
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGOYA KYOTO FREEDAY (4D3N) 
“NGO09 NAGOYA เฟี� ยวฟ้าว มะพรา้วหอม” 

สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ ไทยไลออน แอร์ (SL) : ขึ�นเครื�องที�สนามบนิดอนเมอืง (DMK) 

SL310 DMK(กรงุเทพ) – NGO(นาโกยา่) 07.45 – 15.45  

SL311 NGO(นาโกย่า) – DMK(กรงุเทพ) 17.15 – 21.50 

** โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. และ ถอืขึ�นเครื�องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัที. 1 กรงุเทพฯ(ดอนเมือง) – สนามบินนาโกย่า – ช้องปิ� ง ซากาเอะ                                           (-/-/-) 
04.30 คณะพรอ้มกนัที� สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น > ประตูทางเขา้ที� 4 สายการบนิไทยไลออน 

แอร ์เคาน์เตอร ์8 เจา้หน้าที�บรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้า

ทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

** ประเทศญี�ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว์ พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ปรบัและจบั ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าที�ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

07.45  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรรป์ระเทศญี.ปุ่ น โดยสายการบนิ THAI LION AIR 

เที�ยวบนิที� SL 310 **ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 5 ชั �วโมง ** 

15.45  เดนิทางถงึ สนามบินนาโกย่า  (เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าไทย 9 ช.ม.) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

นําท่าน ช้อปปิ� งย่านดงันาโกย่า ซากาเอะ (Nagoya Sakae) ย่านช้อปปิ�งชนาดใหญ่ ที�เพรยีบพรอ้มไปด้วย
รา้นรวงมากมาย อาทเิช่น เครื�องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน อุปกรณ์เครื�องครวั เสื�อผ้า เครื�องสําอาง หรอื
เลอืกลิ�มลองอาหาร และขนมสไตลญ์ี�ปุน่ มใีหเ้ลอืกมากมาย เป็นตน้ 

คํ.า เพื.อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัที.          TOYOKO INN HIKONE HOTEL , SHIGA หรือเทียบเท่า 

วนัที. 2 เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ปราสาททอง - ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ – อิออน มอลล ์                (B/L/-) 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เมอืงหลวงเก่าของญี�ปุ่นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามให้ว่าเป็น “เมอืง

มรดกโลกสุดยิ�งใหญ่” จากการที�ภายในเมอืงมสีิ�งปลูกสร้างตามวฒันธรรมที�เก่าแก่แสนลํ�าค่าจนได้รบัการขึ�น

ทะเบยีนเป็นมรดกของยเูนสโก้มากที�สุดแห่งหนึ�งในโลก  ที�สําคญัเมอืงนี�ในอดตียงัเคยเป็นเมอืงหลวงของญี�ปุ่น

ก่อนจะถูกยา้ยไปยงัเมอืงโตเกยีว สิ�งเหล่านี�นี�เองเลยทําให้มแีหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมมากมาย รวมถงึจุด

ชมซากุระที�สวยงามมากดว้ยเช่นกนั 

นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเกียวโต นําชมวดัคิโยมิสึ หรอืวดันํ�าใส ที�ตดิรอบสุดท้ายของการประกวด E ใน F สิ�ง

มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัที�ใหญ่และเก่าแก่ตั �งอยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมท่ีอนซุงวางเรยีงซ้อน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนัตามแนวนอนตั �งจากพื�นดนิขึ�นมารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึ�งไมใ่ชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิ�ม เหมอืน

เรอืนไทย วดันี�มอีายุเก่าแก่ยิ�งกว่ากรุงเกยีวโต กว่า E,9HH ปี มาแลว้ เป็นที�ประดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้

แห่งความรํ�ารวย มั �งคั �ง , นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งนี�สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที�สวย

ที�สุดในกรุงเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื�ม

นํ�าศกัดิ Jสทิธิ Jสามสายอนัเกดิขึ�นจากธรรมชาตทิี�ไหลมาจากเทอืกเขา โดยเชื�อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-

