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ทีสุ่ดแห่งความโรแมนติค เสน้ทางทีจ่ะชวนใหคุ้ณหลงเสน่หดิ์นแดนอาทิตยอ์ุทยั  

เยือนเมืองทาคายาม่า ท่ามกลางออ้มกอดของขุนเขา บรรยากาศดัง่ยุโรปตลอด 2 ขา้งทาง  

หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาว่า ปราสาทมตัสึโมโต ้กระเชา้ชินโฮตากะ ผ่อนคลายกบัน้ําแร่ออนเซ็น 

ไหวพ้ระวดัอาซากุซะ ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ เอา้ทเ์ล็ท สีสนัความสนุกทีโ่ตเกียวดิสนียแ์ลนด ์สกีรีสอรท์ 

สะสมไมลก์บัการบินไทย พรอ้มที่พกั อาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดบัพรีเมีย่ม “ดูแล...กนัและกนั” 

 

กําหนดการเดินทาง   4-10 ธ.ค. / 18-24 ธ.ค. / 24- 30 ธ.ค. 58     

วนัแรกของการเดินทาง  (1) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

21.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2 

พบกบัเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอรห์มายเลข C 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง  (2)  นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – หมู่บา้นชิราคาว่า – ทาคายาม่า  

00.05 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เทีย่วบิน TG644 

  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง .... เวลาท้องถ่ินต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)  

08.00 น. ถึง สนามบินเซ็นแทร ์เมืองนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่น.... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็สัมภาระนํา

ท่านเดินทางสู่ ปราสาทนาโกย่า ที่มีความงดงาม สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 ภายหลังจากถูกทาํลายในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 

2 นําท่านเข้าชมภายในปราสาทที่เก็บสิ่งสําคัญลํ้าค่าทางประวัติศาสตร์ และศิลปะอันงดงาม จํานวนมาก รวมไปถึง 

ปลาโลมาทองคํา บนยอดปราสาทที่เป็นเอกลักษณ์ที่สาํคัญของปราสาทแห่งน้ีอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เดินชมความงาม 

พร้อมถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย ... นําท่านสู่ หมู่บา้นชิราคาวา เป็น

หมู่บ้านสไตล์กสัโชแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม และยังได้รับเลือกเป็นมรดกโลก

ในปี 1995 ซ่ึงเป็น หมู่บ้านสไตล์กสัโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 

18 เ มตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบ้านสามารถ

รองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้และรูปร่างของหลังคา

เหมือนกับสองมือของพระเจ้า หรือพระพุทธเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านใน

สไตล์น้ีว่า กสัโช พร้อมกันน้ีท่านจะเพลิดเพลินกับฝูงปลาคราฟนับ

ร้อยที่แหวกว่ายอยู่ตามลาํธารหน้าบ้านซ่ึงจะเห็นได้กแ็ต่เมืองในแถบ

น้ีเท่าน้ัน .. 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...  บริการท่านด้วย “ฮิดะยากินิคุ” เน้ือฮิดะย่างบนกระทะร้อนในแบบฉบับญ่ีปุ่น ที่

หอมกรุ่นจากเคลด็ลับในการย่างสด ๆ บนใบไม้ (ใบโฮบะ) บวกกบันํา้จ้ิมรสเดด็ ท่านจะได้ล้ิมลองเน้ือฮิดะ อาหารท้องถ่ิน

แตกต่างจากเน้ือย่างบนกระทะที่ท่านเคยได้ล้ิมลองกนัมา (ท่านที่ไม่ทานเน้ือวัวจะเสิร์ฟด้วย เน้ือหมู แทน) 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองที่ได้ช่ือว่า “ลิตเต้ิลเกียว

โต” เป็นเมืองขนาดเล็กที่ตั้ งอยู่ในหุบเขาที่ ยังคงความเป็น

ธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี ล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์

หรือเทือกเขาทาเทยาม่า และมีเทศกาลทาคายาม่าซ่ึงเป็นหน่ึงใน

สามเทศกาลที่มีช่ือเสียงของประเทศ นําท่านผ่านชม ศาลาว่าการ

อาํเภอ ที่ใช้เป็นที่บัญชาการของโชกุนโทคุงาวะในสมัยก่อนและ

เป็นสิ่งปลุกสร้างแบบเก่าหลังสุดท้ายที่ยังคงเหลือจนถึงปัจจุบัน 

อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปและเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมือง 

“ตุ๊กตาซารุโบะโบะ” ตุ๊กตาสัญลักษณ์เมืองทาคายาม่า เป็น

เคร่ืองหมายแห่งความโชคดี หรือเลือกซ้ือสินค้าอืน่ ๆ ได้ตามอธัยาศัย ...  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ...  

