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วนัแรก   กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบนิชูบเุซ็นแทร ์ 

23.00 น.  คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิสายการบนิ แอร ์

เอเชีย เอก็ซ ์(XJ) เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อินรบับตัรโดยสาร (แนะน าใหโ้หลด

ของทีไ่มจ่  าเป็นลงใตท้อ้งเครื่อง)  

**หมายเหต*ุ* เคาน์เตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูข้ึนเครื่องกอ่นเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

 

วนัที่สอง  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) สนามบนิชูบุเซ็นแทร ์ – นาโกย่า – ย่านการคา้ซาคาเอะ - วดัโอสคึนันอน – ชอ้ปป้ิงย่านโอสุ  

ILLUMINATION NANABA NO SATO  

02.15 น.  ออกเดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เทีย่วบนิที่ XJ638 ** ไม่มีอาหารบรกิารบนเครื่อง ** 

 

09.40 น. เดินทางถงึ สนามบินนานาชาตินาโกย่า ชูบุ เมอืงนาโกย่า เป็นเมอืงใหญ่ที่สุดใน “ภูมภิาคชูบุ” ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่ น

บรเิวณรอบๆนาโกย่ามแีหลง่ผลติสนิคา้การเกษตร ปศุสตัว ์และประมงที่มชีื่อเสยีงของญี่ปุ่น อกีท ัง้ยงัเป็นเมอืงอุตสาหกรรม โดยมี

ฐานการผลติรถยนต,์ ยานอวกาศ, เครื่องจกัร, เซรามกิฯลฯ นอกจากน้ียงัมแีหล่งท่องเที่ยวที่มเีสน่หด์ึงดูดใจใหท่้านมาเที่ยวชมได ้

อย่างจุใจ จากนัน้น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  (เวลาที่ญี่ปุ่ น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของ

ท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั*** จากนัน้น าท่านไปยงั ย่านซาคาเอะ เป็นย่านใจกลางเมอืงนาโกย่าและแหลง่ชอ้ปป้ิงส าคญั มี

แลนดม์ารค์ที่ส  าคญัของเมือง คือหอคอยนาโกย่าทีวีทาวเวอร ์(Nagoya TV Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารที่มี

รูปทรงเหมอืนยานอวกาศ นอกจากน้ีที่ชอ้ปป้ิงมอลลใ์ตด้ินขนาดใหญ่ มสีนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกซื้อดงันัน้ไม่ว่าจะตอ้งการสินคา้

แบบใดก็สามารถหาซื้อไดท้ี่ย่านซาคาเอะแห่งน้ี  จากนัน้น าท่านสู่ วดัโอสคึนันอน ต ัง้อยู่ใจกลางเมอืงนาโกย่า สรา้งขึ้นใกลก้บัเมอืง  

ฮาชิมะในปี 1333 และไดย้า้ยไปยงัต าแหน่งปจัจุบนัในปี 

1612 เมือ่โชกนุโทคุกาวะ อเิอยาสสึรา้งปราสาทนาโกย่าเป็น

สถานที่ศกัดิ์สิทธิ์น้ีมเีทวรูปไมค้นันอน เทพธิดาแห่งความ

เมตตากรุณาในศาสนาพทุธประดษิฐานในหอ้งสกัการะหลกั 

ซึ่งแกะสลกัโดยนกับุญในพระพุทธศาสนา ท่านโกโบ ไดชิ 

อาคารปจัจุบนัก่อสรา้งขึ้นใหม่เมื่อปี 1970 เสาและคานสี

แดงสดใสท าใหม้นัเป็นโครงสรา้งที่น่าตื่นเตน้ที่สุดและ

ถ่ายรูปสวยที่สุดในย่านน้ี ภายในวดัมหีอ้งสมดุซึ่งรวบรวม

คมัภีรโ์บราณในภาษาญี่ปุ่ นและภาษาจีนมากกว่า 15,000 

เลม่ ซึง่หลายๆเลม่ในจ านวนน้ีไดข้ึ้นทะเบยีนเป็นสมบตัขิองชาติหรือทรพัยส์นิทางวฒันธรรมทีส่  าคญั จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงย่านโอ

