
 

 

รหัสทัวร 1900164 
ทัวรญ่ีปุ�น ทาคายามา นาโกยา กําแพงหิมะ 5 วัน 3 คืน  (TK) 
ถนนคนเดินซันโนมาชิ   หมู บานชิราคาวาโกะ    เขาทาเทยามา   กําแพงหิมะ    
ปราสาทอินุยามะ   วัดโอสึคันนง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)                                                                                   
21.00  คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 3 ประตูทางเขาที่ 4 สาย

การบินไทยแอร เอเซียเอ็กซ เคานเตอร 4 เจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอน
ออกเดินทาง  
** ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ 
หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคน
เขาเมือง ** 

23.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรรประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน AIR 
ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 638 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบิน
โดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 

วันที่ 2 สนามบนินาโกยา – ทาคายามา – ถนนคนเดินซันโนมาชิ  – หมูบานชิราคาวาโกะ – 
มัตสโึมโต – อิออนมอลล                                                                            

07.45  เดินทางถึง สนามบินนาโกยา  (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 

 นําทานเดินทางสู ทาคายามา(Takayama) เปนเมืองที่มีการผสมผสานระหวางเกียวโตกับ
ขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกนั ต้ังอยูบริเวณที่โอบลอมไปดวยภูเขานอยใหญ
ในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียมประเพณีแบบเมืองเกาแกไวไดเปน
อยางดี เปรียบไดกับเมืองที่ไดรับพรใหเต็มเปم�ยมไปดวยวัฒนธรรมอันดีงาม ยอนกลับไปใน
สมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกตางกับเมืองอื่นในญี่ปุ �นอยางชัดเจน
เนื่องจากความโดดเดนดานขนบธรรมเนียมและวิวทิวทัศนที่สวยงาม พื้นที่บริเวณเมืองทา
คายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกป�องและอนุรักษพื้อที่บริ
เวณชายป�าน้ันเอง 
เมืองทาคายามา ซึ ่งยังคงความเปนบานเมืองแบบญี่ปุ �นดั้งเดิมอยางแทจริงนําทานชม
สถานที่สําคัญเมื่อคร้ังอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัย
ของผูวาราชการจังหวัดฮดิะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนโตกกุาวา  



 

 

ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขาม
พนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขัง
นักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาที่  
จากนั้นนําทานเดินตอไปที่ ถนนคนเดินซันโนมาชิ ตั้งแตสมัยเอโดะถึงสมัยเมจิ บริเวณนี้ได
ถูกพัฒนาใหเปนเมืองการคา และรานคาชายคาบานบนถนนเกาแกแหงนี้ พื ้นที่ทั้งหมด
ไดรับเลือกใหเปนเขตติดตอทางวัฒนธรรมที่สําคัญ คลองไหลผานชายคาของบานพอคา
ดวยหนาตางที่เปนตารางและโรงเก็บสาเกจํานวนมาก ทางเขาตกแตงดวยลูกบอลของใบสน 
มีสัญลักษณเกาแกมากมายในรานจําหนายสาเกและTakayama อีกทั้งยังมีรานคาที่คุณ
สามารถชิมไวนและสาเก รวมถึงรานจําหนายสตูเนื้อวัวที่คุณสามารถรับประทานขณะเดิน
ไปดวย  เพลิดเพลินกับเมืองขนาดใหญ ในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ จะมีการเปด
หองเก็บไวนชั้นใตดินสําหรับสาธารณะชนและนําสาเกและไวนมาใหไดชิมดวย ดังนั้นมัน
เปนจุดหมายปลายทางในฤดูหนาวที่ยอดเยี่ยม ในฤดูใบไมผลิสามารถชมดอกซากุระบานใน
ทิวทัศนเมืองของญีปุ่�นได  

