
 

 

รหัสทัวร LFT1901728 
ทัวรญี่ปุ�น UNSEEN SNOW MONKEY ชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน [XJ] 
วัดโอสึคันนอน|ชอปปم�งยานโอสุ|ยานซาคาเอะ|วัดเซ็นโกจิ|UNSEEN IN JAPAN 
SNOW MONKEY|บุฟเฟ�ตปم�งยางสไตลญี่ปุ�นยากินิคุ|ปราสาทมัตซึโมโต|ทาคา
ยามา|ที่ทําาการเกาเมืองทาคายามา|เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ|หมูบานมรดก|โลกชิ
ราคาวาโกะ|อิออน จัสโก 
 

 
 



 

 

วันแรก   กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)   
20.00 น.  คณะพรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง บริเวณผูโดยสารขาออก อาคาร 1 ช้ัน 3 

ประต2ู เคานเตอรเช็คอินสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) เจาหนาที่ของบริษัทฯ
คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร (แนะนําให
โหลดของที่ไมจําเปนลงใตทองเคร่ือง) ** มีอาหารบริการบนเครื่อง ** 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเคร่ืองออกอยางนอย 60 
นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองกอนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

23.55 น.  ออกเดินทางสู เมืองนาโกยา โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที ่
XJ632 
 
วันที่สอง   สนามบินชูบุเซ็นแทรร – นาโกยา – วัดโอสึคันนอน – ชอปปم�งยานโอสุ  

– ยานซาคาเอะ                 

 
07.45 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินาโกยา ชูบุ เมืองนาโกยา เปนเมืองใหญที่สุดใน 

“ภูมิภาคชูบุ” ซึ่งอยูตรงกลางของประเทศญี่ปุ�น บริเวณรอบๆนาโกยามีแหลงผลิต
สินคาการเกษตร ปศุสัตว และประมงที่ มี ช่ือเสียงของญี่ ปุ�น อีกทั้งยังเปนเมือง
อุตสาหกรรม โดยมีฐานการผลิตรถยนต, ยานอวกาศ, เคร่ืองจักร, เซรามิก ฯลฯ  
นอกจากน้ียังมีแหลงทองเที่ยวท่ีมีเสนหดึงดูดใจใหทานมาเที่ยวชมไดอยางจุใจ จากน้ัน
นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 
ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญ
มาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา



 

 

ประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ*** นําทานสู วัดโอสึคันนอน ต้ังอยูใจกลาง
เมืองนาโกยา สรางขึ้นใกลกับเมืองฮาชิมะในป 1333 และไดยายไปยังตําแหนง
ปจจุบันในป 1612 เม่ือโชกุนโทคุกาวะ อิเอยาสึสรางปราสาทนาโกยาเปนสถานที่
ศักด์ิสิทธิ์ น้ีมีเทวรูปไม คันนอน เทพธิดาแหงความเมตตากรุณาในศาสนาพุทธ
ประดิษฐานในหองสักการะหลัก ซึ่งแกะสลักโดยนักบุญในพระพุทธศาสนา ทานโกโบ 
ไดชิ อาคารปจจุบันกอสรางขึ้นใหมเม่ือป 1970 เสาและคานสีแดงสดใสทําใหมันเปน
โครงสรางที่นาต่ืนเตนที่สุดและถายรูปสวยที่สุดในยานน้ี ภายในวัดมีหองสมุดซึ่ง
รวบรวมคัมภีรโบราณในภาษาญ่ีปุ�นและภาษาจีนมากกวา 15,000 เลม ซึ่งหลายๆ
เลมในจํานวนน้ีไดขึ้นทะเบียนเปนสมบัติของชาติหรือทรัพยสินทางวัฒนธรรมที่สําคัญ 
จากน้ันนําทาน ชอปปم�งยานโอสุ (Osu Shopping Arcade) ของเมืองนาโงยา มี
อายุประมาณ 400 กวาป เปนถนนการคาที่ มี ช่ือเสียงและไดรับความนิยมจาก
นักทองเที่ยวเปนอยางมาก ดวยมนตเสนหของบรรยากาศยานชนช้ันแรงงานแบบ
ด้ังเดิม แมวายานชอปปم�งโอสุจะมีพื้นที่ไมมากนักแตก็มีรานคานอยใหญมากมายกวา 
1,200 รานคาเรียงรายตลอดสองขางทางยาว 1.7 กิโลเมตร ประกอบดวยอาหารและ
สินคาทันสมัยไมวาจะเปนน้ําหอม, เส้ือผา, เคร่ืองสําอาง และรองเทาจากสารพัดย่ีหอ
ดังและที่สําคัญคือราคาถูกมาก  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 



