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ชมหมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ เทีย่วเมอืงเกา่ทาคายามา่ ชมปราสาทมตัสโึมโตะ เพลดิเพลินหมูบ่า้นน า้ใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปการเดินทาง 

วันที่ ก ำหนดกำรเดินทำง อำหำร โรงแรม 

วนัที ่1 
สนำมบินดอนเมือง – สนำมบินนำนำชำติชูบุเซ็นแทรร์   
โดยสำยกำรบิน ไทยไลออ้นแอร์,ไทยแอรเ์อเชียร ์–  
สนำมบินนำนำชำติชูบุเซ็นแทรร์ 

- - - NAGOYA AIRPORT HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

วนัที ่2 
ปรำสำทกุโจฮำจิมัง– หมู่บ้ำนมรดกโลกชิรำคำวำโกะ –  
เมืองเก่ำทำคำยำม่ำ - อำคำรรัฐบำลเก่ำทำคำยำม่ำ จินยะ –  
ถนนนำวำเตะ 

✓ ✓ - 
MATSUMOTO HOTEL 

หรือเทียบเท่ำ 

วนัที ่3 
ปรำสำทมัตสึโมโตะ - หมู่บ้ำนน  ำใส โอชิโนะ ฮัคไค  
(หรือ เทศกำลชมดอกซำกุระ หรือ ลำนสกีฟูจิเท็น) – 
หุบเขำโอวำคุดำน ิ– ภูเขำไฟฟูจิชั น 5 

✓ ✓ ✓ 
KAWAKUCHIKO HOTEL 

หรือเทียบเท่ำ 

วนัที ่4 
วัดอำซำกุสะ – ช้อปปิ้งย่ำนชินจูกุ หรือ ย่ำนฮำรำจูก ุ– 
หมู่บ้ำนเยอรมัน ✓ - ✓ 

NARITA MARROAD 
INTERNATIONAL HOTEL 

หรือเทียบเท่ำ 

วนัที ่5 
สนำมบินนำริตะ – สนำมบินดอนมือง โดยสำยกำรบิน 
ไทยไลอ้อนแอร์,ไทยแอร์เอเชียร์ ✓ - - - 



 

 

 
วันท่ี 1  สนามบินดอนเมือง - สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์     
 

เช้า   พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง มีเจ้าหน้าที่รอต้อนรับ และโหลดสัมภาระกอ่นข้ึนเครื่องน าทุก
ท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย เพื่ อออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ 
ชูบุเซ็นแทรร์  โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์,ไทยแอร์เอเชียร์ เดินทางเขา้พักทีโ่รงแรม 

   พักทีโ่รงแรม NAGOYA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี 2 ปราสาทกุโจฮาจิมัง– หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ –  
 เมืองเก่าทาคายาม่า - อาคารรัฐบาลเก่าทาคายาม่า จินยะ –  
 ถนนนาวาเตะ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที ่1) 

หลังรับประทานอาหารเช้า น าทุกทา่นสู่ ปราสาทกุโจฮาจิมัง ซึ่งถือไดว้า่เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทาง
ประวัติศาสตร์ที่งดงามทั้งสถาปัตยกรรมและยังเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยมากๆของเมือง 
เนื่องจากบริเวณปราสาทตัง้อยูบ่นเนินเขาท าให้สามารถเห็นวิวสวยๆของเมืองได ้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่2) 
 จากนัน้พาทุกท่านไปยัง หมูบ่า้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ หมูบ่า้นแห่งนีไ้ดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ.1995 มีบา้นแบบกัสโชสึคุร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณที่มี
อายุมากกว่า 250 ปี โครงสร้างของบ้านสร้างข้ึนโดยไม่ได้ใช้ตะปู อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการ
ก่อสร้างต่างๆ ล้วนแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาติ อย่างต้นหญ้าที่ปลูกไว้เพื่อน ามาใช้มุงเป็น
หลังคาขนาดหนาแต่ยังคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดู
หนาวไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

 



 

 

หลังจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าทาคายาม่า ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงามด้วย
อาคารหลายหลังตั้งแต่ยุคสมัยเอโดะ ซึ่งในช่วงที่เมืองเจริญเติบโต เต็มไปด้วยพ่อค้าที่ร่ารวย 
อีกทั้งทางตอนใต้ของเขตเมืองเกา่นี้ โดยเฉพาะถนนซังโนะมาจิ ประกอบด้วยบ้านเก่าจ านวน
มาก ร้านค้า ร้านกาแฟ โรงกลั่นสาเก และธุรกิจอื่นๆที่มีมานานหลายศตวรรษ อีกทั้งบ้านที่
ตั้งอยูใ่นบริเวณเขตเมืองเกา่นี้ ยังได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เขาชม ซึ่งในแต่ละหลังเดิมเคย
เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของพอ่คา้ทอ้งถิน่ โดยจะมีการจัดแสดงขา้วของเครื่องใช้ในครัวเรือนแบบดั้งเดิม 
ศิลปะทอ้งถิน่ และงานฝีมือตา่งๆมากมาย 

 

น าทา่นเดินชม อาคารรฐับาลเกา่ทาคายามา่ จินยะ ซึ่งใช้เป็นทัง้ทีท่ างาน และทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้่า
ราชการจังหวัดกิฟุมาเป็นเวลานานกว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของตระกูลโทกุกาวะ  
ในสมัยเอโดะหรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ท าการรัฐในสมัยเอโดะเพียงแห่งเดียวที่ขา้มพ้นยุค
สมัยมาได้อยา่งสมบูรณ ์ซึ่งภายในนี้ประกอบไปดว้ยบริเวณไต่สวน พิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ 
โรงครัว และห้องพักเจ้าหนา้ที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จากนัน้น าทา่นไปช้อปป้ิงที ่ถนนนาวาเตะ ทีม่ีลักษณะเป็นตรอกคนเดินเล็กๆ ยาวประมาณ 300 
เมตร ที่หัวถนนจะมีรูปป้ันกบตัวใหญ่ที่สร้างข้ึนเอาไว้ให้กับเหล่ากบที่เคยอาศัยอยู่ในแม่น้า
เมะโตะบะที่ด้านหลัง แต่ปัจจุบันไม่มีกบเหลืออยู่แล้ว สองข้างทางจะประกอบกันเป็นห้องๆ 
ที่ให้ความรู้สึกของเมืองประวัติศาสตร์แบบเมืองปราสาท เรียงรายไปด้วยร้านค้าประมาณ 50 
ร้านที่แตกต่างกันไป โดยผู้จ าหน่ายจะเสนอสินค้าโบราณ ร้านลูกกวาด ร้านขนม ร้านเบเกอรี่ 
เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

ค่า   รับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย  

   พักทีโ่รงแรม MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 3 ปราสาทมัตสึโมโตะ - หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะ ฮัคไค  
(หรือ เทศกาลชมดอกซากุระ หรอื ลานสกีฟูจิเท็น) – หุบเขาโอวาคุดานิ 
– ภูเขาไฟฟูจชิั น 5 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที ่3) 

หลังรับประทานอาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโตะ ที่ตัวปราสาทมีหอคอยและ
ป้อมปืนเช่ือมต่อกับโครงสร้างอาคารหลัก ภายในตกแต่งด้วยไม้ จุดที่น่าสนใจ ได้แก่  
บันไดไม้สูงชัน ช่องเก็บหินส าหรับโจมตีศัตรู ช่องส าหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชั้น 6  
แต่สิ่งที่ท าให้ปราสาทมีช่ือเสียงมากคือบริเวณชัน้ 4 เพราะโทนสีเน้นไปที่สีเขม้ๆดูมืดๆมองไป
มองมาให้ความรู้สึกยิง่ใหญแ่ละสุขุม จนไดร้ับฉายาวา่ปราสาทอีกา 

 

 



 

 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที ่4) 

 น าทา่นเดินทางไปยัง หมูบ่า้นน้าใส โอชิโนะ ฮัคไค เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่น้า 8 บอ่
ในโอชิโนะ ตั้งอยูร่ะหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบ   ยามานาคาโกะ ซึ่งเป็นพื้นที่เกา่
ของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเม่ือ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน้าทั้ง 8 นี้เป็นน้าจากหิมะ 
ที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 
80 ปี ท าให้น้าใสสะอาดเป็นพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

