
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 12-16 มกรำคม 2566 
12 มกราคม 2566 

กรุงเทพฯ 
(-/-/-) 

21.00 น.  พรอ้มกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประต ู4 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย โดยมี
เจา้หนา้ที่จากทางบรษิัทยนูิไทยทรปิ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระ 

 
13 มกราคม 2566 

สนามบนินาโกย่า –ปราสาทนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสุคนันอน – OSU SHOPPING ARCADE –  
งานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ 

(-/L/-) 
 
00.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า สนามบินชบูเุซ็นแทรร ์ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 644 

07.30 น. ถึง สนามบินนาโกย่า สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ
เรียบรอ้ย (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนดัหมายเวลา) 

 ส าคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน
จะมีโทษจับและปรับ LOCAL GUIDE รอรับท่านทีส่นามบิน 
น าท่านชม ปราสาทนาโกย่า (Nagoya Castle) ปราสาทแห่งแรกของประเทศญ่ีปุ่ นที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น
สมบตัิของชาติแห่งนี ้มีทัง้สถาปัตยกรรม ประติมากรรม งานศิลป์ ฯลฯ  ที่สะทอ้นถึงความยิ่งใหญ่ทางประวตัิศาสตร์
ของเมืองนาโกย่าไดเ้ป็นอย่างดี  ปราสาทนาโกย่าสรา้ง
ขึน้มาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1610 ยุคสมัยเอโดะ (Edo-
Jidai) โดย โชกุนโตกุงาวะ อิ เอะยาสุ ( Tokugawa 
Ieyasu) ผูม้ีอิทธิพลมากที่สุดของประเทศญ่ีปุ่ นสมยันัน้ 
โดยปราสาทแห่งนี ้ได้รับการสรา้งด้วยการเกณฑ์เจ้า
เมือง 20 คนที่ปกครองเมืองต่างๆ ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น และ
เคยมีการแข็งขอ้ต่อการเขา้ยึดอ านาจแบบเบ็ดเสร็จของ 
โชกุนโตกุงาวะ อิเอะยาสุ ใหส้รรหาทรพัยากร นายช่าง 
ก าลังคน ฯลฯ มาเพื่อด าเนินการสรา้งปราสาท โดยมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงคือเพื่อลดโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ
ทางดา้นกองทพัของบรรดาเจา้เมืองเหล่านีท้ี่อาจจะเป็นภยัต่อการปกครองของโชกุนได ้และในช่วงเริ่มสรา้งไดเ้คยมี
การสงัหารผูน้  าที่ขดัขืน หรือมีท่าทีไม่เต็มใจกับบทบาทหนา้ที่ใหม่ที่ตอ้งรบัผิดชอบนีด้ว้ย ท าใหต้ลอดระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง บรรดาเจา้เมืองจึงไดม้ีการแกะสลกัตราประจ าตระกลูไวบ้นกอ้นหินที่น ามาใชก้่อสรา้งฐานรากของปราสาท
หลัก และตัวก าแพงของปราสาท เพื่อแสดงถึงความจงรกัภักดีของตวัเองที่มีใหก้ับโชกุน โดยตราประจ าตระกูลอนั
เก่าแก่เหล่านีย้งัสามารถพบเห็นไดต้ามชั้นหินที่ปรากฎอยู่ทั่วปราสาทในปัจจุบนั และเป็นแหล่งศึกษาเก่ียวกับดา้น
สญัลกัษณโ์บราณของประเทศญ่ีปุ่ นชัน้ดี 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (1) Japanese Set 



 

 

