
 

 

รหัสทัวร GS1901903 
ทัวรโอซากา ทตโตริ เกียวโต 6 วัน 3 คืน (JL) 
บุฟเฟ�ตนาเบะ - พิพิธภัณฑทราย - พิพิธภัณฑโคนัน - ป�าไผอาราชิยามา  
วัดคิโยมิสึ – ศาลเจาสุมิโยชิ - ชอปปم�ง Rinku Outlet – ปราสาทฮิเมจิ 

 

 
 



 

 

บินดวยสายการบิน เจแปน แอรไลน (JL) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
JL 728 BKK(กรุงเทพ) – KIX(โอซากา) 23.50 – 07.05  
JL 727 KIX(โอซากา) – BKK(กรุงเทพ) 00.40 – 04.40  

** โหลดกระเป�าสัมภาระน้ําหนักไมเกินใบละ 23 ก.ก. 2 ใบ (46 ก.ก.) และ ถือขึ้นเครื่องบินได
น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)                                                                                                                         
(-/-/-) 

20.30  คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาท่ี 
6 สายการบิน เจแปน แอรไลน เคานเตอร R เจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง  
** ประเทศญี่ปุ �นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื ้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

 



 

 

 
23.50  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน 

JAPAN AIRLINE เท ี ่ยวบินที่ JL728  ** มีบริการอาหารและเคร ื ่องด ื ่มบน
เครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

 
 

วันที่ 2 

สนามบินตันไซ – ทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิทธภัณฑทราย – พิพิทธภัณฑโคนัน 
- อิออนมอลล                                                                                               
                                                                                                                             
(-/L/-) 

 
08.15 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติคันไซ(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธี

การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
 นําทานเดินทางสู เมืองทตโทริ ซึ่งเมืองทตโทรเิต็มไปดวยทิวทัศนสวยงามของฤดูกาล

หนึ่งที่เปลี่ยนไปยังอีกฤดูกาลหนึ่ง มีอาณาเขตครอบคลุมชายฝم�งทะเลที่ยาวสุดลูกหลููก



 

 

ตาจากฝم�งตะวันออกไปฝم�งตะวันตก ที่ราบแคบๆ และพื้นท่ีที่เปนภูเขาอยางภูเขาไดเซน
มีพืชพันธุสีเขียวสดในฤดูใบไมผลิและใบไมสีจางในฤดูใบไมรวง ถือเปนภาพที่สวยงาม
เกินพรรณนา ซึ่งคุณสามารถชมภาพที่นาประทับใจนี้ไดผานทางหนาตางของรถไฟ
สายซันอินในขณะที่รถไฟแลนไปตามชายฝم�งทะเล แหงทองเที่ยวสําคัญถือวาเปน
ไฮไลท เนินทรายทตโทริ เนินทรายอายุเกาแกกวา 1 แสนป ซึ่งมีขนาดใหญและมี
ชื่อเสียงมากที่สุดในญี่ปุ�น ตั้งอยูริมชายฝم�งทะเลในเขตของอุทยานแหงชาติซานินไคกัน 
(Sanin Kaigan National Park) มีความยาว 16 กิโลเมตร กวาง 2.4 กิโลเมตร 
สูง 50 เมตร 

 การเกิดเนินทรายที่นี่ เกิดจากการที่ทรายบริเวณแมนํ้าเซนไดกาวะ (Sendaigawa 
River) ถูกพัดชะลางออกไปสูชายฝم�งทะเลเปนเวลาชานานจนกอนใหเกิดเนินทรายขึ้น 
ปจจุบันเปนสถานที่ทองเที่ยวที่แมแตคนญี่ปุ�นเองก็ใฝ�ฝนที่จะมาเห็นกับตาตัวเองซัก
ครั้งในชีวิต 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานชมงานแสดง พิพิธภัณฑทราย พิพิธภัณฑที่เฉพาะทางดานงานประติมากรรม
จากทรายแหงเดียวในโลก งานประติมากรรมทรายน้ันเปนผลงานการแกะสลักทรายท่ี
ทําใหจับตัวเปนกอนแข็งดวยน้ําเพียงอยางเดียว และเน่ืองจากวัสดุเปนทรายจึงมีความ
เส่ียงที่จะพังเสียหายท้ังในระหวางการสรางหรือแมกระทั่งหลังจากที่แกะสลักเสร็จแลว
ก็ตาม ความไมจีรังยั่งยืนของประติมากรรมทรายเหลานี้เกิดเปนความงดงามซอนอยู
ภายใตความเปราะบาง 



