
 

 

รหัสทัวร GS1901865 
ทัวรญ่ีปุ�น นาโกยา ทาคายามา โคเชีย พารค 5 วัน 3 คืน [JL] 
 

วัดคิโยมิสึ – ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ – อิออนมอลล มดอกโคเซีย – ทาคายามา  
หมูบานชิราคาวาโกะ –   คานาซาวา สเตช่ัน   ปราสาทคานาซาวะ – สวนเค็นโรคุเอ็น   
ตลาดปลาโอมิโจ DUTY FREE – ดูใบไมเปล่ียนสี โอบาระ   
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)                                                                                                         
(-/-/-) 

21.00  คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาที่ 
6 สายการบิน เจแปน แอรไลน เคานเตอร R เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  
** ประเทศญ่ีปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

 

 
 
 
 



 

 

วันที่ 2 
สนามบินนาโกยา – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ - อิออนมอลล  –   ชิงะ         
(-/L/-) 

 
00.25  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร ประเทศญ่ีปุ�น โดยสายการบิน 

JAPAN AIRLINE เที่ยวบินท่ี JL738    ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 
08.15 เดินทางถึง สนามบินนาโกยา  (เวลาทองถ่ินเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
 นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาของญี่ปุ�นมานานกวา 1,000 ป  เปน

เมืองหลักของจังหวัดเกียวโต และเปนอดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�น ซ่ึงจัดวาเปน
ศูนยกลางของเกาะฮนชู นอกจากน้ี นครเกียวโตยังเปนหน่ึงในสมาชิกของ กลุมเมือง
ใหญ "เคฮันชิง" และนครเกียวโต ยังจัดวาเปนเมืองที่มีประชากรมากเปนอันดับ 11 
ของโลก ในป พ.ศ. 2555 

 นําทานสู วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ําใส ที่ติดรอบสุดทายของการประกวด 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยของโลกยุคใหม เปนวัดท่ีใหญและเกาแกต้ังอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา 
และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนต้ังจากพ้ืนดินข้ึนมารองรับระเบียงของตัว
วิหารใหญ ซ่ึงไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาล่ิม เหมือนเรือนไทย วัดน้ีมีอายุเกาแกย่ิง
กวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนที่ประดิษฐานของเทพเอปสึ เทพเจาแหง
ความรํ่ารวย ม่ังค่ัง , นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร, จากระเบียงแหงน้ีสามารถ
ถายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตได
งดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน้ําศักด์ิสิทธ์ิสามสายอันเกิดข้ึนจาก
ธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือวา สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ สาย
สาม แข็งแรง 



 

 

 
เท่ียง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บุฟเฟ�ต นาเบะ 

นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ เปนศาลเจาในศาสนาชินโต ต้ังอยูทางตอนใต
ของเกียวโต ศาลเจาแหงน้ีมีช่ือเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจํานวนนับพัน 
ซ่ึงต้ังเรียงกันเปนอุโมงคเสนทางเดินอยูบริเวณหลังอาคารหลัก เสนทางน้ีจะตรงไปยัง
ป�าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักด์ิสิทธ์ิซ่ึงมีความสูง 233 เมตร และเปน
อาณาบริเวณสวนหน่ึงของศาลเจาศาลเจาฟุชิมิ อินาริเปนศาลเจาที่สําคัญท่ีสุดในหมู
ศาลเจาจํานวนนับพันท่ีสักการะเทพอินาริ (Inari) ซ่ึงเปนเทพผูรักษาขาว ตามความ
เช่ือของศาสนาชินโต เช่ือกันวาสุนัขจ้ิงจอกน้ันเปนผูนําสารของอินาริ ดังน้ันคุณจะ
สามารถพบเห็นรูปปم�นสุนัขจ้ิงจอกไดท่ัวไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแหงน้ี ศาลเจาฟุ
ชิมิ อินาริ มีมาต้ังแตสมัยโบราณ กอนการกอต้ังเกียวโตเปนเมืองหลวงในป 794 



 

 

 
 นําทานชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางอิออน ใหทานไดเลือกทาน หรือ

