
 

 

รหัสทัวร GS1901907 
ทัวรโอซากา เกียวโต ทาคายามา ชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน (TG) 
ปราสาททอง – วัดน้ําใส – ศาลเจาฟูชิมอิินาริ - เกียวโตสเตช่ัน – ทาคายามา 
ชิราคาวาโกะ - วัดโทโดจิ - ปราสาทโอซากา – ศาลเจาสุมิโยชิ - ชินไซบาช ิ
 



 

 

บินดวยสายการบิน การบินไทย (TG) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
TG622 BKK(กรุงเทพ) – KIX(โอซากา) 23.59-07.30 
TG673 KIX(โอซากา) – BKK(กรุงเทพ) 17.35-21.25 

** โหลดกระเป�าสัมภาระ โดยน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. / 1 ใบ  และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไม
เกิน 7 ก.ก. ** 

 

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

 
20.30  คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาท่ี 

3 สายการบิน ไทยแอรเวย แอรไลน เคานเตอร D เจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  
** ประเทศญี่ปุ �นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื ้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

23.59  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน 
THAI AWAYS เที่ยวบินที่ TG622  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

 

 
 
 



 

 

วันที่ 2 
สนามบินคันไซ – เกียวโต  – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ –  ศาลเจาฟูชิมิอินาริ   
– เกียวโตสเตช่ัน         (-/L/-) 

 
07.30 เดินทางถึง สนามบินคันไซ  (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
 นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาของญี่ปุ�นมานานกวา 1,000 ป  เปน

เมืองหลักของจังหวัดเกียวโต และเปนอดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�น ซึ่งจัดวาเปน
ศูนยกลางของเกาะฮนชู นอกจากนี้ นครเกียวโตยังเปนหนึ่งในสมาชิกของ กลุมเมือง
ใหญ "เคฮันชิง" และนครเกียวโต ยังจัดวาเปนเมืองที่มีประชากรมากเปนอันดับ 11 
ของโลก ในป พ.ศ. 2555 

 นําทานชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อ
เปนสถานที่พักผอน ตอมาบุตรชายของทานไดดัดแปลงใหเปนวัด แตปราสาทเดิมได
ถูกไฟไหมในป พ.ศ.2493 และสรางขึ้นใหมเมื่อป พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปด
ดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดดื ่มดํ ่ากับความสะอาดใสของสระนํ ้าที่
สามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม 

 
 นําชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดนํ ้าใส ที ่ติดรอบสุดทายของการประกวด 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�นสุนัขจิ้งจอกไดทั่วไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแหงน้ี ศาลเจาฟุ
ชิมิ อินาริ มีมาตั้งแตสมัยโบราณ กอนการกอต้ังเกียวโตเปนเมืองหลวงในป 794 



 

 

 
 จากนั้นนําทานสู สถานีรถไฟเกียวโต(Kyoto Station) เปนสถานีรถไฟฟ�าที่สําคัญ 

ที่นิยมกันทั้งในหมูนักทองเที่ยวและคนญี่ปุ�นเอง ใชเดินทางระหวางเมืองในระยะเวลา
ที่ไมนาน 

 
คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย 

นําทานเขาสูเมือง ชิงะ (SHIGA) กอนที่จะมีการใชระบบการบริหารราชการแบบแบง
จังหวัดขึ้น เดิมช่ือ มณฑลโอมิ มณฑลโอมิเปนเพื่อนบานกับนาระ และเกียวโต เปนจุด
เชื่อมตอระหวางญี่ปุ�นตะวันตกและตะวันออก ในชวง ค.ศ. 667 ถึง ค.ศ. 672 น้ัน 



 

 

จักรพรรดิเท็นจิทรงสรางพระราชวังที่โอตสึ จากนั้น ในป ค.ศ.742 จักรพรรดิโชมุทรง
สรางพระราชวังที่ชิงารากิ ในชวงตนของยุคเฮอัง พระภิกษุไชโชเติบโตขึ้นที่โอตสึและ
ไดสรางวัดเอ็นเรียกุซึ่งเปนศูนยกลางของพุทธศาสนานิกายมหายานแบบเท็นได และ
ไดปจจุบันไดเปนหนึ่งในมรดกโลกพรอมกับสถานที่ทางประวัติศาสตรอีกหลายแหงใน
เกียวโต 

