
  

  



  

วนัแรก กรงุเทพฯ   

20.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 
เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร 
และสมัภาระในการเดนิทาง 

 
วนัท่ีสอง สนามบินชูบุ เซน็แทร ์(นาโกย่า) – ศาลเจ้าอาสึตะ – เกะโระออนเซน็ –  
  หมู่บ้านกสัโชเกโระออนเซน็ – วดัออนเซน็จิ – ออนเซน็  
00.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 
08.00 น. เดินทางถงึ สนามบินชูบุ เซ็นแทร ์เมืองนาโกย่า หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้า

เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเขา้ชม ศาลเจ้าอาสึตะ ศาลเจา้ทีถู่กพบในช่วง
ศตวรรษที่ 2 และได้รบัการบูรณะเมื่อปีค.ศ. 
1935 เป็นศาลเจ้าที่ได้รบัความเคารพอย่าง
มากจากชาวเมืองนาโกย่าพอๆ กับศาลเจ้า 
อเิสะ และที่แห่งนี้เป็นทีเ่ก็บรกัษา “ ดาบแห่ง
คุซานางิ ” อนัเป็น 1 ในเครื่องราชกุธภัณฑ ์ 
3 ชิ้น ที่แสดงถึงอ านาจแห่งองค์จักรพรรดิ
ญี่ปุ่ นมาตัง้แต่โบราณกาล โดยอกี 2 ชิ้น ได้แก่ “กระจก” ท าจากหนิขดัมนัอยู่ทีศ่าลเจ้า 
อเิสะ และ “สรอ้ยประดบัพระศอ” ทีท่ ามาจากหนิสอียู่ทีพ่ระราชวงัอมิพเีรยีล 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกะโร เมอืงออนเซ็นชื่อดงัของญี่ปุ่ น จากนัน้น าท่านเที่ยวชม 

หมู่บ้านกัสโชเกโระออนเซ็น หมู่บ้านเล็กๆ รายล้อมด้วยธรรมชาติและทิวทัศน์ที่
สวยงามทุ ฤดูก าลตั ้งอยู่ ใน เมือ งเก โระ 
ออนเซน็ ที่นี่มบีา้นทรงกสัโชซคึุรถิงึ 10 หลงั
ซึ่งบ้านเหล่านี้ ถูกรื้อถอนมาจากหมู่บ้าน 
ชิราคาวาโกะ และน ามาสร้างใหม่เอาไว้ที่นี่ 
ภายในหมู่ บ้ านมีก ารจัดแสดงข้าวของ
เครื่องใชท้ัง้ทางการเกษตรและครวัเรอืนของ

ชาวบา้น รวมถงึมกีารแสดงต่างๆ มากมายทีเ่ป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอนัเก่าแก่ของ
ชาวบา้นทีส่บืทอดกนัมา และยงัมรีา้นอาหาร รา้นคา้และกจิกรรมมากมายใหไ้ดร้่วมสนุก 
อย่างการเพ้นท์ลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา การย้อมสีผ้า  เป็นต้น จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่ วดัออนเซ็นจิ วดัที่บูชา Yakushi Nyorai เทพเจ้าแห่งการรกัษา ฟ้ืนฟูการ
ไหลของน ้าพุรอ้น เมื่อเดนิขึน้บนัไดจะเหน็ววิทีส่วยงามของเมอืงเกะโระ  
 



  

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Kusakabe Armeria Hotel Gero Onsen หรือเทียบเท่า 
https://www.armeria.co.jp/ 

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** บุฟเฟ่ต ์** 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ใหท้่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 
วนัท่ีสาม เกโระออนเซ็น – สวนสตรอเบอร์รี่ – ถนนนะกะเซ็นโด  – ปราสาท 

มตัสึโมโต้ (ด้านใน) – โอมาจิ – ออนเซน็ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสตรอเบอรร์ี่ เพลดิเพลนิกบัการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอรร์ีจ่าก

