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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู 
21.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร 
และสมัภาระในการเดนิทาง 

 

วนัท่ีสอง สนามบินชูบุ เซน็แทร ์(นาโกย่า) – โอคาซากิ – โรงงานฮทัโจ มิโสะ –  
  ชมซากรุะสวนโอคาซากิ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) – เมืองเอนะ –  
  ออนเซน็ 
00.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 
08:00 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุ เซ็นแทร ์เมืองนาโกย่า หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้า

เมอืงและศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว จากนัน้เดินทางสู่ เมืองโอคาซากิ เข้าชมโรงงานท า 
มโิซะที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ นที่ชื่อว่า “โรงงานฮทัโจ มิโสะ” ฮทัโจมโิสะนัน้ก็คอื มโิสะ
สูตรเก่าแก่ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในจงัหวดัไอจ ิมปีระวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนานกว่า 370 ปี 
รสชาตมิโิสะมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัและเขม้ขน้ มโิสะ หรอืเต้าเจี้ยวจะไม่เหลวๆ เหมอืน
เต้าเจี้ยวทัว่ไป จุดเด่นอกีอย่างของฮทัโจ มโิสะ คอืมคีุณค่าทางอาหารสูงมากกว่ามโิสะ
อื่นๆ เนื่องจากวตัถุดบิและส่วนประกอบที่ดีถูกคดัสรรมาอย่างดีเยี่ยม เพื่อคุณค่าทาง
โภชนาการ 

 
 
 
 
 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น )  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ สวนโอคาซากิ ให้ท่านเพลดิเพลนิถ่ายภาพประทบัใจตามอธัยาศยั

กบัสถานทีช่มซากุระชื่อดงัที่ได้รบัเลอืกให้เป็นหนึ่งในรอ้ยสถานที่ชมซากุระในประเทศ
ญีปุ่่ น (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ซึ่งมตีน้ซากุระ
โซเมะโยชโินะราว 1,000 ต้น บานสะพรัง่อยู่ที่
เขื่ อนกั ้นแ ม่น ้ าอิก ะเป็นแนวยาว และที่
เทศกาลซากุระยงัมรีา้นค้ากว่า 140 รา้นเรยีง
อยู่อย่างมากมาย ท าให้มผีู้คนจ านวนมากมา
ทีน่ี่ในทุกๆ ปี 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL ENAKYO KOKUSAI หรือเทียบเท่า 
http://yukai-r.jp/enakyo-kh/ 



ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
( บุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่ น พร้อมขาป ู) 
** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีก
กนัว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทาง และชาว
ญีปุ่่ นยงัเชื่อกนัว่าการอาบน ้าแร่นัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย ** 
  

วนัท่ีสาม เอนะ – เส้นทางสายประวติัศาสตรน์ะกะเซน็โด – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 
ทาคายาม่า – ออนเซน็ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทุกท่านยอ้นเวลาเขา้สูเ่สน้ทางสายประวตัศิาสตรข์องญี่ปุ่ นคอื ถนนนะกะเซน็โด ซึ่ง
อดตีเป็นสถานที่ที่มคีวามส าคญัต่อเมอืงเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบนั) และเมอืงเกียวโต 

ด้วยความที่เป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทาง
สายประวัติศาสตร์โทไคโดจึงท าให้
ถนนเสน้นี้เปรยีบเสมอืนเสน้เลอืดหล่อ
เลี้ยงผู้ที่ส ัญจรผ่านด้วยร้านค้าและที่
พัก ล ะลานต าตลอดสองข้ างท าง 
ปัจจุบันถนนเส้นนี้ยังคงหยุดเวลาให้
อยู่กับที่ และยังคงด าเนินต่อไปเช่น

อดตีที่ผ่านมา รา้นค้ายงัคงท าหน้าที่เฉกเช่นเดยีวกบัสมยัก่อนแต่ว่าเหลอือยู่เพยีงไม่กี่
แห่งเท่านัน้  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งยงัคงอนุรกัษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่ นขนานแท้

ดัง้เดิม และได้รับเลือกจากองค์กร
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือน
ธนัวาคมค.ศ.1995 บ้านในสไตล์ กสั
โซ่ – สึคริุ จะมคีวามยาวประมาณ 18 
เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้ง
ของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตก
หนกัในช่วงฤดหูนาวไดด้ ี
สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ เมืองทาคายาม่า  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL HIDA PLAZA หรือเทียบเท่า  
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/ 
 

http://www.hida-hotelplaza.co.jp/


ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เสริฟ์ท่านดว้ย เซ็ทเมนูจกัรพรรดิ ์ที่บรรจงจดัวางอย่าง
ประณีต และเลอืกสรรแต่วตัถุชัน้ด ีน ามาปรุงอาหารให้
ทุกท่านไดล้ิม้ลอง  
**พเิศษ! เสริฟ์พรอ้มเนื้อฮดิะทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่ น ** 
** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีก
กนัว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทาง และชาว
ญีปุ่่ นยงัเชื่อกนัว่าการอาบน ้าแร่นัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย ** 
 