ทีพ่กั :   TAKAYAMA GREEN HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง    (3)     ทาคายาม่า – ชินโฮตากะ โรปเวย ์–  มตัสึโมโต ้ - ปราสาทมตัสึโมโต ้

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านขึ้น กระเชา้ไฟฟ้าชินโฮตากะโรปเวย ์จากสถานีชินโฮตากะออน

เซน็ที่ความสูง 1,117 เมตรเหนือระดับนํา้ทะเล สู่ความสูงกว่า 2,156 

เมตรเหนือระดับนํา้ทะเล ด้วยกระจกบานใหญ่ของกระเช้า 2 ช้ันราย

แรกในญ่ีปุ่น ทาํให้ท่านได้ใกล้ชิดกบัทิวทัศน์อนังดงามของเทือกเขา

เจแปนแอลป์ย่ิงขึ้น... 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย “เซ็ต

เมนูอาหารญีปุ่่น”  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมตัสึโมโต ้นาํท่าน ผ่านชมปราสาทมตัสึโมโต ้จากด้านนอก ได้ช่ือว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สุด 1 ใน 

3 ของประเทศ ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1504 ระหว่างช่วงที่โกลาหลของสงครามกลางเมือง โดยที่ กาํแพงหิน กับ คูนํ้าที่อยู่

รอบปราสาทแห่งน้ีเท่าน้ันที่ยังคงสภาพเดิมเหมือนเม่ือคร้ังอดีต บางคร้ังปราสาทหลังน้ีกถู็กเรียกว่า "ปราสาทอีกา" หรือ 

"ปราสาทดาํ" น่ันกเ็พราะด้านนอกของปราสาทได้ใช้สีดาํเป็นสีหลักในการก่อสร้าง  

คํ่า บริการอาหารคํ่า  ณ  ภัตตาคาร ...บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู สไตลญี์ปุ่่น”  

ทีพ่กั  : MATSUMOTO BUANA VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 



Japan Natural & Cool 7D4N_ 84,900.-     3 
อลิิท ฮอลิเดย์  ดูแล...กนัและกนั  

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง    (4) มตัสึโมโต ้– ภูเขาไฟฟูจิ – สกีรีสอรท์ – โกเทมบะ เอา้ทเ์ล็ท – ฮาโกเน่ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ัน นาํท่านสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งน้ี และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลก

แห่งหน่ึง ที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี.... นาํท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกล่ิน

อายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีทีอ่ากาศเอ้ืออํานวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพ

ความงามของภเูขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและ

ซ้ือ “สินค้าพ้ืนเมือง และขนมอร่อย” มากมายตาม

อธัยาศัย ..จากน้ันนาํท่านไปสัมผัสกับประสบการณ์

ความสนุกสนานที่ สกีรีสอรท์ (Ski Resort) ลาน

สกสีุดหรูและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิ ... 

ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับหิมะ อันขาว

โพลน ให้ท่านได้สนุกสนานกับ กระดานเล่ือน ฟรี 

ที่ไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ หรือจะลองเล่น สกี

หิมะ ของแท้ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ภายในสกีรีสอร์ท) ** หากลานสกีฟูจิเทน ไม่พรอ้มใหบ้ริการเนื่องจากปริมาณหิมะไม่

เพียงพอจะขอนําทุกท่านไปยงับ่อน้ําศกัด์ิสิทธ์ิโอชิโนะ ฮคัไค แทน พรอ้มคืนค่าเขา้ชมลานสกี ** 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย เซ็ตเมนูหมูย่างบนหินภูเขาไฟแสนอร่อย 

จากน้ันนําทุกท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะเอา้ทเ์ล็ท” (Gotemba Outlet) แหล่งช้อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น.... 

เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้า  “แบรนดเ์นม” ช่ือดังมากมาย อาทิเช่น Nike , Gaps , Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 

เป็นต้น และสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ  เคร่ืองสาํอาง, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า  เป็นต้น …จนได้เวลาอนัสมควรแล้วนาํท่านสู่

โรงแรมทีพ่กั 

คํ่า บริการอาหารคํ่า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม ... บริการท่านด้วยเซต็เมนูอาหารญ่ีปุ่น ล้ิมรสอาหารญ่ีปุ่นหลากหลาย ให้ท่านได้

อิ่มเอมทั้งอาหารคาวและหวานแบบด้ังเดิมในบรรยากาศญ่ีปุ่น พร้อมสวมชุดยูกาตะ เพ่ือให้เข้ากบับรรยากาศ 

ทีพ่กั  ISAWA VIEW HOTEL   หรือเทียบเท่า            

 ** ท่านสามารถลงอาบนํา้แร่ “ออนเซ็น” จากธรรมชาติเพือ่สุขภาพ หลงัจากเหน็ดเหนือ่ยจากการเดินทางมาทัง้วนั ** 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)   ยามานาชิ – คามาคุระ – พิพิธภณัฑร์าเมน - โตเกียว – วดัอาซากุซ่ะ – ชินจูกุ    

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านกราบนมัสการขอพรจาก “หลวงพ่อโต” หรือ “ไดบุทสึ” พระพุทธรูปสาํริดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ ณ กลางแจ้ง ใน

อดีตกาลเคยประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1368 วิหารได้ถูกพายุพัดจนได้รับความเสียหาย และต่อมาในปี ค.ศ. 