หล่อ สายสาม แขง็แรง   

 
กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูนาเบะ บฟุเฟ่ต ์

เดนิทางสู่ วดัคินคะคจิุ  เดมิสรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นบา้นพกัของท่านโชกุนอาชกิาก้า โยชมิสิุและท่านมคีวามตั �งใจ
ยกบา้นพกัแห่งนี�ใหเ้ป็นวดันิกายเซนภายหลงัจากที�ท่านเสยีชวีติ คนไทยนิยมเรยีกกนัว่า ปราสาททอง เนื�องจาก
ที�วดันี�จะมอีาคารหลกัเป็นสทีองเกอืบทั �งหลงัตั �งโดดเด่นอยูก่ลางนํ�า ทาํใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพื�นนํ�าเบื�องหน้า 
จนเกดิเป็นภาพที�สวยงามเป็นอกีสญัลกัษณ์หนึ�งของเมอืงเกยีวโต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ตั �งอยู่ทางตอนใต้ของเกยีวโต ศาลเจา้

แห่งนี�มชีื�อเสยีงจากเสาโทรอิิ (Torii gate) สแีดงจํานวนนับพนั ซึ�งตั �งเรยีงกนัเป็นอุโมงค์เส้นทางเดินอยู่

บรเิวณหลงัอาคารหลกั เส้นทางนี�จะตรงไปยงัป่าในหุบเขาอินาร ิ(Mount Inari) อนัศกัดิ Jสทิธิ Jซึ�งมคีวามสูง 

9XX เมตร และเป็นอาณาบรเิวณส่วนหนึ�งของศาลเจา้ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิารเิป็นศาลเจา้ที�สําคญัที�สุดในหมู่ศาล

เจา้จาํนวนนบัพนัที�สกัการะเทพอนิาร ิ(Inari) ซึ�งเป็นเทพผูร้กัษาขา้ว ตามความเชื�อของศาสนาชนิโต เชื�อกนั

ว่าสุนัขจิ�งจอกนั �นเป็นผูนํ้าสารของอนิาร ิ ดงันั �นคุณจะสามารถพบเหน็รูปป ั �นสุนัขจิ�งจอกไดท้ั �วไปในอาณา

บรเิวณศาสนสถานแห่งนี� ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิาร ิมมีาตั �งแต่สมยัโบราณ ก่อนการก่อตั �งเกยีวโตเป็นเมอืงหลวง

ในปี 794 

 
นําท่านเดนิทางเขา้สู่ อิออน มอลล ์เพื�อใหท่้านไดจ้บัจ่ายใชส้่อย ซื�อของใชแ้ละอาหารก่อนเขา้ที�พกั โดยภายใน

เป็นห้างสรรพสนิค้าที�นิยมในหมู่นักท่องเที�ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที�ทนัสมยัสไตล์ญี�ปุ่น มี

รา้นคา้ที�หลากหลายมากกว่า E\H รา้นจาํหน่ายสนิคา้แฟชั �น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี�

ย ังมีร้านเสื�อผ้าแฟชั �นมากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และ

ซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

คํ.า อิสระอาหารคํ.า เพื.อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที.ยว  
                   เดนิทางกลบัสู่เมอืงนาโกยา่ 
พกัที.         TOYOKO INN MEIEKI HOTEL , NAGOYA หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที. 3 อิสระเตม็วนั ในเมืองนาโกย่า ตามอธัยาศยั                                                                    (B/-/-)  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร อสิระตามอธัยาศยัให้ท่านเลอืกช้อปปิ�งตามย่านดงัของเมอืงโอซาก้า โดยการนั �งรถไฟ (ไม่รวมค่า

รถไฟ) ท่านสามารถนั �งรถไฟ JR เพื�อเดนิทางเที�ยวในแหล่งท่องเที�ยวชื�อดงั อาท ิ

- ย่านซากาเอะ ย่านช้อปปิ�งชนาดใหญ่ ที�เพรยีบพรอ้มไปด้วยร้านรวงมากมาย อาทเิช่น เครื�องใช้ไฟฟ้า, 
อุปกรณ์ตกแต่งบา้น อุปกรณ์เครื�องครวั เสื�อผา้ เครื�องสาํอาง หรอืเลอืกลิ�มลองอาหาร และขนมสไตลญ์ี�ปุน่ มี
ใหเ้ลอืกมากมาย เป็นตน้ 

