
 

 

รหัสทัวร GS1903253 

ทัวรญี่ปุ�น OSAKA  บันทึกรักในลมหนาว 5 วัน 3 คืน (XW) 
เมืองเกียวโต วัดคิโยมสึิ ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ อิออน มอลล ลานสกี TAKAYAMA ทาคายามา  
หมูบานชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซากา DUTY FREE ยานชินไซบาชิ 

 



 

 

DAY 1 
สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  
20.30น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 5 - 6 สายการ
บิน NOK SCOOT โดยมีเจาหนาท่ีของบริษทัฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก
ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง  
** ทานสามารถโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินโดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 
ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ี
จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีตองการซื้อ
น้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดลงใตทองเคร่ืองบินเพ่ิม จําเปนตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ** 

23.40น  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบิน 
NOK SCOOT เท่ียวบินที ่XW112   ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 
ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 2  
สนามบินคันไซ – เกียวโต - วดัคิโยมิสึ – ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล –  
นาโกยา   
07.10น     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญีปุ่�น (ตามเวลาทองถิ่น

เร็วกวาเมืองไทย ประมาณ 2 ช่ัวโมง)  นําทุกทานผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง 
และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย  
KYOTO นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาของญี่ปุ�นมานานกวา 1,000 ป 
ถูกขนานนามใหวาเปน “เมืองมรดกโลกสุดยิ่งใหญ” จากการที่ภายในเมืองมีสิ่งปลูกสราง
ตามวัฒนธรรมท่ีเกาแกแสนลํ้าคาจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกของยูเนสโกมากท่ีสุด
แหงหน่ึงในโลก  ท่ีสําคัญเมืองน้ีในอดีตยังเคยเปนเมืองหลวงของญี่ปุ�นกอนจะถูกยายไป
ยังเมืองโตเกียว สิ่งเหลาน้ีน้ีเองเลยทําใหมีแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถึง
จุดชมซากุระท่ีสวยงามมากดวยเชนกัน 

 
 KIYOMIZU TEMPLE  นําทานเดินทางสู วดัคิโยมิสึ หรือ วดัน้ําใส  เปนวดัที่ใหญและ

เกาแกตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนต้ังจาก

KIYOMIZU TEMPLE 



 

 

พ้ืนดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซ่ึงไมใชตะปูสักตัว ใชวธีิการเขาล่ิม เหมือน
เรือนไทย วัดน้ีมีอายุเกาแกยิ่งกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนที่ประดิษฐาน
ของเทพเอปสึ เทพเจาแหงความร่ํารวย มั่งคัง่ , นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร, จาก
ระเบียงแหงน้ีสามารถถายภาพ ณ จุดที่สวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนของ
ตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกบัวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน้ําศักด์ิสิทธ์ิสามสาย
อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือวา สายแรก รวย  สายสอง สวย-
หลอ สายสาม แข็งแรง  จากน้ันเดินตามทาง สัมผัสกับรานคาญีปุ่�นตบแตงตามสมัยเอ
โดะ และ เลือกซื้อสินคาพ้ืนเมือง ที่ระลึกเกี่ยวกับญีปุ่�นขนานแท อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึ้นชื่อ
ท่ีสุดของญี่ปุ�น มีใหทานไดเลือกชิมหลายหลากรส ไมวาจะเปนไสถั่วแดงสูตรด้ังเดิม, ไส
สตรอเบอรรี่, ชอคโกแลต เปนตน หรือวาจะเปนชาเกียวโต, ตุกตาเกียวโต สัญลักษณที่
โดงดังที่สุดในญี่ปุ�น คือ เกอิชา  เปนตุกตาแตงกายดวยชุดกิโมโนประจําชาติอยางเต็ม
รูปแบบซึง่ควรคาแกเปนของฝากของที่ระลึกในราคายอมเยาว, เคร่ืองเซรามิค ญี่ปุ�น ทั้ง
กาน้ําชา ถวย ชาม ตางๆ และของที่ระลึก อีกมากมายนานาชนิด 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! บุฟเฟ�ต นาเบะ 
 

 



 

 

