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นาโกย่า - หบุเขาโครงัเค - สวนโอบาระ – ชมดอกชิกซิากรุะ - เกยีวโต – วดัโทโฟกจุิ 

อะราชิยาม่า - นังรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ – ป่าไผ่ - วดัคินคาคุจ ิ- วดัคิโยมิส ึ– ศาลเจา้จงิจอก 

อจุ ิ- วดัเบียวโดอนิ - นารา - วดัโทไดจ ิ- สวนกวาง - โอซากา้ - ปราสาทฮเิมจ ิ- วดัเอนโยจิ 

อะริมะออนเซ็น - ปราสาทโอซากา้ - ชอ้ปปิงย่านชินไซบาชิ 

วนัเดินทาง -  พฤศจกิายน  
โดยสายการบินไทย 
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วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมูิ  

.  น. พร้อมกันที สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออก ชัน  ประตูหมายเลข -  แถว D สายการบินไทย หัวหน้าทัวร์และ

 เจา้หนา้ที พีเอน็แทรเวล  รอตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นกระเป๋าและเอกสารการเดินทาง 
 

วนัทสีองของการเดนิทาง      สนามบินสุวรรณภมูิ – นาโกย่า - หุบเขาโครังเค - ชมดอกชิกิซากุระ สวนโอบาระ - เกียวโต 

00.05 น. ออกเดินทางสู่ นาโกย่า (Nagoya) โดยเทียวบินที TG 644  (ใชเ้วลาเดินทาง . 5 ช.ม.) 

.  น. ถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ (เวลาทอ้งถินเร็วกว่าประเทศไทย  ช.ม.) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากรแลว้ รถปรับอากาศรับคณะเดินทางสู่ “หุบเขาโครังเค” สถานทียอดนิยม 
 ในการชมสีสันความงามของใบไมเ้ปลียนสีในจงัหวดัไอจิ พนืทีบริเวณหุบเขามีตน้ 
 เมเปิลญีปุ่ น หรือ ตน้โมมิจิ  อยูป่ระมาณ ,  ตน้ ชม “สะพานไมเกะสึเคยีว” หรือ  
 “สะพานแดง” ทีทอดขา้มแม่นาํโทโมเอะ ซึงกลมกลืนกบัสีสนัใบไมช่้วงเปลียนสี  
 อิสระให้ท่านชืนชมความงามละเก็บภาพไวเ้ป็นทีระลึก ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทาง 
 สู่ “สวนโอบาระ” ชม “ดอกชิกิซากุระ” เป็นดอกซากุระสายพนัธุ์พิเศษจะออกดอก 
 ปีละ  ครัง คือช่วงฤดใูบไมผ้ลิ (กลางเดือนมีนาคม – ตน้เมษายน) และช่วงฤดูใบไม ้
 ร่วง (ปลายตุลาคม – ตน้ธนัวาคม)  

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีปุ่ น  

.  น. เดินทางสู่  เมืองเกียวโต (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) 

 อดีตเมืองหลวงเก่าของญีปุ่ น และทีประทบัของจกัรพรรดิญีปุ่ นมาเกือบ ,  ปี การ 

 สร้างเมืองเกียวโตนนั ไดจ้าํลองแบบจากนครฉางอนั (ซีอานของจีนในปัจจุบนั)  เมือง 

 หลวงของจีนในสมยัราชวงศถ์งั โดยผงัเมืองเป็นรูปสีเหลียมมีถนนตดักนัเป็นรูปตาราง 

 และยงัคงปรากฏหลกัฐานมาจนถึงปัจจุบนั เกียวโตถือเป็น “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” ทีเก็บ  

 รักษาศิลปวฒันธรรมของญีปุ่ นไว ้แต่ไดแ้ต่งเติมสีสันของความทนัสมยัของโลก – 

 ปัจจุบนัเขา้ไวอ้ย่างกลมกลืน ทงัยงัมีธรรมชาติและทศันียภาพทีสวยงาม นาํท่านชม “วัดโทฟุกุจิ” หนึงในสถานทีมีชือเสียงในการ

ชมความงามของใบไมเ้ปลียนสีเมืองเกียวโต จุดชมใบเมเปิลหลากสีสันคือบริเวณ “สะพานสึเทนเคียว” ระยะทางประมาณ  

เมตร นอกจากนนัภายในวดัยงัมีสถานทีสําคญัทางประวติัศาสตร์ ทีไดรั้บการอนุรักษไ์ว ้อาทิ ประตูวดัซนัมอน เป็นประตูวดัเซนที