เลือกซ้ือสินคาที่เปน แบรนดญีปุ�น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ราน 100 เยน และ 
หากทานใดหลงไหลในรสชาติของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดที่น่ีไดเลย 
นําทานเขาสูเมือง ชิงะ (SHIGA) กอนท่ีจะมีการใชระบบการบริหารราชการแบบแบง
จังหวัดข้ึน เดิมช่ือ มณฑลโอมิ มณฑลโอมิเปนเพ่ือนบานกับนาระ และเกียวโต เปนจุด
เช่ือมตอระหวางญ่ีปุ�นตะวันตกและตะวันออก ในชวง ค.ศ. 667 ถึง ค.ศ. 672 น้ัน 
จักรพรรดิเท็นจิทรงสรางพระราชวังท่ีโอตสึ จากน้ัน ในป ค.ศ.742 จักรพรรดิโชมุทรง
สรางพระราชวังที่ชิงารากิ ในชวงตนของยุคเฮอัง พระภิกษุไชโชเติบโตข้ึนท่ีโอตสึและ
ไดสรางวัดเอ็นเรียกุซ่ึงเปนศูนยกลางของพุทธศาสนานิกายมหายานแบบเท็นได และ
ไดปจจุบันไดเปนหน่ึงในมรดกโลกพรอมกับสถานท่ีทางประวัติศาสตรอีกหลายแหงใน
เกียวโต 

ค่ํา เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย 
พักท่ี HIKONE VIEW HOTEL , SHIGA หรือเทียบเทา  
 
วันที่ 3 ชมดอกโคเซีย – ทาคายามา – หมูบานชิราคาวาโกะ –   คานาซาวา สเตช่ัน                            

(B/L/-) 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 นําทานชมความสวยงามของ ดอกโคเซีย ที่สวน Hirugano Picknick Garden 
เปนไมพุมท่ีจะเปล่ียนสี 3 ฤดู โดยชวงแรกจะเปนสีเขียวในชวงหนารอนประมาณ
เดือนกรกฏาคม หลังจากน้ันจะเปล่ียนเปนสีแดงในชวงตนฤดูใบไมรวง และจากแดง
เปนเหลืองน้ําตาลในชวงฤดูใบไมรวงประมาณเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ดวย
บรรยากาศที่แตกตางกัน กลายเปนส่ิงที่ดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเท่ียวชมท้ังสอง
ฤดูกาล (ความสวยงามของดอกโคเซีย ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ และบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ไมพาทานไปกรณีที่ดอกโคเชียไมบาน และจะเพ่ิมเวลาท่ีทาคายามาแทน และขอสงวน
สิทธิ์ในปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)  

 
 นําทานเดินทางสู ทาคายามา(Takayama) เปนเมืองท่ีมีการผสมผสานระหวางเกียว

โตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ต้ังอยูบริเวณท่ีโอบลอมไปดวย
ภูเขานอยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซ่ึงบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบ
เมืองเกาแกไวไดเปนอยางดี เปรียบไดกับเมืองที่ไดรับพรใหเต็มเปم�ยมไปดวย
วัฒนธรรมอันดีงาม ยอนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะน้ัน
แตกตางกับเมืองอ่ืนในญ่ีปุ�นอยางชัดเจนเน่ืองจากความโดดเดนดานขนบธรรมเนียม
และวิวทิวทัศนท่ีสวยงาม พ้ืนที่บริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจาก
รัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพ่ือปกป�องและอนุรักษพ้ือท่ีบริเวณชายป�าน้ันเองเมืองทาคา
ยามา ซ่ึงยังคงความเปนบานเมืองแบบญ่ีปุ�นด้ังเดิมอยางแทจริงนําทานชมสถานท่ี



 

 

สําคัญเม่ือคร้ังอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้งท่ีทํางาน และที่อยูอาศัย
ของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุ
กาวา  ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปท่ีแลว เปนที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหง
เดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวน
พิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาที่  

 
เท่ียง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ต้ังอยูในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ 
ประเทศญ่ีปุ�น ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมโดยองคการ
ยูเนสโกเม่ือป 1995 ภายในหมูบานแหงน้ีมีวิวทิวทัศนท่ีสวยงาม บานแตละหลังเปน
บานสไตลญ่ีปุ�นแบบด้ังเดิม ที่หลังคาบานเปนแนวสโลปคลายๆ กับมือคนที่กําลังพนม
มืออยู หลังคาสรางจากคานไมท่ีแข็งแรง จึงทนทานตอหิมะในฤดูหนาวไดอยางดี แถม
มีหองใตหลังคาที่กวางขวางสําหรับเอาไวเล้ียงหนอนไหมอีกดวย คนในหมูบานน้ีสวน
ใหญมีอาชีพเกษตรกร ทํานา เล้ียงไหม เสริมดวยการทองเท่ียวแบบพอเพียงเปนหลัก 



 

 