หรือ น าทุกท่านเดินทางไปชม เทศกาลชมดอกซากุระ  เป็นหนึ่ งในเทศกาลที่ ดีที่สุด  
และมีช่ือเสียงที่สุดในการชมดอกซากุระ ซึ่งจัดข้ึนในบริเวณทะเลสาบทั้งห้าของภูเขาไฟฟูจิ 
นักท่องเที่ยวจะได้ชมทิวทัศนท์ี่งดงามของทุ่งดอกซากุระอันกว้างใหญมี่ฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ
ทีสู่งตระหงา่นในวันทีฟ้่าโปร่งใส 

หรือ น าทุกท่านไปที่ ลานสกีฟูจิเท็น ลานสกีนี้ตั้งอยู่ตีนเขาฟูจิ ส าหรับครอบครัวมีลานให้
เล่นสไลเดอร์และลานส าหรับเจ้าตัวนอ้ยครบครัน ไมว่่าเด็กเล็กๆหรือกรุ๊ปทัวร์ก็เล่นได้สบายใจ 
ทุกฤดูจะมีจัดงานอีเวนท์อย่างจุใจ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับความงามของหน้าร้อนในแบบ
แตกต่างออกไปที่ลานสกีนี้ นอกจากนั้นที่ลานสกีฟูจิเท็นยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ท ามากมายใน
หน้าร้อน เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมสามารถสนุกกับจักรยานเสือภูเขา, ซัมเมอร์สกี, 

ซัมเมอร์บอร์ด, เซอร์ไววอลเกมได ้

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จนไดเ้วลาอันส าควรน าทา่นเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจชิัน้ 5 เป็นภูเขาไฟทีสู่งที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมี
ความสูง 3,776 เมตร โดยในปี พ.ศ. 2556  องค์การยูเนสโกไ้ด้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของโลก 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางไปที่ หุบเขาโอวาคุดานิ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนมากจะต้องการมาลิ้มรสไขด่ าแห่งหุบเขาโอวาคุดานิ ด้านนอก
ของเปลือกไขจ่ะเป็นสีด าเนื่องจากถูกแร่ก ามะถัน มีความเช่ือว่าเม่ือทานไขด่ า 1 ลูก จะมีอายุยืน
ข้ึน 7 ปี 

 

 

 

 

 

 

ค่า   รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที ่5) 

   พักทีโ่รงแรม KAWAKUCHIGO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 
 
 



 

วันท่ี 4 วัดอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงย่านชินจูกุ หรือ ย่านฮาราจูก ุ- หมู่บ้านเยอรมัน 

 
  
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที ่6) 
หลังจากรับประทานอาหารเช้า น าทุกทา่นเดินทางสู่เมืองหลวงมหานครโตเกียว และเดินทางไปที่ 
วัดเซนโซจ ิหรือทีรู่้จักกันในช่ือ วัดอาซากุสะ เป็นวัดพุทธทีเ่กา่แกแ่ละมีความส าคัญที่สุดแห่งหนึ่ง
ในโตเกียว สถานที่ดั้งเดิมถูกระเบิดเผาท าลายไปเกือบหมดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัววัด
ปัจจุบันถูกสร้างข้ึนใหม่ทั้งหมด วัดแห่งนี้มีผู้คนเดินทางมาสักการะและเที่ยวชมได้ทั้งตัววัดและ
บริเวณภายนอกจะมีถนนนากามิเสะที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้า
มากมาย 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย หลังรับประทานอาหารกลางวัน น าทุกท่านไปช้อปป้ิงที่  ย่านชินจูกุ  แหล่งบันเทิงและ 
แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆเท่ห์ๆของ 
เหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของย่านนี้ ซึ่งเป็นหนึ่ง 
ในสถานีที ่ทีคึ่กคักทีสุ่ดในญีปุ่่น  

 หรือ พาทุกท่านไปที่ ยา่นฮาราจูกุ เป็นยา่นที่มีแฟชัน่หลากสไตล์ของบรรดาเหล่าวัยรุ่น ยา่นนี้
อยูร่ะหว่างชินจูกุและชิบูยา่ เป็นเหมือนศูนยร์วมของวัยรุ่นญี่ปุ่นที่มีสไตล์การแต่งตัวและแฟชั่น 
ที่ไม่ซ้าใคร ถนนทาเคชิตะ เส้นนี้จะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นและร้านอาหาร  
ซึ่งเป็นเหมือนจุดนัดพบและเดินเล่นของบรรดาเหล่าวัยรุ่น ทีแ่ตง่ตัวแบบคอสเพลย ์

 

 

 

 

 



 

 

 

 

