
 

 

รหัสทัวร GS1902556 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ทาคายามา โคเชีย 5 วัน 3 คืน (JL)  
ชมทุงดอกโคเชีย | สวนสถานีรถไฟคานาซาวา | ทาคายามา | หมูบานชิราคาวะโกะ 
| ปราสาททาคายามา | ชอปปم�งซากาเอะ | ตลาดปลาโอมิโจ 
 

 
 



 

 

บินดวยสายการบิน เจแปน แอรไลน (JL) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
JL 738 BKK(กรุงเทพ) – NGO(นาโกยา) 00.25 – 08.15  
JL 737 NGO(นาโกยา) – BKK(กรุงเทพ) 10.25 – 14.15  

** โหลดกระเป�าสัมภาระน้ําหนักไมเกินใบละ 23 ก.ก. 2 ใบ (46 ก.ก.) และ ถือขึ้นเครื่องบินได
น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

 

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

21.00  คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาที่ 6 
สายการบิน เจแปน แอรไลน เคานเตอร R เจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความ
พรอมกอนออกเดินทาง  
** ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ 
หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคน
เขาเมือง ** 

 



 

 

 
 

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

 
00.25  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน 

JAPAN AIRLINE เที่ยวบินที่ JL738    ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

 
08.15 เดินทางถึง สนามบินนาโกยา  (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีการตรวจคน

เขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
 นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาของญี่ปุ�นมานานกวา 1,000 ป  เปนเมือง

หลักของจังหวัดเกียวโต และเปนอดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�น ซึ่งจัดวาเปนศูนยกลาง
ของเกาะฮนชู นอกจากนี้ นครเกียวโตยังเปนหนึ่งในสมาชิกของ กลุมเมืองใหญ "เคฮันชิง" 
และนครเกียวโต ยังจัดวาเปนเมืองที่มีประชากรมากเปนอันดับ 11 ของโลก ในป พ.ศ. 
2555 



 

 

 นําทานสู วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ําใส ที่ติดรอบสุดทายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคใหม เปนวัดที่ใหญและเกาแกต้ังอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวาง
เรียงซอนกันตามแนวนอนต้ังจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซึ่งไมใชตะปู
สักตัว ใชวิธีการเขาลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเกาแกยิ่งกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 
ป มาแลว เปนที่ประดิษฐานของเทพเอปสึ เทพเจาแหงความรํ่ารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวร, จากระเบียงแหงน้ีสามารถถายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต 
มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่ม
นํ้าศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา สายแรก 
รวย  สายสอง สวย-หลอ สายสาม แข็งแรง 

 
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บุฟเฟ�ต นาเบะ 

นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ เปนศาลเจาในศาสนาชินโต ตั้งอยูทางตอนใตของ
เกียวโต ศาลเจาแหงน้ีมีช่ือเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจํานวนนับพัน ซึ่งตั้งเรียง
กันเปนอุโมงคเสนทางเดินอยูบริเวณหลังอาคารหลัก เสนทางนี้จะตรงไปยังป�าในหุบเขาอิ
นาริ (Mount Inari) อันศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงมีความสูง 233 เมตร และเปนอาณาบริเวณสวนหน่ึง
ของศาลเจาศาลเจาฟุชิมิ อินาริเปนศาลเจาที่สําคัญที่สุดในหมูศาลเจาจํานวนนับพันที่
สักการะเทพอินาริ (Inari) ซึ่งเปนเทพผูรักษาขาว ตามความเชื่อของศาสนาชินโต เชื่อกัน



 

 

วาสุนัขจิ้งจอกนั้นเปนผูนําสารของอินาริ ดังนั้นคุณจะสามารถพบเห็นรูปปم�นสุนัขจิ้งจอกได
ทั่วไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแหงนี้ ศาลเจาฟุชิมิ อินาริ มีมาตั้งแตสมัยโบราณ กอน
การกอตั้งเกียวโตเปนเมืองหลวงในป 794 

 
 นําทานชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางอิออน ใหทานไดเลือกทาน หรือเลือก