พักที่ HIKONE VIEW HOTEL , SHIGA หรือเทียบเทา  
 
วันที่ 3 ชมสวนดอกโคเซีย – ทาคายามา – หมูบานชิราคาวาโกะ  – อิออนมอลล – กิฟุ             

(B/L/-) 
 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชมความสวยงามของ ดอกโคเซีย บนเนินเขาที่ Hakodateyama เปนไมพุม

ที่จะเปลี่ยนสี 3 ฤดู โดยชวงแรกจะเปนสีเขียวในชวงหนารอนประมาณเดือนกรกฏาคม 
หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเปนสีแดงในชวงตนฤดูใบไมรวง และจากแดงเปนเหลืองนํ้าตาล
ในชวงฤดูใบไมรวงประมาณเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ดวยบรรยากาศที่แตกตาง
กัน กลายเปนสิ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวชมทั้งสองฤดูกาล (ความสวยงามของ
ดอกโคเซีย ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมพาทานไปกรณีที่ดอกโค
เชียไมบาน และจะเพิ ่มเวลาที ่ทาคายามาแทน และขอสงวนสิทธิ ์ในปรับเปลี ่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม)  

 



 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู ทาคายามา(Takayama) เปนเมืองที่มีการผสมผสานระหวางเกียว

โตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ตั้งอยูบริเวณที่โอบลอมไปดวย
ภูเขานอยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบ
เมืองเกาแกไวไดเปนอยางดี เปรียบไดกับเมืองที ่ไดรับพรใหเต็มเป ยมไปดวย�م
วัฒนธรรมอันดีงาม ยอนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะน้ัน
แตกตางกับเมืองอื่นในญี่ปุ�นอยางชัดเจนเนื่องจากความโดดเดนดานขนบธรรมเนียม
และวิวทิวทัศนที่สวยงาม พื้นที่บริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจาก
รัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพ่ือปกป�องและอนุรักษพื้อที่บริเวณชายป�าน้ันเอง 
เมืองทาคายามา ซึ่งยังคงความเปนบานเมืองแบบญี่ปุ�นดั้งเดิมอยางแทจริงนําทานชม
สถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้งที่ทํางาน และที่อยู
อาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโช
กุนโตกุกาวา  ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะ
เพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในนี้ประกอบดวยบริเวณ
ไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี  
เดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตั้งอยูในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ 
ประเทศญี่ปุ�น ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมโดยองคการ
ยูเนสโกเมื่อป 1995 ภายในหมูบานแหงนี้มีวิวทิวทัศนที่สวยงาม บานแตละหลังเปน



 

 

บานสไตลญี่ปุ�นแบบดั้งเดิม ที่หลังคาบานเปนแนวสโลปคลายๆ กับมือคนที่กําลังพนม
มืออยู หลังคาสรางจากคานไมที่แข็งแรง จึงทนทานตอหิมะในฤดูหนาวไดอยางดี แถม
มีหองใตหลังคาที่กวางขวางสําหรับเอาไวเลี้ยงหนอนไหมอีกดวย คนในหมูบานนี้สวน
ใหญมีอาชีพเกษตรกร ทํานา เล้ียงไหม เสริมดวยการทองเที่ยวแบบพอเพียงเปนหลัก 

 
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 
นําทานขาสูเมือง กิฟุ (GIFU) เปนเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ�น ตั้งอยูทาง
ทิศใตของจังหวัด ในอดีตมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตรญี ่ปุ �นในสมัยเซงโงะกุ 
กลาวคือบรรดานักรบและไดเมียวสําคัญ เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุที่มีทําเลท่ี
ตั้งอยูกึ่งกลางของประเทศ ใชเปนฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญี่ปุ�น 

คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย 
พักที่          TOYOKO INN HOTEL , GIFU หรือเทียบเทา   
 



 

 

วันที่ 4 
นารา  –  นารา  ปาร  ค  –วั ด โทไดจิ  –  DUTY FREE – ชิน ไชบา ชิ  –   โอซาก า 
(B/L/-) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมือง นารา นาราเคยเปนเมืองหลวงของญี่ปุ�นตั้งแตชวงเริ่มแรก