จากนั้นน าทุกท่านสู่  หมู่บ้านเยอรมัน หรือ โตเกียวโดอิสึมู ระ  (Tokyo Doitsu Mura)  

เป็นธีมปาร์คในสไตล์หมู่บ้านเยอรมัน ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปราวๆ  
2 ชัว่โมง พื้นที่โดยรอบ จ าลองบรรยายแบบคันทรีฟาร์มในชนบทของประเทศเยอรมันมาไว้ได้
อยา่งงดงาม 

 

  
 

 

 

 

ค่า   รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที ่7)             

   พักทีโ่รงแรม NARITA MARROAD INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 วันท่ี 5  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที ่8) 

   หลังจากรับประทานอาหารเช้า น าทา่นเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

   เหินฟ้า สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์,ไทยแอร์เอเชียร์ 

   เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ   

 

---------------------------------------- SAYONARA JAPAN ------------------------------------- 

หมายเหตุ สายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดโดยไมมี่การแจ้งล่วงหนา้ กรุณาโทรเช็คกับทางบริษัท 

 



 

 

*โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง* 

ตารางราคา 

 

 

 

** อัตรานี ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น  

ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อทริป ต่อลูกค้า ** 

 

 

 

 

 

 

จองล่วงหน้าก่อน PAX/GROUP BAHT/PERSON พักเดี่ยว 

10 MONTH 

10 - 19 39,800 7,800 
20 - 29 35,800 7,800 
30 - 42 33,800 7,800 

จองล่วงหน้าก่อน PAX/GROUP BAHT/PERSON พักเดี่ยว 

6 MONTH 
10 - 19 41,800 7,800 
20 - 29 37,800 7,800 
30 - 42 35,800 7,800 

จองล่วงหน้าก่อน PAX/GROUP BAHT/PERSON พักเดี่ยว 

3 MONTH 
10 - 19 45,800 7,800 
20 - 29 41,800 7,800 
30 - 42 39,800 7,800 



 

 

เงื่อนไขโปรแกรมทวัร์ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

- คา่ตัว๋เครื่องบินสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์,ไทยแอร์เอเชียร ์เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ 

- คา่ตัว๋เครื่องบิน คา่อาหาร คา่ทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และคา่ยานพาหนะทุกชนิดส าหรับน า

เทีย่ว ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 

- คา่มัคคุเทศกผู์ช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 

- คา่ธรรมเนียมน้ามันและคา่ประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน  

ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีท่ าการจอง 

- คา่ประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไมเ่กินทา่นละ 2,000,000 บาท  

และคา่รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

- ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

- คา่ใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น คา่อาหารและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษนอกรายการ คา่ซักรีด,  

คา่โทรศัพทท์างไกล, คา่อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

- คา่ท าหนังสือเดินทาง, คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผู้

เดินทางในการจัดท าเอง) 

- คา่ทิปส าหรับ มัคคุเทศก ์พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

- คา่ปรับ ส าหรับน้าหนักกระเป๋าเดินทางทีเ่กินจากที่ทางสายการบินก าหนดไว้ 

- คา่ทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขการช าระเงนิ 

- กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง อยา่งนอ้ย 45 วันท าการหรือกอ่นหนา้นัน้ โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หนา้

พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง เพื่อยืนยันการจองทีน่ัง่ 

- กรุณาช าระเงินมัดจ า ทันทีหลังจากท าการจอง ทา่นละ 15,000 บาท ของราคาทัวร์ทัง้หมด 

- ส าหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาช าระมัดจ า 18,000 บาท ของราคาทัวร์ทัง้หมด 

คา่ทัวร์ส่วนทีเ่หลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคา่ทัวร์ทัง้หมดกอ่นการเดินทาง อยา่งนอ้ย 30 วันท าการ มิเช่นนัน้บริษัทฯ  

ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางของทา่น และการคืนเงินทัง้หมดหรือบางส่วนตามคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจริง 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง 

- เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทัวร์ช าระเงินคา่จองคา่ทัวร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลิก  

เลื่อนขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี 

- ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่

ระบุในรายการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินทัง้หมดในส่วนทียั่งไมเ่กิดคา่ใช้จ่าย อาทิเช่น คา่อาหาร, โรงแรม 