วนัท่ีส่ี ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซนัมาชิชูจิ – มิเอะ –  
แจส๊ดรีม เอ้าท์เลต็ – นาบานาโนะ ซาโตะ (การแสดงไฟในฤดูหนาว) – 
นาโกย่า 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สมัผสัวถิชีวีติของผู้คนในยาม
เชา้ อากาศเยน็สบาย และความเรยีบง่ายของเมอืงแห่งนี้เป็นอกีสถานทีใ่นแดนปลาดบิ
ทีน่่าศกึษาและเรยีนรู ้ซึ่งเตม็ไปดว้ยรา้นคา้แบบพืน้เมอืง ผกั ผลไม ้ผลติภณัฑท์ีเ่กบ็มา
จากไร่สดๆ ของชาวบา้นแถบนัน้แลว้ 
 
 
 
 
 

 
จากนั ้นน าท่านเยือน ย่านเมืองเก่าซันมาชิชู จิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและ
สภาพแวดลอ้มสมยัเอโดะไวไ้ด้เป็นอย่างด ีชมการด าเนินชวีติแบบดัง้เดมิที่ท่านจะต้อง
ประทบัใจ พร้อมเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืงและของที่ระลกึในสไตล์ญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้
เพลดิเพลนิกบับรรยากาศอนัเก่าแก่แสนคลาสสกิ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู สไตลญ่ี์ปุ่ น ) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัมิเอะ ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่  

แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต ที่อยู่ในเขตคุวะนะ จงัหวดัมเิอะ ที่นี่เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่สามารถ
เพลดิเพลนิกบัการซื้อของจนลมืเวลา อาคารของที่นี่สร้างแบบเปิดเพื่อให้แสงขา้งนอก
สอ่งลงมาตรงทางเดนิมชีายคายื่นออกมา จงึสามารถเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงไดไ้ม่ว่า
อยู่ในสภาพอากาศแบบไหน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนนาบานาโนะ ซาโตะ เป็น



สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งมดีอกไม้สวยๆ มากมายพรอ้มหลากหลายกว่า 40 ชนิด 
รวมถึงซากุระ ทวิลปิ และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) ที่เบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่าน
สามารถรื่นรมยก์บัความงามของดอกไม้ได้อย่างเพลดิเพลนิไม่ว่าจะมาเยอืนในฤดูกาล
ใดก็ตาม และในช่วงฤดูหนาวที่นี่จะมกีารจดังานประดบัไฟที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น ซึ่ง
รวมถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว 200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้
ภายในสวนยงัมรีา้นอาหารไวค้อยตอ้นรบันกัท่องเทีย่วอกีดว้ย 

  
 
 
 
 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยัภายในสวน  

(คืนคปูองมูลค่า 1,000 เยน) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองนาโกย่า 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั DAIWA ROYAL HOTEL D-CITY NAGOYA NAYABASHI  
หรือ เทียบเท่า 
https://www.daiwaroyalhotel.jp/nayabashi/ 

  

วนัท่ีห้า    นาโกย่า – อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองนาโกย่า ( ไม่มีรถบสับริการ )  
 เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สถานท่ีท่องเท่ียวแนะน า 
  วดัโอสุคนันอนและย่านร้านค้าโอสุ 

สกัการะเจ้าแม่กวนอิมที่วดัโอสุคันนอน สถานที่ศักดิส์ ิทธิแ์ห่งนี้มีเทวรูปไม้คันนอน  
เทพแห่งความเมตตาในศาสนาพุทธที่ประดษิฐานในหอ้งสกัการะหลกั ซึ่งแกะสลกัโดย
นักบุญในพระพุทธศาสนา ท่านโกโบ ไดชิ อาคารปัจจุบันก่อสร้างขึ้นใหม่เมื่อปีค.ศ. 
1970 ภายในวดัมหีอ้งสมุดซึ่งรวบรวมคมัภรีโ์บราณในภาษาญี่ปุ่ นและภาษาจนีมากกว่า 
15,000 เล่ม ซึ่งหลายๆ เล่มในจ านวนนี้ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัขิองชาตหิรอืทรพัยส์นิ
ทางวฒันธรรมทีส่ าคญั ต าราโคจกิบินัทกึประวตัศิาสตรญ์ี่ปุ่ นโบราณฉบบัเขยีนมอืทีเ่ก่า
ทีสุ่ดที่มอียู่กถ็ูกเกบ็รกัษาไวท้ีน่ี่ด้วย และย่านรา้นค้าโอสุ แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ มทีัง้
รา้นคา้ รา้นอาหาร CAFE  รา้นเครื่องใชไ้ฟฟ้า และรา้นขายเสือ้ผา้มอืสอง 
ย่านซากาเอะ                   
ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของเมอืงนาโกย่า เมอืงใหญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคชูบุ ซึ่งตัง้อยู่ตรงกลางของ
ประเทศญี่ปุ่ น ที่นี่ท่านจะได้พบกับแหล่งความบันเทิงและแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ 