1495 ถูกคล่ืนยักษ์กลืนหายไปในทะเล แต่องค์พระมิได้ชาํรุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 

800 ปีแล้ว จากน้ันนําท่านตามรอย “ทีวีแชมป์เป้ียน” (T.V. 

Champion) รายการยอดฮิต ติดอันดับที่ “พิพิธภัณฑ์ราเมน” 

ศูนย์รวมร้านราเมนที่ขึ้นช่ือจากทั่วทุกมุมของประเทศญ่ีปุ่น มาให้

ท่านได้ล้ิมรสกนั .… นาํท่านสู่โซน “พิพิธภณัฑ”์ ท่านจะได้พบกับ

ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ “ราเมน” ต้ังแต่ยุคอดีต

จนถึงปัจจุบัน และการผลิตราเมนกึ่งสําเร็จรูปหลากหลายชนิด

และหลากแบรนด์ช่ือดัง … แล้วนําท่านสู่โซน “รา้นคา้” ท่านจะ

ได้เลือก “ชมและชิม” รูปแบบอันหลากหลายและความเลิศรส
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ของ “เสน้ราเมนและน้ําซุป” ในแบบต่างๆ ที่ท่านไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน...อสิระให้ท่านได้ “เลือกชมและชิม”ราเมนสูตร

ต่างๆที่ส่งกล่ินหอมเย้ายวนให้ท่านล้ิมรสกนัมากมาย … 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย ราเมนช่ือดงั ภายในพิพิธภัณฑ์ มอบคูปองมูลค่า 2,000 เยน ให้

ท่านได้อสิระเลือกรับประทานราเมนจากร้านที่ท่านช่ืนชอบ 

นาํท่านเดินทางสู่ช่วงเวลาทีท่่านรอคอย! สัมผัสบรรยากาศย่านช้อปป้ิงช่ือดังของญ่ีปุ่นที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการจับจ่าย

สินค้าถูกตาถูกใจ ถูกเงินในกระเป๋า ชินจูกุ ย่านช้อปป้ิงที่มีความเจริญอันดับหน่ึงของโตเกียว ปัจจุบันถูกขนานนามว่า 

ศูนยก์ลางทีส่องแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าช่ือดังซ่ึงเป็นที่นิยมทั้ง

ชาวญ่ีปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยนเท่ากนัหมด ทั้งเคร่ืองสาํอาง กิ๊ฟชอ็ป 

ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระให้ท่าน

เพลิดเพลินกบัการจับจ่ายเลือกซ้ือสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนมดัง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือ 

สินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้ อผ้าแฟช่ันวัยรุ่น กระเป๋า, รองเท้า, เคร่ืองสาํอางย่ีห้อดังของญ่ีปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE, 

SHISEDO, KANEBO, SK-II ในราคาถูกกว่าเมืองไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย เมนูสุดพิเศษ บุฟเฟ่ตย์ากินิคุ เน้ือย่างช้ันดี ที่คัดสรรวัตถุดิบช้ันเย่ียม ไม่

ว่าจะเป็นเน้ือวากวิ เน้ือหมูคุโรบุตะ เน้ือไก่หมักซอสเทอริยากิ อกีทั้งขาปูยักษ์ และเน้ือปลาแซลมอน พร้อมด้วยเคร่ืองเคียง

อืน่ ๆ เช่น ซุปมิโสะ ผักและเหด็ญ่ีปุ่น พิเศษสุด ๆ พรอ้มเสิรฟ์เครือ่งดื่ม (แอลกอฮอลล)์ แบบไม่จํากดั 

ทีพ่กั  :   GRAND PACIFIC LE DAIBA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง     (6)     โตเกียว – โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์– ฮาเนดะ – สนามบิน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ “โตเกียว ดิสนียแ์ลนด”์ ดินแดนหรรษาสาํหรับคนทุกเพศทุกวัย ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท โดยการ

ถมทะเล ....เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอัน

หลากหลาย....ตื่นตากบัดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้นกบั

การล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลดั” ที่แสนน่ากลัวใน “Pirates 

of the Caribbean”...สนุกสนานกับการน่ังเรือบุกป่าที่  “Jungle 

Cruise” ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด.... แล้วพักผ่อน

อิริยาบถด้วยการน่ัง “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดิสนีย์

แลนด์ ....ต่อด้วยการสนุกเร้าใจที่ “Big Thunder Mountain” น่ังรถไฟ

ขนถ่านตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณ       

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาขณะเทีย่วชม (ไม่รวมอาหาร)  
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 ตื่นเต้นสะพรึงกลัวที่ “ปราสาทผีสิง” (Hunted Mansion) ที่เป็นที่มาของภาพยนตร์แนวสยองขวัญเร่ืองดังแห่งปี…. แล้ว

สนุกสนานต่อกบั “Splash Mountain” ที่ท้าทายความกล้า, แล้วสนุกกบัเคร่ืองเล่นมากมายที่รอให้ท่านได้เข้าไปท้าทายกัน...