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทองถิ่นขึ้นช่ือ หมูยางใบมิโสะ 
เดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ต้ังอยูในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศ
ญี่ปุ�น ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมโดยองคการยูเนสโกเมื่อป 
1995 ภายในหมูบานแหงน้ีมีวิวทิวทัศนที่สวยงาม บานแตละหลังเปนบานสไตลญี่ปุ�นแบบ
ดั้งเดิม ที่หลังคาบานเปนแนวสโลปคลายๆ กับมือคนที่กําลังพนมมืออยู หลังคาสรางจาก
คานไมที่แข็งแรง จึงทนทานตอหิมะในฤดูหนาวไดอยางดี แถมมีหองใตหลังคาที่กวางขวาง
สําหรับเอาไวเลี้ยงหนอนไหมอีกดวย คนในหมูบานน้ีสวนใหญมอีาชีพเกษตรกร ทํานา เล้ียง
ไหม เสริมดวยการทองเที่ยวแบบพอเพียงเปนหลัก 
จากน้ันนําทานเขาสู เมืองมัตสึโมโตะ เปนเมืองปราสาทที่มีความทรงจําเกี่ยวกับยุครุงเรือง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งปราสาทมัตสึโมโตะที่ไดรับเลือกใหเปนสมบัติของชาติ เมืองมัตสโึมโตะ
เปนเมืองที่มีอาคารประวัติศาสตรเหลืออยูมากมาย เชน โรงเรียนไคจิที ่เปนสมบัติทาง
วัฒนธรรมที่ยังหลงเหลืออยู นอกจากนี้ ยังเปนสถานที่ที่สามารถเดินทางไปยังสถานที่
ทองเที่ยวช่ือดังในภูมิภาคชูบุไดงายๆ 
นําทานชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางอิออน จัสโก มัตซึโมโต ใหทานไดเลอืก
ทาน หรือเลือกซื้อสินคาที่เปนแบรนดญีปุ�น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ราน 100 เยน 
และ หากทานใดหลงไหลในรสชาติของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่น่ีไดเลย 



 

 

ค่ํา เพื่อไมเปนการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย 
พักที ่ SMILE HOTEL , MATSUMOTO หรือเทียบเทา  
 
วันที่ 3 สายอัลไพนทาเทยามา – เขาทาเทยามา – กําแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – กิฟุ 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ ในเสนทาง สายอัลไพนทาเทยามา-คุ

โรเบะ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ เจแปนแอลป� (Alpen Route) โดยการนําทานเดินทางสู สถานี
ทาเทยามา จากนั้นนําทานโดยสารเคเบิ้ลคาร ลอดภูเขาสู สถานีบีโจดัยระ ระยะทาง
ประมาณ 1.3 ก.ม. นําทานเดินทางสู สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหวางทางใหทาน
ไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนของเทือกเขาแอลป�ญี่ปุ�น ใหทานไดเก็บเกี่ยวความประทับใจตาม
อัธยาศัย จากนั้นนําทานชม ยอดเขาทาเทยามา มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเปนอันดับ
สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเปนหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ�นต้ังแต
สมัยโบราณ ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงามนาประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา ซึ่ง
ในวันที่ทองฟ�าโปรง สามารถมอง เห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และใหทุกทานไดเดินบน
เสนทางที่สองขางทางเปน กําแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกวาสิบเมตร (ขึ้นอยูกับ
สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเปนอีกทัศนียภาพที่ต่ืน
ตาต่ืนใจ เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทาง ผานอุโมงค ที่ลอดใตภูเขาทาเทยามา ที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเปน

อุโมงคที่อยูสูงที่สุดในญี่ปุ�น จากน้ันนําทาน โดยสารกระเชาไฟฟ�า ที่ไมมีเสากลางตลอดชวง 
1,710 เมตร สู สถานีคุโรเบไดระ จากน้ันนําทานน่ังเคเบ้ิลคารลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะ
ไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเปนเคเบิ้ลคารแหงเดียวใน
ญี่ปุ�นที่ลอดภูเขาตั้งแตตนจนสุดเสนทาง ทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว 
จากนั้นชม เขื่อนคุโรเบะ (Kurobe Dam) ซึ่งเปนเขื่อนยักษกั้นนํ้าที่ใหญมหึมาที่สุดของ
ประเทศญี่ปุ �น จะมีสายรุ งพาดผานตลอดป ที ่โอบลอมดวยภูเขานับรอยลูกและชม
ทัศนียภาพของวงลอมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวางถึง 492 เมตร 
ซึ่งใชเวลาต้ังแตเร่ิมบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ป เฉพาะตัวเขื่อนใชเวลาในการสราง 4 
ป โดยจะใชเวลาเดินเทาเพื่อขามเขื่อน 800 เมตร   

  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองกิฟ ุ
ค่ํา เพื่อไมเปนการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย 



 

 