 FUSHIMI INARI SHRINE  นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ เปนศาลเจาใน
ศาสนาชินโต ต้ังอยูทางตอนใตของเกียวโต ศาลเจาแหงน้ีมีชื่อเสียงจากเสาโทริอิ (Torii 
gate) สีแดงจํานวนนับพัน ซึ่งต้ังเรียงกันเปนอุโมงคเสนทางเดินอยูบริเวณหลังอาคาร
หลัก เสนทางน้ีจะตรงไปยังป�าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิ์สิทธ์ิซึ่งมีความสูง 
233 เมตร และเปนอาณาบริเวณสวนหน่ึงของศาลเจาศาลเจาฟุชิมิ อินาริเปนศาลเจาท่ี
สําคัญท่ีสุดในหมูศาลเจาจํานวนนับพันท่ีสักการะเทพอินาริ (Inari) ซึ่งเปนเทพผูรักษา
ขาว ตามความเช่ือของศาสนาชินโต เช่ือกันวาสุนัขจิ้งจอกน้ันเปนผูนําสารของอินาริ 
ดังน้ันคุณจะสามารถพบเห็นรูปปم�นสุนัขจิ้งจอกไดทั่วไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแหงน้ี 
ศาลเจาฟุชิมิ อินาริ มมีาต้ังแตสมัยโบราณ กอนการกอต้ังเกียวโตเปนเมืองหลวงในป 
794 

 
AEON MALL  นําทานเดินทางเขาสู อิออน มอลล เพ่ือใหทานไดจับจายใชสอย ซื้อของ
ใชและอาหารกอนเขาที่พัก โดยภายในเปนหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มรีานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน 
นอกจากน้ียังมรีานเส้ือผาแฟช่ันมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio 
store , Capcom games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน 

ค่ํา อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 
ที่พัก   TOYOKO INN NAGOYA , NAGOYA หรือเทียบเทา   
 



 

 

DAY 3  
ลานสกี TAKAYAMA – ทาคายามา – เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ – หมูบานชริาคาวาโกะ –อิออน – 
กิฟุ   
เชา บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  
 

 
 TAKAYAMA SKI นําทานสัมผัสความสนุกสนานกับ ลานสก ีแนะนําใหทานเลน 

กิจกรรมถาดเล่ือนหิมะ ใหทุกทานไดอิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเลนหิมะอยางเต็มท่ี 
** ไมรวมอัตราคาเชาอุปกรณ, ชุดสําหรับเลนสกี เคร่ืองเลนทุกชนิด และคาขึ้นลิฟต ** 
การเขาลานสกีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ** 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! ประจําทองถิ่น “หมูยางใบโฮบะ” 



 

 

 
 SHIRAKAWAGO นําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ ต้ังอยูในหุบเขาของจังหวัดกิ

ฟุ ประเทศญีปุ่�น ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมโดยองคการ
ยเูนสโกเมื่อป 1995 ภายในหมูบานแหงน้ีมีววิทิวทัศนที่สวยงาม บานแตละหลังเปนบาน
สไตลxญี่ปุ�นแบบดั้งเดิม ท่ีหลังคาบานเปนแนวสโลปคลายๆ กับมือคนที่กําลังพนมมืออยู 
หลังคาสรางจากคานไมที่แข็ง แรง จึงทนทานตอหิมะในฤดูหนาวไดอยางดี แถมมีหองใต
หลังคาท่ีกวางขวางสําหรับเอาไวเล้ียงหนอนไหมอีกดวย คนในหมูบานน้ีสวนใหญมีอาชีพ
เกษตรกร ทํานา เล้ียงไหม เสริมดวยการทองเท่ียวแบบพอเพียงเปนหลัก 

 

SHIRAKAWAGO 



 

 

 
 TAKAYAMA SANMACHISUJI นําทานเดินทางสู ทาคายามา เปนเมืองท่ีมีการ

ผสมผสานระหวางเกียวโตกบัขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ตัง้อยูบริเวณ
ท่ีโอบลอมไปดวยภูเขานอยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบ
ประเพณีแบบเมืองเกาแกไวไดเปนอยางดี เปรียบไดกับเมืองท่ีไดรับพรใหเต็มเปم�ยมไป
ดวยวัฒนธรรมอันดีงาม ยอนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้น
แตกตางกบัเมืองอ่ืนในญี่ปุ�นอยางชัดเจนเน่ืองจากความโดดเดนดานขนบธรรมเนียมและ
วิวทิวทัศนที่สวยงาม พืน้ท่ีบริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาล
กลาง (บาคุฟุ) เพ่ือปกป�องและอนุรักษพ้ือท่ีบริเวณชายป�าน้ันเองเมอืงทาคายามา ซึ่ง
ยังคงความเปนบานเมอืงแบบญี่ปุ�นด้ังเดิมอยางแทจริงนําทานชมสถานท่ีสําคัญเมื่อครั้ง
อดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการ
จังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา  ใน
สมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปท่ีแลว เปนท่ีทําการรัฐในยคุเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขาม
พนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หอง
ขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี ไมรวมคาเขาชมทานละ  430 เยน  
จากน้ันนําทานเดินชม  เขตเมืองเกาซันมาชิซจึิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก 
ๆ ท่ียังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานไดเลือกซื้อของที่
ระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเปนเหลาสาเก ซุปมิโสะชิ
รุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซึง่เปนตุกตาตามความเช่ือของคนญี่ปุ�นโบราณสมัยกอน 