เก่าแก่ทีสุด สร้างในปีค.ศ.  มีความสูง  เมตร 

.  น. อาหารคํา ณ ภัตตาคารญีปุ่ น 

พกัค้างคืน ณ Hotel Kyoto Tower **** หรือเทียบเท่า 

 

วันทสีามของการเดินทาง         อะราชิยาม่า – นังรถไฟสายโรแมนติก – ป่าไผ่ - ปราสาทคินคาคจุิ – ปราสาทคิโยมิสึ - ย่านกิออน 

.  น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. เดินทางสู่ เมืองอะราชิยาม่า นาํท่าน “นังรถไฟสายโรแมนติกซากาโน่” รถไฟทีขบัเคลือนดว้ยหัวรถจกัรแบบโบราณวิงเลียบแม่นาํ

โฮสุกาวา ผ่านหุบเขา สะพาน ลอดอุโมงค ์ทิวทศัน์เป็นธรรมชาติทีมีความสวยงามน่าประทบัใจ ถา้เป็นช่วงใบไมเ้ปลียนสี สีสัน

ธรรมชาติเหมือนภาพระบายสี สุโค่ยทีสุด (สุดยอด) จากนนันาํท่านเดินเทียวและถ่ายรูปบริเวณ “สะพานโทเก็ตสึ” เป็นสะพานขา้ม 
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แม่นาํคตัสึระ ซึงอยู่ถดัจากแม่นําโฮซูกาวะ ตวัสะพานโทเก็ตสึดงัเดิมนันเป็นสะพานไมท้ังหมด สร้างขึนในปีค.ศ.  ส่วน

รูปแบบสะพานทีเห็นในปัจจุบนันนัสร้างขึนเมือปีค.ศ.  มีความยาว  เมตร และความกวา้ง .  เมตร โดยมีช่วงฐานเป็น

คอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ยงัใชร้าวสะพานเป็นไมเ้พือคงเอกลกัษณ์ไวด้งัเดิมไว ้แลว้พาชม “ป่าไผ่” โดยมีถนนให้เดินเป็นระยะทาง

ประมาณ  เมตร สองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยตน้ไผท่ียอดโคง้หากนัดูคลา้ยอุโมงค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีปุ่ น 

.  น. นาํท่านชม “ปราสาทคินคาคจุิ” หรือ “ปราสาททอง” เดิมเป็นสถานตากอากาศของโชกุนโยชิมิสึแห่งตระกูลอาชิคางะ ปราสาทใน

ปัจจุบนันี สร้างขนึใหม่ในปีค.ศ. 1955 หลงัจากทีไดถู้กไฟไหมเ้มือปีค.ศ. 1950 ซึงไดถ้อดแบบจาํลองโครงสร้างจากของจริงในยุค

ศตวรรษที 14 ตวัเรือนเป็นสีทองจากทองคาํเปลว มีรูปหล่อนกฟีนิกซ์บนยอดปราสาท โดยรอบปราสาทมีลาํธารนาํใสสะอาดทาํให้

เกิดภาพสะทอ้นผิวนาํแสน สวยราวภาพวาดและภายในบริเวณปราสาทมีสวนญีปุ่ นซึงจดัแต่งไวอ้ย่างสวยงาม จากนนันาํท่านไป

ชม  “วัดคิโยมิสึ” หรือ “วัดนําใส” ซึงตงัอยูบ่นยอดเขา ชมความยงิใหญข่อง “วิหารไม้” ทีสร้างในสมยัโบราณ โดยปราศจากเครือง

ทุ่นแรงไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ประกาศขึนทะเบียนให้วดัคิโยมิสึและปราสาทคินคาคุจิ เป็นมรดกโลก

ด้านประวติัศาสตร์และวฒันธรรมร่วมกัน ในปีค.ศ.   มีเวลาให้ท่านเดินเล่น “ย่านกิออน” เป็นย่านเก่าแก่ทีมีเสน่ห์และ

บรรยากาศแบบญีปุ่ นโบราณ และเป็นย่านทีหลายคนจะมาชม “เกอิชา” ในชุดกิโมโนดงัเดิมทีมีความสวยงาม ซึงเกอิชานันเป็น

หญิงสาวทีมีความชาํนาญทางศิลปะและทาํหน้าทีดูแลแขกในร้านนาํชาทีเปิดในย่านแห่งนี เป็นอาชีพทีสืบทอดกนัมาตงัแต่สมยั

โบราณ 

 

 

 

 

 

 
 

 

