
 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ แอร ์เอเชยีร ์เอก็ (XJ) : ขนึเครอืงทสีนามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XJ 638 DMK(กรงุเทพ) – NGO(นาโกย่า) .55 – .   

XJ 639 NGO(นาโกย่า) – DMK(กรงุเทพ) . 0 – . 0 

** โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนําหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. และ ถอืขนึเครอืงบนิไดนํ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัที 1 กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง)                                                                                                                         (-/-/-) 

21.   คณะพร้อมกนัท ีสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชนั  ประตูทางเขา้ที 4 สายการบินไทยแอร ์

เอเซียเอ็กซ์ เคาน์เตอร ์4 เจา้หน้าทบีรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกตลอดขนัตอนการเชค็อนิ และ 

หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพอืเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

** ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือสตัว์ พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบั

และจบั ทงันขีนึอยูก่บัดลุพนิิจของเจา้หน้าทศีลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

23.   นําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรรป์ระเทศญีปุ่ น โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทยีวบนิ

ท ีXJ 638 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ  ชวัโมง ** 

 

 



วนัที 2 
สนามบินนาโกย่า – ทาคายาม่า – ถนนคนเดินซนัโนมาชิ  – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – มตัสึโมโต้ –               

อิออนมอลล ์                                                                                                                                    (-/L/-) 

 

.   เดนิทางถงึ สนามบินนาโกย่า  (เวลาทอ้งถนิเรว็กว่าไทย  ช.ม.) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 นําท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า(Takayama) เป็นเมอืงทมีีการผสมผสานระหว่างเกยีวโตกบัขนมธรรมเนียม

ประเพณียุคเอโดะเขา้ด้วยกนั ตงัอยู่บรเิวณทโีอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักฟุิ ดํารงไวซ้งึบรรยากาศ

และขนมธรรมเนียมประเพณีแบบเมอืงเก่าแก่ไว้ได้เป็นอย่างด ีเปรยีบไดก้บัเมอืงทีได้รบัพรใหเ้ตม็เปียมไปดว้ย

วฒันธรรมอนัดงีาม ยอ้นกลบัไปในสมยัยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนนัแตกต่างกบัเมอืงอนืในญปีุ่ นอย่าง

ชดัเจนเนืองจากความโดดเดน่ดา้นขนบธรรมเนียมและววิทวิทศัน์ทสีวยงาม พนืทบีรเิวณเมอืงทาคายามะจงึถกูปก

คลองโดยตรงจากรฐับาลกลาง (บาคฟุุ) เพอืปกป้องและอนุรกัษ์พอืทบีรเิวณชายป่านันเอง 

เมอืงทาคายามา่ ซงึยงัคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญปีุ่ นดงัเดมิอยา่งแทจ้รงินําท่านชมสถานทสีาํคญัเมอืครงัอดตี ที

ทาํการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทงัททีาํงาน และทอียู่อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮดิะมาเป็นเวลากว่า  ปี 

ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกกุาว่า  ในสมยัเอะโดะ หรอืกว่า  ปีทแีลว้ เป็นททีําการรฐัในยุคเอะโดะเพยีง

แหง่เดยีวทขีา้มพน้ยคุสมยัมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ซงึภายในนีประกอบดว้ยบรเิวณไต่สวนพจิารณาคด ีหอ้งขงันักโทษ 

โรงครวั และหอ้งพกัของเจา้หน้าท ี 

จากนันนําท่านเดนิต่อไปท ีถนนคนเดินซนัโนมาชิ ตงัแต่สมยัเอโดะถึงสมยัเมจ ิบริเวณนีได้ถกูพฒันาให้เป็น

เมอืงการคา้ และรา้นคา้ชายคาบา้นบนถนนเกา่แกแ่ห่งนี พนืททีงัหมดไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นเขตตดิต่อทางวฒันธรรมที

สาํคญั คลองไหลผ่านชายคาของบ้านพ่อคา้ดว้ยหน้าต่างทเีป็นตารางและโรงเกบ็สาเกจํานวนมาก ทางเขา้ตกแต่ง

ดว้ยลูกบอลของใบสน มสีญัลกัษณ์เก่าแก่มากมายในรา้นจําหน่ายสาเกและTakayama อกีทงัยงัมรีา้นคา้ทคีุณ

สามารถชมิไวน์และสาเก รวมถงึรา้นจําหน่ายสตเูนือววัทคีุณสามารถรบัประทานขณะเดนิไปดว้ย  เพลดิเพลนิกบั