- วดัโอสุคนันอน ตั �งอยู่ภายในเมอืงนาโกย่า(Nagoya) จงัหวดัไอจ(ิAichi) นับว่าเป็นวดัในพระพุทธศาสนาที�

มชีื�อเสยีงมากๆในแถบตอนกลางของนาโงยา(Nagoya)เลยนะคะ สิ�งที�ทําใหว้ดันี�มชีื�อเสยีงโด่งดงัมากๆกค็ง

เพราะวดัแห่งนี�นั �นเป็นที�ประดษิฐานของเทพคนันอน ซึ�งเชื�อกนัว่าเป็นเทพเจ้าที�ขึ�นชื�อเรื�องความเมตตา 

ใกล้ๆกนัยงัจะมแีหล่งช็อปปิ�งสุดปงัให้ขาช็อปได้กระชุ่มกระชวยกนั สามารถเดนิเท้าไปได้สายเลยนะคะ

เพราะถนนทางเดนิที�อยู่เยื�องกบับรเิวณวดัก็เป็น ย่านช้อปปิ�งโอสุ(Osu Shopping Arcade) ที�มรีา้นค้าและ

รา้นอาหารกว่า mHH รา้นเรยีงรายอยู่สองขา้งทาง แต่จะเน้นจาํหน่ายสนิค้าทนัสมยั เช่น อุปกรณ์อเิลกทรอ

นิกส ์ชุดคอสเพลย ์และการต์ูนอะนิเมะ เป็นตน้ 

- ปราสาทอินุยามะ(Inuyama Castle) ตั �งอยู่ด้านบนของเนินเขาเลก็ๆที�ตดิแม่นํ�าคโิซ(Kiso River) ภายใน

เมอืงอนุิยามะ(Inuyama) จงัหวดัไอจ(ิAichi) ปราสาทแห่งนี�นับไดว้่าเป็นอกีหนึ�งแห่งเมื�อมาเยอืนเมอืงอนุิยา

มะแล้วไม่มาไม่ได้เลยนะคะ เพราะนับเป็น E ใน E9 อนัดบัของปราสาทดั �งเดมิในญี�ปุ่น ต่างจากที�อื�นๆที�

กลายเป็นซากปรกัหกัพงัเนื�องจากภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละสงครามในปลายยุคศกัดนิาปี ค.ศ.EpqF ยงัไม่

หมดแค่นั �นค่ะ เนื�องจากนี�ที�นั �นยงัตดิอนัดบั E ใน m ปราสาทที�กําหนดให้เป็นสมบตัขิองชาต ิร่วมกบัอกี X 

แห่งคอื Himeji Castle, Matsumoto Castle และ Hikone Castle อกีดว้ย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หมู่บ้านNabana no Sato Illumination เทศกาลประดบัไฟช่วงหน้าหนาวที�เคยไดจ้ดัอนัดบัว่าใหญ่ที�สุดใน

ญี�ปุ่น ตั �งอยู่ที�จงัหวดั มเิอะ ใกล้ๆกบัเมอืงนาโกย่าไฮไลท์ของที�นี� ที�ทุกคนต่างอยากมาถ่ายรูปด้วยก็คือ 

อุโมงไฟยาวสุดลกูหลูกูตา และ การแสดงไฟไฮไลทข์องที�นี� ที�จะเปลี�ยนธมีไปทุกๆปี 

 
เพื.อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเที.ยง และอาหารคํ.าตามอธัยาศยั 

พกัที.         TOYOKO INN MEIEKI HOTEL , NAGOYA หรือเทียบเท่า 

วนัที. 4 ปราสาทนาโกย่า – DREAM JAZZ เอ้าทเ์ลท็ – สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง   (B/-