ทีพ่ัก, คา่รถ, คา่มัคคุเทศก ์เป็นตน้ 

- ยกเลิกการเดินทางไมถึ่ง 1-30 วัน กอ่นการเดินทาง ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี ทัง้มัดจ า หรือคา่ทัวร์

ทัง้หมด เนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบินนัน้ๆ 

- กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปทีมี่การการันตีคา่มัดจ าที่

พักโดยตรง หรือโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเทีย่วบินพิเศษ เช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ไมมี่การคืนเงินทุกกรณี ทัง้มัดจ า หรือคา่ทัวร์ทัง้หมด  

เนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบินนัน้ๆ 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

- โปรแกรมทัวร์นีจ้ะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต่ารวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ทา่นัน้ 

หากมีจ านวนผูเ้ดินทางรวมแล้วนอ้ยกวา่ที่ก าหนดไว ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ 

- อัตราคา่บริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาคา่บริการในกรณีทีมี่การข้ึนราคาคา่ตัว๋เครื่องบิน คา่ประกันภัยสายการบิน 

คา่ธรรมเนียมน้ามัน หรือมีการประกาศลดคา่เงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่นไดป้รับข้ึนในช่วงใกล้วันทีค่ณะจะเดินทาง 

- ในระหวา่งการทอ่งเที่ยวนี ้หากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ ์ 

ไมส่ามารถเรียกร้องขอคืนคา่บริการได้ 

- หากท่านไมเ่ดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋เครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไ่ดใ้ช้ ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได้ 

- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก หรือเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง หากมีผูร้่วมเดินทางในคณะทัวร์  

ไมค่รบตามที่ก าหนดไว้ 

- คา่บริการทีท่่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดช้ าระให้กับบริษัทฯ 

ตัวแทนแตล่ะแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้หากทา่นมีเหตุอันใดทีท่ าให้ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพร้อมคณะตามรายการที่

ระบุไว ้ทา่นจะขอคืนคา่บริการไมไ่ด ้

- กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่นแปลง  

การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หนว่ยงานทีใ่ห้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะ

จัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธิใ์นการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ  

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

- บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม  

ให้สอดคล้องกับสถานการณ ์ขอ้จ ากัดดา้นภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดินทางจริง ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือและ

ค านึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนส์ูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคัญ 

 

 



 

 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไขตา่งๆ โดยไมต่อ้งแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ ทัง้นีใ้ห้

ข้ึนอยูกั่บดุลยพินิจของบริษัทฯ เทา่นัน้ อีกทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นขอ้ยุติสิน้สุดสมบูรณ ์

เงื่อนไขนอกเหนอืความรบัผดิชอบ 

- บริษัทฯ รับเฉพาะผูมี้วัตถุประสงคเ์ดินทางเพื่อทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวัตถุประสงค์

แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด  

การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอ่การร้าย และ อื่น ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯมิไดมี้

ส่วนรู้เห็น เกีย่วขอ้ง หรือ มีส่วนตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กับการกระท าดังกล่าวทัง้สิน้ 

- หากผูเ้ดินทางถูกเจ้าหนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ 

ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยูน่อกเหนืออ านาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไม่

รับผิดชอบคืนเงินทัง้หมด 

- บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กับ

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะท าหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แตอ่ านาจสิทธิข์าดเป็นของทาง

กองตรวจคนเขา้เมือง 

- ผูเ้ดินทางตอ้งใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบตอ่การตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่ง

การเดินทางทอ่งเที่ยวดว้ยตัวทา่นเอง บริษัทฯ จะไมส่ามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพ่ึงพอใจในสินคา้ 

ทีผู่เ้ดินทางไดซ้ื้อระหวา่งการเดินทางทอ่งเทีย่วนี้ 

- ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบตอ่การจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยส์ินส่วนตัว ของมีคา่ต่าง ๆ อยา่งระมัดระวัง บริษัทฯ 

จะไมส่ามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยส์ินส่วนตัว ของมีคา่ตา่ง ๆ ระหวา่งการเดินทางทอ่งเทีย่ว 

อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

- บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่การสูญหายของทรัพยส์ิน และ สัมภาระระหวา่งการเดินทางอันมีสาเหตุมาจาก

สนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจ่ะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรียกร้องคา่ชดใช้

ให้กับผูเ้ดินทาง 

 

 



 

 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท์ีเ่กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสาย

การบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัต ิรัฐประหาร ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 