 

 

 
นําทานชมงานจัดแสดง พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ (The Gosho Aoyama 
Museum) เพลิดเพลินไปกับแสดงผลงานของอาจารยอาโอยามา ตั้งแตสมัยประถม 
ไปจนถึงผลงานมีชื่อเสียงทั้งหลาย ไมวาจะเปนตนฉบับการตูน แผนอนิเมะ หุนจําลอง
ตัวละครเรื่องโคนันยอดนักสืบ และหองทํางานจําลอง ยิ่งชั้นที่2 ยังมีกิจกรรมใหเหลา
นักทอเงที่ยวไดลับสมองประลองปญหาไปกับมุมใหทดลองแกไขคดีปริศนาที่นาสนใจ 
รวมไปถึงตูเกมสเก็ตบอรดที่ใหเราสวมบทบาทโคนันคุงไดอีกดวย เอาจริงๆแลวเมือง
โฮคุเออิส่ิงหน่ึงที่ถือเปนสัญลักษณชื่อดังของเมืองก็เปนเจาหนูโคนัน 

 



 

 

นําทานเดินทางเขาสู อิออน มอลล เพ่ือใหทานไดจับจายใชสอย ซื้อของใชและอาหาร
กอนเขาที่พัก โดยภายในเปนหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 
รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากนี้ยังมีราน
เสื้อผาแฟชั่นมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom 
games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน 

คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย 
พักที่ TOYOKO INN HOTEL HIMEJI  , HYOGO หรือเทียบเทา  
 

วันที่ 3 ปราสาทฮิเมจิ - สวนป�าไผ อาราชิยามา – วัดคิโยมิสึ –  ศาลเจาฟูชิมิอินาริ  
– เกียวโตสเตช่ัน –โอซากา                      
    (B/L/-) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) เปน 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงาม

ที่สุดในญี่ปุ �น และขึ้นทะเบียนเปนสมบัติประจําชาติญี่ปุ �นและมรดกโลก ตั้งอยูใน
เมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโกะ ชาวญี่ปุ�นนิยมเรียกในชื่อวา "ปราสาทนกกระสาขาว" ดวย
พื้นผิวของตัวปราสาทที่เมื่อพนจากฐานหินที่โคงสูงขึ้นไปแลวมีสีขาว สวาง จุดเดนอีก
อยางหนึ่งของปราสาทนี้คือ ทางเดินสูอาคารหลักที่สลับซับซอนราวกับเขาวงกต ท้ัง
ประตูและกําแพงตางๆในปราสาทไดรับการออกแบบมาอยางดี มีความโดดเดนดาน
สถาปตยกรรม เชิญเต็มอิ่มการเยี่ยมชมปราสาทแหงนี้.. (ชมดานนอกไมรวมคาเขา
ปราสาท) 



 

 

 
 นําทานเดินทางสู อาราชิยามา(Arashiyama) เปนอีกเขตหนึ่งที่นักทองเที่ยวนิยม
มากัน อยูทางตะวักตกของเกียวโต โดยเริ่มเปนที่นิยมตั้งแตสมัยเฮอัน (794-1185) 
เปนตนมา และจะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอยางคับคั่งในชวงที่ดอกซากุระ
บานและชวงใบไมแดงหรือใบไมเปลี่ยนสี ในชวงวันหยุด มีทั้งรานคา รานอาหาร และ
บริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวไดเรื่อยๆ สถานที่ที่ไดรับความนิยมอีกที่หนึ่งเมื่อ
มาถึงเมืองนี้ก็คือ ป�าไผแหงอราชิยามา (Arashiyama Bamboo Groves) น้ี
ตั้งอยูตีนเขาในเมืองอราชิยามา เกียวโต ตลอดสองขางทางน้ันรายรอบไปดวยตนไผที่
เสียดแทงกอขึ้นไปบนฟ�าสูงไมตํ่ากวาสิบเมตร ปกคลุมทางเดินที่ลาดเอียงไปตามเนิน
เขาอยางงดงาม เสนทางนี้เราสามารถเดินชมความงามของธรรมชาติ ซึมซับความสด
ชื่นของกลิ่นไผ ฟงเสียงเสียดสีของกอไผที่เคลากับเสียงลม ตลอดจนสามารถขี่จักรยาน
เพื่อทองป�าไผได รวมถึงสามารถใชบริการของรถลากโบราณละเลียดความงามของป�า
ไผไดดวยเชนกัน ซ่ึงกิจกรรมน้ีเปนที่นิยมในหมูคนญี่ปุ�นและนักทองเที่ยวมากทีเดียว 