ตน้สดๆ ไดต้ามอธัยาศยั และพเิศษสุดอิม่อร่อยไม่อัน้ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ต่อมาน า
ท่านเยอืน ถนนนะกะเซ็นโด (MAGOME) อดีตเป็นสถานที่ที่มีความส าคญัต่อเมอืง 
เอโดะ (โตเกยีวในปัจจุบนั) และเมอืงเกยีวโต ดว้ยความทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของเสน้ทางสาย
ป ร ะ วัติ ศ า ส ต ร์ โท ไ ค โด  ถ น น เส้ น นี้ จึ ง
เปรยีบเสมอืนเสน้เลอืดหล่อเลี้ยงผู้ที่สญัจรผ่าน
ด้วยร้านค้าและที่พักละลานตาตลอดสองข้าง
ทาง ปัจจุบนัถนนเสน้นี้ยงัคงหยุดเวลาให้อยู่กบั
ที่ และยังคงด าเนินต่อไป เช่น อดีตที่ผ่านมา 
รา้นคา้ยงัคงท าหน้าที่เฉกเช่นเดยีวกบัสมยัก่อน 
แต่ว่าเหลอืเพยีงไม่กีแ่ห่ง  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดนิทางสู่ เมืองมตัสึโมโต้ ชมความยิง่ใหญ่ของ ปราสาทมตัสึโมโต้ (ด้านใน) ซึ่งเป็น

จุดแวะชมที่ส าคญัของเมอืงและเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มคีวามสวยงามที่สุดของญี่ปุ่ น 
ถูกสร้างขึ้นในปีค .ศ.1504 ระหว่างช่วง
โกลาหลของสงครามกลางเมอืง โดยก าแพง
หินและคูน ้ ารอบปราสาทยังคงสภาพเดิม
เหมอืนในอดตี เป็นปราสาทดัง้เดมิทีส่ามารถ
รอดพ้นจากการถูกท าลายด้วยเพลงิสงคราม

มาได้จนถงึปัจจุบนั บางครัง้ปราสาทหลงันี้ก็ถูกเรยีกว่า ปราสาทอกีา หรอืปราสาทด า 
เพราะด้านนอกของปราสาทได้ใช้สีด าเป็นสีหลักในการก่อสร้างนัน่เอง  ได้เวลาอัน
สมควรน าท่านเดนิทางสู ่เมืองโอมาจิ 
 

https://www.armeria.co.jp/


  

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Kurobe Kanko Hotel หรือเทียบเท่า 
http://www.kurokan.com/ 

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** บุฟเฟ่ต ์+ ขาปยูกัษ์  
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ใหท้่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 
 

วนัท่ีส่ี โอมาจิ – เส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า คุโรเบะ (เขื่อนคุโรเบะ – 
กระเช้าทาเตยาม่า – ก าแพงหิมะ)  – อาวาระออนเซน็ – ออนเซน็              

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสมัผสัใกล้ชดิกบัความมหศัจรรย์ของธรรมชาตกิบั เส้นทางสายอลัไพน์ทาเต
ยาม่า - คุโรเบะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ เป็น
เส้นทางธรรมชาติที่ตัง้อยู่ระหว่างรอยต่อของจังหวดัโทยามะและจงัหวดันากาโนะ 
ประเทศญี่ปุ่ น พาดผ่านววิทวิทศัน์ทีส่ลับซบัซ้อนของเทอืกเขาแอลป์ หรอืทีห่ลายๆ คน
นิยมเรยีกกนัตดิปากว่า เจแปนแอลป์ น าท่านเดนิทางสู่ สถานีโอกิซาว่า เพื่อโดยสาร
พาหนะของอุทยาน นัง่รถบสัรางไฟฟ้าลอดอุโมงอุโมงค์คนัเด็น (สถานีโองซิาวะ - 

เขื่อนคุโรเบะ) น าท่านชม เขื่อนคุโรเบะ ที่มีความสูง 1,500 เมตรจากระดบัน ้าทะเล
,ความสูงตวัเขื่อน 186 เมตร เป็นเขื่อนคอนกรตีแบบโค้ง(Arch dam) ที่สูงทีสุ่ดในญี่ปุ่ น 
จากนัน้น าท่านนัง่ เคเบิลคารใ์ต้ดิน จากสถานี ทะเลสาบคุโระบะ – สถานีทีร่าบสูงคุโร
เบะไดระเพื่อ นัง่กระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ (ที่ราบคุโรเบะไดระ-สถานีไดกนัโบะ) นัง่
กระเช้าข้ามหุบเขา เป็นระยะทาง 1,700 
เมตร เส้นทางนี้จะได้ชมวิวธรรมชาติสวยๆ 
พร้อมกับความตื่น เต้นนิดๆ  ของการขึ้น
กระเช้า เพราะเป็นกระเช้าที่เป็นลวดสลิงต้น
ทางถงึปลายทาง โดยไม่มเีสาค ้าหรอืคัน่กลาง 
จนไดฉ้ายาว่า กระเช้าพาโนราม่า จากนัน้น า

http://www.kurokan.com/
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjduJzLncHfAhVMQI8KHaZeDooQkeECCCkoAA


  