สุ (Osu Shopping Arcade) ของเมอืงนาโงย่า มอีายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการคา้ที่มชีื่อเสียงและไดร้บัความนิยมจาก
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นกัท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ดว้ยมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศย่านชนชัน้แรงงานแบบดัง้เดิม แมว้่าย่านชอปป้ิงโอสุจะมพีื้นที่ไม่มากนกั

แต่ก็มรีา้นคา้นอ้ยใหญ่มากมายกว่า 1,200 รา้นคา้เรียงรายตลอดสองขา้งทางยาว 1.7 กิโลเมตร ประกอบดว้ยอาหารและสินคา้

ทนัสมยัไมว่่าจะเป็นน า้หอม, เสื้อผา้, เครื่องส าอาง และรอ้งเทา้จากสารพดัยีห่อ้ดงัและทีส่  าคญัคือราคาถกูมาก 

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

น าท่านเขา้ชม เทศกาล Nabana no Sato Winter Illumination เป็นเทศกาลประดบัไฟช่วงหนา้หนาวที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น มไีฟ

ประดบัมากกว่า 8.5 ลา้นดวงภายในสวนดอกไม ้ ภายในสวนจะมกีารประดบัตกแต่งไฟอย่างสวยงาม มที ัง้ทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ที่น า

ไฟสฟ้ีามาตกแต่งใหดู้เหมอืนทะเล ไฮไลทข์องที่น่ี ที่ทุกคนต่างอยากมาถ่ายรูปดว้ยก็คือ อุโมงไฟยาวสุดลูกหูลูกตา และ การแสดง

ไฟไฮไลทข์องทีน่ี่ ทีจ่ะเปลีย่นตมีไปทกุๆปี  

 




อสิระรบัประทานอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั HASHIMA DAILY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า  

 

วนัที่สาม เมืองนาโกยา่ – ทาคายาม่า – ที่ท าการเกา่เมอืงทาคายาม่า – เขตเมืองเกา่ซนัมาชิซึจ ิ- หมู่บา้นมรดก โลกชิราคาวาโกะ อิ

ออน จสัโก ้  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหว่างเกียวโตกบัขนมธรรมเนียมประเพณียุค

เอโดะเขา้ดว้ยกนั ต ัง้อยู่บริเวณที่โอบลอ้มไปดว้ยภูเขานอ้ยใหญ่ในจงัหวดักิฟุ ด ารงไวซ้ึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณี

แบบเมอืงเก่าแก่ไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี น าท่านเที่ยวเชมย่านเมอืงเก่า ซนัมาชิซูจิ หมู่บา้นเก่าแก่สมยัเอโดะ เมอืงเก่าเลก็ๆที่มหีลายชื่อ 

หลายคนสงสยัว่าตกลงชื่ออะไร ซนัมาชิซูจิ กบั Little Kyoto มนัใช่

ที่เดียวกนัหรือเปล่าจริงๆ แลว้ก็เป็นย่านหน่ึงในทาคายาม่า ที่ไดร้บั

ฉายาลิตเติ้ ลเกียวโต ซึ่งมีเมืองอื่นๆ ในญี่ปุ่ นที่ไดร้ ับฉายาน้ี

เหมอืนกนั แต่ถา้พูดถึงลติเติ้ลเกียวโตในทาคายาม่า ก็ตอ้งที่ซนัมา

ชิซูจิ ผ่านชม อาคารส านักงานว่าการเมืองโบราณ โบราณสถาน

แห่งชาตหิน่ึงในทีพ่  านกัของเจา้เมอืงคานาโมริ แห่งปราสาททาคายามะ  

หลงัจากหมดยุคปกครองโดยคานาโมริคฤหาสนน้ี์ก็ตกอยู่ภายใตก้าร

ปกครองโดยตรงของโชกุนโทคุงาวะ ซึ่งผูป้กครองจงัหวดัและเขตได ้
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ใชเ้ป็นอาคารส านกังานว่าการเมอืงฮิดะ อาคารน้ีมชีื่อเรียกว่า ทาคายามะ จินยะ เป็นที่ออกประกาศของทางราชการ และเก็บภาษีต่างๆ 