 

 

 
 นําทานสู วัดคิโยมิสึ หรือวัดนํ้าใส ที่ติดรอบสุดทายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรยของโลกยุคใหม เปนวัดที่ใหญและเกาแกตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา 
และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัว
วิหารใหญ ซึ่งไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเกาแกยิ่ง
กวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนที่ประดิษฐานของเทพเอปสึ เทพเจาแหง
ความรํ่ารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร, จากระเบียงแหงนี้สามารถ
ถายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตได
งดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มนํ้าศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ สาย
สาม แข็งแรง 



 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ�ต นาเบะ 
  นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ เปนศาลเจาในศาสนาชินโต ตั้งอยูทางตอนใต

ของเกียวโต ศาลเจาแหงนี้มีชื่อเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจํานวนนับพัน 
ซึ่งตั้งเรียงกันเปนอุโมงคเสนทางเดินอยูบริเวณหลังอาคารหลัก เสนทางนี้จะตรงไปยัง
ป�าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิ์สิทธิ์ซึ ่งมีความสูง 233 เมตร และเปน
อาณาบริเวณสวนหนึ่งของศาลเจาศาลเจาฟุชิมิ อินาริเปนศาลเจาที่สําคัญที่สุดในหมู
ศาลเจาจํานวนนับพันที่สักการะเทพอินาริ (Inari) ซึ่งเปนเทพผูรักษาขาว ตามความ
เชื่อของศาสนาชินโต เชื่อกันวาสุนัขจิ้งจอกนั้นเปนผูนําสารของอินาริ ดังนั้นคุณจะ
สามารถพบเห็นรูปปم�นสนัุขจิ้งจอกไดทั่วไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแหงน้ี ศาลเจาฟุ
ชิมิ อินาริ มีมาตั้งแตสมัยโบราณ กอนการกอต้ังเกียวโตเปนเมืองหลวงในป 794 



 

 

 
  
 จากนั้นนําทานสู สถานีรถไฟเกียวโต(Kyoto Station) เปนสถานีรถไฟฟ�าที่สําคัญ 

ที่นิยมกันทั้งในหมูนักทองเที่ยวและคนญี่ปุ�นเอง ใชเดินทางระหวางเมืองในระยะเวลา
ที่ไมนาน รวมท้ังมีรานคา รานอาหารใหเลือกซื้อเลือกชิมมากมาย 

 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานสูโรงแรมท่ีพัก 



 

 

คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย 
พักที่ BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 4 อิสระทองเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวรยูนิเวอรแซล ตามอัธยาศัย                                 

(B/-/-) 
 
เชา บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยใหทานเลือกชอปปم�งตามยานดังของมหานครโอซากา 
โดยการนั่งรถไฟ (ไมรวมคารถไฟ) ทานสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ยวใน
แหลงทองเที่ยวช่ือดัง อาท ิ
-  โอซากา อะควอเรี่ยม เปนพิพิธภัณฑสัตวนํ้าในรมที่ใหญที่สุดในโลก ทานจะไดพบ
กับปลาฉลามวาฬที ่ม ีขนาดใหญที ่หาชมไดยาก, แลวเฮฮากับหนาตาของปลา
แสงอาทิตย ที่มีขนาดตัวใหญราคาประเมินมิไดและเพลินตากับสัตวมีชีวิตใตนํ้านานา
ชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเชน ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เปนตน  
-  วัดชิเท็นโนจิ วัดที่มีอายุเกาแกที่สุดของเมืองโอซากาประมาณ 1,400 ป และเปน
พุทธสถานแหงแรกในญี่ปุ�น โดยมีจุดเดนอยูที่ เจดีย 5 ชั้นอันวิจิตร สรางตามแบบ
สถาปตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค  
หรือทานที่สนใจเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ (ไมรวมคาเขาสวนสนุก คาเครื่อง
เลน รวมถึงคาใชจายในการเดินทาง) รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิด
ตื่นเตนระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง “แบ็คดราฟท”
ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค” นั่งเรือเพื่อพบกับความนา
สะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา 1,500 
ลานเยน (เฉพาะจอว)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ “สไปเดอรแมน” 
ที่รอใหทานพิสูจนความมันส พรอมทั้งพบกับโซนใหม “วันเดอรแลนด” เปนโซนสวน
สนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักชือ่ดังของญี่ปุ�น Hello 
Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม The Wizarding 
World of Harry Potter ที่สรางเพื่อเอาใจเหลาสาวกของแฮรรี่พอตเตอร ใหทาน
ไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตรในฉากตางๆ จากภาพยนตร อาทิ 
ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสํารวจหองเรียนเวทมนตรคาถายานฮอกมีท ราน