เมอืงขนาดใหญ่ ในเดอืนมกราคมถงึเดอืนกุมภาพนัธ์ จะมกีารเปิดหอ้งเกบ็ไวน์ชนัใตด้นิสาํหรบัสาธารณะชนและ

นําสาเกและไวน์มาใหไ้ด้ชมิดว้ย ดงันันมนัเป็นจุดหมายปลายทางในฤดูหนาวทยีอดเยยีม ในฤดูใบไมผ้ลสิามารถ

ชมดอกซากรุะบานในทวิทศัน์เมอืงของญปีุ่ นได ้ 

 



เทยีง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูทอ้งถนิขนึชอื หมยูา่งใบมโิสะ 
เดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตงัอยู่ในหุบเขาของจงัหวดักฟุิ ประเทศญปีุ่ น ไดร้บัการขนึ

ทะเบยีนให้เป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมโดยองคก์ารยเูนสโกเมอืปี  ภายในหมู่บ้านแห่งนีมวีวิทวิทศัน์ที

สวยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบา้นสไตลญ์ปีุ่ นแบบดงัเดมิ ทหีลงัคาบา้นเป็นแนวสโลปคล้ายๆ กบัมอืคนทกีําลงัพนม

มอือยู ่หลงัคาสรา้งจากคานไมท้แีขง็แรง จงึทนทานต่อหมิะในฤดหูนาวไดอ้ย่างด ีแถมมหี้องใต้หลงัคาทกีวา้งขวาง

สาํหรบัเอาไว้เลยีงหนอนไหมอกีด้วย คนในหมู่บ้านนีส่วนใหญ่มอีาชพีเกษตรกร ทาํนา เลยีงไหม เสรมิด้วยการ

ท่องเทยีวแบบพอเพยีงเป็นหลกั 

 
จากนนันําท่านเขา้สู่ เมืองมตัสึโมโตะ เป็นเมอืงปราสาททมีคีวามทรงจําเกยีวกบัยุครุ่งเรอืง โดยเฉพาะอย่างยงิ

ปราสาทมตัสโึมโตะทไีดร้บัเลอืกใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิเมอืงมตัสโึมโตะเป็นเมอืงทมีอีาคารประวตัศิาสตรเ์หลอือยู่

มากมาย เช่น โรงเรียนไคจิทเีป็นสมบัติทางวัฒนธรรมทยีงัหลงเหลืออยู่ นอกจากนี ยงัเป็นสถานททีสีามารถ

เดนิทางไปยงัสถานทที่องเทยีวชอืดงัในภมูภิาคชบุูไดง้า่ยๆ 

นําท่านชอ้ปปิง ณ ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ ห้างอิออน จสัโก้ มตัซึโมโต้ ใหท้่านได้เลือกทาน หรอืเลือกซือ

สนิคา้ทเีป็นแบรนด์ญปีุ่ น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้ร้าน 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาตขิองคิ

ทแคทชาเขยีวสามารถหาซอืไดท้นีไีดเ้ลย 

คาํ เพือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัที SMILE HOTEL , MATSUMOTO หรือเทียบเท่า  

 

วนัที 3 สายอลัไพน์ทาเทยามา่ – เขาทาเทยาม่า – กาํแพงหิมะ – เขอืนคโุรเบะ – กิฟ ุ                                  (B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสมัผสัใกล้ชดิกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิในเสน้ทาง สายอลัไพน์ทาเทยาม่า-คโุรเบะ ซงึเป็นส่วน

หนึงของ เจแปนแอลป์ (Alpen Route) โดยการนําท่านเดนิทางสู ่สถานีทาเทยามา่ จากนันนําทา่นโดยสารเคเบลิ

คาร ์ลอดภเูขาสู ่สถานีบโีจดยัระ ระยะทางประมาณ .  ก.ม. นําท่านเดนิทางสู่ สถานีมโูรโดะ โดยรถปรบัอากาศ 

ระหว่างทางให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทวิทศัน์ของเทอืกเขาแอลป์ญปีุ่ น ให้ท่านได้เกบ็เกยีวความประทบัใจตาม

อธัยาศยั  



 จากนนันําทา่นชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู ,  เมตร ซงึสงูเป็นอนัดบัสองรองจากภเูขาไฟฟูจ ิและยงัเป็น

