
 

 

รหัสทัวร GS1903236 

ทัวรญี่ปุ�น NAGOYA ทาคายามา ฟูจิ ลิงออนเซ็นต Super Wow  

5 วัน 3 คืน (JL) 

นาโกยา ชริาคาวาโกะ อิออน มอลล มัตสึโมโต ปราสาทมัตสึโมโตะ ชมลิงแชออนเซ็น  

หมูบานอิยาชิโนะ ซาโตะ ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑแผนดินไหว ทะสาบฮามานาโกะ  

พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน !! และ อาบนํ้าแร ออนเซ็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 1 
 กรงุเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ                                                                                             
22.00  คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาท่ี 6 

สายการบิน เจแปน แอรไลน เคานเตอร R เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนออกเดินทาง  

** ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขาประเทศ 
หากฝ�าฝน จะมีโทษปรบัและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจ
คนเขาเมือง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAY 2                 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – นาโกยา (ชูบุเซ็นแทร) – เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ –  
ชิราคาวาโกะ– อิออน มอลล – มัตสึโมโต 
00.55  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชบูเุซ็นแทรร ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบิน 

JAPAN AIRLINE เท่ียวบินที ่JL738    ** มีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

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

เขาเมืองและศุลกากรเรียบรอย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 TAKAYAMA  นําทานเดินทางสู ทาคายามา เปนเมืองท่ีมีการผสมผสานระหวางเกียวโต
กับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ตัง้อยูบริเวณท่ีโอบลอมไปดวยภูเขา
นอยใหญในจงัหวัดกิฟุ ดํารงไวซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมือง
เกาแกไวไดเปนอยางด ีเปรียบไดกบัเมืองท่ีไดรับพรใหเต็มเปم�ยมไปดวยวัฒนธรรมอันดี
งาม ยอนกลับไปในสมยัยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกตางกบัเมืองอ่ืนใน
ญี่ปุ�นอยางชดัเจนเนื่องจากความโดดเดนดานขนบธรรมเนียมและวิวทิวทัศนท่ีสวยงาม 
พ้ืนท่ีบริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรฐับาลกลาง (บาคุฟุ) เพ่ือปกป�อง
และอนุรักษพ้ือท่ีบริเวณชายป�านั้นเองเมืองทาคายามา ซึ่งยังคงความเปนบานเมืองแบบ
ญี่ปุ�นดัง้เดิมอยางแทจริงนําทานชมสถานท่ีสําคัญเมื่อครัง้อดีต ท่ีทําการเกาเมืองทาคา
ยามา ใชเปนทั้งท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจงัหวัดฮดิะมาเปนเวลากวา 
176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา  ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา 300 ปที่แลว 
เปนท่ีทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่ง
ภายในนี้ประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนกัโทษ โรงครัว และหองพักของ
เจาหนาท่ี ไมรวมคาเขาชมทานละ  430 เยน  จากนัน้นําทานเดินชม  เขตเมืองเกาซันมา

ชิซึจิ ซึ่งเตม็ไปดวยบานเรือน และรานคานารกั ๆ ท่ียังคงอนุรกัษแบบของบานใน
สมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยว
บรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเปนเหลาสาเก ซุปมิโสะชริุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซึ่งเปน
ตุกตาตามความเชื่อของคนญีปุ่�นโบราณสมัยกอน 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! ประจําทองถิ่น “หมูยางใบโฮบะ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SHIRAKAWAGO นาํทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ ตั้งอยูในหุบเขาของจังหวัดกิ
ฟุ ประเทศญีปุ่�น ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมโดยองคการ
ยเูนสโกเมื่อป 1995 ภายในหมูบานแหงนี้มีววิทิวทัศนที่สวยงาม บานแตละหลังเปนบาน
สไตลxญี่ปุ�นแบบดั้งเดมิ ท่ีหลังคาบานเปนแนวสโลปคลายๆ กับมือคนที่กําลังพนมมืออยู 
หลังคาสรางจากคานไมที่แข็ง แรง จึงทนทานตอหิมะในฤดูหนาวไดอยางดี แถมมีหองใต
หลังคาท่ีกวางขวางสําหรับเอาไวเล้ียงหนอนไหมอีกดวย คนในหมูบานน้ีสวนใหญมีอาชีพ
เกษตรกร ทํานา เล้ียงไหม เสริมดวยการทองเท่ียวแบบพอเพียงเปนหลัก 
MATSUMOTO นําทานเดินทางเขาสู เมืองมัตสึโมโต เมืองมัตสึโมโตตั้งอยูตอนกลาง
ของจังหวัดนากาโนซึ่งเคยเปนเจาภาพจัดการแขงขันโอลิมปกฤดูหนาวป 1998มัตสึโมโต
ตั้งอยูบริเวณเชงิเขาของเทือกเขาแอลป�ญี่ปุ�น จึงทําใหเมืองท้ังเมืองถูกโอบลอมไปดวย
ภูเขานอยใหญใจกลางประเทศญี่ปุ�น 