เมือ่เขา้สู่ยุคเมจิ จึงถูกเปลีย่นมาเป็นส านกังานประจ าพื้นที่ของจงัหวดั เขต และส านกังานย่อยของพื้นที่ ทาคายามะ จินยะ เป็นอาคาร

ส านกังานว่าการเมอืงโบราณเพยีงแห่งเดยีวทีย่งัคงหลงเหลอืมาจนถงึทกุวนัน้ี (ไม่รวมค่าเขา้ 430 เยน/ท่าน)   

เที่ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บ่าย น าท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) เมอืงน้ีถอืเป็นเมอืงทีม่คีวามสวยงามและคลาสกิมากแห่งหน่ึงในญี่ปุ่น ทีเ่มอืงน้ีมหีมู่บา้น

โบราณทีย่งัคงเอกลกัษณจ์ากอดีตเอาไวม้ายาวนานจนถงึปจัจุบนั เอกลกัษณข์องหมูบ่า้นที่ท  าใหน้กัท่องเที่ยวต่างก็หลงใหลและ

ใฝ่ฝนัอยากมาชมกนักค็ือ หลงัคาทีม่คีวามชนัถงึ 60 องศาที่ต ัง้เรียงรายอยู่ภายในหมู่บา้น และบา้นทกุหลงัยงัมคีนอาศยัอยู่จรงิ ๆ 

และบรรยากาศของหมู่บา้นแห่งน้ีกดู็สวยในทกุฤดู โดยเฉพาะฤดูหนาวทีม่หีมิะปกคุม จากนัน้น าท่าน ออิอน จสัโก ้หา้งสรรพสนิคา้

ขนาดใหญ่อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของฝาก ของทีร่ะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะผลไม ้และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่างคิทแคท 

สามารถหาซื้อไดท้ี่น่ีเช่นกนั 

อสิระรบัประทานอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั MATSUMOTO HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สี ่  เมืองมตัสโึมโต ้- ปราสาทมตัสโึมโต ้- ถนนนากามาจ ิ– หมู่บา้นอยิาชิโนะซาโตะ - แช่ออนเซ็น  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ ปราสาทมตัสึโมโต ้สรา้งขึ้นในปี 

ค.ศ. 1592-1614 หน่ึงในหา้ปราสาทในญี่ปุ่ นที่ถูก

ก าหนดใหเ้ป็นสมบตัิประจ า   ชาติ หรือปราสาทอีกา

เพราะโทนออกเป็นสีด า มองไปมองมาใหค้วามรูส้ึก

ยิ่งใหญ่และสุขุม จนไดร้บัฉายาว่าปราสาทอีกา ตวั

ปราสาทสรา้งขึ้นดว้ยไมโ้ดยใชก้ารสลกัไม ้หอคอยกลาง

ปราสาทเคยใชเ้ป็นที่ส  าหรบัระวงัภยั ขา้งในตวัปราสาทมี

ข ัน้บนัไดสูงชนัและเพดานที่ไม่สูงมากนกั ตามแนวทาง

เดินจดัแสดงวสัดุเครื่องใชท้างประวตัิศาสตร์ เช่น ชุดเกราะซามูไรสมยัเซ็นโกกุ ปืนคาบศิลาและอาวุธที่เคยใชสู้ร้บในสมยัก่อน 

หนา้ต่างเป็นหนา้ต่างไมแ้คบๆ มช่ีองส าหรบัยงิปืนและยงิลูกธนู สามารถเพลดิเพลนิกบัทศันียภาพของเทอืกเขาแอลป์ญี่ปุ่นและเมอืง

มตัสโึมโตไ้ดจ้ากช ัน้บนสุดของปราสาท จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนนาคามาชิ สถานทีท่่องเที่ยวยอดนิยม ถนนนาคามาชเิป็นย่าน

การคา้มาตัง้แต่สมยัโบราณ ในสมยัก่อนถนนสายน้ีมโีรงหมกัเหลา้ และรา้นขายกิโมโน หลงัจากไฟไหมค้ร ัง้ใหญ่ถงึสองคร ัง้ พ่อคา้ที่

