
 

 

รหัสทัวร GS1901862 
ทัวรญ่ีปุ�น โอซากา ทตโทริ เกียวโต 6วัน 3คืน [JL] 

ทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิทธภัณฑทราย – พิพิทธภัณฑโคนัน – อิออนมอลล ปราสาทฮิ
เมจิ - สวนป�าไผ อาราชิยามา – วัดคิโยมิสึ –  ศาลเจาฟูชิมิอินาริ – เกียวโตสเตช่ัน น่ังรถราง – 
ศาลเจาสุมิโยชิ – ตลาดคุโรมง - DUTY FREE – ชินไชบาชิ –  รินกุ เอาทเลต 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

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

20.30  คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาที่ 
6 สายการบิน เจแปน แอรไลน เคานเตอร R เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  
** ประเทศญ่ีปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

 

 
23.50  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญ่ีปุ�น โดยสายการบิน 

JAPAN AIRLINE เที่ยวบินท่ี JL728  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 



 

 

 
 

วันที่ 2 

สนามบินตันไซ – ทตโทร ิ– เนินทรายทตโทริ – พิพิทธภัณฑทราย – พิพิทธภัณฑโคนัน - อิ
ออนมอลล                                                                                                                                   
                                                                                                                             
(-/L/-) 

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

การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
 นําทานเดินทางสู เมืองทตโทริ ซ่ึงเมืองทตโทริเต็มไปดวยทิวทัศนสวยงามของฤดูกาล

หน่ึงที่เปล่ียนไปยังอีกฤดูกาลหน่ึง มีอาณาเขตครอบคลุมชายฝم�งทะเลท่ียาวสุดลูกหูลูก
ตาจากฝم�งตะวันออกไปฝم�งตะวันตก ที่ราบแคบๆ และพ้ืนที่ท่ีเปนภูเขาอยางภูเขาไดเซน
มีพืชพันธุสีเขียวสดในฤดูใบไมผลิและใบไมสีจางในฤดูใบไมรวง ถือเปนภาพท่ีสวยงาม
เกินพรรณนา ซ่ึงคุณสามารถชมภาพท่ีนาประทับใจน้ีไดผานทางหนาตางของรถไฟ
สายซันอินในขณะที่รถไฟแลนไปตามชายฝم�งทะเล แหงทองเที่ยวสําคัญถือวาเปน
ไฮไลท เนินทรายทตโทริ เนินทรายอายุเกาแกกวา 1 แสนป ซ่ึงมีขนาดใหญและมี
ช่ือเสียงมากที่สุดในญี่ปุ�น ต้ังอยูริมชายฝم�งทะเลในเขตของอุทยานแหงชาติซานินไคกัน 
(Sanin Kaigan National Park) มีความยาว 16 กิโลเมตร กวาง 2.4 กิโลเมตร 
สูง 50 เมตร 

 การเกิดเนินทรายที่น่ี เกิดจากการท่ีทรายบริเวณแมน้ําเซนไดกาวะ (Sendaigawa 
River) ถูกพัดชะลางออกไปสูชายฝم�งทะเลเปนเวลาชานานจนกอนใหเกิดเนินทรายข้ึน 
ปจจุบันเปนสถานที่ทองเที่ยวที่แมแตคนญี่ปุ�นเองก็ใฝ�ฝนท่ีจะมาเห็นกับตาตัวเองซัก
คร้ังในชีวิต 



 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานชมงานแสดง พิพิธภัณฑทราย พิพิธภัณฑท่ีเฉพาะทางดานงานประติมากรรม
จากทรายแหงเดียวในโลก งานประติมากรรมทรายน้ันเปนผลงานการแกะสลักทรายท่ี
ทําใหจับตัวเปนกอนแข็งดวยน้ําเพียงอยางเดียว และเน่ืองจากวัสดุเปนทรายจึงมีความ
เส่ียงที่จะพังเสียหายทั้งในระหวางการสรางหรือแมกระทั่งหลังจากท่ีแกะสลักเสร็จแลว
ก็ตาม ความไมจีรังย่ังยืนของประติมากรรมทรายเหลาน้ีเกิดเปนความงดงามซอนอยู
ภายใตความเปราะบาง 

 



 

 