ท่านนัง่ รถบสัไฟฟ้า (รถราง) ลอดอโุมงค ์(สถานีไดกนัโบะ – มโูรโด) ดว้ยระดบัความ
สูง 2450 เมตร รถบสันี้จะวิง่ลอดในอุโมงค์ที่เยน็จบัขัว้หวัใจของเขาทาเตยามะ (ความ
สูง 3015 เมตร) โดยใช้พลงักระแสไฟฟ้าเป็นแรงขบัเคลื่อนดงันัน้จงึปราศจากควนัและ
ปลอดมลภาวะ น าท่านเคเบลิคารท์าเตยามะ (สถานี ทาเตยามะ – ทีร่าบบโิจไดระ) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่ านชม ก าแพงหิมะ ยุ คิ โนะโอทานิ  (Yuki-no-Otani Snow Wall) ตั ้งแ ต่

กลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนมิถนุายน นักท่องเทีย่วจะสามารถเดนิเล่นระหว่าง
กองหิมะที่ทับถมกันสูงจนกลายเป็นก าแพงสองฝัง่ซึ่งมีความสูงเกือบ 20 เมตรได ้ 
จากนัน้น าท่านนัง่ Highland Bus (มูโรโด – 
ที่ราบบิโจไดระ) คุณจะต้องประทับใจและ
หลงใหลในทัศนียภาพจากการเดินทางต่าง
ระดบั โดยผ่านก าแพงหิมะ ทิวเขาสูง 1500 
เมตร ต้นไมข้นาดใหญ่ในป่าทีร่าบสงู และแนว
ทวิเขาทุกที่ของที่นี่ลว้นเป็นเสน้ทางมชีื่อด้าน
ภูมปิระเทศทัง้สิน้ น าท่านนัง่ เคเบิลคารท์าเตยามะ (ที่ราบบโิจไดระ - สถานีทาเตยา
มะ) เป็นทางวิง่เส้นทางเดียวที่ความสูงระดับ 500 เมตร ความลาดชนัโดยเฉลี่ย 24 
องศา และข้างทางมีกองหินลักษณะพิเศษชื่อ “ไซโมคุ -อิชิ” (ไม้กลายเป็นหิน) จะ
มองเห็นได้จากในเคเบิลคาร์ จากนัน้ได้เวลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอาวาระ
ออนเซน็ 

 ** หมายเหตุ : หากโปรแกรมวนัที่ขึ้นกระเช้าหรอืเสน้ทางสายอลัไฟน์ทาเตยาม่า คุโร
เบะ ไม่สามารถขึน้ไดอ้นัน่ืองมาจากสภาพอากาศไม่เหมะสม ทางบรษิทัฯขอปรบัเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสมหรอืคนืเงนิค่าเสน้ทางสายอลัไฟน์ทาเตยาม่า คุโรเบะแทน
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Awara Onsen Mimatsu Hotel หรือเทียบเท่า 
https://www.mimatu.net/ 

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** เซท็อาหารญีปุ่่ น  
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญีปุ่่ นแท้ๆ  แบบส่วนตวัภายในหอ้งพกัของท่าน ใหท้่าน
ไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า ออนเซน็ (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ 
การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดีผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผา
ผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 
 
 
 

https://www.mimatu.net/


  

วนัท่ีห้า อาวาระออนเซน็ – หน้าผาหินโทจินโบ – เกียวโต – วดัเบียวโดอิน –  
  โอซาก้า – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ  
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม หน้าผาหินโทจินโบ ตัง้อยู่ภายในอุทยานแห่งชาตเิอจเิซ็นคางะ (Echizen-

Kaga Quasi-National Park) บริเวณสุด
ทะเลญี่ปุ่ น ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็น
สมบัติทางธรรมชาติของประเทศ กลุ่ม
ก้อนหินรูปทรงแท่งสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่มี
ความสูงกว่า 20 เมตร เรียงตัวกันเป็น
ระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตรตามแนว
ชายฝัง่ทะเล ซึ่งเป็นหน้าผาหนิลาวาที่ถูก

น ้าทะเลและคลื่นลมกัดเซาะตามธรรมชาติ โดยเราจะได้ชมหินหน้าตารูปทรงแปลก
ประหลาดน่าทึ่ง อาท ิLion Rock และ Candle Rock เป็นต้น นอกจากนี้ยงัสามารถนัง่
เรอืเพือ่เทีย่วชมความงามจากทอ้งทะเลไดอ้กีดว้ย จากนัน้เดนิทางสู ่เมืองเกียวโต 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเที่ยวชม วดัเบียวโดอิน สร้างขึ้นตัง้แต่สมัยเฮอันในปีค.ศ. 1052 หรอืราวๆ 

