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หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื�อต ั�วเครื�องบนิภายในประเทศ เพื�อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที�ยวบนิ
เพื�อยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซื�อต ั�วเครื�องบนิประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและ
เวลาเดนิทางได ้อนัเนื�องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเที�ยวบนิ การลา่ชา้
ของสายการบนิ การยุบเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง ซึ�ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์
แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั 
ดงัน ั�นเหตุผลเหลา่นี� อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมร่บัผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ท ั�งส ิ�น อนึ�ง บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

 วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ  (TG622: 23.59-07.20) 
20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาระหวา่งประเทศช ั�น 4 สนามบนิสวุรรณภมูปิระตู

ทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิไทยโดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทรอให ้
การตอ้งรับ พรอ้มทั�งแจกเอกสารในการเดนิทางและอํานวยความสะดวก 

23.59 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญี�ปุ่ นโดยสายการบินไทย 
เที�ยวบนิที� TG622 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.20 ชั�วโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สอง เกยีวโต-อาราชยิามา่ – สวนป่าไผ ่– สะพานโทเก็ตสเึคยีว-วดัคนิคะคจุ-ิศาล
เจา้จิ�งจอกฟชูมิอินิาร ิ- ชอ้ปปิ� งยา่นนมับะ 

07.20 น.   ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญี�ปุ่ น (เวลาที�ญี�ปุ่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2  
ช ั�วโมง) หลงัจากผา่นข ั�นตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพื�อความสะดวก
ในการนดัหมายเวลา 
***สําคญัมาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  
นําท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (Kyoto) ซึ�งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี�ปุ่ นมายาวนาน
ที�สดุ คอืตั �งแตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญ
ที� เต็มไปดว้ยประวัต ิศาสตร์และวัฒนธรรมของญี�ปุ่ นดว้ย  นําท่านสู่  อาราชิยาม่า 
(Arashiyama) อยู่ทางตะวักตกของเกยีวโต ตัวเมอืงอาราชยิาม่านั�นจะคกึคักมากในชว่ง
วันหยุด มทัี�งรา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเที�ยวไดเ้รื�อยๆ นําท่านชม 
สวนป่าไผ ่(Bamboo Groves) เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆที�ตัดผา่นในกลางสวนป่าไผ ่สามารถ
เดนิเลน่หรอืขี�จักรยายผา่นก็ได ้อสิระใหท้่านเดนิชมความงามยามที�มแีสงอาทติยร์อดผา่นตัว
ป่าไผ่ลงมายังพื�นดา้นลา่ง ดูสวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนตกิยิ�งนัก บรเิวณใกล ้ๆ  จะเป็น
รา้นขายของพื�นเมอืงที�ทํามาจากตน้ไม ้เชน่ ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใสข่อง หรอืเสื�อสาน
จากไผ ่ 



 

 

 
 
 
 
 

จากนั�นชม สะพานโทเก็ตสเึค ียว (Togetsukyo Bridge) หรือนิยมเรียกว่า Moon 
Crossing Bridge เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ของอาราชยิาม่า สะพานนี�มคีวามสวยงามอย่าง
มากเพราะดา้นหลังนั�นเป็นภูเขาสงูใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่นํ�าที�ทั �งสองฝั�งมแีนบตน้ซากุระ
เรยีงรายเรยีบแมนํ่�าไปเรื�อยๆ ทําใหเ้ป็นจดุชมซากรุะที�สวยงามอกีจดุหนึ�ง  

