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NAGOYA TAKAYAMA JAPAN ALPS (4D3N) 
“NGO06 NAGOYA JAPAN ALPS มชัฉะ กรีนที” 

สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
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บนิดว้ยสายการบนิ ไทยไลออน แอร์ (SL) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

SL310 DMK(กรุงเทพ) – NGO(นาโกยา่) 07.45 – 15.45  
SL311 NGO(นาโกยา่) – DMK(กรุงเทพ) 17.15 – 21.50 

** โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 
 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – สนามบินนาโกย่า – ดไูฟหมู่บา้น Nabana no sato -                        (-/-/-) 

04.30 คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประตูทางเขา้ท่ี 4 สายการบินไทยไล

ออน แอร ์เคาน์เตอร์ 8 เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดข ัน้ตอนการเช็คอิน 

และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพ่ือเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดินทาง  

** ประเทศญ่ีปุ่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษ

ปรับและจบั ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ** 

07.45  น าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรรป์ระเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน THAI LION 

AIR เท่ียวบินท่ี SL 310 **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ช ัว่โมง ** 

 ** ใชเ้คร่ือง Boeing 739  ท่ีนัง่ 3-3 จ านวน 180 ท่ีนัง่ ** 

15.45  เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า  (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

น าทา่นชม หมู่บา้นNabana no Sato Illumination เทศกาลประดบัไฟชว่งหนา้หนาวท่ีเคยไดจ้ดัอนัดบัว่า
ใหญท่ี่สุดในญ่ีปุ่น ตัง้อยูท่ี่จงัหวดั มิเอะ ใกล ้ๆ กบัเมืองนาโกยา่ไฮไลทข์องท่ีน่ี ท่ีทุกคนตา่งอยากมาถา่ยรูปดว้ยก็
คือ อุโมงไฟยาวสุดลูกหูลูกตา และ การแสดงไฟไฮไลทข์องท่ีน่ี ท่ีจะเปล่ียนธีมไปทุกๆปี 
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ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี          โรงแรม APA NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 2  ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ - หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – มตัสึโมโต ้– อิออนมอลล ์              (B/L/-) 

 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู่ ทาคายาม่า(Takayama) เป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหวา่งเกียวโตกบัขนบธรรมเนียม

ประเพณี ยุคเอโดะเขา้ดว้ยกนั ตั้งอยู่บริเวณท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักิฟุ ด ารงไวซ่ึ้ง

บรรยากาศและขนบธรรมเนียมประเพณีแบบเมืองเกา่แกไ่วไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เปรียบไดก้บัเมืองท่ีไดร้ับพรใหเ้ต็ม

เป่ียมไปดว้ยวฒันธรรมอนัดีงาม ยอ้นกลบัไปในสมยัยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามา่นั้นแตกตา่งกบัเมือง

อ่ืนในญ่ีปุ่นอยา่งชดัเจนเน่ืองจากความโดดเดน่ดา้นขนบธรรมเนียมและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม พ้ืนท่ีบริเวณเมือง

ทาคายาม่าจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพ่ือปกป้องและอนุรักษ์เพ่ือท่ีบริเวณชายป่า

นั้นเองเมืองทาคายามา่ ซ่ึงยงัคงความเป็นบา้นเมืองแบบญ่ีปุ่นดัง้เดิมอยา่งแทจ้ริงน าทา่นชมสถานท่ีส าคญัเม่ือ

ครั้งอดีต ท่ีท าการเกา่เมืองทาคายามา่ ใชเ้ป็นท ัง้ท่ีท  างาน และท่ีอยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็น

เวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาวา่  ในสมยัเอะโดะ หรือกวา่ 300 ปีท่ีแลว้ เป็นท่ีท าการ

รัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้ยุคสมยัมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไตส่วน

พิจารณาคดี หอ้งขงันักโทษ โรงครัว และหอ้งพกัของเจา้หน้าท่ี ไม่รวมค่าเขา้ชมท่านละ  430 เยน  
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จากนั้นน าทา่นเดินชม เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ท่ียงัคง

อนุรักษ์แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเก่ียว

บรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไมว่า่จะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุ๊กตาตามความ

เช่ือของคนญ่ีปุ่นโบราณสมยักอ่น 

 
เท่ียง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูทอ้งถ่ินข้ึนช่ือ หมูย่างใบมิโสะ 
 เดินทางสู ่หมู่บา้นชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตัง้อยูใ่นหุบเขาของจงัหวดักิฟ ุประเทศญ่ีปุ่น ไดร้ับการ

ขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมโดยองคก์ารยูเนสโกเม่ือปี 1995 ภายในหมู่บา้นแห่งน้ีมีวิว

ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม บา้นแตล่ะหลงัเป็นบา้นสไตลญ่ี์ปุ่นแบบดัง้เดิม ท่ีหลงัคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กบัมือคน