ของราชวงศยามาโต (300-600) จนกระทั่งเมืองหลวงถูกยายในป 784 ที่เมือง
นารามีวัดโทไดจิ ที่มีชื่อเสียงมากจากพระพุทธรูปองคใหญหรือหลวงพอโต และมีศาล
เจาคาซูงะตั้งอยูในสวนสาธารณะนารา ซึ่งอยูใจกลางเมือง บริเวณภายในสวนมีกลาง
อาศัยอยูเปนจํานวนมากจึงทําใหสวนแหงนี้เปนเสมือที่พักผอนหยอนใจสําหรับผูคน 
เมืองหลวงเกาแกแหงนี้มีวัดและศาลเจามากมายซึ่งบางแหงไดรับการจดทะเบียนเปน
มรกดโลก เชน วัดโฮริวจิ ซึ่งเปนวัดไมที่เกาแกที่สุดในโลก ในชวงซากุระบานนั้นภูเขา
ทางตอนใตของนารา เปนอีกจุดหน่ึงที่มีชื่อเสียงในการชมซากุระ น่ันก็คือภูเขาโยชิโนะ 
ดานบนเขานั้นสามารถที่จะมองเห็นตนซากุระหลายพันตนเรียงรายออกดอกใหชม
อยางสวยงาม 

 นําทานเดินทางสู สวนกวาง นารา บอกเลยวาเปนแหลงทองเที่ยวที่ดังมากๆของเมือง
นาราเลยนะคะ ภายในสวนเปนที่อยูของกวางจํานวนมาก เมืองนารานั้นมีกวางเกือบ 
1200 ตัว ซึ่งทําใหกลายเปนสัญลักษณประจําเมืองนารา โดยจากเหลานองกวางสุด
นารักที่จะไดเห็นกันในระยะประชิดภายในบริเวณสวนแหงนี้จะเปนสวนสาธารณะ
ขนาดใหญมากๆในตัวเมืองนารา ใครที่กลัววากวางจะดุก็ไมตองกลัวกันไปคะ เพราะ
กวางที่นี่จะคอนขางคุนเคยกันคนมากๆ ะบางตัวเชื่องและแสนรูมากเวอร ขนาดมีการ
โคงประหนึ่งทําการคํานับเพื่อของอาหารจากเราเพียงดวย แคจะมีเฉพาะบางชวงที่
อาจดูหงุดหงิดดุไปยูบางก็ในตอนที่ใหอาหารนี่แหละคะ ที่มีขนาดบางตัวอาจจะเขามา
ดึงเสื ้อผาหรือกระเป�าได แนะนําเลยวาใหแตงตัวรัดกุมทะมัดทะแมงและมีความ
ระมัดระวังระหวางการใหอาหารจะดีสุด 

 นําทานชมและสักการะหลวงพอองคใหญ ที่ วัดโทไดจิ(Todaiji) มีชื่อเรียกหลายๆ
ชื่อที ่คนทั่วไปมักจะเรียกขานกันทั้ง วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ
(Daibutsu of Nara) ไมไดเปนแควัดดังของจังหวัดนาราเทานั้นบอกไดเลยวาวัดน้ี
นั้นชื่อเสียงความโดงดังนี่ระดับประเทศญี่ปุ�นเลย นับเปนหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศญี่ปุ�นอยางมาก จุดที่มาแลวตอง
มาชมใหไดนั่นก็เปน อาคารหลักของวัดแหงนี้อาคารไมหลังนี้ไดรับการยอมรับวาเปน
อาคารไมที่ใหญที่สุดในโลกทีเดียว ซึ่งที่เห็นๆในปจจุบันที่วาใหญแลวอาคารหลังนี้มี
ขนาดเพียงแค 2 ใน 3 ของอาคารดั้งเดิม สิ่งสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆไมแพกันและยัง



 

 

เปนที ่เคารพอยางมากสําหรับชาวญี่ปุ�นนั่นก็คือ หลวงพอโตหรือ ไดบุตสึเดนที่
ประดิษฐานดานในอาคารหลัก ซึ่งก็เรียกไดวามีขนาดที่ใหญมากที่สุดของญี่ปุ�นเลยนะ
คะ มีความสูงมากถึง 15 เมตร 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหาร
เสริม เครื่องประดับคุณภาพด ี

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



 

 

 
คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย 
พักที่          BLOEMAN HOTEL, OSAKA หรือเทียบเทา   
 

วันที่ 5 
ปราสาทโอซากา – นั่งรถราง – ศาลเจาสุมิโยชิ - ริงคุเอาทเล็ท  
-  สนามบินสุวรรณภูมิ                           (B/-/-) 

 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 นําทานเดินทางสู  ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) ซึ ่งถือไดวาเปน

สัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญและชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยูภายใน ซึ่ง
เลาถึงความเปนมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและขาวของเครื่องใช ตางๆของโชกุน 
ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมีคําส่ังใหกอสรางปราสาทแหงน้ี   