หนึงในสามภูเขาศกัดสิทิธติามความเชอืคนญปีุ่ นตงัแต่สมยัโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทศัน์อนัสวยงามน่า

ประทบัใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซงึในวนัททีอ้งฟ้าโปร่ง สามารถมอง เหน็ไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟูจ ิและใหทุ้กท่านได้

เดนิบนเสน้ทางทสีองขา้งทางเป็น กาํแพงหิมะสูงชนั (SNOW WALL) สงูกว่าสบิเมตร (ขนึอยู่กบัสมัผสักบัความ

ขาวของหมิะทสีวยงามและอากาศอนัหนาวเยน็ นบัเป็นอกีทศันียภาพทตีนืตาตนืใจ เพลดิเพลนิกบัการบนัทกึภาพ

ทปีระทบัใจ 

 
เทยีง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเดนิทาง ผ่านอโุมงค ์ทลีอดใตภู้เขาทาเทยาม่า ทมีคีวาม ยาว .  กโิลเมตร นับเป็นอุโมงคท์อียู่สงูทสีุดใน

ญปีุ่ น จากนันนําทา่น โดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ทไีมม่เีสากลางตลอดชว่ง ,  เมตร สู ่สถานีคุโรเบไดระ จากนันนํา

ท่านนังเคเบลิคาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคโุรเบะไดระไปยงัสถานีคโุรเบะโกะ ระยะทางประมาณ  เมตร ซงึเป็น

เคเบลิคาร์แห่งเดยีวในญปีุ่ นทลีอดภูเขาตงัแต่ต้นจนสดุเสน้ทาง ทงันีเพอืหลกีเลยีงหมิะทตีกรุนแรงมากในฤดูหนาว 

จากนนัชม เขือนคโุรเบะ (Kurobe Dam) ซงึเป็นเขอืนยกัษ์กนันําทใีหญ่มหมึาทสีดุของประเทศญปีุ่ น จะมสีายรุง้

พาดผ่านตลอดปี ทโีอบล้อมดว้ยภูเขานับร้อยลูกและชมทศันียภาพของวงล้อมเขาหมิะ มคีวามสูงถึง  เมตร 

และมคีวามกวา้งถงึ  เมตร ซงึใชเ้วลาตงัแต่เรมิบุกเบกิจนเสรจ็สนิประมาณ  ปี เฉพาะตวัเขอืนใชเ้วลาในการ

สรา้ง  ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพอืขา้มเขอืน  เมตร   

 



  จากนนันําท่านเดนิทางสู ่เมอืงกิฟุ 

คาํ เพือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัที TOYOKO INN HOTEL , GIFU หรือเทียบเท่า  

 

วนัที 4 กิฟ ุ– นาโกย่า – ปราสาทอินุยามะ - วดัโอสึคนันง – Dream Jazz Outlet                                       (B/-/-) 

 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

               เดนิทางสูเ่มอืงนาโกย่า 

   เดินทางสู่ ปราสาทอินุยามะ(Inuyama Castle) ตงัอยู่ดา้นบนของเนินเขาเลก็ๆทตีดิแม่นําคโิซ(Kiso River) 

ภายในเมอืงอนุิยามะ(Inuyama) จงัหวดัไอจ(ิAichi) ปราสาทแห่งนีนับไดว่้าเป็นอกีหนึงแห่งเมอืมาเยอืนเมอืงอนุิยา

มะแลว้ไมม่าไม่ไดเ้ลยนะคะ เพราะนับเป็น  ใน  อนัดบัของปราสาทดงัเดมิในญปีุ่ น ต่างจากทอีนืๆทกีลายเป็น

ซากปรกัหกัพงัเนืองจากภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละสงครามในปลายยุคศกัดนิาปี ค.ศ.  ยงัไม่หมดแค่นันค่ะ 

เนืองจากนทีนีนัยงัตดิอนัดบั  ใน  ปราสาททกีําหนดใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิร่วมกบัอกี  แห่งคอื Himeji Castle, 

Matsumoto Castle และ Hikone Castle อกีดว้ย เรยีกไดว้่าเป็นปราสาทอนัทรงคณุค่าเหนือกาลเวลาจรงิๆ 

ตวัปราสาทเองกม็คีวามเกา่แก่หลายรอ้ยปี โดยถูกสรา้งขนึตงัแต่ปี ค.ศ.   ความทไีม่ไดถู้กทําลายและยงัคงมี