SHIRAKAWAGO 



 

 

 นําทานชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางอิออน จัสโก มัตซโึมโต ใหทานไดเลือก
ทาน หรือเลือกซื้อสินคาที่เปนแบรนดญปีุ�น อาทิ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ราน 100 เยน 
และ หากทานใดหลงไหลในรสชาติของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่นี่ไดเลย 

คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทานอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที ่      SMILE HOTEL MATSUMOTO หรือเทียบเทา   
 

DAY 3                     
ปราสาทมัตสึโมโตะ – ชมลิงแชออนเซ็น – หมูบานอิยาชิโนะ ซาโตะ   
(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น !! และ อาบนํ้าแร ออนเซ็น !!) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

 MATSUMOTO CASTLE นําทานนําทานเดินทางสู ปราสาทมัตสโึมโต เปนปราสาทไม
ท่ีคงความดั้งเดมิและเกาแกที่สุดในญี่ปุ�นและไดถูกขึ้นทะเบียนใหเปนสมบัติลํ้าคาประจํา
ชาติ การตดักันของสีดาํและสีขาวของผนังปูนดานนอกปราสาท ทําใหปราสาทแหงนี้ดู
โดดเดนงดงามตดักับฉากหลังของเทือกเขาแอลป�ญี่ปุ�น ปราสาทแหงนี้ถูกสรางขึ้นจาก
องคประกอบทางสถาปตยกรรมท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัวหลายอยาง ปราสาทมัตสึโมโต



 

 

ยังมีศาลาชมดวงจนัทรท่ีงดงาม แสดงใหเห็นถึงวิถชีีวติของขุนนางในสมัยกอน และเปน
ปราสาทท่ีมีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ�น (นําทานชมบริเวณ ดานนอก 
ไมรวมคาเขาปราสาท) 

 
เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ณ จุดพักรถ  

SNOW MONKEY นาํทานสู ชมลิงแชออนเซ็น หรือ “ลิงหิมะ” ท่ีมชีื่อเสียงท่ัวไปโลก 
ตั้งอยูในหุบเขาสายนํ้าท่ีไหลจากท่ีราบสูงชิงะและตนนํ้าจากนํ้าพุรอนมีลิงภูเขาญี่ปุ�น
จํานวน 200 ตัวอาศัยอยูบริเวณนี้ แมจะอยูทามกลางสภาพอากาศท่ีโหดราย(มีหิมะปก
คลุม 1 ใน 3 ของป)โขดหินหยาบและขรุขระและนํ้าพุรอนท่ีพุงขึ้นมาจากพ้ืนดินก็ตามแต
บริเวณท่ีแหงนี้ก็เปรียบเสมือนสวรรคของลิงภูเขาเหลานี้ได เน่ืองจากมีนํ้าพุรอนท่ีสะสม
ในบออันเปนที่ท่ีฝูงลิงลงแชนํ้าอยางคลายความหนาวอยางสําราญทําใหมนุษยเรามี
โอกาสไดชมลิงภูเขาอยางใกลชิด  

SNOW MONKEY 



 

 

