหนงึกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ
โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไมใ่ช่ตวัเครอืงบนิตามทตีามทตีารางอตัราคา่บรกิารระบุ

• คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ สายการบนิ JAPAN AIRLINE อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ
โดยมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. 2 ใบ รวม 46 ก.ก. และ ถอืขนึเครอืงบนิไดน้ ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ํากดัจํานวนชนิ
แตท่ังนเีจา้หนา้ทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงอืนไขของสายการบนิ)

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ)

• คา่โรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐานตามรายการทรีะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีาหรอื กจิกรรมอนืๆ
ททีําใหโ้รงแรมตามรายการทรีะยเุตม็ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน
อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ กรณไีมร่วมจะชแีจงแตล่ะสถานทใีนโปรแกรม

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีวตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ตามธรรมเนยีม 1,500 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก
ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นน ี
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกทา่น ทสีนามบนิ ในวนัเช็คอนิ

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ธรรมเนยีมการจองทนัีงบนเครอืงบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทังนขีนึอยูก่บัสายการบนิ และ รุน่ของเครอืงบนิแตล่ะไฟลท์ทใีชบ้นิ
ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยูท่สีายการบนิเป็นผูก้าํหนด

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิท

เงอืนไขการจองและการชําระเงนิ

• กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง มดัจาํทา่นละ 15,000 บาท และตดัทนัีงการจองภายใน 2 วัน ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวันนี
กรณุาชําระเงนิใน2วันถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท  ีหากยังไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทกีาํหนด
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม ่นันหมายถงึวา่ กรณทีมีคีวิรอ (Waiting List)
กจ็ะใหส้ทิธไิปตามระบบ ตามลาํดบั เนอืงจากทุกพเีรยีด เรามทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั

• กรณลีกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลยีนชอืคนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆในกรณทีไีมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

เงอืนไขการยกเลกิและเปลยีนแปลงการเดนิทาง

• ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นวันเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ** ยกเวน้ พเีรยีดทมีวีันหยดุนักขตัฤกษ์
ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นเดนิทาง **

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้



• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระมาแลว้ทังหมดทังนี
ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ
การจองทพีกั ฯลฯ

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนงึใหท้่านไดไ้มว่า่กรณใีดๆทังสนิ เช่น สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ

• กรณตีอ้งการเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทาง(เปลยีนชอื) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นออนออกเดนิทาง
กรณแีจง้หลงัจากเจา้หนา้ทอีอกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด
ทังนขีนึอยูก่บัช่วงพเีรยีดวันทเีดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• กรณตีอ้งการเปลยีนแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลอืนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัคา่ใชจ้่ายการดาํเนนิการตา่งๆ
ทเีกดิขนึจรงิสาํหรบัการดาํเนนิการจองครงัแรก ตามจํานวนครงัทเีปลยีนแปลง ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

เงอืนไขสําคญัอนืๆททีา่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอนืตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ
จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครงั ทังน ีกอ่นคอนเฟิรม์ลางาน
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษทุกครงัหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลยีนแปลงได ้

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีนึต่าํ อยา่งนอ้ย 30 ท่าน หากต่าํกวา่กาํหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้
หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะประสานงาน เพอืใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป

• กรณทีที่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครอืงบนิ , ตวัรถทัวร ์, ตวัรถไฟ) กรณุาตดิตอ่สอบถามเพอืยนืยันกบัเจา้หนา้ทกีอ่นทุกครงั
และควรจองบัตรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณทีสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน สงิสาํคญั
ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพอืเช็คอนิกอ่นเครอืงบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัวโมง
โดยในสว่นนหีากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึใดๆทังสนิ

• กรณทีที่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนอืสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง
หรอืตงัแตท่ที่านเรมิจองทัวร ์เพอืใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบนิเพอืจัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณมีคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ
ทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง

• กรณุาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ทหีลงัจากชําระเงนิกรณทีที่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน)
กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทใีหท้ราบ

• กรณทีอีอกบัตรโดยสาร (ตวั) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ
หากท่านไมด่าํเนนิการสง่สาํเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพอืใชใ้นการออกบัตรโดยสาร

• หลงัจากท่านชําระคา่ทัวรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะนําสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่านอยา่งนอ้ย 5 หรอื 7 วัน
กอ่นออกเดนิทาง

• อตัราทัวรน์ ีเป็นอตัราสาํหรบับัตรโดยสารเครอืงบนิแบบหมูค่ณะ (ตวักรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลอืนไฟลท์ วัน ไป หรอื กลบัสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั
ตามกาํหนดการเท่านัน หากตอ้งการเปลยีนแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทไีมรู่จ้ักกนัมากอ่น เช่น กรณทีที่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระคา่หอ้งพกัเดยีวตามทรีะบุ

• หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลบั

• ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสโีมงเย็นกจ็ะเรมิมดืแลว้ สถานทที่องเทยีวตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม.
การเดนิทางควรเผอืเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทที่องเทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื
ใชร้องเทา้ทสีามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ
เงอืนไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนทีางบรษัิทจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีจีําเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ
ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เนอืงจากการเดนิทางท่องเทยีวในครงัน ีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิ
ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนงึทที่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง
สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหท้่าน
เนอืงจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้

• กรณทีที่านถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ



จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ

• หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของท่านชํารดุแมเ้พยีงเลก็นอ้ย เช่น
เปียกน ้าํ ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้
ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิมอ่นญุาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันันกรณุาตรวจสอบ และ ดแูล
หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีํารดุ
กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ
เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทียีังไมแ่ (ตวัเครอืงบนิ)
ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญต่วัเครอืงบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน
ทังนขีนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ

• เกยีวกบัทนัีงบนเครอืงบนิ เนอืงจากบัตรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิ
กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทสีดุใหท้่านไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุ

• ขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทพีกั เนอืงจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดยีว
(Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชันกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป)

• กรณทีที่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนงึทังสนิ

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล,
ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิท

• บรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม และ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสงิของไวท้โีรงแรมและจําเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามทที่านตอ้งการ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

**เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้**
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