นําทานชมงานจัดแสดง พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ (The Gosho Aoyama 
Museum) เพลิดเพลินไปกับแสดงผลงานของอาจารยอาโอยามา ต้ังแตสมัยประถม 
ไปจนถึงผลงานมีช่ือเสียงท้ังหลาย ไมวาจะเปนตนฉบับการตูน แผนอนิเมะ หุนจําลอง
ตัวละครเร่ืองโคนันยอดนักสืบ และหองทํางานจําลอง ย่ิงช้ันที่2 ยังมีกิจกรรมใหเหลา
นักทอเงท่ียวไดลับสมองประลองปญหาไปกับมุมใหทดลองแกไขคดีปริศนาท่ีนาสนใจ 
รวมไปถึงตูเกมสเก็ตบอรดท่ีใหเราสวมบทบาทโคนันคุงไดอีกดวย เอาจริงๆแลวเมือง
โฮคุเออิส่ิงหน่ึงที่ถือเปนสัญลักษณช่ือดังของเมืองก็เปนเจาหนูโคนัน 

 
นําทานเดินทางเขาสู อิออน มอลล เพ่ือใหทานไดจับจายใชสอย ซ้ือของใชและอาหาร
กอนเขาที่พัก โดยภายในเปนหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 
รานจําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีราน
เส้ือผาแฟช่ันมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom 
games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน 

ค่ํา เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย 
พักท่ี 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

ท่ีสุดในญ่ีปุ�น และขึ้นทะเบียนเปนสมบัติประจําชาติญ่ีปุ�นและมรดกโลก ต้ังอยูใน
เมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโกะ ชาวญ่ีปุ�นนิยมเรียกในช่ือวา "ปราสาทนกกระสาขาว" ดวย
พ้ืนผิวของตัวปราสาทท่ีเม่ือพนจากฐานหินที่โคงสูงข้ึนไปแลวมีสีขาว สวาง จุดเดนอีก
อยางหน่ึงของปราสาทน้ีคือ ทางเดินสูอาคารหลักที่สลับซับซอนราวกับเขาวงกต ทั้ง
ประตูและกําแพงตางๆในปราสาทไดรับการออกแบบมาอยางดี มีความโดดเดนดาน
สถาปตยกรรม เชิญเต็มอ่ิมการเย่ียมชมปราสาทแหงน้ี.. (ชมดานนอกไมรวมคาเขา
ปราสาท) 

 
 นําทานเดินทางสู อาราชิยามา(Arashiyama) เปนอีกเขตหน่ึงที่นักทองเที่ยวนิยมมา
กัน อยูทางตะวักตกของเกียวโต โดยเร่ิมเปนท่ีนิยมต้ังแตสมัยเฮอัน (794-1185) เปน
ตนมา และจะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเท่ียวชมกันอยางคับค่ังในชวงท่ีดอกซากุระ
บานและชวงใบไมแดงหรือใบไมเปล่ียนสี ในชวงวันหยุด มีทั้งรานคา รานอาหาร และ
บริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวไดเร่ือยๆ สถานที่ที่ไดรับความนิยมอีกที่หน่ึงเม่ือ



 

 

มาถึงเมืองน้ีก็คือ ป�าไผแหงอราชิยามา (Arashiyama Bamboo Groves) น้ีต้ังอยู
ตีนเขาในเมืองอราชิยามา เกียวโต ตลอดสองขางทางน้ันรายรอบไปดวยตนไผท่ีเสียด
แทงกอขึ้นไปบนฟ�าสูงไมต่ํากวาสิบเมตร ปกคลุมทางเดินที่ลาดเอียงไปตามเนินเขา
อยางงดงาม เสนทางน้ีเราสามารถเดินชมความงามของธรรมชาติ ซึมซับความสดช่ืน
ของกล่ินไผ ฟงเสียงเสียดสีของกอไผท่ีเคลากับเสียงลม ตลอดจนสามารถข่ีจักรยาน
เพ่ือทองป�าไผได รวมถึงสามารถใชบริการของรถลากโบราณละเลียดความงามของป�า
ไผไดดวยเชนกัน ซ่ึงกิจกรรมน้ีเปนท่ีนิยมในหมูคนญี่ปุ�นและนักทองเที่ยวมากทีเดียว 

 
 นําทานสู วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ําใส ที่ติดรอบสุดทายของการประกวด 1 ใน 7 ส่ิง