 
IYASHINO SATO VILLAGE นําทานเดินทางชม หมูบานอิยาชิโน ซาโตะ ตั้งอยูใน
พ้ืนท่ีท่ีเคยเปนหมูบานเกษตรกรรมบนชายฝم�งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake 
Saiko) ซึ่งถกูพายุไตฝุ�นพัดถลมในป 1966 จนกระทั้งตอมาอีก 40 ปไดรับการบรูณะ
ขึ้นใหมใหเปนแบบดั้งเดิม และเปดเปนพิพิธภัณฑกลางแจงใหประชาชนไดเขาชมศึกษา
เรียนรูเกี่ยวกับวฒันธรรม ลองและซื้อสินคาหัตถกรรมแบบดั้งเดมิภายในหมูบาน 
ประกอบดวยบานกวา 20 หลังคาเรือน ที่ไดรบัการดัดแปลงใหเปนรานคา รานอาหาร 
พิพิธภัณฑ และแกลเลอรี่ ซึ่งแตละหลังก็จะมคีวามเชี่ยวชาญในงานฝมือดั้งเดิมท่ีตางกัน 
เชน เครื่องปم�นดินเผา ธูป และผาทอ หรืออาจเขารวมทดลองผลิตกระดาษวาช ิถานชาร
โคล และบะหมี่โซบะดวยตนเอง  สวนของพพิิธภัณฑในบาน ไดแก บานวาตานาเบะ
(Watanabe House)ท่ีจัดแสดงเกี่ยวกับชีวติประจําวนัของเกษตรกรท่ีเคยใชชีวิตอยูใน
แถบนี้ พิพิธภัณฑการกัดเซาะและการควบคมุตะกอน(Erosion and Sediment 
Control Museum) ท่ีอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดดินถลมที่ทําลายหมูบาน และ
เทคนิคการใชป�องกันภยัพิบัติบานท่ีเหลือจะเปนอารตแกลเลอรี่ แสดงงานศิลปะทองถิน่ 
รานผลิต และสตูดิโอถายภาพบุคคล ซึ่งนักทองเท่ียวจะไดลองสวมชุดกโิมโนะ หรือชดุ
เกราะซามูไร ถายภาพเปนท่ีระลึก(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนีย้ังมีรานอาหารตั้งอยู
รอบๆหมูบานอีกดวย (**รายการนี้ไมรวมคาเชาชุดกิโมโน**) 



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพัก พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน 
พักที ่      FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเทา   

จากนั้น อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ�นมคีวาม
เชื่อวาหากไดแชนํ้าแรออนเซ็น ธรรมชาตินี้แลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง สวยงาม และ
ชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

 

DAY 4              
ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – ทะสาบฮามานาโกะ – ช็อปปم�ง DREAM JAZZ 
OUTLET 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

 

 
 FUJITEN SKI นําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให

ทานไดเพลิดเพลินกับการเลนไมกระดานเลื่อนไดตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหงนี้ท่ีซึ่งเปน
สวนสนุกขนาดใหญ มกีิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เปนลานสกีที่มีชื่อเสียง
และมีฉากหลังเปนภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน ทานท่ีสนใจ
จะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถตดิตอหัวหนาทัวรลวงหนา ราคานี้ไมรวมคาเชาอุปกรณ
เครื่องเลนสกี สโนวสเลด หรือครูฝก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปดใหบริการ
หรือไม ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)  

  (หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ลานสกีเขาไมไดเนื่องจากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย  บรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทัวรเปน คาวาฟูจิโกะ สถานีท่ี 22 (RETRO BUS) เปนจุดท่ี
ชมภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามท่ีสุดในชวงฤดูหนาว) 

  

  

FUJITEN SKI 



 

 

 EXPERIENCE EARTHQUAKE นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว ท่ีจําลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ
เรือ่งราวตางๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญีปุ่�น เทคโนโลยี 
วิวัฒนาการ การวางแผนป�องกันตอภัยธรรมชาติที่ประเทศญีปุ่�นไมสามารถหลีกเล่ียงไดนี้ 
ใหทานอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
LAKE HAMANAKO ทะเลสาบฮามานาโกะ ตั้งอยูบริเวณรมิชายฝم�งแปซิฟค ทิศ
ตะวันตกของจังหวัดชิซโุอกะ (Shizuoka) โดยทะเลสาบแหงนี้เปนทะเลสาบขนาดใหญ
และยังมีความสําคัญมากๆของจังหวัด แถบนีน้ี่เรียกไดวาแหลงทองเท่ียว เดิมทีตัว
ทะเลสาบเองเปนทะเลสาบนํ้าจืดที่แยกออกมาจากมหาสมุทร ตอมาเกิดแผนดินไหวในป 
1498 ทําใหน้ําจืดเปลี่ยนเปนนํ้าเค็มในท่ีสุด สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญคือคังซังจิออนเซน



 

 

(Kanzanji Onsen) รีสอรทนํ้าพุรอนบริเวณชายฝم�งตะวันออก ปจจุบันรอบๆพ้ืนท่ีเปด
ใหบริการหองอาบนํ้าและเรียวกังใหนักทองเท่ียวพักคางคืน  