ชม “ขบวนพาเหรด” จากเหล่าการ์ตูนดังมากมาย อาทิ มิกกี้ เม้าส์, มินน่ีเม้าส์, โดนัลดักส์ เป็นต้น...อิสระให้ท่านได้

สนุกสนานเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นอกีมากมายต่อตามอธัยาศัย ... 

คํ่า บริการอาหารคํ่า  ณ  ภัตตาคาร ...   บริการท่านด้วย “เซ็ตขาปูยกัษ”์ ที่ร้าน “คะนิโด

ระคุ” (Kani Doraku) ร้านขายปูยักษ์ช่ือดังของญ่ีปุ่น ที่รายการ “ทีวีแชมป์เป้ียน” ไม่

พลาดที่จะมาประกาศความอร่อยให้ไปลองทานกนั ... เสิร์ฟท่านด้วย “ขาปูยกัษ”์ ที่

นาํมาปรุงในรูปแบบต่างๆ ให้ท่านได้อิ่มหนาํสาํราญกนั 

20.00 น.  จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ เพ่ือนาํท่านเชค็อนิ ณ สนามบิน 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง  (7) สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว) – กรุงเทพฯ 

00.20 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เทีย่วบิน TG661 

05.20 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  

 

หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อตัรา

แลกเปลีย่น เป็นตน้ 
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อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยว ชําระเพิม่ 

ชั้นธุรกิจ (ราคาโดยประมาณ) ชําระเพิม่ 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่านละ 

มีตัว๋แลว้ (เด็ก) ส่วนลดท่านละ  

84,900.- 

80,900.- 

76,900.- 

71,900.- 

14,000.- 

65,500.- 

24,000.- 

20,000.- 

81,900.- 

77,900.- 

73,900.- 

68,900.- 

14,000.- 

65,500.- 

24,000.- 

20,000.- 

82,900.- 

78,900.- 

74,900.- 

69,900.- 

14,000.- 

65,500.- 

24,000.- 

20,000.- 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 
ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

ชั้นธุรกิจ (ราคาโดยประมาณ) ชําระเพิม่ 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

มีตัว๋แลว้ (เด็ก)  

819 

779 

739 

689 

140 

655 

579 

619 

 

819 

779 

739 

689 

140 

655 

579 

619 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าท่ีพกั  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 
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เงื่อนไขการชําระเงิน: สาํหรับการจอง กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท   ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั 

• ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อลิทิ ฮอลเิดย์ แอนด์ เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากดั 

• ชําระโดยเงินสด 

• โอนเข้าบัญชี กระแสรายวนั 

  ช่ือ บจก. อลิทิฮอลเิดย์แอนด์ เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จํากดั 

  ประเภท กระแสรายวนั เลขที ่718-1-04879-9ธ. กสิกรไทย  

 

การยกเลิก  :   กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 21  วนัทาํการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ 

   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไมน่่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายใน

คณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางสว่นใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใช่การ

ท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวรเ์พ่ือหา

ขอ้สรุปรว่มกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดินทางสาํหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้

ทวัรค์ณะสว่นตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุตํา่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้

ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุปรว่มกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่าน

อ่ืน ยกเวน้ทวัรค์ณะสว่นตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะสว่นตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไวแ้ลว้ แต่ไมช่าํระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหแ้ก่

ลกูคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร้ว่มเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัรอ่ื์นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไมอ่นุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผล

สว่นตวัของท่านผูเ้ดินทาง เชน่ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม

เสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 
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13. สาํหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ์) หรือดําเนินการใด 

ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอคาํยืนยนัสาํหรบัการออกเดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทาง

ซ้ือตัว๋หรือชาํระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบสาํหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะสง่กาํหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรบัเปล่ียน

รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 

5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสยั 

อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษา

ผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรบัเปล่ียนรายการเพ่ือใหท้่านสามารถเขา้ชมได ้  

แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทางทาํใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เชน่ กระเป๋าเดินทาง ไมส่ามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได ้โดยท่านสามารถ

เลือกใชข้องกาํนัลดงักล่าวในขณะรว่มเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไมก็่ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ตาํแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมูค่ณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่ง

ท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้ักษณะตําแหน่งท่ีนั่ง

แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมูค่ณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เม่ือท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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