 
 จากน้ันนําทานเขาสู เมืองคานาซาวา (Kanazawa) เปนศูนยกลางของเศรษฐกิจอัน

รุงเรืองและอารยะธรรมอันล้ําคาต้ังแตสมัยเอโดะชวงที่ขุนนางศักดินาช้ันสูงทั้งหลาย
ตางใหการสนับสนุนในเร่ืองของการทํางานฝมือและวัฒนธรรม  
นําทุกทานสู คานาซาวา สเตช่ัน (Kanazawa Station) เปนสถานีรถไฟประตูสูเมือง
คานาซาวา ท่ีน่ีเต็มไปดวยส่ิงกอสรางสไตลเมืองที่เจริญรุงเรืองดานศิลปะอยาง 
“Omotenashi Dome” โดมแกวท่ีจําลองมาจากรมกันฝนและ “Tsuzumi Gate 
(ประตูทสึซึมิ)” ท่ีจําลองมาจากกลองท่ีใชในการแสดงด้ังเดิมของญ่ีปุ�น ที่น่ีถือวาเปน
สถานีรถไฟท่ีสวยท่ีสุดในโลก ใหทุกทานไดเดินเลนชอปปم�ง และหารานอาหารทานตาม
อัธยาศัย 



 

 

 
 
ค่ํา เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย 
พักท่ี ECONO HIGASHI HOTEL , KANAZAWA หรือเทียบเทา 
 
วันที ่4 ปราสาทคานาซาวะ – สวนเค็นโรคุเอ็น  – ตลาดปลาโอมิโจ – DUTY FREE – ดู

ใบไมเปล่ียนสี โอบาระ                                                                                                                              
 (B/-/-) 
 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ปราสาทคานาซาวา (Kanazawa Castle) ซ่ึงก็เปนปราสาทเกาแก
ท่ีมีพ้ืนอาณาบริเวณขนาดใหญมากแหงหน่ึงของญ่ีปุ�นเลยทีเดียว ในอดีตน้ันปราสาท
แหงน้ีไดเคยเปนของไดเมียวตระกูลใหญเปนอันดับ 2 ของญ่ีปุ�นของสมัยยุคเอโดะ อีก
อยางที่ยกระดับความฟนใหคนท่ีชอบความคลาสสิกไดอินไดมากข้ึน ก็ตรงที่บริเวณ
รอบๆจะรายลอมไปดวยเมืองเกาแกและสวนเคนโรคุเอ็น(Kenrokuen) ที่เปนสวน
สวยช่ือเสียงโดงดังสุดๆขนาดใหญประจําปราสาทน้ีอยูดวย เอาจริงๆแลวหลายๆสวน
ของปราสาทคานาซาวะไมไดเปนของด้ังเดิม เน่ืองจากมีการถูกทําลายจากเพลิงไหม
จนตองมีการบูรณะสรางใหมหลายๆคร้ังจนมาถึงในปจจุบัน น่ันก็ทําใหมีบางสวนท่ี
เพ่ิมตอเติมข้ึนมาบาง หากก็มีการคงรูปแบบด้ังเดิมไวมากท่ีสุดเทาที่จะทําได แมวาจะ



 

 

มีบางสวนท่ีขาดหายไปอยางหอคอยปราสาทหลักก็ตามที แตก็พูดไดเลยวามีความ
สมบูรณมากที่สุดก็ในยุคน้ีน่ีเอง (นําทานชมบริเวณ ดานนอก ไมรวมคาเขาปราสาท) 

 
จากน้ันชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช่ือวาเปน 1 ใน 3 ของ
สวนที่นาต่ืนตาต่ืนใจที่สุดของประเทศญี่ปุ�น พ้ืนท่ีภายในสวนเค็นโรคุเอ็นน้ัน ประกอบ
ไปดวยวิวทิวทัศนของบอน้ํา หุบเขาอันสวยงามและบานหลังนอยใหญท่ีใชในการผลิต
ชาน่ันเอง ความหมายของคําวา เค็นโรคุ คือ สวนที่มีองคประกอบที่ดี 6 อยางดวยกัน 
ก็คือพ้ืนท่ีที่กวางขวาง, บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลงตัว, ความเปนมาอันยาวนาน, 
แหลงน้ํา, และทัศนียภาพลอมรอบที่สวยงามตระการตา นักทองเท่ียวสามารถด่ืมด่ํา
และผอนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปล่ียนมีความสวยงาม
แตกตางกันไปตามแตละฤดูกาลได จากน้ัน อิสระใหทานชอปปم�งบริเวณหนา
สวนสาธารณะตามอัธยาศัย จากน้ัน อิสระใหทานเดินชอปปم�ง ณ เมืองคานาซาวาตาม
อัธยาศัย (รวมคาเขาสวนเรียบรอยแลว) 