อาศยัอยู่ในย่านน้ีจึงสรา้งโกดงัผนงัดินที่เรียกว่าขึ้นเพื่อป้องกนัภยัจากไฟไหม ้ท าใหบ้า้นเรือนในบริเวณถนนนากะมาจิมี โกดงัลาย

สีเ่หลีย่มขา้วหลามตดัสดี าสลบัสขีาวเป็นจ านวนมาก ปจัจบุนัยงัมรีา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นเหลา้ และรา้นคา้มากมาย  

เที่ยง  อสิระอาหารกลางวนั ณ ถนนากามาจ ิ  
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น าท่านเดนิทางสู่ สวนโอชิโนะฮกัไค เป็นจดุชมววิภเูขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji)ทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่ทะเลสาบคาวากจุิโกะ ในวนัทีอ่ากาศแจ่มใสจะ

เป็นจดุชมววิทีส่ามารถมองเหน็ภเูขาไฟฟูจไิดเ้กอืบท ัง้ลูกทีส่วยงามมาก 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม เมนู บฟุเฟตข์าปู  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั  FUJISAN HOTEL RESORT หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

 จากนัน้ใหท่้านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่น ้ าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เพิ่มประสบการณ์กบัการแช่ออนเซน็เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ยลา้

และท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัช่วยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 

วนัที่หา้  ภเูขาไฟฟจู ิชัน้ 5 (ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) – พพิธิภณัฑแ์ผ่นดินไหว - เรยีนพธิชีงชาญี่ปุ่ น – เมอืงนาโกยา่  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟจู ิเป็นภเูขาทีม่ชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัไปท ัว่โลกและภเูขาที่สูงที่สุดใน ประเทศญี่ปุ่น ราว 3,776 เมตร  ต ัง้อยู่

บริเวณ จงัหวดัชิซุโอะกะและจงัหวดัยะมะนะชิ ซึ่งอยู่ทางตะวนัตกของโตเกียว โดยในวนัที่อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นจาก 

โตเกียว น าท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 ทุกท่านจะไดเ้หน็ถงึความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสมัผสั

กบัความหนาวเยน็ มอบอิสระใหท่้านไดถ้่ายภาพความประทบัใจเก็บไว ้และเลอืกซื้อสนิคา้ของที่ระลกึสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิ ได ้

ตามอธัยาศยั (ขอสงวนสทิธ์ิไม่ข้ึน ในกรณีที่ทางข้ึนปิดหรอือากาศไม่เอื้ออ านวย)  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑแ์ผ่นดินไหว (Earthquake Museum) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงโกเบ เป็นพพิธิภณัฑท์ีน่ าเสนอเกี่ยวกบัแผ่นดนิไหวที่

เคยเกิดขึ้นในเมืองน้ี ที่จะใหเ้ราไดร้อบรูเ้รื่องแผ่นดินไหว รูจ้กัวิธีป้องภยัที่ถูกตอ้ง พรอ้มเรียนรูเ้รื่องประวตัิศาสตรส์  าคญัของ

แผ่นดินไหวคร ัง้ใหญ่ในโกเบ นอกจากน้ียงัสรา้งเพื่อระลึกถึงและไวอ้าลยัแก่ผูเ้สียชีวิต เมื่อวนัที่17 มกราคม พ.ศ. 2538 

แผ่นดนิไหวคร ัง้น้ีมขีนาดถงึ 7.3 ตามมาตรารกิเตอร ์ภายในพพิธิภณัฑย์งัมโีรงละครทีฉ่ายภาพการท าลายลา้งของแผ่นดินไหว และ

ภาพยนตรส์ารคดเีกี่ยวกบัข ัน้ตอนการกูภ้ยั ตวัอาคารของพพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหวฮนัชนิ อะวาจ ิออกแบบโดยใชก้ระจกหนาถงึ 2 ช ัน้ 

มปีระสทิธิภาพสามารถป้องกนัแรงส ัน่สะเทอืนของแผ่นดนิไหวไมว่่าจะมคีวามแรงเท่าใดก็ตาม น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ พธิีชง

ชาญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่ นว่าดว้ยการใชเ้วลาอย่างสุนทรีย ์ ดว้ยการดื่มและการชงชาผงสเีขยีวหรือมทัชา สมัผสั
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ตน้ฉบบัของพิธีชงชา และใหท่้านไดส้มัผสัเกี่ยวกบัการดื่มและชงชาที่ไดแ้พร่หลายในบรรดาชนชัน้สูงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่ น 

จากนัน้อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั HASHIMA DAILY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า  

 

วนัที่หก  นาโกยา่ - กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนิชูบเุซ็นแทร ์เมืองนาโกย่า 

10.50 น.  ออกเดนิทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เทีย่วบนิที่ XJ639 ** ไม่มีอาหารบรกิารบนเครื่อง **  

15.35 น.  เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)  โดยสวสัดภิาพและประทบัใจ  

 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไข 

เที่ยวสดุฟิน The Best of Nagoya 6 วนั 4 คืน-XJ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ

2-3ท่าน 

 

เด็กอายไุม่เกนิ

12ปีเสรมิเตยีง 

 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

ไม่เสรมิเตียง 

 

ไม่รวมตัว๋

เครือ่งบนิ 

 

พกัเดี่ยว 

31 ต.ค. - 05 พ.ย. 62 23,990 23,990 22,990 17,990 5,900 

01 - 06 พ.ย. 62 25,990 25,990 24,990 17,990 5,900 

07 - 12 พ.ย. 62 25,990 25,990 24,990 17,990 5,900 

08 - 13 พ.ย. 62 24,990 24,990 23,990 17,990 5,900 

14 - 19 พ.ย. 62 24,990 24,990 23,990 17,990 5,900 

29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 62 25,990 25,990 24,990 17,990 5,900 

12 - 17 ธ.ค. 62 25,990 25,990 24,990 17,990 5,900 

13 - 18 ธ.ค. 62 25,990  25,990 24,990 17,990 5,900 
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อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อท่าน 

✓ ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตุ

ในวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

✓ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรอื 

คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่พเิศษ

นอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้20 กก. 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,800 บาท /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 

 

17 - 22 ธ.ค. 62 26,990 26,990 25,990 20,990 6,900 

26 - 31 ธ.ค. 62 29,990 29,990 28,990 20,990 6,900 

27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 33,990 33,990 32,990 20,990 6,900 

29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 32,990 32,990 31,990 20,990 6,900 
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เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือกอ่นหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่ยนั

การจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

3.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้รกิารที่ไดร้ะบุ

ไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธ์ิในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 34 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทางรวม

แลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 10-14 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิ

ท่านละ 3,000 บาท, กรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,500 บาท

, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 25-31 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

2.ในกรณีที่ทางประเทศญี่ปุ่นระงบัการอนุมตัวิซ่ีา ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในกรณีตอ้งท าเรื่องยืน่ขอวซ่ีา 

3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ เท่านัน้ 

อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดินทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็น

ส าคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบรกิารคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการในกรณี

ทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้น

ในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 
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7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั 

ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบรกิารไมไ่ด ้

10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บริษทัขนส่ง 

หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิใหส้  าหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี  านาจของ

บริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น ๆ ที่

เขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักล่าวท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่นอกเหนือ

อ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมดทกุกรณี 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวัท่านเอง 

บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ 

หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทัขนส่ง 

โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุด

งาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เติมทีเ่กดิขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การ

เจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุต่างๆ 

18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั สภาพ

ธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการท่องเทีย่ว

(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดย

ไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 
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22.ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเกบ็ค่าบริการเพิม่เตมิ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ ์หรอืนกับวช จะตอ้งเพิม่จากราคาค่าทวัรป์กติ

อกี 2,000 บาทต่อท่าน 

23 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น หนงัสอื

เดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

24. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรอืหนงัสอืเดนิทางทูต (เลม่สนี า้เงนิและสแีดง) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัรห์ากท่านถกูปฏเิสธในการ

เขา้ –ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 

 

 