.  น. อาหารคํา ณ ภัตตาคารญีปุ่ น 

พกัค้างคืน ณ โรงแรมเดิม Hotel Kyoto Tower **** หรือเทียบเท่า 
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วันทสีีของการเดินทาง      ศาลเจ้าเทพอินาริ - อุจิ เมืองแห่งมัทฉะ - วัดเบียวโดอิน - นารา - วดัโทไดจิ - โอซาก้า 

.  น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเทพอินาริ” หรือเรียกอีกชือว่า “ศาลเจ้าจิงจอก”เป็นศาลเจา้ลทัธิชินโต มีชือเสียงโด่งดงัจากประตูโทริอิ  
 หรือ เสาประตูสีแดง ทีเรียงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จาํนวนหลายหมืนตน้จนเป็นทางเดินได ้
 ทวัทงัภูเขาอินาริ ทีผูค้นเชือกนัวา่เป็นภูเขาศกัดิสิทธิ โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความ 
 อุดมสมบูรณ์ การเก็บเกียวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจิงจอกเป็นสัตวค์ู่ 
 กาย (บา้งก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็นจิงจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปันจิงจอกมากมายดว้ย 
 เช่นกนั ศาลเจา้แห่งนีมีความเก่าแก่ สร้างขึนก่อนสร้างเมืองเกียวโต จากนนัเดินทางสู่ เมือง 

 อุจิ หรือ เมืองแห่งมัทฉะ (ระยะทาง .  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  นาที) เป็น 

 แหล่งปลูกชาเขียวทีใหญ่ทีสุดในญีปุ่ น อยูร่ะหวา่งกลางเมืองเกียวโตและเมืองนารา (อดีต 

 เมืองหลวงเก่าทงัสองเมือง) นอกจากขึนชือเป็นทีรู้จกัจากชาเขียวแลว้ เมืองอุจิยงัเป็นเมือง 

 ทีน่าสนใจเพราะเป็นทีตงัของ “วัดเบียวโดอิน” ซึงเป็นวดัทีอยู่ด้านหลงัเหรียญสิบเยนของเงินญีปุ่ น เป็นมรดกโลกทีมีประวติั

ยาวนานกว่าพนัปี รอบๆ วดัเบียวโดอินจะมี “ถนนชาเขียว”  ให้ท่านไดเ้ลือกลิมลองชาเขียวในรูปแบบต่างๆ ทงัเครืองดืม และ

อาหารคาวหวาน แลว้เดินทางต่อสู่ เมืองนารา  (Nara) (ระยะทาง 31 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 35 นาที) อดีตเมืองหลวงแห่ง

แรกของญีปุ่ น ก่อนจะยา้ยไปเป็นเมืองเกียวโตมีอายกุวา่ 1,300 ปี  

.  น. อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารญีปุ่ น 

.  น. นาํท่านชม “วัดโทไดจิ” (Todaiji Temple) เป็นวดัเก่าแก่สร้างขึนในปีค.ศ. 743 วิหารของวดั 

 สร้างขึน ดว้ยไมท้งัหลงั ถูกบนัทึกว่าเป็น“อาคารไม้ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก” ภายในอาคาร 

 ประดิษฐาน “พระพุทธรูปไดบุตสึ” (หลวงพ่อโต) เป็นพระพุทธรูปสาํริดขนาดใหญ ่สูงถึง 16.2   

 เมตร และมีนาํหนกัรวมมากกว่า 500 ตนั  ซึงนาํหนกัองคพ์ระพุทธรูปมีผลโดยตรงต่อการตา้น 

 ทานแรงแผนดินไหวไดใ้นทางทฤษฎีไดอี้กดว้ย ตวัวิหารไมแ้ห่งนีเคยถูกเพลิงไหมม้าแลว้ครัง- 

 หนึงและไดส้ร้างขนึใหม่อีกครัง แต่มีขนาดเลก็ลงกว่าเดิมถึง 2 ใน 3 นอกจากนีวดัไทไดจิ ยงัเป็น 

 ศูนยก์ลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอนอีกดว้ย องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ขึนทะเบียนให้ 

 วัดโทไดจิเป็นมรดกโลกร่วมกับวัดและศาลเจ้าอืนอีก 7 แห่งในเมืองนารา และบริเวณรอบๆ วดั- 

 โทไดจิ เป็นทีอาศยัของ “กวาง” น่ารักจาํนวนมาก เชืองไม่กลวัคน เป็นทีประทบัใจอีกสิงหนึงให้แก่ผูม้าเยือน แลว้นาํท่านเดินทาง

ต่อสู่ โอซาก้า (Osaka) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศรองจากกรุงโตเกียว และมีประชากรมากเป็นอนัดบั  ของประเทศ เป็น