น าท่านสู่  ศาลเจ้าโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) 
สรา้งขึน้เมื่อเกือบ 700 กว่าปีมาแลว้ตัง้แต่ปี 1333 เป็นวดัใน
พระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากๆของนาโกย่า เพราะวดัแห่ง
นีเ้ป็นที่ประดิษฐานของเทพคนันอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจา้
ที่ขึน้ชื่อเรื่องความเมตตา แกะสลกัอย่างประณีตโดยพระสงฆ์
นามว่า “Kobo Daishi” แถมภายใตห้อ้งโถงใหญ่ คือหอ้งสมดุ
ชินปูคุจิ  ที่จัดเก็บหนังสือภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาจีนกว่า 
15,000 เล่ม น าท่าน ช้อปป้ิงโอสุ (Osu Shopping Arcade) 
ถนนช้อปป้ิงที่อยู่เยือ้งกับบริเวณวัดโอสุคันนอน เป็นถนน
การคา้ที่มีชื่อเสียงและไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเที่ยวเป็น
อย่างมากดว้ยมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศแบบดัง้เดิม มีรา้นคา้
และรา้นอาหารกว่า 400 รา้นคา้ เรียงรายอยู่สองขา้งทางของขึน้ชื่อของโอสกุ็คือไก่ทอดยอดนิยมอย่างรา้น GABURI 
CHICKEN 
ชม งานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana no Sato Winter Illumination) เป็นธีม 
พารค์สวนดอกไม ้ที่มีทุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวไดต้ลอดทัง้ปี ไฮไลท!์!! การประดบัไฟขนาด
ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น จะมีในช่วงฤดใูบไมร้่วงตลอดจนถึงปลายฤดหูนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะไดร้บัความนิยมมากเป็น
พิเศษ เนื่องจากมี การแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อโุมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดบั
ไฟในน า้ (Water Illumination) อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัอลงัการงานประดบัไฟท่ีไม่ว่าจะหนัไปทางไหนก็มีมมุให้
เก็บภาพประทบัใจกลบัไปอย่างมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (ไกดแ์นะน าร้านอาหาร) 

 แนะน าน าร้านอาหาร https://www.nagashima-onsen.co.jp/nabana/restaurant/beer.html 

ทีพ่ัก   Mielparque Nagoya Hotel หรือเทยีบเท่า  
 

14 มกราคม 2566 
นาโกย่า - ฮิรุกาโน โคเกน สก ีรีสอรท์– หมู่บ้านมรดกโลกชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ  

(B/-/-) 

https://www.nagashima-onsen.co.jp/nabana/restaurant/beer.html


 

 

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
08.00 น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ฮิรุกาโน โคเกน สกี รีสอรท์ Hirugano Kogen Ski Resort  ลานสกีเมืองกุโจ จ.กิฟุ  (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ) อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบักิจกรรมฤดหูนาว บนลานสกีหิมะขาวโพลนกวา้งสดุ
ลกูหูลกูตา ท่านสามารถเช่าชดุอุปกรณส์กีส าหรบัถ่ายรูปหรือเล่นสกีทัง้ถาดเล่ือน (Sled Snow board) หรือ กิจกรรม
อื่นๆ อีกมากมาย (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรม – ค่าเช่าอปุกรณต์่างๆ)  

**หมายเหตุ กรณีที่หิมะไม่หนาฟูมากพอที่จะเล่นสกีได้ในช่วงต้นฤดูกาลเน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยในปีน้ันๆ 
สงวนสิทธิ์ ปรับโปรแกรมไปเที่ยวในตัวเมืองกุโจฮาจิมังแทน โดยไกดจ์ะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งลูกค้า
หน้างานเอง 
เทีย่ง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไกดแ์นะน าร้านอาหาร) 

จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองที่
เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอนัดบั The most beautiful 
village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ไฮไลท!์! หมู่บา้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณ
ที่มีอายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า กัชโช  มีความหมายว่า พนมมือ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบา้นที่มี

หลงัคามงุดว้ยฟางขา้วที่ท  ามมุชนัถึง 60 องศา คลา้ยสองมือที่ประนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร 
กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลงัถกูสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะป ูต่อมา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยเูนสโกขึน้ทะเบียนใหช้ิราคาวาโกะเป็น
มรดกโลก   
จากนัน้ออกเดินทางสู่ เมืองทาคายามะ (Takayama) จงัหวดักิฟุ เมืองเล็กๆ ที่โอบลอ้มไปดว้ยภูเขาและธารน า้ใส
จ านวนมาก อบอวลไปดว้ยแหล่งประวตัิศาสตรแ์ละ
วฒันธรรมอนัอดุมสมบรูณ ์(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
1 ชั่วโมง) อิสระให้ท่านเดินเล่น ถนนซันมาจิซูจิ 
(Sanmachi-Suji Street) ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น ลิต
เติล้เกียวโต หรือ เกียวโตนอ้ย เป็นย่านเมืองเก่าแก่ที่
ยังคงอนุรักษ์ ไว้ซึ่ งอารยธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีในอดีตของชาวญ่ีปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือน, รา้นคา้, คาเฟ่และโรงสาเก สรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ 