 

 

บาย จากน้ันนําทานไปยัง ยานซาคาเอะ เปนยานใจกลางเมืองนาโกยาและแหลงชอปปم�ง
สําคัญ มีแลนดมารคที่สําคัญของเมือง คือหอคอยนาโกยาทีวีทาวเวอร (Nagoya TV 
Tower) และ  โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารที่ มี รูปทรงเหมือนยานอวกาศ 
นอกจากน้ีที่ชอปปم�งมอลลใตดินขนาดใหญ มีสินคาหลากหลายใหเลือกซื้อดังน้ันไมวา
จะตองการสินคาแบบใดก็สามารถหาซื้อไดที่ยานซาคาเอะแหงน้ี 
 อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 
สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก HASHIMA DAILY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ

เทียบเทา  
 

วันที่สาม   วัดเซ็นโกจิ – UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY  
– บุฟเฟ�ตปم�งยางสไตลญี่ปุ�นยากินิคุ 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู วัดเซ็นโกจิ (Zenkoji Temple)  สรางเม่ือประมาณ 1400 ป
กอน เน่ืองจากที่น่ีเปนวัดที่ไมสังกัดนิกายจึงเปนศูยนรวมของคนในพื้นที่ ตนแบบของ
วัดน้ีคือวัดที่จังหวัดนากาโน  นอกจากน้ีอาคารหลักของวัดเซนโกจิได รับการจด
ทะเบียนใหเปนสมบัติของชาติในป 1953 วัดเซ็นโคจิน้ันมีการบูรณะใหมคร้ังลาสุด
เม่ือป ค.ศ.1707 ปจจุบันยังคงสภาพอันเกาแกงดงามเชนเคย นอกจากตัวอารามหลัก
แลวโดยรอบน้ันยังมี ส่ิงกอสรางสําคัญๆ มากมาย น้ันคือ Zenkoji History 
Museum ที่จัดแสดงของลํ้าคารวมไปถึงพระพุทธรูปปางตางๆ ที่แกะสลักไดอยาง
งดงาม 

เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ จุดพักรถ ที่นี่มีรานอาหารให
ทานเลือกซ้ือรับประทานมากมาย เชน ขาวหนาแกงกะห ร่ีหมูทอด หมู
ทอดทงคัตสึ ราเมน ขาวปم�นหนาตางๆ และเมนูยอดฮิตอ่ืนๆอีกมากมายใหทาน
เลือกรับประทาน 



 

 

 
บาย นําทานเดินทางสู JIGOKUDANI MONKEY PARK นําทานชม ลิงแชออนเซน 

กลางบอนํ้าพุรอนธรรมชาติที่สวนลิงจิโกคุดานิอยางใกลชิด ที่น่ีเปนแหลงรวมของฝูง
ลิงญี่ปุ�น กวา 160 ตัวที่จะออกมาหาอาหารทุกวันตลอดทั้งปและลงมาแชบอน้ําพุ
รอน แตตองระวังอยาเอาอาหารไปใหหรือวาจับตัวลิง (การชมลิงแชออนเซ็น ชมได
หรือไมข้ึนอยูกับสภาพอากาศและตัวลิงเน่ืองจากเปนลิงตามธรรมชาติ)  

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! บุฟเฟ�ตปم�งยาง 
 สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพัก ITOEN HOTEL ASAMANOYU ระดับ 3* หรือ
เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ส่ี   ปราสาทมัตซึโมโต – ทาคายามา – ที่ทําาการเกาเมืองทาคายามา  
– เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ - หมูบานมรดก โลกชิราคาวาโกะ อิออน จัสโก  