/-) 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 เดนิทางสู่ ปราสาทนาโกย่า สรา้งขึ�นในยคุเริ�มตน้สมยัเอโดะ ภายในมพีพิธิภณัฑท์ี� จดัแสดงนิทรรศการเกี�ยวกบั
ประวตัศิาสตรข์องปราสาท สวนหยอ่มรอบปราสาทแบ่งเป็น 9 ชั �น คอืคเูมอืง และกําแพงป้อมปราการ ซึ�งเป็นจุด
ชมดอกซากุระบานในช่วงปลายเดอืนมนีาคม-ตน้เดอืนเมษายน (ไมร่วมค่าเขา้ปราสาท) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที.ยง เพื.อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

 จากนั �นนําท่านชอ็ปปิ�งก่อนกลบัที� DREAM JAZZ เอาทเ์ลท็ปารค์ เป็นแหล่งชอ็ปปิ�งในร่มยอดนิยม สถานที�
กวา้งขวางโออ่าเดนิสบายๆ มรีา้นคา้แบรนดด์งักว่า 56 รา้น ที�นอกจากแบรนดท์ี�ไดร้บัความนิยมทั �วไปแลว้นั �น
ยงัมรีา้นที�มคีวามพเิศษที�มเีฉพาะที�นี�เท่านั �น “อาท ิSEIKO, Polo Ralph Lauren, Coach, Timberland, NIKE, 
Adidas และ FILA” ชั �น3F ถงึ 5F เป็นที�เตม็ไปดว้ยสนิคา้แนวเเฟชั �นและศูนยอ์าหาร คนที�มาเป็นครอบครวัมลีกู
เลก็ๆกไ็มต่อ้งห่วงเพราะมหีอ้งนํ�าสาํหรบัเดก็ไวค้อยบรกิาร รวมทั �งยงัมหีอ้งใหน้มสาํหรบัคุณแมล่กูอ่อนอกีดว้ย
ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ สนามบินนาโกย่า   ประเทศญี.ปุ่ น 

17.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI LION 

AIR เที�ยวบนิที� SL311 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบรกิารบนเครื�อง ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 5 ชั �วโมง ** 

21.50 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

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

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้องละ 

j-> ท่าน  

อตัราท่านละ 

k เดก็ j ผูใ้หญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน kj ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน kj ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดี.ยว 

เพิ.ม 

อตัรา ห้องละ

ไม่ใช้ตั lว

เครื.องบิน

อตัรา  

ท่านละ 

19 – 22 เมษายน 2562 19,999 19,999 19,999 5,000 11,900 

21 – 24 เมษายน 2562 19,999 19,999 19,999 5,000 11,900 

** อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ.น ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง k ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง j ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี� 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิr ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ที.สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง j ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  
(ไม่มีที.นั .งบนเครื.องบิน)  

** ท่านที.ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพื.อการท่องเที.ยว ประเทศญี.ปุ่ น ไม่
จาํเป็นต้องยื.นขอวีซ่า โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกิน ks วนั ต่อครั �ง **  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิr  อตัรานี�เฉพาะนักท่องเที.ยว ที.ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั�น กรณีถือหนังสือ
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิr  เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ.มจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
อตัราค่าบริการนี� รวม 

� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั �ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษ ี

     สนามบนิและค่าภาษนํี�ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเที�ยว  

     ใด เที�ยวหนึ�งกรณุาตดิต่อเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตั �วเครื�องบนิ   

     ตามที�ตามที�ตารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ สายการบนิ THAI LION AIR อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า 

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ โดยมีนํ�าหนักไม่เกิน jv ก.ก. (k ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื.องบินได้นํ�าหนักไม่เกิน w ก.ก. 

(ไมจ่าํกดัจาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื�อนไขของสายการบนิ) ** 

� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

� ค่าโรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา

หรอื กจิกรรมอื�นๆ ที�ทําใหโ้รงแรมตามรายการที�ระยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Jในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที�ในโปรแกรม 

� ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Jในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที�ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไข

ตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที�ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิ�น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ 

ผูเ้ดนิทาง E ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไมถ่งึ 9 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถให้

มากกว่านี�ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Jในการเรยีก

เกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที�สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบั

สายการบนิ และ รุน่ของเครื�องบนิแต่ละไฟลท์ที�ใชบ้นิ ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงไดอ้ยูท่ี�สายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั �วเครื�องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เงื.อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย XH วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจาํท่านละ ks,vvv บาท และตดัที�นั �งการจอง