 

 

 AEON MALL  นําทานเดินทางเขาสู อิออน มอลล กิฟ ุเพ่ือใหทานไดจับจายใชสอย ซื้อ
ของใชและอาหารกอนเขาท่ีพัก โดยภายในเปนหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มรีานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน 
นอกจากน้ียังมรีานเส้ือผาแฟช่ันมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio 
store , Capcom games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน 
GIFU นําทานขาสูเมือง กิฟ ุเปนเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ�น ต้ังอยูทางทิศใต
ของจังหวัด ในอดีตมบีทบาทสําคัญในประวติัศาสตรญีปุ่�นในสมัยเซงโงะก ุกลาวคือ
บรรดานักรบและไดเมยีวสําคัญ เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุท่ีมีทําเลท่ีต้ังอยู
กึ่งกลางของประเทศ ใชเปนฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญี่ปุ�น  

ค่ํา เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 ที่พัก   TOYOKO INN GIFU , GIFU หรือเทียบเทา   
 
DAY 4 
กิฟุ - ปราสาทโอซากา – DUTY FREE –  ชอ็ปปم�งชินไซบาชิ – โอซากา 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
OSAKA CASTLE 



 

 

OSAKA CASTLE นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) ซึ่งถือได
วาเปนสัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญและชมนิทรรศการท่ีจัดแสดงอยูภายใน 
ซึ่งเลาถึงความเปนมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและขาวของเคร่ืองใช ตางๆของโชกุน 
ฮิเดโยชิโตโยโตม ิผูมีคาํส่ังใหกอสรางปราสาทแหงน้ี   

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
DUTY FREE นําทานเดินทางสูรานคาปลอดภาษ ีชอปปم�งสินคาเครือ่งสําอางค อาหาร
เสริม เครื่องประดับคุณภาพดี 

 

 
SHINSAIBASHI นําทานเดินทางสู ยานชินไซบาชิ ยานชอปปم�งช่ือดังของนคร โอซากา 
ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกบัรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบ
ท้ังสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานน้ีถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงช้ันนําแหงหนึ่งของ
นครโอซากา อีกท้ังยงัมีรานอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซึ่งเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะ
ประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่ง



 

 

นักทองเท่ียวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนท่ีระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง 
จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากท่ีสุด เพ่ือดึงดดูลกูคาใหเขามาใช
บริการ สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ
ขนมช่ือดังจากญี่ปุ�นน่ันเอง 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 
ทีพ่ัก   BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเทา   
 
DAY5 
สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  
เชา บริการอาหารเชา แบบกลอง 
08.30 น.  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย

การบิน NOK SCOOT เท่ียวบินที ่XW111 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

12.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
พรอมกับความประทับใจ 

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

** หากลูกคาทานใดทีจ่ําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง
ใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทาน
ละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตัว๋
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดินทางมกราคม-กุมภาพันธ 2563 
08 – 12 มกราคม 

2563 
23,989 23,989 23,989 7,500 14,900 

15 – 19 มกราคม 
2563 

25,989 25,989 25,989 7,500 14,900 

22 – 26 มกราคม 
2563 

25,989 25,989 25,989 7,500 14,900 

29 ม.ค. – 2 ก.พ. 
2563 

25,989 25,989 25,989 7,500 14,900 

04 – 08 กุมภาพันธ 
2563 

27,989 27,989 27,989 7,500 14,900 

05 – 09 กุมภาพันธ 
2563 

27,989 27,989 27,989 7,500 14,900 

12 – 16 กุมภาพันธ 
2563 

25,989 25,989 25,989 7,500 14,900 

19 – 23 กมุภาพันธ 
2563 

25,989 25,989 25,989 7,500 14,900 

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 
2563 

25,989 25,989 25,989 7,500 14,900 

** อัตราน้ียงัไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน



 

 

เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน) 
 
** ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญี่ปุ�น ไม
จําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอคร้ัง **  
 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในกรณีขอเอกสารจากทางบริษัทเพ่ือยื่นขอวีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 
เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 1,500บาท  
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 
โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการ
ระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน NOK SCOOT 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระ  ลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) 
และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัท



 

 

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

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

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 



 

 

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

และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตวัอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมคิีวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 
** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบรษิัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกบัชวงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 



 

 

 กรณีตองการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  



 

 

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู

ใหบริการจะตองหวังสนิน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารดุ กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตัว๋
เคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 



 

 

กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกนัให
มากที่สุด  

- ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมตดิกันเสมอไป) 

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัท
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว** 

 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 

 