 

 

ขายของแปลกประหลาดของเหลาพอมดและแมมดทั้งหลาย และที่ไมควรพลาดชิมคือ 
บัตเตอรเบียร เครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมในโลกของพอมดและแมมดแหงนี้ [ไมมีแอ
ลกฮอล] และที่พลาดไมไดคือในโซนน้ีที่ถือวาเปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีดีที่สุดของโลก คือ
โซน Harry Potter and the Forbidden Journey ที่มีการสรางดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการถายภาพ 4K ที ่จะสรางความตื ่นเตนเราใจใหทานเสมือนทานได
เดินทางทองโลกเวทมนตรไปกับแฮรรี่พอตเตอรเลยทีเดียว ใหทานไดสนุกสนานตอกับ
เครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ  

 เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารคํ่าตาม
อัธยาศัย 

ที่พัก          BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเทา   
 
วันที่ 5 นั่งรถราง – ศาลเจาสุมิโยชิ – ตลาดคุโรมง - DUTY FREE – ชินไชบาชิ  

–  รินกุ เอาทเลต –  สนามบินโอซากา                                                                                                                                                 
(B/-/-) 

 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

 



 

 

 นําทานนั่งราง Hankai Tramway ชมบรรยากาศเมืองโอซากา โดยรถรางวิ่งบริการ
เชื่อมระหวางชานเมืองทางตอนใตกับเมือง Sakai เปดใหบริการมาตั้งแตป 1911 มี
ประวัติศาสตรอันยาวนานมากวา 100 ปแลว ปจจุบันบริษัทยังคงใชรถรางรุนเดิมที่
ใหบริการในสมัยเริ่มแรก พรอมกับพัฒนารถรางไฟฟ�ารุนใหม มาใหบริการควบคูกัน 
โดยการนําทานนั่งรถรางจะพาลูกคาทุกทานเดินทางสูปลายทาง ศาลเจาสุมิโยชิ
(Sumiyoshi Taisha) เปนศาลเจาที่ถูกสรางขึ้นตั้งแตศตวรรตที่ 3 เรียกวาเปนอีก
หนึ่งศาลเจาที่เกาแกมากที่สุดแหงหนึ่งของญี่ปุ�นเลยก็วาได ที่นี่ไมใชเพียงแคความ
เกาแกเทานั้นแตการรูปแบบสถาปตยกรรมการสรางก็ถือวาโดดเดนที่จะมีหลังคาแบบ
ทรงตรงๆ ตางจากที่อื่นๆที่จะมีทรงโคงๆ จั่วจะถูกตกแตงดวยไมที่ลักษณะไขวกัน
คลายกับไมกางเขนของศาสนาคริสต หากออกจะเปนรูปกากบาทซะมากกวา รวมทั้ง
ยังมีไมขนาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาวทั่วทั้งหลังคา โดยเฉพาะตรงจุดที่ทางเขา
อยูดานใตหนาจั่วของหลังคาและยังมีรั้วลอมรอบ จากความตางและความเกาแกนี่แห
ละคะที่ทําใหศาลเจาแหงน้ีมีช่ือเสียงมากๆในญี่ปุ�น 

 
นําทานเขาสู ตลาดคุโรมงโอซากา (Kuromon Ichiba Market ) เปนตลาดที่มี
ชื่อเสียงและเกาแกมากที่สุดแหงหน่ึงของเมืองโอซากา จนไดรับสมญานามวาเปน ครัว
ของโอซากา(Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเปนทางเดิน 
Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขางทางจะเต็มไปดวยรานคาตางๆ
กวา 160 รานคา ขายท้ังของสด และแบบพรอมทาน มีของกินเลนและอาหารพื้นเมือง
มากมายหลายชนิดใหไดชิมกัน 
 