 

 

 
นําทานสู ตลาดโอมิโจ (Ohmi-Cho Market) ที่น่ีเปนครัวของชาวเมืองท่ีเก้ือหนุน
วัฒนธรรมอาหารการกินเมืองคานาซาวามาต้ังแตป 1721 รวมเวลากวา 290 ปเขา
ไปแลว โดยเปนตลาดจําหนายอาหารทะเล อาหารการกิน และสินคาจิปาถะใน
ชีวิตประจําวันท่ีคึกคักไปดวยผูคนมากมาย เน่ืองจากเปดทําการในวันอาทิตยดวย จึง
เหมาะสําหรับนักทองเท่ียวอยางเราๆสุดๆ 

เท่ียว อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
 นําทานเดินทางสูเมืองนาโกยา 

นําทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ชอปปم�งสินคาเคร่ืองสําอางค อาหารเสริม 
เคร่ืองประดับคุณภาพดี 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโอบาระ ใหทานไดสัมผัสประสบการณใหม กับ
บรรยากาศที่หาชมไดยากกับใบไมแดงของเทศกาลใบไมเปล่ียนสี ซ่ึงหาชมไดยากมาก 
ตนก าเนิดของซากุระหนาหนาวในโอบาระน้ี มาจากคุณหมอเกนซากิ ฟูจิโมะโตะ ไดน 
าชิคิซากุระมาลองปลูกต้ังแตตนยุคป 1900 จนไดตนแมพันธุและขยายพันธุไปทั่ว
บริเวณ ปจจุบันมีตนไมมากกวา 10,000 ตน ซ่ึงจะหาชมไดเฉพาะแคเดือน ตุลาคม - 
พฤศจิกายนเทาน้ัน อิสระใหทานไดเก็บภาพประทับใจกับสีสันของใบไมเปลี่ยนสี (ทั้งน้ี 
การเปล่ียนสีของใบไมข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ในกรณีที่ไมมีใบไมเปลี่ยนสี จะนําทุก
ทานไปชอปปم�งที่ DREAM JAZZ OUTLET แทน) 



 

 

 
ค่ํา       อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
พักที่          TOYOKOINN CHUBU AIRPORT, NAGOYA หรือเทียบเทา   
 

วันท่ี 5 
สนามบินนาโกยา – สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                               
(B/-/-) 

 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
    ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนาโกยา   ประเทศญ่ีปุ�น 
10.25  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน 

JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที ่JL737  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

14.15  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 

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



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดินทางเดือน ตุลาคม 62 

03 – 07 ตุลาคม 62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,90
0 

09 – 13 ตุลาคม 62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,90
0 

10 – 14 ตุลาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 16,90
0 

19 – 23 ตุลาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 16,90
0 

22 – 26 ตุลาคม 62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,90
0 

23 – 27 ตุลาคม 62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,90
0 

30 ตค. – 03 พย. 62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,90
0 

เดินทางเดือน พฤศจิกายน 62 
09 – 13 พฤศจิกายน 
62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,90

0 
15 - 19 พฤศจิกายน 
62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,90

0 
21 – 25 พฤศจิกายน 
62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,90

0 

27 พย. – 01 ธค. 62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,90
0 



 

 

 ** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน)  
 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญ่ีปุ�น 
ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอคร้ัง **  
 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร 
ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษี 

     สนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลง
บัตรโดยสาร ไมวาเที่ยว  
     ใด เที่ยวหน่ึงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ 
ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน   
     ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน JAPAN 

AIRLINES อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน 1 ทาน โหลดกระเป�าได 
2 ใบ โดยมีน้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. / (46 กก)   และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 
ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตาม
เง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 



 

 

 คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน
เทรดแฟร การแขงขันกีฬาหรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ี
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซ่ึงอาจ
เปล่ียนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 



 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 

บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 

ของคาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 



 

 

 กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก 
ตามจํานวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัว
รถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจอง
บัตรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ 
ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวน
น้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
ใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง  



 

 

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ  

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควร
เผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่



 

 

ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจาย
ท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนา
ใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือ
ยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

- เก่ียวกับท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกล
กันใหมากท่ีสุด  

- ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 



 

 

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับ
ข้ึนกอนวันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึง
อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                
ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