ภายใน 9 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิใน9วนัถดัไป ก่อนเวลา Eq.HH น. เท่านั �น โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นั �นหมายถงึว่า กรณีที�มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ Jไปตามระบบ 

ตามลาํดบั เนื�องจากทุกพเีรยีด เรามทีี�นั �งราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี�ยนชื�อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง F วนั ขอสงวนสทิธิ Jไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีี�ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

เงื.อนไขการยกเลิก และ เปลี.ยนแปลงการเดินทาง 
• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที�ชาํระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดที.มีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า ys วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารที�ชาํระแลว้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Jไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระมาแลว้ทั �งหมดทั �งนี� 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที�ชําระแล้วเนื�องในการเตรียมการจดัการนําเที�ยวให้แก่
นกัท่องเที�ยว เช่น การสาํรองที�นั �งตั �วเครื�องบนิ การจองที�พกั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Jไม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ�งใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณตีอ้งการเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย F วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที�ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Jใน

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที�เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื�อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Jในการหกัค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินการต่างๆ ที�เกดิขึ�นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที�เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั �งสิ�น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื.อนไขสาํคญัอื.นๆที.ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึ�นตํ�า อย่างน้อย XH ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มเพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะ

ประสานงาน เพื�อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Jในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื�นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษทุกครั �งหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได ้

• กรณีที�ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั �วภายในประเทศ เช่น ตั �วเครื�องบนิ , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื�อยนืยนักบัเจา้หน้าที�ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ�งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื�อเชค็อนิก่อนเครื�องบนิ อย่างน้อย X ชั �วโมง โดยในส่วนนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ J

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

• กรณทีี�ท่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย F วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที�ท่านเริ�มจองทวัร์ เพื�อให้ทางบรษิัทประสานงานกบัสายการบนิเพื�อ

จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิ�มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ Jในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิที�เกิด

ขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาส่งรายชื�อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที�หลงัจากชําระเงนิกรณทีี�

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าที�ใหท้ราบ 

• กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Jในการรบัผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื�อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย \ หรอื F วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื�องบนิแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ที�ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า q เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขี้อควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ สี�โมงเย็นก็จะเริ�มมดืแล้ว สถานที�

ท่องเที�ยวต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ E-9 ช.ม. การเดนิทางควรเผื�อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที�

ท่องเที�ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื�นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที�

สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตา

ได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Jเปลี�ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื�อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี�ทาง

บรษิทัจะคํานึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบรษิทัจะแจง้ให้

ทราบล่วงหน้า 

- เนื�องจากการเดนิทางท่องเที�ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิัทจงึขอสงวนสทิธิ J ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการ

ได้รบับรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิ Jในการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งใหท่้าน เนื�องจากทางบรษิทัไดท้ําการ

จองและถูกเกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

- กรณีที�ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเข้าเมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Jไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�จะเกดิขึ�นตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ี�ท่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที�สายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง มหีน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ Jไม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันั �น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที�บรษิทัเรว็ที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที�

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที�ยงัไม่แ (ตั �วเครื�องบนิ) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตั �วเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Jในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ�งโดย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนใหญ่ตั �วเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี�ยวกบัที�นั �งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบตัรโดยสาร (ตั �ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิ Jในการเลอืกที�นั �งบนเครื�องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามที�สุดใหท่้านไดน้ั �งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที�สุด  

- ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที�พกั เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี�ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ X ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั �นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีที�ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิ Jในการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหนึ�งทั �งสิ�น 

- ขอสงวนสทิธิ Jการเกบ็ค่านํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ J ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ J ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณใีดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิ Jในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิ�งของไวท้ี�โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงั

จดุหมายปลายทางตามที�ท่านตอ้งการ  

- รายการนี�เป็นเพยีงข้อเสนอที�ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั �งหนึ�ง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที�พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

**เมื.อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื.อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที.มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 