ท่ีก าลงัพนมมืออยู ่หลงัคาสรา้งจากคานไมท่ี้แข็งแรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวไดอ้ยา่งดี แถมมีหอ้งใต ้

หลงัคาท่ีกวา้งขวางส าหรับเอาไวเ้ล้ียงหนอนไหมอีกดว้ย คนในหมู่บา้นน้ีส่วนใหญมี่อาชีพเกษตรกร ท านา 

เล้ียงไหม เสริมดว้ยการทอ่งเท่ียวแบบพอเพียงเป็นหลกั  
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จากนั้นน าทา่นเขา้สู่ เมืองมตัสึโมโตะ เป็นเมืองปราสาทท่ีมีความทรงจ าเก่ียวกบัยุครุ่งเรือง โดยเฉพาะอยา่ง

ย่ิงปราสาทมตัสึโมโตะท่ีไดร้ับเลือกใหเ้ป็นสมบติัของชาติ เมืองมตัสึโมโตะเป็นเมืองท่ีมีอาคารประวติัศาสตร์

เหลืออยูม่ากมาย เชน่ โรงเรียนไคจิท่ีเป็นสมบติัทางวฒันธรรมท่ียงัหลงเหลืออยู ่นอกจากน้ี ยงัเ ป็นสถานท่ีท่ี

สามารถเดินทางไปยงัสถานท่ีทอ่งเท่ียวช่ือดงัในภูมิภาคชูบุไดง้า่ยๆ 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ ่หา้งอิออน จสัโก ้มตัซึโมโต ้ใหท้า่นไดเ้ลือกทาน หรือเลือก

ซ้ือสินคา้ท่ีเป็นแบรนดญี์ปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้รา้น 100 เยน และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาติ

ของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี SMILE HOTEL , MATSUMOTO หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ี 3 สายอลัไพนท์าเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – ก าแพงหิมะ – เข่ือนคุโรเบะ – กิฟุ                                   
(B/L/-)  

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นสมัผสัใกลชิ้ดกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ในเสน้ทาง สายอลัไพนท์าเทยาม่า-คุโรเบะ ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของ เจแปนแอลป์ (Alpen Route) โดยการน าทา่นเดินทางสู่ สถานีทาเทยามา่ จากนั้นน าทา่น

โดยสารเคเบ้ิลคาร์ ลอดภูเขาสู ่สถานีบีโจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. น าทา่นเดินทางสู ่สถานีมูโรโดะ 
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โดยรถปรับอากาศ ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่น ใหท้า่นไดเ้ก็บเก่ียว

ความประทบัใจตามอธัยาศยั จากนั้นน าทา่นชม ยอดเขาทาเทยามา่ มีความสูง 3,015 เมตร ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั

สองรองจากภูเขาไฟฟจิู และยงัเป็นหน่ึงในสามภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือคนญ่ีปุ่นตัง้แตส่มยัโบราณ ใหท้า่น

ไดเ้ก็บภาพทิวทศัน์อนัสวยงามน่าประทบัใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซ่ึงในวนัท่ีทอ้งฟา้โปร่ง สามารถมอง เห็นได ้

ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และใหทุ้กทา่นไดเ้ดินบนเสน้ทางท่ีสองขา้งทางเป็น ก าแพงหิมะสูงชนั (SNOW WALL) 

สูงกว่าสิบเมตร (ขึ้ นอยู่กบัสัมผสักบัความขาวของหิมะท่ีสวยงามและอากาศอนัหนาวเย็น นับเป็นอีก

ทศันียภาพท่ีต่ืนตาต่ืนใจ เพลิดเพลินกบัการบนัทึกภาพท่ีประทบัใจ 

 
เท่ียง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดินทาง ผา่นอุโมงค ์ท่ีลอดใตภู้เขาทาเทยามา่ ท่ีมีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงคท่ี์อยูสู่งท่ีสุด
ในญ่ีปุ่น จากนั้นน าทา่น โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ท่ีไมมี่เสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ 
จากนั้นน าทา่นนั่งเคเบ้ิลคาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยงัสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 
เมตร ซ่ึงเป็นเคเบ้ิลคาร์แห่งเดียวในญ่ีปุ่นท่ีลอดภูเขาตัง้แตต่น้จนสุดเสน้ทาง ท ัง้น้ีเพ่ือหลีกเล่ียงหิมะท่ีตกรุนแรง
มากในฤดูหนาว จากนั้นชม เข่ือนคุโรเบะ (Kurobe Dam) ซ่ึงเป็นเข่ือนยกัษ์ก ัน้น ้าท่ีใหญม่หึมาท่ีสุดของ
ประเทศญ่ีปุ่น จะมีสายรุง้พาดผา่นตลอดปี ท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ยลูกและชมทศันียภาพของวงลอ้มเขา
หิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวา้งถึง 492 เมตร ซ่ึงใชเ้วลาตัง้แตเ่ร่ิมบุกเบิกจนเสร็จส้ินประมาณ 
45 ปี เฉพาะตวัเข่ือนใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดินเทา้เพ่ือขา้มเข่ือน 800 เมตร   
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  จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองกิฟุ 
ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี TOYOKO INN HOTEL , GIFU หรือเทียบเท่า  
 