 

 

และยงัคงบรรยากาศแบบสมยัเอโดะไว้ นอกจากนีย้งัมี วดั, ศาลเจา้, สะพานและตลาดเชา้ที่คึกคกัเต็มไปดว้ยผูค้น 
ตวัเมืองสวยสะอาด ทนัสมยั และมีสภาพธรรมชาติอนัอดุมสมบรูณ ์ จากนนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรม 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย (ไกดแ์นะน าร้านอาหาร) 
ทีพ่ัก   Ogaki Forum Hotel หรือเทยีบเท่า 

 
15 มกราคม 2566 

เมืองกิฟ ุ- เมืองเกียวโต – วดัคินคะคุจิ -เมอืงโอซาก้า – ย่านชนิไซบาชิ - อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 
(B/-/-) 

 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต Kyoto (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงเก่าของประเทศ
ญ่ีปุ่ น มีชื่อเสียงระดบัโลกในเรื่องของวฒันธรรมที่ประณีต ศิลปะแบบญ่ีปุ่ นอย่างแทจ้รงิ มีมนตเ์สน่หแ์บบชนบทญ่ีปุ่ น 
ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นนิยมของคนทั่ว
โลก จากนั้นสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 30 นาที)  หรือ วัดทอง หรือ 
วัดอิคคิวซัง ที่คนไทยนิยมเรียก เดิมสรา้งขึน้เพื่อ
ใชเ้ป็นบา้นพกัของท่านโชกนุอาชิกากะ โยชิมิสแุละ
ท่านมีความตัง้ใจยกบา้นพกัแห่งนีใ้หเ้ป็นวดันิกาย
เซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียก
กันว่า วดัทอง เนื่องจากที่วดันีจ้ะมีอาคารหลกัเป็น
สีทองเกือบทัง้หลงัตัง้โดดเด่นอยู่กลางน า้ ท าใหเ้กิดเป็นเงาสะทอ้นกบัพืน้น า้เบือ้งหนา้ จนเกิดเป็นภาพท่ีสวยงามเป็น
อีกสญัลกัษณห์น่ึงของเมืองเกียวโต  
*ในกรณีถ้ามีเวลาเหลือ* น าท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha) ศาล
เจา้เสาโทรอิิพนัตน้แห่งเกียวโต (จรงิๆมีเป็นหมื่นๆ ตน้) หรือที่คนไทยชอบเรียกกนัว่า ศาลเจา้จิง้จอก หรือ ศาลเจา้แดง 
เป็นศาลเจา้ชินโตสรา้งถวายแด่ เทพอินาริ ซึ่งเป็น เทพแห่งพืชพนัธุธ์ัญญาหารของญ่ีปุ่ น ช่วยบนัดาลในหลายเรื่อง
ตัง้แต่ พืชพนัธุง์อกงาม, คา้ขายรุง่เรือง, คลอดบตุรปลอดภยั, โรคภยัหายป่วย และช่วยในเรื่องการขอใหส้อบผ่าน เป็น
ตน้ ศาลเจา้แห่งนี ้มีชื่อเสียงโด่งดงัจาก เสาโทรอิิสีแดง เรียงตวักนัจ านวนหลายหมื่นตน้จนเป็นทางเดินไดท้ั่วทัง้ภเูขาอิ
นาริ ตามต านานเล่าสู่ว่า โดยปกติแลว้เทพอินาริจะไม่ส่ือสารกบัมนุษยเ์องโดยตรง แต่จะส่ือสารผ่านบริวารของท่าน 