พรอ้มชงิชา้สวรรคข์นาดสูง 52 เมตร นอกจากนี้ภายในหา้งสรรพสนิค้ายังเป็นทีต่ ัง้ของ
โรงภาพยนตรอ์กีดว้ย 

  ศาลเจ้าอตัสึตะ 
ศาลเจ้าที่มีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 1 ,900 ปี เป็นแลนด์มาร์คที่ใหญ่ที่สุดในเมือง 
นาโกย่า ตัง้อยู่ทางใต้ของสถานีนาโกย่าและมพีืน้ทีป่ระมาณ 20 เฮกตาร์ ซึ่งถูกปกคลุม
ดว้ยป่าเขยีวขจ ีต้นการบูรบางต้นของที่นี่ได้ถูกประเมนิว่ามอีายุมากกว่า 1,000 ปีเลย
ทีเดียว ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกจดัอบัดบัว่าเป็นรองแค่ศาลเจ้าอิเสะ (ศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดใน
ญี่ปุ่ น) เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการไปเดินชมอย่างสงบ ชมสถาปัตยกรรมอนัยิง่ใหญ่
ตระการตาใจกลางเมอืงนาโกย่า 

  พิพิธภณัฑก์ารรถไฟญ่ีปุ่ น SCMAGLEV and Railway Park 
พิพิธภัณฑ์การรถไฟญี่ ปุ่ น  (SCMAGLEV and Railway Park)  ที่นี่ เป็นอีกหนึ่ ง
พพิธิภณัฑก์ารรถไฟญีปุ่่ น เกีย่วกบัทัง้ความรูเ้กี่ยวกบัความกา้วหน้าของรถไฟความเรว็
สูงในประเทศญี่ปุ่ น ประวตัิศาสตร์ของรถไฟตัง้แต่อดตี รวมทัง้ยงัมกีารจดัแสดงรถไฟ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟหวัรถจกัรไอน ้า รถไฟชินคนัเซ็น หรอืรถไฟหัวกระสุนที่ได้
บนัทกึไวเ้ป็นสถติโิลก และรถไฟแม่เหลก็หรอืแมก็เลฟรุ่นล่าสุด  
Port of Nagoya Public Aquarium 

 อควาเรยีมทีใ่หญ่ทีสุ่ดและดทีี่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่ น เหมาะส าหรบัการมาทศันศกึษาและ
ทีน่ี่ยงัพุ่งความสนใจไปยงัสตัวน์ ้าขนาดใหญ่ ภายในประกอบดว้ย 2 อาคาร อาคารหนึ่ง
แสดงสตัว์น ้าขนาดใหญ่จ าพวกวาฬออก้า วาฬเบลูก้า และการแสดงโชว์โลมา ส่วนอกี
อาคารหนึ่งแสดงสตัว์น ้าขนาดเล็กและมไีฮไลท์คอื การแสดงโชว์ทอร์นาโดปลาซาดีน 
ซึง่ประกอบไปดว้ยปลาซาดนีหลายรอ้ยตวัว่ายเป็นวงลอยสงูขึน้ไปอย่างพรอ้มเพยีงกนั 

 LEGOLAND Japan Theme Park 
 สวนสนุกเลโกก้ลางแจง้และเป็นสวนสนุกเลโกแ้ลนดก์ลางแจง้แห่งที ่8 ของโลก โดยเพิง่

เปิดตัวไปในวนัที่ 1 เมษายน 2017 เลโก้แลนด์นาโกย่านัน้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 
93,000 ตารางเมตร หรอืกว่า 58 ไร่ บนพืน้ทีร่มิท่าเรอืในเขตมนิาโตะ โดยมเีครื่องเล่น
และกจิกรรมมากถงึ 40 จุด โดยมทีัง้รถ เรอื และรถไฟเหาะทีส่รา้งใหม้รีูปร่างเหมอืนตวั
ต่อเลโก ้รวมถงึโชวท์ีแ่สนตื่นตาตื่นใจอกีมากมาย  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั DAIWA ROYAL HOTEL D-CITY NAGOYA NAYABASHI  
หรือ เทียบเท่า 
https://www.daiwaroyalhotel.jp/nayabashi/ 