ซื้อสินคาท่ีเปน แบรนดญีปุ�น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ราน 100 เยน และ หากทานใด
หลงไหลในรสชาติของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดที่น่ีไดเลย 
นําทานเขาสูเมือง ชิงะ (SHIGA) กอนที่จะมีการใชระบบการบริหารราชการแบบแบง
จังหวัดขึ้น เดิมชื่อ มณฑลโอมิ มณฑลโอมิเปนเพื่อนบานกับนาระ และเกียวโต เปนจุด
เชื ่อมตอระหวางญี ่ปุ �นตะวันตกและตะวันออก ในชวง ค.ศ. 667 ถึง ค.ศ. 672 น้ัน 
จักรพรรดิเท็นจิทรงสรางพระราชวังที่โอตสึ จากน้ัน ในป ค.ศ.742 จักรพรรดิโชมุทรงสราง
พระราชวังที่ชิงารากิ ในชวงตนของยุคเฮอัง พระภิกษุไชโชเติบโตขึ้นที่โอตสึและไดสรางวัด
เอ็นเรียกุซึ่งเปนศูนยกลางของพุทธศาสนานิกายมหายานแบบเท็นได และไดปจจุบันไดเปน
หน่ึงในมรดกโลกพรอมกับสถานที่ทางประวัติศาสตรอีกหลายแหงในเกียวโต 

คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย 
พักที่ HIKONE VIEW HOTEL , SHIGA หรือเทียบเทา  
 
 
 



 

 

วันที่ 3 ชมดอกโคเซีย – ทาคายามา – หมูบานชิราคาวาโกะ –   คานาซาวา สเตช่ัน                            
(B/L/-) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชมความสวยงามของ ดอกโคเซีย ทีส่วน Hirugano Picknick Garden เปนไม

พุมที่จะเปลี่ยนสี 3 ฤดู โดยชวงแรกจะเปนสีเขียวในชวงหนารอนประมาณเดือนกรกฏาคม 
หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเปนสีแดงในชวงตนฤดูใบไมรวง และจากแดงเปนเหลืองนํ้าตาล
ในชวงฤดูใบไมรวงประมาณเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ดวยบรรยากาศที่แตกตางกัน 
กลายเปนสิ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวชมทั้งสองฤดูกาล (ความสวยงามของดอกโค
เซีย ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมพาทานไปกรณีที่ดอกโคเชียไมบาน 
และจะเพิ่มเวลาที่ทาคายามาแทน และขอสงวนสิทธิ์ในปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)  

 
 นําทานเดินทางสู ทาคายามา(Takayama) เปนเมืองที่มีการผสมผสานระหวางเกียวโต

กับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ตั้งอยูบริเวณที่โอบลอมไปดวยภูเขานอย
ใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเกาแกไวได
เปนอยางดี เปรียบไดกับเมืองที่ไดรับพรใหเต็มเปم�ยมไปดวยวัฒนธรรมอันดีงาม ยอนกลับ
ไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกตางกับเมืองอื ่นในญี่ปุ �นอยาง
ชัดเจนเนื่องจากความโดดเดนดานขนบธรรมเนียมและวิวทิวทัศนที่สวยงาม พื้นที่บริเวณ



 

 

เมืองทาคายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพ่ือปกป�องและอนุรักษพื้
อที่บริเวณชายป�านั้นเองเมืองทาคายามา ซึ่งยังคงความเปนบานเมืองแบบญี่ปุ�นดั้งเดิม
อยางแทจริงนําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้ง
ที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใตการ
ปกครองของโชกุนโตกุกาวา  ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนที่ทําการรัฐในยุค
เอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ ่งภายในนี้ประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี  

 
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู  หมูบานชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตั ้งอยู ในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ 
ประเทศญี่ปุ �น ไดรับการขึ ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมโดยองคการ
ยูเนสโกเมื่อป 1995 ภายในหมูบานแหงนี้มีวิวทิวทัศนที่สวยงาม บานแตละหลังเปนบาน
สไตลญี่ปุ�นแบบดั้งเดิม ที่หลังคาบานเปนแนวสโลปคลายๆ กับมือคนที่กําลังพนมมืออยู 
หลังคาสรางจากคานไมที่แข็งแรง จึงทนทานตอหิมะในฤดูหนาวไดอยางดี แถมมีหองใต
หลังคาที่กวางขวางสําหรับเอาไวเลี้ยงหนอนไหมอีกดวย คนในหมูบานนี้สวนใหญมีอาชีพ
เกษตรกร ทํานา เล้ียงไหม เสริมดวยการทองเที่ยวแบบพอเพียงเปนหลัก 