การอนุรกัษ์ดูแลอย่างดีทําให้เราจะสามารถเห็นได้ถึงสถาปัตยกรรมโบราณแท้ๆทีหาดูได้ยากมากๆในญีปุ่ น 

โครงสรา้งหลกัทงัหมดสรา้งขนึดว้ยไมแ้ละกอ้นหนิ และตกแต่งภายในไวอ้ยา่งสวยงาม แต่ปัจจุบนัไดส้รา้งลฟิต์และ

สงิอํานวยความสะดวกอนืๆเพมิเติม หากก็ไม่ไดล้ดคุณค่าของความโบราณทแีท้จรงิลงแมแ้ต่น้อย สงิทถีือเป็น

ไฮไลท์สําคญัของทตี้องยกให้ส่วนหอคอยเลยค่ะ เพราะหอคอยของปราสาทแห่งนีนันถอืว่าเป็นหนึงในหอคอย

เกา่แกท่สีดุของประเทศญปีุ่ นยงัคงสภาพอยู่จนถงึปัจจุบนัเชยีวนะคะ  แน่นอนว่าทําเลดบีนเนินเขาขนาดนีววิต้อง

ไมเ่บาซงึกจ็รงิค่ะ โดยเราสามารถขนึบนัไดสงู  ชนั ทนํีานกัท่องเทยีวไปสูช่นับนสดุเพอืชมทวิทศัน์ทงีดงามรอบๆ

ปราสาทและแมนํ่าคโิซ และหอ้งตา่งๆในแต่ละชนั รวมถงึหอ้งทใีชส้อดส่องศตัรูทเีขา้ใกลป้ราสาท และหอ้งพกัทมีรีู

สาํหรบัโยนหนิเตอืนภยัเมอืขา้ศกึเขา้มารุกราน เชอืว่าถา้คุณเป็นคนทอียากสมัผสัความคลาสสกิโบราณแบบแท้ๆ  

พรอ้มววิธรรมชาตงิามๆ ปราสาทอนุิยามะ (ไม่รวมคา่เขา้ปราสาท) 



 
นําทา่นเดนิทาง วดัโอสุคนันอน(Osu Kannon Temple) ตงัอยูภ่ายในเมอืงนาโกย่า(Nagoya) จงัหวดัไอจ(ิAichi) 

นบัว่าเป็นวดัในพระพุทธศาสนาทมีชีอืเสยีงมากๆในแถบตอนกลางของนาโงยา(Nagoya)เลยนะคะ สงิททีําใหว้ดันี

มชีอืเสยีงโด่งดงัมากๆกค็งเพราะวดัแหง่นีนนัเป็นทปีระดษิฐานของเทพคนันอน ซงึเชอืกนัว่าเป็นเทพเจา้ทขีนึชอื

เรอืงความเมตตา ใกล้ๆ กนัยงัจะมแีหล่งชอ็ปปิงสดุปังใหข้าชอ็ปไดก้ระชุ่มกระชวยกนั สามารถเดนิเทา้ไปไดส้าย

เลยนะคะเพราะถนนทางเดนิทอียูเ่ยอืงกบับรเิวณวดักเ็ป็น ยา่นช้อปปิงโอสุ(Osu Shopping Arcade) ทมีรีา้นคา้

และรา้นอาหารกว่า  รา้นเรยีงรายอยูส่องขา้งทาง แตจ่ะเน้นจําหน่ายสนิคา้ทนัสมยั เช่น อุปกรณ์อเิลกทรอนิกส ์

ชดุคอสเพลย ์และการต์นูอะนิเมะ เป็นตน้ 

 
จากนนันําท่านชอ็ปปิงกอ่นกลบัท ีDREAM JAZZ เอาท์เลท็ปารค์ เป็นแหล่งชอ็ปปิงในรม่ยอดนิยม สถานที

กวา้งขวางโออ่าเดนิสบายๆ มรีา้นคา้แบรนดด์งักว่า 56 รา้น ทนีอกจากแบรนดท์ไีดร้บัความนิยมทวัไปแลว้นนัยงัมี

รา้นทมีคีวามพเิศษทมีเีฉพาะทนีีเทา่นัน “อาท ิSEIKO, Polo Ralph Lauren, Coach, Timberland, NIKE, Adidas 



และ FILA” ชนั3F ถงึ 5F เป็นทเีตม็ไปดว้ยสนิคา้แนวเเฟชนัและศนูยอ์าหาร คนทมีาเป็นครอบครวัมลีูกเลก็ๆกไ็ม่