ศูนยก์ลางการคา้ การอตุสาหกรรม และเป็นทีตงัของบริษทัยกัษใ์หญ่ทีผลิตสินคา้อิเลคทรอนิคส์ชันนาํ (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ  นาที) แวะถ่ายรูปกบั “ปราสาทโอซาก้า” (ดา้นนอก) ปราสาทแห่งผา่นการซ่อมแซมปรับปรุงหลายครัง ทงัถูก

ทาํลายจากสงคราม ถูกฟ้าผา่เสียหาย แต่ก็ไดรั้บการบูรณะให้สวยงามดงัเดิมอยา่งทีเห็นในปัจจุบนั 

 .  น. อาหารคาํ ณ ภัตตาคารญีปุ่ น 

พกัค้างคืน ณ Hotel Vischio Osaka **** หรือเทียบเท่า 

 

วันทห้ีาของการเดินทาง      โอซาก้า - ปราสาทฮิเมจิ - วัดเอนโยจิ – อะริมะออนเซ็น - ช้อปปิงชินไซบาชิ 

.  น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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.  น. เดินทางสู่จงัหวดัเฮียวโงะ นาํท่านชม “ปราสาทฮิเมจิ” หรือมีชือเรียกอีกชือว่า “ปราสาทนกกระสาขาว” เพราะพืนผิวของปราสาท

ดา้นนอกมีสีขาวสวา่ง (ระยะทาง  ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) เป็นปราสาททีใหญ่ทีสุดในญีปุ่ น และไดรั้บการดูแล

อนุรักษดี์ทีสุดในญีปุ่ น เป็นสมบติัแห่งชาติญีปุ่ นและมรดกโลก มีอายุกว่า  ปี ตวัปราสาทมีจาํนวน  ชนั ทางเดินสู่อาคารหลกั

สลบัซับซ้อน จากการออกแบบมาอย่างดีเพือป้องกนัศตัรูไม่ให้บุกรุกไดง้่าย จากนนัเดินทางสู่ “วัดเอนโยจิ” ตงัอยู่บริเวณภูเขาโช

ชา เป็นวดัเก่าแก่มีอายกุว่า ,  ปี ถูกสร้างขึนเพือเป็นศูนยก์ลางของศาสนาพุทธในปีค.ศ.  มีอาคารใหญ่เล็กกระจายทวัภูเขา 

นาํท่านนงักระเชา้สู่ดา้นบนเขา ซึงเป็นทีตงัของวดั และเป็นจุดชมวิวทีสวยงาม ชม “อาคารมานิเดน” เป็นอาคารไมที้เก่าแก่และ

สวยงาม มีอายกุว่า  ปี หลงัปัจจุบนัสร้างขึนแทนหลงัเก่า หลงัจากหลงัเก่าถูกไฟไหม ้ภายในอาคารมีพระพทุธทองคาํปางสมาธิ

ขนาดใหญ่ และทีนียงัเคยใชเ้ป็นสถานทีถ่ายภาพยนตร์เรือง The Last Samurai นาํแสดงโดย ทอม ครูซ อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 
 

.  น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญีปุ่ น 

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ อะริมะ ออนเซ็น เมืองนาํพุร้อนทีเก่าแก่ทีสุดในญีปุ่ นอกีเมืองหนึง มีอายกุวา่พนัปี ตังอยู่บริเวณเชิงเขารอคโกะ 

เดินเทียวในตวัเมือง ซึงอาคารบา้นเรือนส่วนใหญส่ร้างดว้ยไม ้มีถนนหลกัเส้นเล็กๆ ทีเรียงรายไปดว้ยร้านคา้ทงัสองฝังของถนน 

นาํพุร้อนทีนีแบ่งเป็น  ชนิด คือ นําพุร้อนทอง (คินเซ็น) สีนาํตาลแดง จะช่วยแกอ้าการหนาวสัน ปวดหลงัปวดเอว ปวดขอ้และ 

 กลา้มเนือ และนําพรุ้อนเงนิ (กนิเซ็น) นาํใส จะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขนึ จากนนัเดินทางก ลับ สู่ โอ ซ าก้ า  แ ล้ ว ใ ห้ ท่ า น

อิสระชอ้ปปิง “ย่านชินไซบาชิ” ทีเต็มไปดว้ยห้างสรรพสินคา้และร้านคา้หลากหลายประเภท กว่า  ร้าน และมีจุดเช็คอินยอด