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนชูาบ ูชาบ ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุ
อาชกิากา้ โยชมิสิ ุและ ทา่นมคีวามตั �งใจยกบา้นพักแหง่นี�ใหเ้ป็นวดันกิายเซนภายหลังจากที�
ทา่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันวา่ วดัทอง เนื�องจากที�วดันี�จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบ
ทั�งหลังตั �งโดดเดน่อยูก่ลางนํ�า ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื�นนํ�าเบื�องหนา้ จนเกดิเป็นภาพที�
สวยงามเป็นอกีสัญลักษณ์หนึ�งของเมอืงเกยีวโต จากนั�นสู ่ศาลเจา้เทพเจา้จ ิ�งจอกอนิาร ิ
(Fushimi Inari Shrine) หรอืที�คนไทยชอบเรยีกกันวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มี
ชื�อเสยีงโดง่ดังจากประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงที�เรยีงตัวกนัจํานวนหลายหมื�นตน้
จนเป็นทางเดนิไดทั้�วทั�งภเูขาอนิาร ิที�ผูค้นเชื�อกันวา่เป็นภเูขาศักดิ�สทิธิ�และมักจะมจีิ�งจอกเป็น
สัตวค์ู่กายจงึสามารถพบเห็นรูปปั�นจิ�งจอกมากมายดว้ยเช่นกัน นําท่านเดนิทางสู่เมือง โอ
ซากา้ (Osaka) เมอืงอันดับสองและขนาดใหญเ่ป็นอันดับสามของญี�ปุ่ น เป็นเมอืงเศรษฐกจิ
ที�สําคัญของภมูภิาคคันไซ อกีทั�งยังมสีถานที�ท่องเที�ยวภายในเมอืงและรอบๆเมอืงมากมาย 
ใหท้่านอสิระเดนิเที�ยวในยา่นนมับะ (Namba) ในโอซากา้ (Osaka) หรอืที�เรยีกกันทั�วไป
วา่ย่าน “มนิาม ิ(Minami)” นับเป็นสรวงสวรรคแ์ห่งการชอ้ปปิ�งอย่างแทจ้รงิ เพราะมรีา้นรวง
มากมายตั �งแต่ห า้งสรรพสินคา้ไปจนถึงย่านรา้นคา้ไวค้อยสนองความตอ้งการของ
นักท่องเที�ยวไดห้ลากหลายกลุม่ ในยา่นรา้นคา้ชนิไซบาชทิี�ทอดตัวจากทศิเหนือจรดใตเ้ป็น



 

 

ระยะทางยาว 580 เมตร มรีา้นขายเสื�อผา้และรา้นอาหารเรียงรายกันอยู่เกอืบ 200 รา้นคา้ 
ทางทศิตะวันตกของชนิไซบาชคิอืยา่นแห่งแฟชั�นวัยรุ่น “Americamura” สว่นทางทศิใตก้็มี
ยา่นนัมบะ ซึ�งย่านโดทงโบร ิ(Dotonbori) มป้ีายโฆษณาดัง ๆ อย่าง “กูลโิกะ (Glico)” และ
ป้ายรูปปู “คานิโดระคุ (Kanidoraku)” ก็อยู่ต ิดๆ กันนั�นเอง จึงเป็นสถานที�ๆ เหมาะมาก
เชน่กันสําหรับการถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั  
พกัที� OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที�สาม นารา-วดัโทไดจ-ิโกเบ-หุน่ยนต ์Tetsujin 28-เดนิเลน่อา่วโกเบ-ถา่ยรูป

ตามอธัยาศยั-Duty free-ชอ้ปปิ� งชนิไซบาช ิ
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
   นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนารา เมอืงแหง่พระใหญแ่ละฝูงกวาง  นําท่านชม วดัโทไดจ ิมชีื�อ

เรยีกหลายๆชื�อที�คนทั�วไปมักจะเรยีกขานกันทั�ง วัดหลวงพ่อโตแห่งเมอืงนารา หรอื ไดบุตสึ
(Daibutsu of Nara) นับวา่เป็นวัดที�มชี ื�อเสยีงความโด่งดังนี�ระดับประเทศญี�ปุ่ น  นําท่านชม 
Tetsujin 28-go หรอื เท็ตสจึนิ หุน่เหล็กหมายเลข 28 นี�เป็นหุน่ยนตเ์หล็กที�สรา้งมาจาก
การ์ตูนชื�อเรื�องเดียวกัน หุ่นเหล็กตัวนี�มคีวามสูง 15 เมตร และมนํี�าหนักกวา่ 50 ตัน กําลัง
โพสทท์า่ที�ชวนสรา้งความฮกึเฮมิในการลกุขึ�นตอ่สูก้ับอปุสรรคอ์ยา่งมคีวามหวงัไดเ้ป็นอยา่งด ี
หุ่นยนตต์ัวนี�ยนืเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงลานกวา้งบรเิวณสวนสาธารณะวากะมัตซ ึ(Wakamatsu 
Park) ในเขตนากาตะ (Nagata) เมอืงโกเบ จ.เฮยีวโกะ วัตถุประสงคท์ี�แทจ้รงิอกีอย่างของ
การสรา้งหุน่ยนต ์Tetsujin 28-go ขึ�นมานั�นก็เพื�อที�จะใหเ้ป็นสถานที�ท่องเที�ยวแหง่ใหมท่ี�
ดงึดดูนักท่องเที�ยวใหม้าเยอืนโกเบนี�ใหม้ากขึ�น เพื�อที�จะชว่ยฟื�นฟเูศรษฐกจิของเมอืงโกเบที�
ยํ�าแย่ และขณะเดยีวกันก็ช่วยเยยีวยาฟื�นฟูจติใจ ตลอดจนคนืชวีติชวีากลับมาใหผู้ค้นและ
เมอืงนี�อกีครั�งหนึ�งดว้ย 