นั่นคือ สุนัขจิง้จอก (คิทสึเนะ 狐) นั่นเอง ท าใหม้ีรูปป้ันของสนุขัจิง้จอกตัง้เรียงรายเต็มไปหมด จนคนทั่วไป นิยม
เรียก ศาลเจา้แห่งนีว้่า ศาลเจา้จิง้จอก อิสระใหท้่านขอพรและถ่ายรูปภาพตามอธัยาศยั  

เทีย่ง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไกดแ์นะน าร้านอาหาร) 
เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า Osaka (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 
และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ในภาคคนัไซบนเกาะฮนชู ประเทศญ่ีปุ่ น ปัจจุบนัเมืองโอ
ซากา้มีสถานท่ีท่องเที่ยวมากมาย มีแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยม มีสวนสนกุขนาดใหญ่ ทัง้ยงัมีอาหารที่เป็นเอกลกัษณ ์เชน่ 
ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญ่ีปุ่ น) และ คุชิคตัสึ จากนัน้อิสระชอ้ปป้ิง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณ
แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนีม้ีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องส าอางค ์รา้น
รองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara 
H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทกุอย่างที่ตอ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณนี ้ใกลก้นัท่านสามารถเดินไปยงั ย่าน



 

 

โดทงโบริ (Dotonbori)  ย่านบนัเทิงยามค ่าคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบร ิจากสะพานโดทงโบรบิาชิไปจนถงึ
สะพานนิปปนบาชิ ไฮไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอิน ถ่ายภาพคู่ ป้ายกูลิโกะแมน หรือ ป้ายโดทงโบริกูลิโกะ (Dotonbori 

Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑาก าลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง ซึ่งถูกติดตัง้มาตัง้แต่ ปี ค.ศ.1935 นอกจากนีย้งัมีอีก
หนึ่งสญัลกัษณส์ถานท่ีนดัพบกันหลง นั่นก็คือ รา้นปคูานิโดรากุ (Kani Doraku) ซึ่งมีปยูกัษ์ขยบัแขนและลกูตาไดอ้ีก

ดว้ย และหา้มพลาดส าหรบั ทาโกยากิ อาหารทอ้งถิ่นของชาวโอซากา้ ที่มาถึงถิ่นแลว้ตอ้งลอง Original Taste รบัรอ
ไม่ผิดหวงัแน่นอน 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย (ไกดแ์นะน าร้านอาหาร) 
ทีพ่ัก   Hotel Plaza Osaka หรือเทยีบเท่า 
 

16 มกราคม 2566 
สนามบนิโอซาก้า - สนามบนิสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย) 

(B/-/-) 

 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
 คณะพรอ้มกันที่ล๊อบบีเ้พื่อท าการเช็คเอา้ท ์หลงัจากนัน้ลกูคา้เช็คสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินสู่

สนามบินคนัไซ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที ) 
11.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 623 

15.45 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ       
 

                                    
 
หมายเหตุ :  **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาและรายการเดินทางตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, ภัยธรรมชาติ, การเมือง, การประท้วง, การจราจร, การยกเลิกหรือเลื่อนของสายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ซ่ึงจะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ โดยให้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ 
เท่าน้ัน อีกทัง้ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิน้สุดสมบูรณ ์
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบเสนออัตรำค่ำบริกำรทัวร์ท่องเทีย่ว ณ ประเทศญี่ปุ่น (นำโกย่ำ -กิฟุ - ชิรำคำวำโกะ-โอซำก้ำ)  
5 วัน 3 คืน 

 
 วนัท่ี 1 ธันวาคม 2565 

            บรษิัท ยนูิไทยทรปิ จ ากดั ขอน าเสนอคา่ใชจ้า่ยและคา่บรกิาร การเดินทางส าหรบัท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่ น (นาโกย่า – กิฟ-ุชิราคา
วาโกะ-โอซากา้) 5 วนั 3 คืน เดินทางระหวา่งเดือน 12-16 มกราคม 2566 จ านวนผูเ้ดินทางอย่างนอ้ยผูใ้หญ่ 10 ทา่น ขึน้ไปดงัมี
รายละเอียดดงันี ้
 