พักที ่ TOYOKO INN HOTEL , GIFU หรือเทียบเทา  
 
วันที่ 4    กิฟุ – นาโกยา – ปราสาทอินุยามะ - วัดโอสคึันนง – Dream Jazz Outlet 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสูเมืองนาโกยาเดินทางสู ปราสาทอินุยามะ(Inuyama Castle) ตั้งอยูดานบน
ของเนินเขาเล็กๆที่ติดแมน้ําคิโซ(Kiso River) ภายในเมืองอินุยามะ(Inuyama) จังหวัด
ไอจิ(Aichi) ปราสาทแหงน้ีนับไดวาเปนอีกหน่ึงแหงเมื่อมาเยือนเมืองอินุยามะแลวไมมา
ไมไดเลยนะคะ เพราะนับเปน 1 ใน 12 อันดับของปราสาทด้ังเดมิในญ่ีปุ�น ตางจากที่อ่ืนๆ
ที่กลายเปนซากปรักหักพังเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสงครามในปลายยุคศักดิ
นาป ค.ศ.1867 ยังไมหมดแคนั้นคะ เนื่องจากนี่ที่นั้นยังติดอันดับ 1 ใน 4 ปราสาทที่
กําหนดใหเปนสมบัติของชาติ รวมกับอีก 3 แหงคือ Himeji Castle, Matsumoto 
Castle และ Hikone Castle อีกดวย เรียกไดวาเปนปราสาทอันทรงคุณคาเหนือ
กาลเวลาจริงๆตัวปราสาทเองก็มีความเกาแกหลายรอยป โดยถูกสรางขึ้นต้ังแตป ค.ศ.
1537  ความที่ไมไดถูกทําลายและยังคงมีการอนุรักษดูแลอยางดีทําใหเราจะสามารถ
เห็นไดถึงสถาปตยกรรมโบราณแทๆที่หาดูไดยากมากๆในญี่ปุ�น โครงสรางหลักทั้งหมด
สรางขึ้นดวยไมและกอนหิน และตกแตงภายในไวอยางสวยงาม แตปจจุบันไดสรางลิฟต
และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆเพิ่มเติม หากก็ไมไดลดคุณคาของความโบราณที่แทจริง
ลงแมแตนอย สิ่งที่ถือเปนไฮไลทสําคัญของที่ตองยกใหสวนหอคอยเลยคะ เพราะหอคอย
ของปราสาทแหงนี้น้ันถือวาเปนหนึ่งในหอคอยเกาแกที่สุดของประเทศญี่ปุ�นยังคงสภาพ
อยูจนถึงปจจุบันเชียวนะคะ  แนนอนวาทําเลดีบนเนินเขาขนาดน้ีวิวตองไมเบาซ่ึงก็จริงคะ 
โดยเราสามารถขึน้บันไดสูง 4 ช้ัน ที่นํานักทองเที่ยวไปสูช้ันบนสุดเพื่อชมทิวทัศนที่งดงาม
รอบๆปราสาทและแมนํ้าคิโซ และหองตางๆในแตละชั้น รวมถึงหองที่ใชสอดสองศัตรูที่
เขาใกลปราสาท และหองพักที่มีรูสําหรับโยนหินเตือนภัยเมื่อขาศึกเขามารุกราน เชื่อวา
ถาคุณเปนคนที่อยากสัมผัสความคลาสสิกโบราณแบบแทๆ พรอมวิวธรรมชาติงามๆ 
ปราสาทอินุยามะ (ไมรวมคาเขาปราสาท)นําทานเดินทาง วัดโอสุคันนอน(Osu Kannon 
Temple) ตั้งอยูภายในเมืองนาโกยา(Nagoya) จังหวัดไอจิ(Aichi) นับวาเปนวัดใน
พระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากๆในแถบตอนกลางของนาโงยา(Nagoya)เลยนะคะ สิ่ง
ที่ทําใหวัดนี้มีชื่อเสียงโดงดังมากๆก็คงเพราะวัดแหงนี้นั้นเปนที่ประดิษฐานของเทพคัน



 

 

นอน ซึ่งเช่ือกันวาเปนเทพเจาที่ขึ้นช่ือเร่ืองความเมตตา ใกลๆกันยงัจะมีแหลงช็อปปم�งสุด
ปงใหขาช็อปไดกระชุมกระชวยกัน สามารถเดินเทาไปไดสายเลยนะคะเพราะถนน
ทางเดินที่อยูเยื้องกบับริเวณวัดก็เปน ยานชอปปم�งโอสุ(Osu Shopping Arcade) ที่มี
รานคาและรานอาหารกวา 400 รานเรียงรายอยูสองขางทาง แตจะเนนจําหนายสินคา
ทันสมัย เชน อุปกรณอิเลกทรอนิกส ชุดคอสเพลย และการตูนอะนิเมะ เปนตนจากน้ันนํา
ทานช็อปปم�งกอนกลับที่ DREAM JAZZ เอาทเล็ทปารค เปนแหลงช็อปปم�งในรมยอด
นิยม สถานที่กวางขวางโออาเดินสบายๆ มีรานคาแบรนดดังกวา 56 ราน ที่นอกจากแบ
รนดที่ไดรับความนิยมทั่วไปแลวนั้นยังมีรานที่มีความพิเศษที่มีเฉพาะที่นี่เทานั้น “อาทิ 
SEIKO, Polo Ralph Lauren, Coach, Timberland, NIKE, Adidas และ FILA” 
ช้ัน3F ถึง 5F เปนที่เต็มไปดวยสินคาแนวเเฟช่ันและศูนยอาหาร คนที่มาเปนครอบครัวมี
ลูกเล็กๆก็ไมตองหวงเพราะมีหองนํ้าสําหรับเด็กไวคอยบริการ รวมทั้งยังมีหองใหนม
สําหรับคุณแมลูกออนอีกดวย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
พักที่          ROUTE INN HANDA HOTEL , NAGOYA หรือเทียบเทา   
 