มหัศจรรยของโลกยุคใหม เปนวัดท่ีใหญและเกาแกต้ังอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา 
และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนต้ังจากพ้ืนดินข้ึนมารองรับระเบียงของตัว
วิหารใหญ ซ่ึงไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาล่ิม เหมือนเรือนไทย วัดน้ีมีอายุเกาแกย่ิง
กวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนที่ประดิษฐานของเทพเอปสึ เทพเจาแหง
ความรํ่ารวย ม่ังค่ัง , นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร, จากระเบียงแหงน้ีสามารถ
ถายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตได
งดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน้ําศักด์ิสิทธ์ิสามสายอันเกิดข้ึนจาก
ธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือวา สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ สาย
สาม แข็งแรง 



 

 

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

ของเกียวโต ศาลเจาแหงน้ีมีช่ือเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจํานวนนับพัน 
ซ่ึงต้ังเรียงกันเปนอุโมงคเสนทางเดินอยูบริเวณหลังอาคารหลัก เสนทางน้ีจะตรงไปยัง
ป�าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักด์ิสิทธ์ิซ่ึงมีความสูง 233 เมตร และเปน
อาณาบริเวณสวนหน่ึงของศาลเจาศาลเจาฟุชิมิ อินาริเปนศาลเจาที่สําคัญท่ีสุดในหมู
ศาลเจาจํานวนนับพันท่ีสักการะเทพอินาริ (Inari) ซ่ึงเปนเทพผูรักษาขาว ตามความ
เช่ือของศาสนาชินโต เช่ือกันวาสุนัขจ้ิงจอกน้ันเปนผูนําสารของอินาริ ดังน้ันคุณจะ
สามารถพบเห็นรูปปم�นสุนัขจ้ิงจอกไดท่ัวไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแหงน้ี ศาลเจาฟุ
ชิมิ อินาริ มีมาต้ังแตสมัยโบราณ กอนการกอต้ังเกียวโตเปนเมืองหลวงในป 794 



 

 

 
 
 จากน้ันนําทานสู สถานีรถไฟเกียวโต(Kyoto Station) เปนสถานีรถไฟฟ�าท่ีสําคัญ ที่

นิยมกันทั้งในหมูนักทองเท่ียวและคนญี่ปุ�นเอง ใชเดินทางระหวางเมืองในระยะเวลาที่
ไมนาน รวมทั้งมีรานคา รานอาหารใหเลือกซ้ือเลือกชิมมากมาย 

 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานสูโรงแรมที่พัก 



 

 

ค่ํา เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย 
พักท่ี BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเทา 
 
วันที ่4 อิสระทองเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซ้ือทัวรยูนิเวอรแซล ตามอัธยาศัย                                 

(B/-/-) 
 
เชา บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยใหทานเลือกชอปปم�งตามยานดังของมหานครโอซากา 
โดยการน่ังรถไฟ (ไมรวมคารถไฟ) ทานสามารถน่ังรถไฟ JR เพ่ือเดินทางเท่ียวใน
แหลงทองเท่ียวช่ือดัง อาทิ 
-  โอซากา อะควอเร่ียม เปนพิพิธภัณฑสัตวน้ําในรมที่ใหญท่ีสุดในโลก ทานจะไดพบ
กับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญที่หาชมไดยาก, แลวเฮฮากับหนาตาของปลา
แสงอาทิตย ท่ีมีขนาดตัวใหญราคาประเมินมิไดและเพลินตากับสัตวมีชีวิตใตน้ํานานา
ชนิดจากท่ัวทุกมุมโลก อาทิเชน ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เปนตน  
-  วัดชิเท็นโนจิ วัดท่ีมีอายุเกาแกทีสุ่ดของเมืองโอซากาประมาณ 1,400 ป และเปน
พุทธสถานแหงแรกในญ่ีปุ�น โดยมีจุดเดนอยูที่ เจดีย 5 ช้ันอันวิจิตร สรางตามแบบ
สถาปตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค  
หรือทานที่สนใจเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ (ไมรวมคาเขาสวนสนุก คาเคร่ืองเลน 
รวมถึงคาใชจายในการเดินทาง) รวมสนุกทาทายกับเคร่ืองเลนหลากหลายชนิดต่ืนเตน
ระทึกใจจากหนังดังที่ทานช่ืนชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเร่ือง “แบ็คดราฟท”ลองเรือ
ผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค” น่ังเรือเพ่ือพบกับความนาสะพรึงกลัว
เหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา 1,500 ลานเยน 
(เฉพาะจอว)  และสนุกสนานไปกับเคร่ืองเลนภาคใหมของ “สไปเดอรแมน” ที่รอให
ทานพิสูจนความมันส พรอมท้ังพบกับโซนใหม “วันเดอรแลนด” เปนโซนสวนสนุก
สไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักช่ือดังของญ่ีปุ�น Hello 
Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม The Wizarding 
World of Harry Potter ที่สรางเพ่ือเอาใจเหลาสาวกของแฮรร่ีพอตเตอร ใหทาน
ไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตรในฉากตางๆ จากภาพยนตร อาทิ 
ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสํารวจหองเรียนเวทมนตรคาถายานฮอกมีท ราน