วนัท่ี 4 ปราสาทนาโกย่า – DREAM JAZZ เอา้ทเ์ล็ท – สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง                       

(B/-/-) 

 
เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 เดินทางสู ่ปราสาทนาโกย่า (Nagoya Castle) สรา้งขึ้นในยุคเร่ิมตน้สมยัเอโดะ ภายในมีพิพิธภณัฑท่ี์ จดั
แสดงนิทรรศการเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของปราสาท สวนหยอ่มรอบปราสาทแบง่เป็น 2 ช ัน้ คือคูเมือง และ
ก าแพงป้อมปราการ ซ่ึงเป็นจุดชมดอกซากุระบานในชว่งปลายเดือนมีนาคม-ตน้เดือนเมษายน (ไมร่วมคา่เขา้
ปราสาท) 
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เท่ียง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

 จากนั้นน าทา่นช็อปป้ิงกอ่นกลบัท่ี DREAM JAZZ เอาทเ์ล็ทปารค์ เป็นแหลง่ช็อปป้ิงในร่มยอดนิยม สถานท่ี
กวา้งขวางโออา่เดินสบายๆ มีรา้นคา้แบรนดด์งักวา่ 56 รา้น ท่ีนอกจากแบรนดท่ี์ไดร้ับความนิยมทัว่ไปแลว้นั้น
ยงัมีรา้นท่ีมีความพิเศษท่ีมีเฉพาะท่ีน่ีเทา่นั้น “อาทิ SEIKO, Polo Ralph Lauren, Coach, Timberland, 
NIKE, Adidas และ FILA” ช ัน้3F ถึง 5F เป็นท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้แนวเเฟช ัน่และศูนยอ์าหาร คนท่ีมาเป็น
ครอบครัวมีลูกเล็กๆก็ไมต่อ้งหว่งเพราะมีหอ้งน ้าส าหรับเด็กไวค้อยบริการ รวมท ัง้ยงัมีหอ้งใหน้มส าหรับคุณแม่
ลูกออ่นอีกดว้ย  

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินนาโกย่า   ประเทศญ่ีปุ่น 
17.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบิน THAI 

LION AIR เท่ียวบินท่ี SL311 ** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 

ช ัว่โมง ** 

21.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ

ประทบัใจ 

 

******************************************************************* 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ หอ้งละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเด็ก ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา หอ้งละ 

ไม่ใชต้ัว๋

เคร่ืองบิน

อตัรา  

ท่านละ 

18 – 21 เมษายน 
2562 

27,999 27,999 27,999 6,500 
17,90

0 

19 – 22 เมษายน 
2562 

27,999 27,999 27,999 6,500 
17,90

0 

21 – 24 เมษายน 
2562 

27,999 27,999 27,999 6,500 
17,90

0 

22 – 25 เมษายน 
2562 

26,999 26,999 26,999 6,500 
17,90

0 

25 – 28 เมษายน 
2562 

28,999 28,999 28,999 6,500 
17,90

0 
 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนั
เดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนั

เช็คอิน ** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  
(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)  

 

** ท่านท่ีถือหนงัสือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่
จ าเป็นตอ้งย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านกัไดไ้ม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  
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** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียว ท่ีถือหนงัสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนงัสือ
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 

100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
✓ คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ช ัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถึงคา่ภาษี 

     สนามบินและคา่ภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เท่ียว  

     ใด เท่ียวหน่ึงกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงคา่ใชจ้า่ยการจองทวัร์แบบ ไมใ่ชต่ ัว๋เคร่ืองบิน   

     ตามท่ีตามท่ีตารางอตัราคา่บริการระบุ 

✓ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน THAI LION AIR อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋า 

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนกัไม่เกิน 

7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิ้น แตท่ ัง้น้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเง่ือนไขของสายการ

บิน) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทิปพนักงานขบัรถ) 

✓ คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักีฬา

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไป

เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมร่วมจะช้ีแจงแตล่ะสถานท่ีในโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

✓ คา่เบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ใน

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทิปพนักงานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ่ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผู ้

เดินทาง 1 ทา่น รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถึ่ง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ัง้น้ีทา่นสามารถใหม้ากกวา่
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น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทา่น โดยสว่นน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอ่นเดินทาง

ทุกทา่น ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญเ่กินขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสายการ

บิน และ รุ่นของเคร่ืองบินแตล่ะไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

• กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดินทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัท่ีนั่งการ