 

 

 
 นําทานนั่งราง Hankai Tramway ชมบรรยากาศเมืองโอซากา โดยรถรางวิ่งบริการ

เชื่อมระหวางชานเมืองทางตอนใตกับเมือง Sakai เปดใหบริการมาตั้งแตป 1911 มี
ประวัติศาสตรอันยาวนานมากวา 100 ปแลว ปจจุบันบริษัทยังคงใชรถรางรุนเดิมที่
ใหบริการในสมัยเร่ิมแรก 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 

 
นําทานเดินทางสู  ริงกุ เอาทเล็ต (Rinku Outlet) แหลงชอปป งใหญใกลกับ�م
สนามบินคันไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื ้อสินคา “แบรนดเนม” ชื ่อดัง
หลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เครื ่องสําอาง, เครื ่องประดับ, เสื ้อผา, 
กระเป�า, รองเทาอุปกรณกีฬา, เครื่องใชไฟฟ�า และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนด
ญี ่ปุ �นโกอินเตอรมากมายกับคอลเลคชั ่นเสื ้อผาลาสุด อาทิ  MK Michel Klein, 
Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พรอมทั้งเลือกซื้อ
กระเป�าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรือจะ
เลือกดูเครื ่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, 
Tasaki ฯ ล ฯ  ร ว ม ไ ป ถ ึ ง ร อ ง เ ท  า แฟชั ่ น  Hush Puppies, Scotch Grain, 
Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื ้อสินคาสําหรับคุณหนู  Aigle, Bandai 
Asobi, Hakka Kids, Miki House และสนิคาอ่ืนๆอีกมากมาย 



 

 

    ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนาคันไซ   ประเทศญี่ปุ�น 
10.25  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สายการบิน THAI AWAYS เที่ยวบินที่ TG673  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

14.15  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 

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

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) 
กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมี
การปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบนิ

ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 หอง
ละ 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิ
นอัตรา  
ทานละ 

เดินทางเดือน ตุลาคม – ธันวาคม2562 

11 – 15 ตุลาคม 62 39,900 39,900 38,900 5,500 22,90
0 

23 – 27 ตุลาคม 62 39,900 39,900 38,900 5,500 22,90
0 

01 – 05 พฤศจิกายน 
62 38,900 38,900 37,900 5,500 22,90

0 
13 – 17 พฤศจิกายน 

62 38,900 38,900 37,900 5,500 22,90
0 

27 พย. – 01 ธค 62 38,900 38,900 37,900 5,500 22,90
0 

04 – 08 ธันวาคม 
62 39,900 39,900 38,900 5,500 22,90

0 
06 – 10 ธันวาคม 

62 39,900 39,900 38,900 5,500 22,90
0 

 
** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรม
เนียม 3,000 เยน 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 ** (ไมมีที่
นั่งบนเครื่องบิน) 

 
** ทางบริษัทไมมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งสิ้นกอนออกเดินทางที่สนามบิน ** 

 
** 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)  
 

** ประกาศสําคัญจากสายการบิน กรณีลูกคาผูเดินทางไมผานดานตรวจคนเขาเมือง
ประเทศปลายทาง ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับประเทศไทย ในสวนนี้อาจจําเปนตองมี
คาใชจายในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เที่ยวบินขากลับ รวมถึงคาบริการอื่นๆ 
รวมไปถึงคาปรับที่ทางประเทศปลายทาง เรียกเก็บเพ่ิม ไมวากรณีใดก็ตาม ลูกคาผู

เดินทางจําเปนตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นในสวนนี้เองทั้งหมด ** 
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy 

Class) รวมถึงค าภาษีสนามบินและคาภาษีน ํ ้ามันทุกแหง กรณีต องการอัพเกรด 
Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง
อัตราคาบริการระบ ุ

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร ื ่องบิน สายการบิน THAI 
AIRWAYS อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 
30 ก.ก.  และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งน้ี
เจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 



 

 

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

เทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)  

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน 

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 



 

 

× คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจงใหยื่นขอวีซาแบบกระทันหันกอน
เดินทางตามจริง ประเทศญี่ปุ �น อนุญาตใหทานที่ถ ือหนังสือเดินทางไทย และมี
วัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเที่ยว ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดย
สามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง 

 
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
สิทธิไ์ปตามระบบ 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 การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน 
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 ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 
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 สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทาน
จําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆ
ทั้งสิ้น   

 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 สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน 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 ** 
 