 

 

ขายของแปลกประหลาดของเหลาพอมดและแมมดท้ังหลาย และที่ไมควรพลาดชิมคือ 
บัตเตอรเบียร เคร่ืองด่ืมที่ไดรับความนิยมในโลกของพอมดและแมมดแหงน้ี [ไมมีแอ
ลกฮอล] และที่พลาดไมไดคือในโซนน้ีที่ถือวาเปนสถานท่ีทองเที่ยวท่ีดีท่ีสุดของโลก คือ
โซน Harry Potter and the Forbidden Journey ท่ีมีการสรางดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการถายภาพ 4K ที่จะสรางความต่ืนเตนเราใจใหทานเสมือนทานได
เดินทางทองโลกเวทมนตรไปกับแฮรร่ีพอตเตอรเลยทีเดียว ใหทานไดสนุกสนานตอกับ
เคร่ืองเลนนานาชนิดอยางจุใจ  

 เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก          BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเทา   
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เอาทเลต –  สนามบินโอซากา                                                                                                                                                 
(B/-/-) 

 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

 
 นําทานน่ังราง Hankai Tramway ชมบรรยากาศเมืองโอซากา โดยรถรางว่ิงบริการ

เช่ือมระหวางชานเมืองทางตอนใตกับเมือง Sakai เปดใหบริการมาต้ังแตป 1911 มี



 

 

ประวัติศาสตรอันยาวนานมากวา 100 ปแลว ปจจุบันบริษัทยังคงใชรถรางรุนเดิมท่ี
ใหบริการในสมัยเร่ิมแรก พรอมกับพัฒนารถรางไฟฟ�ารุนใหม มาใหบริการควบคูกัน 
โดยการนําทานน่ังรถรางจะพาลูกคาทุกทานเดินทางสูปลายทาง ศาลเจาสุมิโยชิ
(Sumiyoshi Taisha) เปนศาลเจาที่ถูกสรางข้ึนต้ังแตศตวรรตที่ 3 เรียกวาเปนอีก
หน่ึงศาลเจาที่เกาแกมากที่สุดแหงหน่ึงของญ่ีปุ�นเลยก็วาได ท่ีน่ีไมใชเพียงแคความ
เกาแกเทาน้ันแตการรูปแบบสถาปตยกรรมการสรางก็ถือวาโดดเดนท่ีจะมีหลังคาแบบ
ทรงตรงๆ ตางจากท่ีอ่ืนๆที่จะมีทรงโคงๆ จ่ัวจะถูกตกแตงดวยไมที่ลักษณะไขวกัน
คลายกับไมกางเขนของศาสนาคริสต หากออกจะเปนรูปกากบาทซะมากกวา รวมท้ัง
ยังมีไมขนาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาวทั่วทั้งหลังคา โดยเฉพาะตรงจุดท่ีทางเขา
อยูดานใตหนาจ่ัวของหลังคาและยังมีร้ัวลอมรอบ จากความตางและความเกาแกน่ีแห
ละคะท่ีทําใหศาลเจาแหงน้ีมีช่ือเสียงมากๆในญี่ปุ�น 