ตอ้งหว่งเพราะมหีอ้งนําสาํหรบัเดก็ไวค้อยบรกิาร รวมทงัยงัมหีอ้งใหน้มสาํหรบัคุณแมล่กูอ่อนอกีดว้ย 

คาํ อิสระอาหารคาํ ตามอธัยาศยั 

พกัที          ROUTE INN HANDA HOTEL , NAGOYA หรือเทียบเท่า   

 

วนัที 5 สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง                                                                                              (B/-/-) 

 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BOX   

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู ่สนามบินนาโกย่า   ประเทศญีปุ่ น 

09.00  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X 

เทยีวบนิท ีXJ 639  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ  ชวัโมง ** 

13.00  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

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

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 

-  ท่าน  

อตัราท่านละ 

 เดก็  ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน  ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน  ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดียว 

เพิม 

อตัรา ห้องละ

ไมใ่ช้ตวั

เครืองบิน

อตัรา  

ท่านละ 

 –  พฤษภาคม 6  8,  8,  8,  ,  ,  

 –  พฤษภาคม 6  8,  8,  8,  ,  ,  

 –  พฤษภาคม 6  ,  ,  ,  ,  ,  

 –  พฤษภาคม 6  8,  8,  8,  ,  ,  

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 6  8,  8,  8,  ,  ,  

09 – 13 มิถนุายน 62 7,  7,  7,  ,  ,  

16 – 20 มิถนุายน 62 7,  7,  7,  ,  ,  

23 – 27 มิถนุายน 62 ,  ,  ,  ,  ,  

26 – 30 มิถนุายน 6  7,  7,  7,  ,  ,  

 

 



 ** อตัรานียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิน ตามธรรมเนียม 1, 00 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง  ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีทีนังบนเครอืงบิน)  
 

** ท่านทีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพือการท่องเทียว ประเทศญีปุ่ น ไม่

จาํเป็นต้องยืนขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน  วนั ต่อครงั **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ อตัรานีเฉพาะนักท่องเทียว ทีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการนี รวม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตวั) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชนัประหยดั (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษ ี

     สนามบนิและค่าภาษนํีามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลยีนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทยีว  

     ใด เทยีวหนึงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทเีป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ่้ายการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตวัเครอืงบนิ   

     ตามทตีามทตีารางอตัราคา่บรกิารระบ ุ

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า 

สมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยมีนําหนักไม่เกิน  ก.ก. (  ชิน) และ ถือขนึเครืองบินได้นําหนักไม่เกิน  ก.ก. (ไม่

จํากดัจํานวนชนิ แต่ทงันีเจา้หน้าทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงอืนไขของสายการบิน) ** 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐานตามรายการทรีะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา

หรอื กจิกรรมอนืๆ ททีาํใหโ้รงแรมตามรายการทรีะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบุ กรณีไมร่วมจะชแีจงแต่ละสถานทใีนโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทยีวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตาม

กรมธรรม)์  

 



อตัราค่าบริการนี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถนิ ตามธรรมเนียม 1, 00 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง  

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุม่ถงึ  ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบินนันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทนีังบนเครอืงบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทงันีขนึอยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครอืงบนิแต่ละไฟล์ททใีชบ้นิ ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยูท่สีายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษนํีามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจี่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เงอืนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

 กรุณาทาํการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย  วนั กอ่นออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ 17,  บาท และตดัทนีงัการจองภายใน 

 วนั ตวัอยา่งเช่น ทา่นจองวนันี กรุณาชาํระเงนิใน วนัถดัไป กอ่นเวลา .  น. เทา่นัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิ

ทนัท ีหากยงัไม่ได้รับยอดเงนิตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดินทางในพเีรียดเดิม ท่าน

จําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นันหมายถึงว่า กรณีทมีคีวิรอ (Waiting List) ก็จะให้สทิธิไปตามระบบ ตามลําดับ 

เนืองจากทกุพเีรยีด เรามทีนีงัราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณลีูกคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลยีนชอืคนเดนิทางได ้กอ่นเดนิทาง  วนั ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆในกรณี

ทไีมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงอืนไขการยกเลิก และ เปลียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดทีมีวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า  วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทชีําระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระมาแลว้ทงัหมดทงันี ทาง