 

 



 

 

  จากนั�นนําท่าน Kobe Harborland คอืยา่นท่องเที�ยวตดิท่าเรอืที�ตั �งอยูร่ะหวา่งสถานีรถไฟ 
JR Kobe และบรเิวณท่าเรือโกเบ ที�เพรียบพรอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ชื�อดังของเมือง 
พพิธิภัณฑต์า่ง ๆ รวมไปถงึจุดชมววิที�เราสามารถชมความงดงามจากทวิทัศน์ของเมอืงโกเบ
และสมัผัสความโรแมนตกิของเมอืงนี�ไปพรอ้ม ๆ กัน ในยา่น Kobe Harborland นั�นจะมพีื�นที�
ใหนั้กท่องเที�ยวอย่างเราไดเ้ดินเล่นชมสถาปัตยกรรมที�น่าสนใจหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น 
Harbor Walk พื�นที�เด ินเล่นชมววิกินลมทะเล ทางเดินไมท้ี�ทอดยาวอยู่ระหว่าง Signal 
Tower และบรเิวณ Brick Warehouses โกดังอันสวยงามสไตลว์นิเทจที�ถูกสรา้งขึ�นตั �งแต่ใน
ศตวรรษ 18 หรอื Love’s Post Box ตูไ้ปรษณียแ์ห่งรักหนา้ตาสดุโรแมนตกิอันเป็นที�นยิมใน
การสง่จดหมายบอกความรูส้กึกับคนที�แอบปลื�ม และเป็นจดุถา่ยรปูหวาน ๆ ของเหลา่คูรั่ก 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั แบบปิ� งยา่งยากนิกิ ุ 
จากนั�น นําท่านแวะรา้น duty free ชอ้ปปิ� งสนิคา้ปลอดภาษี โดยตึกจเป็นรูปตัว L เป็น
อาคาร 3 ชั �น ใหท้า่นเลอืกซื�อสนิคา้ตามอัธยาศัยหลังอาหารกลางวนันําท่านอสิระชอ้ปปิ�งยา่น 
ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปปิ� งแห่งนี�มีความยาวประมาณ 600 เมตร 
เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื�องสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้น
กาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื�อผา้สตรทีแบรนดทั์�งญี�ปุ่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M 
Beans ABC Mart  

คํ�า อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
พกัที� OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�ส ี�  ทอ่งเที�ยวอสิระ หรอืเลอืกซื�อทวัรเ์สรมิ USJ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารใหท้า่นอสิระทอ่งเที�ยวตามสถานที�ตา่งๆ ภายในเมอืงโอซากา้ โดยมไีกดใ์ห ้
คําแนะนําการเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 



 

 

 แนะนําสถานที�ทอ่งเที�ยวเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

 วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึ�งในวัดที�เก่าแก่ที�สุดของญี�ปุ่ น เชื�อกันว่าเป็นวัด
พทุธแหง่แรกขอประเทศญี�ปุ่ น 

 พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรือที�เรียกว่า Kaiyukan 
ตั �งอยู่ที� Tempozan Harbor Village บรเิวณอ่าวโอซากา้ พพิธิภัณฑส์ัตวนํ์�าที�ดทีี�สดุ
ของญี�ปุ่ น มสีตัวนํ์�าหลากหลายชนดิที�อาศัยอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 

 วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมอืงนารา หรอื ไดบุตส ึ(Daibutsu of 
Nara) เป็นหนึ�งในวัดที�มชี ื�อเสยีงมากที�สดุและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรข์อง
ประเทศญี�ปุ่ น 

 แนะนําแหลง่ชอ้ปปิ� ง 
 โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึ�งในสถานบันเทงิยามคํ�าคนืที�โด่งดัง

ของโอซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายที�เปิดใหบ้รกิาร 24 ชั�วโมง 
 อะเมะรคิามูระ Amerikamura เป็นแหล่งแฮงค์เอา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับ

ย่านฮาราจูกุของโตเกียว ย่านนี�ก็จะไดพ้บกับแฟชั�นการแต่งตัวของวัยรุ่น และ
วัฒนธรรมของชาวญี�ปุ่ น มบีรรยากาศครึ�กครื�น ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสื�อผา้ และ
รา้นขายของตา่งๆมากมาย เป็นอกียา่นหนึ�งที�น่ามาเดนิเลน่ 

 
 