จองภายใน 2 วนั ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นั้น โดยระบบ

จะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไมไ่ดร้ับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางใน

พีเรียดเดิม ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นั่นหมายถึงวา่ กรณีท่ีมี คิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตาม

ระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

• กรณีลูกคา้เดินทางไมไ่ด ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้กอ่นเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆใน

กรณีท่ีไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทาง ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั กอ่นวนัเดินทาง คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแลว้ 
** ยกเวน้ พีเรียดท่ีมีวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดินทาง คืนคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแลว้ 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั กอ่นวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระมาแลว้ท ัง้หมดท ัง้น้ี 
ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากคา่บริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่
นักทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนั่งต ัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ และ คืนคา่ทวัร์ส่วนใดสว่นหน่ึงใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆท ัง้ส้ิน เชน่ สถานทูต

ปฏิเสธวีซา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 7 วนั กอ่นออ

นออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวน
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สิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นจริงท ัง้หมด ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัชว่งพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่

ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ้า่ยการ

ด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ

ท ัง้ส้ิน 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึ้ นต ่ า อย่างน้อย 30 ทา่น หากต ่ ากว่าก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะ

ประสานงาน เพ่ือใหทุ้กทา่นเดินทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอี่กครั้ง ท ัง้น้ี กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ี

เป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได ้

• กรณีท่ีทา่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดตอ่

สอบถามเพ่ือยืนยนักบัเจา้หนา้ท่ีกอ่นทุกครั้ง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทาง

ได ้เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ี

ขึ้นอยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และ ตารางบินของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นั้น ส่ิงส าคญั ทา่นจ าเป็นตอ้ง

มาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอ่นเคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 ช ัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นใดๆท ัง้ส้ิน   

• กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวี้ลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 

7 วนักอ่นการเดินทาง หรือตัง้แตท่ี่ทา่นเร่ิมจองทวัร์ เพ่ือใหท้างบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจดัเตรียม

ลว่งหนา้ กรณีมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริงท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

• กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสือเดินทางทุกทา่นใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากช าระเงินกรณี

ท่ีทา่นเดินทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

• กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดสว่นใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไมว่า่

สว่นใดสว่นหน่ึง หากทา่นไมด่ าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสือเดินทางใหท้างบริษัทเพ่ือใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 
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• หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษทัจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให ้

ทา่นอยา่งนอ้ย 5 หรือ 7 วนั กอ่นออกเดินทาง 

• อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป 

หรือ กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเทา่นั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอ่

เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• ทางบริษทัไมมี่นโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ท่ีไมรู่จ้กักนัมากอ่น เชน่ กรณีท่ีทา่นเดินทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระ

คา่หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในตา่งประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีทอ่งเท่ียว

ตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานท่ีทอ่งเท่ียว

กลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดิน

บนหิมะได ้แวน่กนัแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการ

ทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทาง

บริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม ทางบริษัทจะแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 

- เน่ืองจากการเดินทางทอ่งเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมส่ามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดสว่นหน่ึงท่ีทา่นไมต่อ้งการไดรั้บบริการ 

หากระหวา่งเดินทาง สถานท่ีทอ่งเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยไมว่า่ส่วนใดสว่นหน่ึงใหท้า่น เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ย

แบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ท ัง้หมดแลว้ 

- กรณีท่ีทา่นถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ 

จะไมส่ามารถคืนเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระเรียบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของทา่นช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส้ิน 

ทางสายการบิน หรือ เจา้หนา้ท่ีดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไมอ่นุญาตใหท้า่นเดินทางตอ่ไปได ้ดงันั้น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด 
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กรุณาติดตอ่กรมการกงสุลกระทรวงการตา่งประเทศเพ่ือท าหนังสือเดินทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งอิง และ 

ยืนยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากทา่นไดส้่ง

เอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีท่ียงัไมแ่ (ต ัว๋เคร่ืองบิน) ทา่นสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้มมี่คา่ใชจ้า่ย แตห่าก

ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง

ท ัง้หมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตั๋วเคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ท ัง้น้ีขึ้ นอยู่กบั

กระบวนการและข ัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เก่ียวกบัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพรอ้มกนั และ สายการบินจะ

พยายามท่ีสุดใหท้า่นไดน้ั่งดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

- ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึง

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น (Triple) จะ

แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละช ัน้กนั (ไมติ่ดกนัเสมอไป) 

- กรณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไมใ่หเ้ดินทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส้ิน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงท ัง้ส้ิน 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆท ัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , 

การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือ

ความรับผิดชอบของบริษทั  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆท ัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริง กรณีทา่นลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงั

จุดหมายปลายทางตามท่ีทา่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึ ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์หก้บัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได ้     

 ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงทัง้หมดน้ีแลว้ 
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