นิยม คือ ป้ายโฆษณา “กลิูโกะ” และป้ายรูปปู “คานิโดระคุ” ให้รู้วา่ถึงโอซากา้แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

.  น. อาหารคํา ณ ภัตตาคารญีปุ่ น 

พกัค้างคืน ณ โรงแรมเดิม Hotel Vischio Osaka **** หรือเทียบเท่า 
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วันทหีกของการเดินทาง      โอซาก้า - สนามบินคนัไซ - กรุงเทพฯ 

06.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.30 น. เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติคนัไซ 

11.00 น. ออกเดินทางสู่ คันไซ (Kansai)  จังหวัดโอซาก้า (Osaka) โดยเทียวบินที TG 623  (ใชเ้วลาเดินทาง 6.45 ช.ม.) 

15.45 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ   

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

 

 

 

ข้อกาํหนดการเดินทางเข้าประเทศญีปุ่ นช่วงแพร่ระบาดของโควดิ-  

- ผูเ้ดินทางตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีนครบ  โดส และตอ้งเป็นวคัซีนทีญีปุ่ นกาํหนดไว ้คือ ไฟเซอร์  เขม็, โมเดอร์น่า  

เข็ม, จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน  เขม็ และ แอสตา้เซเนกา้  เข็มแรก เข็มที  ตอ้งเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์น่า  หาก

นอกเหนือจากนีตอ้งแสดงผลตรวจโควิด RT-PCR เป็นลบ ภายใน  ชวัโมงก่อนเดินทางเขา้ญีปุ่ น 

 

อัตราค่าบริการ  (ขนาดมินิมอล /  ท่าน ออกเดินทาง) 

รายการ ราคาต่อท่าน 

ค่าทัวร์ ผู้ใหญ่  (พกัห้องละ  ท่าน)  68,300.- บาท 

พักเดยีว จ่ายเพมิ ท่านละ , .- บาท 

 

อัตรานีรวม 

1. ตวัเครืองบนิสายการบินไทย ชนัประหยดั  รวมภาษีสนามบินและค่านาํมนัเชือเพลิง ณ ปัจจุบนั   

 เส้นทางกรุงเทพฯ –  นาโกยา่ / คนัไซ –  กรุงเทพฯ 

 *  Tax–Insurance–Fuel Charge ทีเรียกเก็บเพิมโดยสายการบิน บริษทัฯ ขอความเห็นใจในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็น 

  จริง ทงันีราคาขา้งบนนี บริษทัฯ คิดจากอตัรา ณ เดือน กนัยายน  

2. รถไมโครบสัปรับอากาศสภาพดี  ฟรีไวไฟบนรถ นาํท่านเทียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีชาํนาญเส้นทาง  

3. โรงแรมทีพักระดับ  ดาว จํานวน  คืน (พกัเกียวโต  คืน / โอซาก้า  คืน)  รวมอาหารเชา้ทีโรงแรม 

4. บริการนําดืมวันละ  ขวด 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวต่างๆ ทุกแห่ง ตามทีระบุในรายการ 

6. อาหารตามโปรแกรมระบุทุกมือ (กลางวัน  มือ / คํา  มือ)  

7. ไกดผ์ูมี้ประสบการณ์ ใหค้วามรู้ และดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
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8. ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ , ,  บาท และค่ารักษาพยาบาล เนืองจากอุบติัเหตุและสุขภาพ ท่านละ 

, ,  บาท 

อัตรานีไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ 

3. ค่าอาหารและเครืองดืมทีสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

4. อตัราผกผนันาํมนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึนจากสายการบิน 

5. ทิปไกด ์(ขนึอยูก่บัความพอใจ) 

6. ภาษหีัก ณ ทีจ่าย % และ ภาษีมูลค่าเพมิ %   
 

เงอืนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย  วันก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวนัจอง  

 ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ ชําระทังหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  วัน   

การยกเลกิการเดินทาง 

* หากมีการยกเลิกการเดินทาง จะต้องแจ้งทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างน้อย  วันทํางาน มิฉะนันบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการ 

 คืนเงนิมัดจําทังหมด 

* หากวีซ่าท่านยืนผ่านแล้ว และแจ้งยกเลิกก่อนออกตัวเครืองบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ 

 

หมายเหตุ 

1.  บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทาง ตาํกว่า   ท่าน โดยทีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้  

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดั

หยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทงันีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ด้

มากทีสุด  

3. เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที 

 ทา่นปฏิเสธหรือสละสิทธิในการใชบ้ริการนนัๆตามทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้เมือง 

 อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

 

** รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสมเนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศเหตุการณ์

ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ **  