1,000 ปีมาแล้ว  และเป็นวัดที่ ได้ รับ
คัดเลือกจากยู เนสโกให้ เป็นหนึ่ งใน
มรดกโลกของญี่ปุ่ น ไฮไลท์ของวดัเบยีว
โดอินคือ Amida-do Hall หรอื Phoenix 
Hall วหิารไม้สแีดงสดตัง้อยู่ตรงใจกลาง
วัด ซึ่งตัววิหารเป็นโครงสร้างดัง้เดิม
ตัง้แต่อดีต ด้านบนตรงมุมสนัหลังคามี
รูปปั้นนกฟีนิกซ์สองตวัยนือยู่ ล้อมรอบด้วยบงึน ้าใสที่เต็มไปด้วยปลาคารป์ตวัใหญ่ ท า
ให้รูส้กึเสมอืนว่าวหิารก าลงัลอยน ้า วหิารนี้กค็อืวหิารทีป่รากฎอยู่บนเหรยีญสบิเยนของ
ญีปุ่่ นนัน่เอง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโอซาก้า และอสิระ ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ 
คอืถนนคนเดนิเส้นยาว อกีทัง้ยงัเป็นย่านการค้าชื่อดงัของเมอืงโอซาก้า ที่เต็มไปด้วย
ร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกบัร้านค้าอนัทนัสมยั และมสีนิค้าหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องส าอางค์ ฯลฯ นอกจากนี้ยงัเป็นแหล่งบนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่ง

ของเมอืง รวมทัง้มีรา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมายใน
ราคาไม่แพงมากนัก ส่วนตรงกลางของถนนจะมี
สะพานขา้มคลองซึ่งถอืเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นัน่ก็
คือตึกที่มีสญัลักษณ์คนวิ่งชูมืออันเป็นเครื่องหมาย
การคา้ของกูลโิกะ 



  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
**พเิศษ! ให้ท่านไดล้ิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรเีมี่ยม เตม็อิม่กบัเนื้อหมู เนื้อววั ที่คดัสรรมา
อย่างด ีลวกพร้อมผกัสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กบัขา้วสวยร้อนๆ เสริ์ฟพร้อม
น ้าจิม้รสเดด็ และซอฟดริง้แบบไม่อัน้ ** 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Hanshin Osaka Hotel หรือเทียบเท่า 
https://www.hankyuhotel.com/hotel/hs/hanshin/ 

 

วนัท่ีหก โอซาก้า – ตลาดคโุรมง – ห้างอิออน – สนามบินคนัไซ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดคโุรมง เป็นตลาดทีม่ชีื่อเสยีงและเก่าแก่มากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของ
เมืองโอซาก้า จนได้รบัสมญานามว่าเป็น 
“ครวัของโอซาก้า” ที่นี่มบีรรยากาศภายใน
เป็นทางเดินเล็กๆ ทอดยาวประมาณ 600 
เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ 
กว่า 160 ร้านค้า ขายทัง้ของสดและแบบ
พร้อมทาน อีกทัง้มีของกินเล่นและอาหาร
พืน้เมอืงมากมายหลายชนิดใหไ้ดช้มิกนั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย ให้ท่านอิสระกบัย่านช้อปป้ิงที่ห้างสรรพสนิค้าชื่อดงั ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวม

สนิคา้หลากหลายชนิดรอใหท้่านเลอืกซื้อ อาท ิ
เสื้ อ ผ้ าแฟชั น่ น าสมัย  ก ระเป๋ า  รอ งเท้ า 
เครื่องส าอางค์ ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระ
ในการเลอืกซื้อของฝาก และสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง
ของญี่ปุ่ นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอัน

สมควร เดนิทางสู ่สนามบินคนัไซ 
17.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673 
21.25 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

 
 

https://www.hankyuhotel.com/hotel/hs/hanshin/


  

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :   12 – 17 เมษายน   ** สงกรานต ์** 

 

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

ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง

, ภยัธรรมชาต,ิ การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และ

อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 66,900.- 44,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 60,500.- 39,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 53,500.- 35,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



  

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

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-สง่ และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า 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 เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 



  

- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะด าเนินได้ภายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผู้โดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- สายการบินไทยสามารถส ารองที่นัง่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติม

ตามเงื่อนไขของสายการบนิ ลูกค้าทีป่ระสงค์นัง่ตรงนี้สามารถแจง้หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ณ 

วนัเดนิทางได ้

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถน าขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวามกว้าง+

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

ตรวจสอบเรื่องน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้

50% ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิ

นัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักับทางสายการบนิ

ได)้ 

 

 



  

 
 
 