บรษิทัจะหกัคา่ใชจ่้ายทไีด้จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีาํระแล้วเนืองในการเตรยีมการจดัการนําเทยีวใหแ้ก่นักท่องเทยีว 

เชน่ การสาํรองทนีงัตวัเครอืงบนิ การจองทพีกั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 



 กรณีตอ้งการเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลยีนชอื) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย  วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทอีอกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ทงันีขนึอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทเีดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทเีป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีต้องการเปลียนแปลงพเีรียดวันเดินทาง (เลือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธใินการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ทเีกดิขนึจรงิสาํหรบัการดาํเนินการจองครงัแรก ตามจาํนวนครงัทเีปลยีนแปลง ไมว่่ากรณีใดๆทงัสนิ 

 

เงอืนไขสาํคญัอืนๆทีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมีขนึตํา อย่างน้อย  ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยนิดทีจีะชาํระค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีจีะประสานงาน 

เพอืใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอนืต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพอืวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครงั ทงันี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทเีป็นกรณี

พเิศษทกุครงัหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลยีนแปลงได ้

 กรณีทที่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครอืงบนิ , ตวัรถทวัร์ , ตวัรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพอืยนืยนักบัเจ้าหน้าทกี่อนทุกครงั และควรจองบตัรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ทงันีขนึอยูก่บั

ฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน สงิสาํคญั ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิ

เพอืเชค็อนิก่อนเครอืงบนิ อย่างน้อย  ชวัโมง โดยในส่วนนีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธใินการไม่

รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึใดๆทงัสนิ   

 กรณทีที่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนือสตัว์ หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทเีป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย  

วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตงัแต่ทที่านเรมิจองทวัร์ เพอืให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพอืจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ่้ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชอืผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าทหีลงัจากชําระเงนิกรณีที

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทใีหท้ราบ 

 กรณีทอีอกบตัรโดยสาร (ตวั) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผิด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพอืใชใ้นการออกบัตร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรียบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย  หรอื  วนั กอ่นออกเดนิทาง 



 อตัราทวัรน์ี เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครอืงบนิแบบหมู่คณะ (ตวักรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลอืนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัสว่นใดได้ จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเทา่นัน หากตอ้งการเปลยีนแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทเีป็น

กรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลกูคา้ทไีม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระค่า

หอ้งพกัเดยีวตามทรีะบ ุ

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่้อยกว่า  เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสโีมงเยน็กจ็ะเรมิมดืแล้ว สถานทที่องเทยีว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ -  ช.ม. การเดินทางควรเผอืเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานทที่องเทยีว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทสีามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบิน เงอืนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนีทางบรษิัทจะ

คาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณีทจีําเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนืองจากการเดนิทางทอ่งเทยีวในครงันี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธ ิไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึงทที่านไม่ตอ้งการได้รบับรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธใินการ

ไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไมว่่าสว่นใดสว่นหนึงใหท้า่น เนืองจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบเหมา

จ่ายไปล่วงหน้าทงัหมดแลว้ 

- กรณทีที่านถกูปฎิเสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ที่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทสีายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มหีน้าใดหน้าหนึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึงหลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ ทาง

สายการบิน หรอื เจ้าหน้าทดี่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตใหท้่านเดินทางต่อไปได้ ดงันันกรุณา

ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพอืทําหนังสอืเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย 

พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษิทัเรว็ทสีดุ เพอืยนืยนัการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทบีรษิัท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทยีงัไม่แ (ตวัเครอืงบนิ) ท่านสามารถเปลยีนแปลงได้ไม่มคีา่ใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตวั

เครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิัทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ซงึโดยส่วนใหญ่ตวั

เครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทงันีขนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแต่ละคณะ 



- เกยีวกบัทนีงับนเครอืงบนิ เนืองจากบตัรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธใินการเลอืกทนีงับนเครอืงบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทสีุด

ใหท้่านไดน้งัดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุ  

- ขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทพีกั เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดยีว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ  ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชนักนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- กรณีทที่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่ห้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธใินการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงทงัสนิ 

- ขอสงวนสทิธกิารเกบ็ค่านํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวนัเดนิทาง  

- บรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสงิของไวท้โีรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทที่านตอ้งการ  

- รายการนีเป็นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครงัหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม 

 

**เมอืท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