 
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสู ปราสาทมัตสึโมโต สรางขึ้นในป ค.ศ. 1592-1614 หน่ึงในหาปราสาทใน
ญ่ีปุ�นที่ถูกกําหนดใหเปนสมบัติประจําชาติ หรือปราสาทอีกาเพราะโทนออกเปนสีดํา 
มองไปมองมาใหความรูสึกยิ่งใหญและสุขุม จนไดรับฉายาวาปราสาทอีกา ตัว
ปราสาทสรางขึ้นดวยไมโดยใชการสลักไม หอคอยกลางปราสาทเคยใชเปนที่สําหรับ
ระวังภัย ขางในตัวปราสาทมีขั้นบันไดสูงชันและเพดานที่ไมสูงมากนัก ตามแนวทาง
เดินจัดแสดงวัสดุเคร่ืองใชทางประวัติศาสตร เชน ชุดเกราะซามูไรสมัยเซ็นโกกุ ปน
คาบศิลาและอาวุธที่เคยใชสูรบในสมัยกอน หนาตางเปนหนาตางไมแคบๆ มีชอง
สําหรับยิงปนและยิงลูกธนู สามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป�ญ่ีปุ�น
และเมืองมัตสึโมโตไดจากช้ันบนสุดของปราสาท จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองทาคา
ยามา (Takayama) เปนเมืองที่มีการผสมผสานระหวางเกียวโตกับขนมธรรมเนียม
ประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ต้ังอยูบริเวณที่โอบลอมไปดวยภูเขานอยใหญในจังหวัด
กิฟุ ดํารงไวซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเกาแกไวไดเปนอยาง
ดี นําทานเท่ียวเชมยานเมืองเกา ซันมาชิซูจิ หมูบานเกาแกสมัยเอโดะ เมืองเกาเล็กๆ



 

 

ที่มีหลายช่ือ หลายคนสงสัยวาตกลงช่ืออะไร ซันมาชิซูจิ กับ Little Kyoto มันใชที่
เดียวกันหรือเปลาจริงๆ แลวก็เปนยานหน่ึงในทาคายามา ที่ไดรับฉายาลิตเติ้ลเกียวโต 
ซึ่งมีเมืองอ่ืนๆ ในญ่ีปุ�นที่ไดรับฉายาน้ีเหมือนกัน แตถาพูดถึงลิตเติ้ลเกียวโตในทาคา
ยาม า  ก ็ต อ งที ่ซ ันมาช ิซ ูจ ิ ผ านชม อาคารสํานักงานวาการเมืองโบราณ 
โบราณสถานแหงชาติหน่ึงในที่พํานักของเจาเมืองคานาโมริ แหงปราสาททาคายามะ 
หลังจากหมดยุคปกครองโดยคานาโมริคฤหาสนน้ีก็ตกอยูภายใตการปกครองโดยตรง
ของโชกุนโทคุงาวะ ซึ่งผูปกครองจังหวัดและเขตไดใชเปนอาคารสํานักงานวา
การเมืองฮิดะ อาคารน้ีมีช่ือเรียกวา ทาคายามะ จินยะ เปนที่ออกประกาศของทาง
ราชการ และเก็บภาษีตางๆ เม่ือเขาสูยุคเมจิ จึงถูกเปลี่ยนมาเปนสํานักงานประจํา
พ้ืนที่ของจังหวัด เขต และสํานักงานยอยของพื้นที่ ทาคายามะ จินยะ เปนอาคาร
สํานักงานวาการเมืองโบราณเพียงแหงเดียวที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงทุกวันน้ี (ไม
รวมคาเขา 430 เยน/ทาน)   

เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

 
บาย นําทานสู ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) เมืองน้ีถือเปนเมืองที่มีความสวยงาม

และคลาสิกมากแหงหน่ึงในญี่ปุ�น ที่เมืองน้ีมีหมูบานโบราณที่ยังคงเอกลักษณจากอดีต
เอาไวมายาวนานจนถึงปจจุบัน เอกลักษณของหมูบานที่ทําใหนักทองเที่ยวตางก็
หลงใหลและใฝ�ฝนอยากมาชมกันก็คือ หลังคาที่มีความชันถึง 60 องศาที่ต้ังเรียงราย
อยูภายในหมูบาน และบานทุกหลังยังมีคนอาศัยอยูจริง ๆ และบรรยากาศของ