 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหาร

เสริม เครื่องประดับคุณภาพด ี
นําทานเดินทางสู ยานชินไซบาชิ ยานชอปปم�งชื่อดังของนคร โอซากา ภายในยานนี้มี
รานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับ
เด็ก และผูใหญ ซึ่งยานนี้ถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงชั้นนําแหงหนึ่งของนครโอ
ซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสนหอยางหนึ่งคือ ทุกรานจะ
ประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่ง
นักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง 
จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใช
บริการ สัญลักษณเดนของยานนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ
ขนมช่ือดังจากญี่ปุ�นน่ันเอง 

 
 
นําทานเดินทางสู ริงกุ เอาทเล็ต (Rinku Outlet) แหลงชอปปم�งใหญใกลกับ
สนามบินคันไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา “แบรนดเนม” ชื่อดัง
หลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสําอาง, เครื่องประดบั, เส้ือผา, 
กระเป�า, รองเทาอุปกรณกีฬา, เครื่องใชไฟฟ�า และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนด
ญี่ปุ�นโกอินเตอรมากมายกับคอลเลคชั่นเส้ือผาลาสุด อาทิ  MK Michel Klein, 
Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พรอมทั้งเลือก
ซื้อกระเป�าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรือ



 

 

จะเลือกดูเครื่องประดบั และนาฬิกาหรูอยาง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, 
Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทาแฟช่ัน Hush Puppies, Scotch Grain, 
Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู  Aigle, Bandai 
Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคาอ่ืนๆอีกมากมาย ใหทานไดเลือกช
อปปم�งตามอัธยาศัย 
อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติคันไซ   ประเทศญี่ปุ�น 

00.40  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน JAPAN AIRLINES เที ่ยวบินที่ JL727  ** มีบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง **  

วันที่ 6 
สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                               
(-/-/-) 

04.40  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 
อัตรา 
หองละ 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดินทางเดือน ตุลาคม 62 
02 – 07 ตุลาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,900 
04 – 09 ตุลาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,900 
09 – 14 ตุลาคม 62 34,999 34,999 34,999 7,500 17,900 
24 – 29 ตุลาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,900 
25 – 30 ตุลาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,900 
26 – 31 ตุลาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,900 
30 ตค. – 04 พย. 

62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,900 

เดินทางเดือน พฤศจิกายน 62 
02 – 07 พฤศจิกายน 

62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,900 

03 – 08 พฤศจิกายน 
62 29,999 29,999 29,999 7,500 17,900 

06 – 11 พฤศจิกายน 
62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,900 

10 – 15 พฤศจิกายน 
62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,900 

** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรม
เนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไม
ถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอน
เดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอนิ ** 

 



 

 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน)  

 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ

ญี่ปุ�น ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  
 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณี
ถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจาก

ราคาทัวร ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 

Class) รวมถึงคาภาษี 
     สนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลง
บัตรโดยสาร ไมวาเท่ียว  
     ใด เที่ยวหน่ึงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ 
ไมใชตั๋วเครื่องบิน   
     ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบริการระบ ุ
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื ่องบิน สายการบิน JAPAN 

AIRLINES อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน 1 ทาน โหลดกระเป�า
ได 2 ใบ โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 23 ก.ก. / (46 กก)   และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนัก
ไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอ
ทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน

เทรดแฟร การแขงขันกีฬาหรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทาํ
ได ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู กับสายการบิน และ รุ นของเครื ่องบินแตละไฟลทที ่ใช บิน ซึ ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 

 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 
บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วัน



 

 

ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 
ของคาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก 
ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 
เงื่อนไขสําคัญอื่นๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 



 

 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง 
ทั้งนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทวัร 
, ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตร
โดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจ
มีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ 
ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวน
นี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
ใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื ่อผู เดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 



 

 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไม
สามารถเลื ่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบ ุ

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ  

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควร
เผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหนึ ่งที ่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

- กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจาย
ที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 



 

 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนา
ใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อ
ยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื ่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกนั 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกัน
ใหมากที่สุด  

- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี ่ยว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง  



 

 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                

ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