 

 

 
 จากนั้นนําทานเขาสู เมืองคานาซาวา (Kanazawa) เปนศูนยกลางของเศรษฐกิจอัน

รุงเรืองและอารยะธรรมอันลํ้าคาตั้งแตสมัยเอโดะชวงที่ขุนนางศักดินาช้ันสูงทั้งหลายตางให
การสนับสนุนในเร่ืองของการทํางานฝมือและวัฒนธรรม  
นําทุกทานสู คานาซาวา สเตช่ัน (Kanazawa Station) เปนสถานีรถไฟประตูสูเมืองคา
นาซาว า ท ี ่น ี ่ เต ็มไปด วยสิ ่งก อสร างสไตล เม ืองท ี ่ เจริญร ุ งเร ืองด านศิลปะอย าง 
“Omotenashi Dome” โดมแกวที่จําลองมาจากรมกันฝนและ “Tsuzumi Gate (ประ
ตูทสึซึมิ)” ที่จําลองมาจากกลองที่ใชในการแสดงดั้งเดิมของญี่ปุ�น ที่นี่ถือวาเปนสถานีรถไฟ
ที่สวยที่สุดในโลก ใหทุกทานไดเดินเลนชอปปم�ง และหารานอาหารทานตามอัธยาศัย 



 

 

 
 
คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย 
พักที่ ECONO HIGASHI HOTEL , KANAZAWA หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 4 ปราสาทคานาซาวะ – สวนเค็นโรคุเอ็น  – ตลาดปลาโอมิโจ – DUTY FREE – ดู

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

นําทานเดินทางสู ปราสาทคานาซาวา (Kanazawa Castle) ซึ่งก็เปนปราสาทเกาแกที่
มีพื้นอาณาบริเวณขนาดใหญมากแหงหนึ่งของญี่ปุ�นเลยทีเดียว ในอดีตนั้นปราสาทแหงน้ี
ไดเคยเปนของไดเมียวตระกูลใหญเปนอันดับ 2 ของญี่ปุ�นของสมัยยุคเอโดะ อีกอยางที่
ยกระดับความฟนใหคนที่ชอบความคลาสสิกไดอินไดมากขึ้น ก็ตรงที่บริเวณรอบๆจะราย
ลอมไปดวยเมืองเกาแกและสวนเคนโรคุเอ็น(Kenrokuen) ที่เปนสวนสวยชื่อเสียงโดงดัง
สุดๆขนาดใหญประจําปราสาทนี้อยูดวย เอาจริงๆแลวหลายๆสวนของปราสาทคานาซาวะ
ไมไดเปนของดั้งเดิม เนื่องจากมีการถูกทําลายจากเพลิงไหมจนตองมีการบูรณะสรางใหม
หลายๆครั้งจนมาถึงในปจจุบัน น่ันก็ทําใหมีบางสวนที่เพิ่มตอเติมขึ้นมาบาง หากก็มีการคง
รูปแบบดั้งเดิมไวมากที่สุดเทาที่จะทําได แมวาจะมีบางสวนที่ขาดหายไปอยางหอคอย



 

 

ปราสาทหลักก็ตามที แตก็พูดไดเลยวามีความสมบูรณมากที่สุดก็ในยุคนี้นี่เอง (นําทานชม
บริเวณ ดานนอก ไมรวมคาเขาปราสาท) 

 
จากน้ันชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ไดชื่อวาเปน 1 ใน 3 ของสวน
ที่นาต่ืนตาต่ืนใจที่สุดของประเทศญี่ปุ�น พื้นท่ีภายในสวนเค็นโรคุเอ็นน้ัน ประกอบไปดวยวิว
ทิวทัศนของบอนํ้า หุบเขาอันสวยงามและบานหลังนอยใหญที่ใชในการผลิตชานั่นเอง 
ความหมายของคําวา เค็นโรคุ คือ สวนที่มีองคประกอบที่ดี 6 อยางดวยกัน ก็คือพื้นที่ที่
กวางขวาง, บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลงตัว, ความเปนมาอันยาวนาน, แหลงนํ้า, และ
ทัศนียภาพลอมรอบที่สวยงามตระการตา นักทองเที่ยวสามารถดื่มดํ่าและผอนคลายไปกับ
บรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปลี่ยนมีความสวยงามแตกตางกันไปตามแตละ
ฤดูกาลได จากนั้น อิสระใหทานชอปปم�งบริเวณหนาสวนสาธารณะตามอัธยาศัย จากน้ัน 
อิสระใหทานเดินชอปปم�ง ณ เมืองคานาซาวาตามอัธยาศัย (รวมคาเขาสวนเรียบรอยแลว) 