 

 

   หรอื เลอืกซื�อทวัรเ์สรมิ  
ยนูเิวอรซ์ลั สตดูโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื�อเดอืนมนีาคม 
ปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ที�เปิดในเอเชยี ภายในมที ั�งหมด 8 
โ ซ น :  Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, 
Waterworld, Amity Village แ ล ะ  Universal Wonderland ผู ้เข ้า ช ม ส า ม า รถ
เพลิดเพลินไปกับเครื�องเล่นต่างๆ ตั �งแต่เครื�องเล่นสําหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะที�
หวาดเสียวสุดๆ นอกจากนี�ยังมีหนัง 3 มิต ิ อย่างเช่น Spiderman, Back to the Future, 
Terminator 2, Jurassic Park และเรื�องใหมล่า่สดุอยา่ง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนั�น 
จะม ีUniversal City walk Osaka ซึ�งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ที�มโีรงแรม รา้นคา้ รา้น
อาคารจํานวนมาก รวมทั�งรา้นที�ขายสนิคา้ของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ และของที�ระลกึของเมอืง
โอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิื�อดังของโอซากา้มาเปิด
ใหไ้ดล้ ิ�มลองรสชาตดิั �งเดมิ ของกนิขึ�นชื�อของโอซากา้ ที�ไดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงวา่เป็น
สุดยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยู่ที�แลว้ พิพธิภัณฑ์นี�ตั �งอยู่ที�ชั �น 4 ของหา้งแห่งนี� 
(ราคาบตัรยูนเิวอรแ์ซล ไมร่วมในคา่ทวัร ์ผูใ้หญท่า่นละ 2800 บาท เด็ก 4-11 ราคา 
2400 บาท ราคานี�ไมร่วมคา่เดนิทาง)  

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและคํ�าตามอธัยาศยั 
พกัที�   OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที�หา้ โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เอ็กซโ์ปซติี�-สนามบนิคนัไซ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึ�งในแลนดม์ารค์
สําคัญของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทั�งหมด 8 ชั �น ตัวปราสาทถูก
ลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี คนํู�า และสวนนชิโินมารซุ ึ�งอยูท่างป้อมตะวกัตก มตีน้ซากรุะ
กวา่ 600 ตน้ ในช่วงเดอืนเมษายนจงึเป็นแหล่งชมซากุระที�โด่งดังเพราะฉากดา้นหลังของ
สวนแห่งนี�จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ที�สวยงามเป็นอย่างยิ�ง จากนั�นนําท่านเลอืกซื�อ
สนิคา้ปลอดภาษี JTC Duty free ใหท้า่นเลอืกซื�อสนิคา้ตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เที�ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
นําท่านชอ้ปปิ�งกันต่อ ณ เอ็กซโ์ปซติ ี� (Expo City) ที�เที�ยวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนยร์วม
ความบันเทิงที�ย ิ�งใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น เอ็กซ์โปซิตี�เป็นส่วนหนึ�งของ
สวนสาธารณะที�สรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึงานเวลิด์เอ็กซโ์ป ที�จัดขึ�นเมื�อปี 1970 ตั �งอยูใ่นเมอืงซอุ ิ
ตะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื�อที�ทั �งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื�นที�แห่งนี�มแีหล่ง
ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and 
discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่งๆ ทั�งชอ้ปปิ�ง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่่ายรูป
ไดต้ามอัธยาศัย เอ็กซโ์ปซติี� ไดแ้บง่ออกเป็น 10 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกัน ดังนี� 
1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ํ �า จัดแสดงสัตวต์า่ง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะ และ

ยังใหนั้กทอ่งเที�ยวไดส้มัผัสกับสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 
2. Osaka English Village ชมุชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมได ้

เรยีนรูภ้าษาอังกฤษในรูปแบบที�ไม่ซํ�าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมอืงต่าง ๆ จากทั�ว
ทั �งอเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญี�ปุ่ น ที�จะทําใหค้ณุหลงใหล
และผจญภัยไปกับการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานที�แหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึ�งเป็นภาพยนตร์

การต์นูอันโดง่ดัง 
6. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ํ �า จัดแสดงสัตวต์า่ง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะ และ

ยังใหนั้กทอ่งเที�ยวไดส้มัผัสกับสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 
7. Osaka English Village ชมุชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมได ้

เรยีนรูภ้าษาอังกฤษในรูปแบบที�ไม่ซํ�าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมอืงต่าง ๆ จากทั�ว
ทั �งอเมรกิา 

8. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญี�ปุ่ น ที�จะทําใหค้ณุหลงใหล
และผจญภัยไปกับการต์นูตัวโปรด 

9. Orbi สถานที�แหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
10. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ�งเป็น
ภาพยนตรก์ารต์นูอันโดง่ดัง 

 
สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ 

17.25 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายบนิไทย เที�ยวบนิที�TG 673  
ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6 ชั�วโมง 

22.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

   
โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 



 

 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงื�อนไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพื�อประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขแลว้และไมส่ามารถ เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะ
อื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายเนื�องจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรม 

อนัเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น (ถา้ม)ี  
ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลูกคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น  

ท ั�งนี�รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทาง
กลบั 

(ขออนุญาตเก็บทปิที�สนามบนิในวนัเช็คอนิ) 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิโดยสารชั �นประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชื�อเพลงิ 
 คา่ที�พักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังที�ระบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังที�ระบใุนรายการ 
 คา่รถนําเที�ยว ดังที�ระบใุนรายการ 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 
 
 
 

วนัเดนิทาง   ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 
อายตุํ�ากวา่ 2 ปี 

พกัเดี�ยว 

30 ธนัวาคม 62 - 3 มกราคม 63 54,999 15,900 12,999 



 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซัก

รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั�ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ น

ไดป้ระกาศยกเวน้การยื�นวซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงค์พํานักระยะสั �นใน
ประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท 
สําหรับการยื�นรอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น(ถา้ม)ี ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ ชาํระที�สนามบนิในวนัเชค็อนิ (คา่

ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี) 

 
เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 20,000 บาท พรอ้ม
กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระค่าทัวร์ส่วนที�เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที�
พักและตั�วเครื�องบนิ มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออก
บัตรโดยสารทกุครั�ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�
เกดิขึ�น รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทัวรทั์ �งหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น และขอเก็บเงนิทั�งหมด (แตส่ามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง
ไดต้ามกําหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่ง
นอ้ย 30 ท่าน ในกรณีนี�บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ั�งหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ื�นใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ�ท ี�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี� เม ื�อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผดิชอบใด  ๆในกรณีที�สูญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนอืความรบัผดิชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตุสดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆ
เป็นตน้ 
 



 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ เร ื�องต ั�วเครื�องบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลับ 
ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไป
โดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศ
ญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�น
เอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิ�งที�ยนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร

พํานักระยะสั �น 
3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให ้

เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 

ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิ�การเก็บค่านํ�ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบนิมีการปรับขึ�นก่อนวัน

เดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งส ิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งส ิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

 เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั�งหมด 

 กรณีที�ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั�งหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที�

พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุใน
โปรแกรม  

 การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผู ้
สบูบหุรี� / ปลอดบุหรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  



 

 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วัน
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทั�งส ิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นั�น 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

 สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจทําใหเ้วลาในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และ
คนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั�งที�ตอ้งเร่งรบี เพื�อใหไ้ด ้
ทอ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

 เนื�องจากการเดนิทางทอ่งเที�ยวในครั�งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ 
ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ� ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึ�งที�ท่านไม่
ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุ
ใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ�งใหท้่าน เนื�องจาก
ทางบรษัิทไดทํ้าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทั�งหมดแลว้ 

 บรกิารนํ�าดื�มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง 
การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั�วโมง ใน
วันนั�นๆ มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี�ข ึ�นอยู่
กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตาม
สถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิี�ตอ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งดําเนนิการเช็คเรื�องการทําวซีา่ใน
การเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนั�นๆ ซึ�ง
หากวันเดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวซี่า จะถือว่าเป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

 กรณีที�ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายที�จะเกดิขึ�น
ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ี�ทา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํ�า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ�ง มหีนา้ใดหนา้หนึ�ง
หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ�งหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่
วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที�ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ�ไมอ่นุญาตให ้
ท่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั�นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่
ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพื�อทําหนังสอื
เดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที�บรษัิทเร็วที�สดุ เพื�อยนืยัน
การเปลี�ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาที�บรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที�ยังไมอ่อก
บัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั�วเครื�องบนิ) 
เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั�งหมด ซึ�งโดยสว่นใหญต่ั�ว



 

 

เครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทั�งนี�ข ึ�นอยู่กับกระบวนการและขั �นตอน
ของแตล่ะคณะ 

 กรณีที�ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งทั �งสิ�น 

*เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงท ั�งหมดนี�แลว้* 

 
บรกิารเพิ�มเตมิเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 