 
 จากนั้นนําทานช็อปปم�งกอนกลับที่ DREAM JAZZ เอาทเล็ทปารค เปนแหลงช็อปปم�งใน

รมยอดนิยม สถานท่ีกวางขวางโออาเดินสบายๆ มีรานคาแบรนดดังกวา 56 ราน ที่
นอกจากแบรนดที่ไดรบัความนิยมท่ัวไปแลวนั้นยังมรีานท่ีมีความพิเศษที่มีเฉพาะท่ีนี่
เทานั้น “อาทิ SEIKO, Polo Ralph Lauren, Coach, Timberland, NIKE, 
Adidas และ FILA” ชั้น3F ถึง 5F เปนท่ีเตม็ไปดวยสินคาแนวเเฟชั่นและศูนยอาหาร 
คนที่มาเปนครอบครัวมีลูกเล็กๆก็ไมตองหวงเพราะมีหองนํ้าสําหรับเด็กไวคอยบริการ 
รวมท้ังยงัมีหองใหนมสําหรับคุณแมลูกออนอีกดวย 

คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทานอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที ่      TOYOKO INN CHUBU AIRPORT, NAGOYA หรือเทียบเทา   
 
DAY 5                    
สนามบินนาโกยา – สนามบินสุวรรณภูมิ   
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนาโกยา   ประเทศญีปุ่�น 



 

 

11.35  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JAPAN 
AIRLINES เท่ียวบินที ่JL737  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลา
บินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

16.05  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
และความประทับใจ 

   ****************************************************************** 
 
** หากลูกคาทานใดทีจ่ําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรณุา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง
ใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

อัตราคาบรกิาร 

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  
ทานละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 
อัตรา ไมใชตัว๋ 

เครื่องบิน 
อัตรา 

ทานละ 

วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562 

07 – 11 ธันวาคม 2562 30,999 30,999 30,999 7,500 16,900 

11 – 15 ธันวาคม 2562 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

18 – 22 ธันวาคม 
2562 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 



 

 

วันเดินทางเดือน กมุภาพันธ  2563 

10-14 มกราคม 2563 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

15-19 มกราคม 2563 28,999 28,999 28,999 7,500 16,900 

25-29 มกราคม 2563 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

29 ม.ค.-2 ก.พ. 2563 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

วันเดินทางเดือน กมุภาพันธ  2563 

06-10 กมุภาพันธ 
2563 30,999 30,999 30,999 7,500 16,900 

25-29 กุมภาพันธ 
2563 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

27 ก.พ.-2 มี.ค. 2563 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

วันเดินทางเดือน มีนาคม  2563 

03-07 มีนาคม 2563 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

05-09 มีนาคม 2563 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

10-14 มีนาคม 2563 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

12-16 มีนาคม 2563 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

17-21 มีนาคม 2563 29,999 29,999 29,999 7,500 16,900 

 

** อัตรานี้ยงัไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเดก็ ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ



 

 

ทาน โดยสวนนี้ 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 ตอครัง้ **  

 

อัตราคาบรกิารนี ้รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy 

Class) รวมถึงคาภาษ ี
     สนามบินและคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณตีองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลง
บัตรโดยสาร ไมวาเท่ียว  
     ใด เท่ียวหนึ่งกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ 
ไมใชตัว๋เครื่องบนิ   
     ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบรกิารระบ ุ
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Japan Airlines 

อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครือ่งบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกินใบละ 23 ก.ก. 
ทานละ 2 ใบ (46 ก.ก.)  และ ถือข้ึนเครื่องบนิไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ตามเงื่อนไขของ
สายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบ ุ(ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณมีีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬาหรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ทีทํ่าใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบรษิัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบรกิารนี ้ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดืม่ 

คาซักรดี คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มคัคเุทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเดก็ ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ท้ังนี้ทานสามารถใหมากกวานีไ้ดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํา้หนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณพิีเศษหากสามารถทําได 
ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณตีองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบรษิทั 
 
 
 



 

 

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

และตัดท่ีนั่งการจองภายใน 2 วัน ตวัอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีท่ีมคีิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได 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
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งนี้ ทางบรษิัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณแีจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังนี้ขึ้นอยูกบัชวงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 



 

 

 กรณีตองการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดาํเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนนิการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง 
ท้ังนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , 
ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมอิากาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตอง
มาถึงสนามบนิเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนนี้หากเกิดความ
เสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดนิทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจรงิที่เกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  



 

 

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณท่ีีทานเดินทางเปนครอบครวั (หลายทาน) กรณุาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบรษิัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทานั้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเดี่ยวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืด

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 โดยสวนนี้ทางบรษิัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตวัแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม



 

 

สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารดุ กรณุา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตัว๋
เครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อตัรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณลีูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกนัให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี่ยว (Single) และหองคู 



 

 

(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมตดิกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบนิ 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจรงิ กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงท้ังหมดนี้แลว** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 