 

 

หมูบานแหงน้ีก็ดูสวยในทุกฤดู โดยเฉพาะฤดูหนาวท่ีมีหิมะปกคุม จากน้ันนําทาน อิ
ออน จัสโก หางสรรพสินคาขนาดใหญอิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ของท่ีระลึก
กัน อาท ิขนมโมจิ เบนโตะผลไม และขนมขึ้นช่ือของญี่ปุ�น อยางคิทแคท สามารถหา
ซื้อไดที่น่ีเชนกัน 
 อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 
ส ม ค ว รแ ก เว ล า นํ าท า น เข า ที่ พั ก  SPRING SUNNY HOTEL NAGOYA 
TOKONAME ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 

วันที่หา  นาโกยา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)   

สมควรแกเวลา นําทานออกเดินทางสู สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา 
09.00 น.  ออกเดินทางสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินที่ 
XJ639 ** มีอาหารบริการบนเคร่ือง **  
13.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)  โดยสวัสดิภาพและประทับใจ  

 
 
 

 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก

หองละ2-3
ทาน 

 

เด็กอายุไมเกิน
12ปเสริมเตียง 

 

เด็กอายุไมเกิน
12ปไมเสริม

เตียง 
 

ไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 

 
พัก

เด่ียว 

28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 63 32,990 32,990 31,990 18,990 6,900 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัดเดินทางไป-กลับพรอมคณะ พรอมอาหารบนเครื่อง (การเลือก

ซ้ืออาหารเปนไปตามขอกําหนดของสายการบิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือก
เมนูอาหาร) 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ
เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 

 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอทาน 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 
200,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทํา

ใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่
ของผูเดินทางในการจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ เชน คาเคร่ืองด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพ่ิม
เอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพท
ทางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,
การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 



 

 

 คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 20 กก. 
 คาทิปไกดและคนขับรถ 1,800 บาท /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระที่สนามบินในวัน

เดินทาง) 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสง
แฟกซหรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจํา
ทานละ 15,000 บาท 
2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรท้ังหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนน้ัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนตามคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 
3.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมดน้ีแลว 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด โดยจะ
หักคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวี
ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นต่ํา 34 ทานรวมในคณะ
ตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง 10-14 ทาน ตอง
เพ่ิมเงินทานละ 3,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, 



 

 

กรณีที่มีผูเดินทาง 20-24 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,500 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 25-31 
ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,000 บาท 
2.ในกรณีที่ทางประเทศญี่ปุ�นระงับการอนุมัติวีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายเพิ่มเติม
ในกรณีตองทําเร่ืองย่ืนขอวีซา 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม 
ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งน้ีทาง
บริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปน
สําคัญ 
5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคู
คา (Partner) 
6.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาคาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน คาประกันภัย
สายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับ
ขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง 
7.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละ
สิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอ
คืนเงินได 
9.คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการ
น้ันๆ 
11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 



 

 

12.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสง
สินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย และ อ่ืน ๆ 
ที่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตอง
รับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งส้ิน 
13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคืนเงินท้ังหมดทุกกรณี 
14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาตาง 
ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หาก
เกิดความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 
15.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 
16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมี
สาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาที่เปน
ตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม 
เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และความ
ไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เก่ียวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ 
วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 
20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบ
ใดๆทั้งส้ิน 



 

 

21.กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลา
บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกต๋ัวภายในโดย
ไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไข
ดังกลาวแลว 
22.ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาบริการเพิ่มเติม ในกรณีท่ีผูเดินทาง เปนชาวตางชาติ, 
พระสงฆ หรือนักบวช จะตองเพิ่มจากราคาคาทัวรปกติอีก 2,000 บาทตอทาน 
23 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  
24. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เลมสีน้ําเงินและสีแดง) เดินทางเพื่อ
การทองเท่ียวกับคณะทัวรหากทานถูกปฏิเสธในการเขา –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 

 