 
นําทานเขาสู ตลาดคุโรมงโอซากา (Kuromon Ichiba Market ) เปนตลาดที่มี
ช่ือเสียงและเกาแกมากที่สุดแหงหน่ึงของเมืองโอซากา จนไดรับสมญานามวาเปน ครัว
ของโอซากา(Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเปนทางเดิน 
Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขางทางจะเต็มไปดวยรานคาตางๆ
กวา 160 รานคา ขายทั้งของสด และแบบพรอมทาน มีของกินเลนและอาหาร
พ้ืนเมืองมากมายหลายชนิดใหไดชิมกัน 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ชอปปم�งสินคาเคร่ืองสําอางค อาหารเสริม 

เคร่ืองประดับคุณภาพดี 



 

 

นําทานเดินทางสู ยานชินไซบาชิ ยานชอปปم�งช่ือดังของนคร โอซากา ภายในยานน้ีมี
รานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับ
เด็ก และผูใหญ ซ่ึงยานน้ีถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงช้ันนําแหงหน่ึงของนครโอ
ซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซึ่งเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะ
ประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซ่ึงดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซ่ึง
นักทองเท่ียวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนท่ีระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง 
จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพ่ือดึงดูดลูกคาใหเขามาใช
บริการ สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ
ขนมช่ือดังจากญี่ปุ�นน่ันเอง 

 
 
นําทานเดินทางสู ริงกุ เอาทเล็ต (Rinku Outlet) แหลงชอปปم�งใหญใกลกับสนามบิน
คันไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคา “แบรนดเนม” ช่ือดังหลากหลายและ
สินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองสําอาง, เคร่ืองประดับ, เส้ือผา, กระเป�า, รองเทา
อุปกรณกีฬา, เคร่ืองใชไฟฟ�า และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนดญี่ปุ�นโกอินเตอร
มากมายกับคอลเลคช่ันเส้ือผาลาสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, 
Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พรอมท้ังเลือกซ้ือกระเป�าไฮไซ 
Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรือจะเลือกดู
เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอยาง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki 
ฯลฯ รวมไปถึงรองเทาแฟช่ัน Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, 



 

 

Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคาสําหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka 
Kids, Miki House และสินคาอ่ืนๆอีกมากมาย ใหทานไดเลือกชอปปم�งตามอัธยาศัย 
อิสระอาหารค่ํา เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติคันไซ   ประเทศญ่ีปุ�น 

00.40  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย
การบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ JL727  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง **  

วันท่ี 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 หอง
ละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดินทางเดือน ตุลาคม 62 

02 – 07 ตุลาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,90
0 

04 – 09 ตุลาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,90
0 

09 – 14 ตุลาคม 62 34,999 34,999 34,999 7,500 17,90
0 

24 – 29 ตุลาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,90
0 



 

 

25 – 30 ตุลาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,90
0 

26 – 31 ตุลาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,90
0 

30 ตค. – 04 พย. 62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,90
0 

เดินทางเดือน พฤศจิกายน 62 
02 – 07 พฤศจิกายน 
62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,90

0 
03 – 08 พฤศจิกายน 
62 29,999 29,999 29,999 7,500 17,90

0 
06 – 11 พฤศจิกายน 
62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,90

0 
10 – 15 พฤศจิกายน 
62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,90

0 
  
 ** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน)  
 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญ่ีปุ�น 
ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอคร้ัง **  
 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร 
ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  



 

 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 

Class) รวมถึงคาภาษี 
     สนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลง
บัตรโดยสาร ไมวาเที่ยว  
     ใด เที่ยวหน่ึงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ 
ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน   
     ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน JAPAN 

AIRLINES อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน 1 ทาน โหลดกระเป�าได 
2 ใบ โดยมีน้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. / (46 กก)   และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 
ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตาม
เง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน
เทรดแฟร การแขงขันกีฬาหรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ี
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 



 

 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 
ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซ่ึงอาจ
เปล่ียนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 

บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม 
ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 

ของคาบริการที่ชําระแลว 



 

 

** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก 
ตามจํานวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได 



 

 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัว
รถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจอง
บัตรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ 
ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวน
น้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน
ใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 



 

 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ  

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควร
เผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจาย
ท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนา
ใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี



 

 

ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือ
ยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

- เก่ียวกับท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกล
กันใหมากท่ีสุด  

- ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับ
ข้ึนกอนวันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึง
อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 



 

 

**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                
ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