วันที่ 5 สนามบนินาโกยา – สนามบินดอนเมือง                                                                 
เชา        บริการอาหารเชา แบบ SET BOX   
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนาโกยา   ประเทศญีปุ่�น 
09.00  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 639  ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช
เวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

13.00  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
                และความประทับใจ 
 
 

XJ 638 DMK(กรุงเทพ) – NGO(นาโกยา) 23.55 – 07.45  
XJ 639 NGO(นาโกยา) – DMK(กรุงเทพ) 09.00 – 13.00 

** โหลดกระเป�าสมัภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทาน

ละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกนิ 12 ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกนิ 12 ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 
เพิ่มอัตรา
หองละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน
อัตราทาน

ละ 

08 – 12 พฤษภาคม 62 28,999 28,999 28,999 6,500 19,900 
12 – 16 พฤษภาคม 62 28,999 28,999 28,999 6,500 19,900 
17 – 21 พฤษภาคม 62 29,999 29,999 29,999 6,500 19,900 

22 – 26 พฤษภาคม 62 28,999 28,999 28,999 6,500 19,900 
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62 28,999 28,999 28,999 6,500 19,900 
09 – 13 มิถุนายน 62 27,999 27,999 27,999 6,500 19,900 
16 – 20 มิถุนายน 62 27,999 27,999 27,999 6,500 19,900 
23 – 27 มถิุนายน 62 25,999 25,999 25,999 6,500 19,900 
26 – 30 มถิุนายน 62 27,999 27,999 27,999 6,500 19,900 

 
อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หวัหนาทัวร และ มคัคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ตอ ทริป ตอ ลกูคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทกุทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน  
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมทีี่น่ังบนเคร่ืองบิน)  
 
** ทานทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงคเดินทางไป เพือ่การทองเที่ยว ประเทศญีปุ่�น ไม
จําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอคร้ัง **  
 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถอืหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เรียกเกบ็คาธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร ทานละ 100 
USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  



 

 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
  คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยดั (Economy Class)  

รวมถงึคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ 
เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยว ใด เที่ยวหน่ึงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่ตามทีต่ารางอัตราคาบริการระบุ 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาต
ใหโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้
เคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากดัจาํนวนช้ิน แตทัง้น้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความ
เหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
  คาโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมงีานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬาหรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ทีท่ําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมทีพ่ัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพ
และความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถึงประโยชนของลกูคาเปนสาํคัญ 

  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

  คาอาหาร ตามรายการที ่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี ่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสดุทานละ 
1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 



 

 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลททีใ่ชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดอยูที่
สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
  กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท 

และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถดัไป กอน
เวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่
กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขา
มาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ 
เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

  กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

  ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

  ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ
แลว 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชาํระ
มาแลวทั้งหมดทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก 
ฯลฯ 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 



 

 

  กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง
นอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวา
สวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ี
ขึ ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

  กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
หักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวน
คร้ังที่เปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขสําคญัอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

  คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมขีึ้นต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวากําหนด 
คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

  กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ตั๋วเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที ่สามารถเลื ่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที ่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

  กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อใหทางบริษัท



 

 

ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

  กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

  กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

  หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

  อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 
หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

  ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

  หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแต
ละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม



 

 

สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

- กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเลก็นอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มี
หนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก 
และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอ
กรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูล
หนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) 
ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอย
แลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัว
เครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการ
และขั้นตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณา
เช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันใหมาก
ที่สุด  

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึ งอาจท ําให ห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (Single) และห องคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 



 

 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของ
ไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
**เมื่อทานชําระเงินคาทวัรใหกับทางบริษทัฯแลวทางบริษทัฯ จะถือวาทานได 

ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