 
 
 
 



วนัท่ีหก นาโกย่า – วดันิตไตจิ – มิดแลนดส์แควร ์(Sky Promenade ) –  
  สวนสตรอเบอรร์ี่ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) – ห้างอิออน –  
  สนามบินชูบุ เซน็แทร ์
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าชม วดันิตไตจิ วดัไทย-ญี่ปุ่ น ที่นี่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1904 เพื่อประดิษฐาน
พ ร ะ บ ร ม ส า รี ริ ก ธ า ตุ แ ล ะ
พระพุทธรูปที่ไดร้บัพระราชทาน
จากพระมหากษัตรยิ์แห่งสยาม
ในปีค.ศ.1900 วดันิตไตจเิป็นวดั
เพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่ นที่ไม่ได้
เป็นของพุทธศาสนานิกายใด

นิกายหนึ่ง แต่ทุกนิกายผลดัเปลี่ยนกันดูแล จากนัน้น าท่านเยือน มิดแลนด์สแควร ์
ทีต่ ัง้อยู่ในแถบใจกลางเมอืงนาโกย่า อาคารทีม่คีวามสูง 247 เมตร นับว่าเป็นอาคารสูง
ทีสุ่ดในนาโกย่าเลยกว็่าได ้และให้ท่านไดข้ึน้ไปยงัจุดชมววิเมอืงมุมสูง ไฮไลท์ของทีน่ี่ก็
คอื Sky Promenade ดาดฟ้าเปิดโล่งส าหรบัชมทศันียภาพอนังดงามของนาโกย่า เช่น 
JR Central Towers, ปราสาทนาโกย่า และท่าเรอืนาโกย่า  
 

   
   
 
 
 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็ป้ิงย่างสไตลญ่ี์ปุ่ น ) 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ สวนสตรอเบอรร์ี่ เพลดิเพลนิกบัการเกบ็และลิ้มรสสตรอเบอรร์ีจ่าก

ตน้สดๆ ไดต้ามอธัยาศยั และพเิศษสุดอิม่อร่อยไม่อัน้ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 
 
 
 
 
 
 

    
 



จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ห้างอิออน โทโคนาเมะ แหล่งชอ้ป
ป้ิงที่มีของให้เลือกมากมายทัง้แบรนด์หรูต่างประเทศ ใน
ประเทศ สนิค้าแฟชัน่ที่ก าลงัเป็นที่นิยมของเดก็ สุภาพบุรุุษ 
และสุภาพสตรรีวมทัง้เครื่องหนัง อุปกรณ์กฬีา และทีน่ี่คุณจะ
ได้พบกับแมวกวกัยกัษ์ มาเนะกิเนะโกะ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
เครื่องรางของญี่ปุ่ น เชื่อกนัว่าแมวทีย่กอุง้เทา้ขึน้จะช่วยเรยีก
เงนิและลูกค้า ซึ่งมาเนะกเินะโกะนัน้มตี้นก าเนิดมาจากเมอืง
โทโคนาเมะ อกีทัง้ทีแ่ห่งนี้ยงัเป็นบา้นของมาเนะกเินะโกะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกตวัหนึ่ง 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
จากนัน้เดนิทางสู ่สนามบินชูบุ เซน็แทร ์เพือ่เตรยีมตวักลบักรุงเทพฯ 
 

วนัท่ีเจด็ สนามบินชูบุ เซน็แทร ์– กรงุเทพฯ  
00.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 647 
04.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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



อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :   เมษายน  07 – 13 

 

 

 

 

หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดินทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลิกการเดินทางหากคณะทวัร์มีผู้เดินทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น 

ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ

ห้องพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม

ต้องเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง

ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพร้อม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 55,900.- 39,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 50,900.- 35,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 44,900.- 31,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-สง่ และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- คา่โรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไป

กลบัพรอ้มลูกคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

 

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร

ทีส่ ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

 

ตัว๋เครื่องบิน 



- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 

- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะด าเนินได้ภายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผู้โดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- สายการบินไทยสามารถส ารองที่นัง่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติม

ตามเงื่อนไขของสายการบนิ ลูกค้าทีป่ระสงคน์ัง่ตรงนี้สามารถแจง้หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ณ 

วนัเดนิทางได ้

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถน าขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกิน 7 กก. และมคีวามกว้าง+

ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดนิทางด้วยสายการบินอื่น ต้อง

ตรวจสอบเรื่องน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้

50% ส่วนสายการบินอื่นๆ ในเครอื STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการ

บนินัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ



กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

 
 
 

 