 

 

 
นําทานสู  ตลาดโอมิโจ (Ohmi-Cho Market) ที ่นี ่เปนครัวของชาวเมืองที ่เกื ้อหนุน
วัฒนธรรมอาหารการกินเมืองคานาซาวามาต้ังแตป 1721 รวมเวลากวา 290 ปเขาไปแลว 
โดยเปนตลาดจําหนายอาหารทะเล อาหารการกิน และสินคาจิปาถะในชีวิตประจําวันที่
คึกคักไปดวยผู คนมากมาย เนื ่องจากเปดทําการในวันอาทิตยดวย จึงเหมาะสําหรับ
นักทองเที่ยวอยางเราๆสุดๆ 

เที่ยว อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
 นําทานเดินทางสูเมืองนาโกยา 

นําทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม 
เครื่องประดับคุณภาพด ี

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโอบาระ ใหทานไดสัมผัสประสบการณใหม กับบรรยากาศที่
หาชมไดยากกับใบไมแดงของเทศกาลใบไมเปลี่ยนสี ซึ่งหาชมไดยากมาก ตนก าเนิดของ
ซากุระหนาหนาวในโอบาระนี้ มาจากคุณหมอเกนซากิ ฟูจิโมะโตะ ไดน าชิคิซากุระมาลอง
ปลูกตั้งแตตนยุคป 1900 จนไดตนแมพันธุและขยายพันธุไปทั่วบริเวณ ปจจุบันมีตนไม
มากกวา 10,000 ตน ซึ่งจะหาชมไดเฉพาะแคเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายนเทานั้น อิสระ
ใหทานไดเก็บภาพประทับใจกับสีสันของใบไมเปลี่ยนสี (ทั้งนี้ การเปลี่ยนสีของใบไมขึ้นอยู
กับสภาพอากาศ ในกรณีที่ไมมีใบไมเปลี่ยนสี จะนําทุกทานไปชอปปم�งที่ DREAM JAZZ 
OUTLET แทน) 



 

 

 
คํ่า       อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
พักที่          TOYOKOINN CHUBU AIRPORT, NAGOYA หรือเทียบเทา   
 

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

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

AIRLINES เท่ียวบินที ่JL737  ** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบิน
โดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

14.15  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
และความประทับใจ 

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

 



 

 

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 
หองละ 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดินทางเดือน ตุลาคม 62 
03 – 07 ตุลาคม 62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 
09 – 13 ตุลาคม 62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 
10 – 14 ตุลาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 16,900 
19 – 23 ตุลาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 16,900 
22 – 26 ตุลาคม 62 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 
23 – 27 ตุลาคม 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 
  
 ** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึง

พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

 



 

 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน)  

 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ

ญี่ปุ�น ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  
 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร 

ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 

Class) รวมถึงคาภาษี 
     สนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตร
โดยสาร ไมวาเที่ยว  
     ใด เที่ยวหน่ึงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ 
ไมใชตั๋วเครื่องบิน   
     ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบรกิารระบ ุ
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน JAPAN AIRLINES 

อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน 1 ทาน โหลดกระเป�าได 2 ใบ โดยมี
นํ้าหนักไมเกิน 23 ก.ก. / (46 กก)   และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไม
จํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของ
สายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬาหรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพ
และความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 



 

 

 คาอาหาร ตามรายการที ่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม 

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

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยู
ที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

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

และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที ่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ ์ไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระ
มาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องใน
การเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง
นอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวา
สวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ี
ขึ ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
หักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวน
ครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 

คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป 
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปลีย่นแปลงได 



 

 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื ่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที ่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทางบริษัท
ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถ
เลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 
หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบ ุ

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  



 

 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแต
ละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

- กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทาง



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบิน
แบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอน
ของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกต างกัน จ ึงอาจท ําให ห องพักแบบห องพักเด ี ่ยว (Single) และห องคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

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

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ ้น หากเกิดสิ ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