หรือ คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมทีเ่กิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ 

จากอุบัติเหตุตา่งๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่ึงพอใจของผู้

เดินทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนใน

ประเทศทีเ่ดินทางไป 

ค าแนะน าและขอ้ควรระวงัในการเดินทาง 

- ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งทอ่งเทีย่วส าคัญ ผูเ้ดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยูเ่สมอ

ระหวา่งการเดินทางทอ่งเที่ยว จากเหตุร้ายตา่ง ๆ 

- ผูเ้ดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพยส์ินมีคา่ไวใ้นทีป่ลอดภัย โดยหมัน่ตรวจสอบดูอยูเ่สมอ  

ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังตอ่การสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผูไ้มห่วังดี 

- อุบัติเหตุเป็นสิ่งทีไ่มท่ราบล่วงหนา้ และ สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กวินาทีระหวา่งการเดินทางทอ่งเที่ยว  

ผูเ้ดินทางควรใส่ใจตอ่ค าเตือนของไกด ์หัวหนา้ทัวร์ ทอ่งเทีย่วอยา่งระมัดระวัง และ ไมป่ระมาท 

- การเลือกซื้อสินคา้ระหวา่งการเดินทาง ผูเ้ดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินคา้  

จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อยา่งถีถ้่วน สินคา้ในทุกประเทศมีทัง้ทีมี่คุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่า 

แตกตา่งกันไป สิทธิใ์นการจะซื้อหรือไมซ่ื้อเป็นของผูเ้ดินทาง 

- ผูเ้ดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก ์หัวหนา้ทัวร์ หรือ ผูร้่วมเดินทางทา่นอื่น เผื่อกรณีมีเหตุ

ฉุกเฉินจะสามารถติดตอ่กันได ้

- ผูเ้ดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิม่เติม เพื่อการคุม้ครองในแงมุ่มตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งครอบคลุมและ

เหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 

 

 



 

 

ขอ้ตกลงส าคญั โปรดตรวจสอบกอ่นส ารองทีน่ัง่ 

- เพื่อให้การสัง่ซื้อ และตกลงซื้อขาย สินคา้ บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ ์กรุณาด าเนินการ

ดังตอ่ไปนี ้ 

1.ทา่นตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง (Passport) 

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผูโ้ดยสารทุกคน   

1.2 ค าน าหนา้ ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss. 

1.3 ชื่อ / ชัน้ยศ / ทางต ารวจ / ทหารเป็นตน้ (ถ้ามีและตอ้งการระบุ) 

1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินตา่ง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได)้ 

1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบวา่อายุเด็กนัน้ ๆ อยูใ่นเกณฑ์ทีจ่ะตอ้งใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  

ตรงตามอายุของเด็กหรือไม ่

1.6 โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูโ้ดยสาร และผูร้่วมเดินทางทุกทา่น ว่าจะตอ้งคงมีอายุ

เหลือ ณ วันเดินทาง มากกวา่ 6 เดือน ข้ึนไป 

2. ความผิดพลาดในขอ้ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงได ้หากยังไมไ่ดมี้การ ออกบัตรโดยสาร ทัง้นีห้ากมี

ตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งช าระคา่ใช้จ่าย 

ในการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้ับภาระคา่ใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่กิดข้ึนเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผูซ้ื้อ 

จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารดว้ยตัวทา่นเอง บริษัทฯ ไมส่ามารถ ด าเนินการใดๆ  

แทนทา่นไดท้ัง้สิน้ 

3. กรณีที่ ทา่นไมไ่ดท้ าการทักทว้งใดๆ แบบไปลายลักษณอ์ักษร บริษัทฯ ถือวา่ทา่นไดต้กลงรับทราบเง่ือนไข และ

ขอ้ก าหนดทัง้หมด ของบริษัทฯ เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึน บริษัทฯ ไมต่อ้งรับผิดชอบ 

ใดๆ ทัง้สิน้ 

4. หากท่านมีขอ้สงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหนา้ที่ฝ่ายช่วยเหลือและส ารองที่นัง่ ทีท่า่นติดตอ่ไดต้ลอดเวลาท าการ

ของบริษัทฯ ระหวา่งเวลา 09.00-18.00 น ในวันจันทร ์- ศุกร์ ทางโทรศัพท ์หมายเลข 02 690 5824  