อัตราค่าบริการ: 

 
***อตัราดงักล่าวเป็นการค านวณตน้ทนุ โดยคิดค านวณจากผูเ้ดินทางอยา่งนอ้ยผูใ้หญ่ 10 ท่าน อีกทัง้ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง
เนื่องจากจ านวนผูเ้ดินทางที่ไดร้ะบไุว ้ 
 
อัตราดังกล่าวประกอบด้วย  

•    ไกดท์อ้งถิ่นบรรยายไทยผูช้  านาญเสน้ทางเดินทางคอยดแูลตลอดการเดินทางในต่างประเทศ LOCAL GUIDE 

•    ค่ารถปรบัอากาศ Micro Bus 15 Seats ตลอดการเดินทางที่ระบ ุ  

•    ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ

500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

•    ค่าที่พกัโรงแรมมาตรฐานตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน / 3 ท่าน) หากท่านที่ตอ้งการหอ้งพกัเดี่ยวช าระเพิ่มตามรายการ 

•    ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ  

•    ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามที่ระบใุนรายการ 

 

อัตราดังกล่าวไม่รวม  

•    ค่าบตัรโดยสารของสายการบินไทย ที่นั่งชัน้ประหยดั เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะตามเสน้ทางตามรายการ รวมค่าสนามบินทกุแห่งที่

มี ภาษีน า้มนั และค่าประกนัวินาศภยัตามระเบียบสายการบิน  

•    ค่าใช้จ่ายส าหรับการตรวจโควิด ทัง้ RT-PCR ในกรณีทีผู้่เดินทางฉีดวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม  

•    ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

รูปแบบการเข้าพักส าหรับโรงแรม ราคา / ท่าน  

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 29,000 .- 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ 23,200 .- 



 

 

•    หวัหนา้ทวัรเ์ดินทางจากประเทศไทย 

•    ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

•    ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

•    ส าหรบัราคานีบ้รษิัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 

•    ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ แลว้แต่ความพึงพอใจของลกูคา้  

 

เงือ่นไขการจองทัวรแ์ละการช าระเงนิ  

•    กรุณายืนยนัการเดินทาง และช าระเงินมดัจ านวนเต็มจ านวน หลงัจากยืนยนัการเดินทาง หรือก่อนหนา้นัน้ขึน้อยู่กบัทางบริษัท และ
ขึน้อยู่กบัช่วงเวลาที่ท่านเดินทาง หากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวนัหยดุต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บเรว็กว่าปกติ 

•    ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ บรษิัท ฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนัหรือก่อนหนา้นัน้โดยขีน้อยู่กบัช่วงเวลาที่ท่าน

เดินทาง หากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวนัหยดุต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บเร็วกว่าปกติ โดยท่านช าระเป็นเงินสดหรือสั่งจ่ายเป็น

เช็คเงินสด (Cashier cheque) ในนามบรษิัท ยนูิไทยทรปิ จ ากดั 

 

เงือ่นไขเกี่ยวกับการยกเลิก 

•    หากมีการยกเลิกทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินทัง้หมด หรือบางส่วนตามที่เกิดค่าใชจ้่ายขึน้จรงิ   

**กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมด** 

 

หมายเหตุ  

•    บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการ กรณีจ านวนผูเ้ดินทางต ่า

กว่าขัน้ต ่าที่ระบใุนเอกสาร  

•    รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

•    ราคานีค้  านวณจากตน้ทนุ ของค่าใชจ้่ายส าหรบัท่องเที่ยว และโรงแรมตามราคาปัจจบุนั หากราคาปรบัสงูขึน้ บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปรบัราคาตามสถานการณด์งักล่าว 

•    บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ จาก

อบุตัิเหตตุ่างๆ 



 

 

•    หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบรกิารท่ีท่านไดช้ าระไว้

แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้ เนื่องจากการท่องเที่ยวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ

เรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้รกิารนัน้ท่ีทางทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีก่อนยนืยนัการเดินทาง  

•    กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ์ื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้

ส าหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ 

•    มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

•    บริษัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่กอง

ตรวจคนเขา้ เมืองพิจารณาแลว้ 

 


