
 

 

รหัสทัวร GS1902898 
ทัวรญี่ปุ�น OSAKA เกียวโต ทาคายามา LUXURY 5 วัน 3 คืน (TG) 
เมืองเกียวโต วัดปราสาททอง วัดคิโยมิส ึศาลเจาฟูชิมิ อินาริ หางสรรพสินคาอิออน  
หมูบานชิราคาวาโกะ ทาคายามา หางอิออน จัสโก สวนกวาง นารา วัดโทไดจ ิพระใหญไดบุตสึ  
ยานชินไซบาชิ ปราสาทโอซากา ศาลเจาสุมิโยชิ ริงก ุเอาทเล็ท 
 

 
 



 

 

DAY 1 
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินคันไซ   
20.00  คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู

ทางเขาที่ 3 สายการบิน ไทยแอรเวย แอรไลน เคานเตอร D เจาหนาที่บริษัทฯ คอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  
** ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

23.05  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบิน THAI 
AWAYS เที่ยวบินที ่TG622   
** มบีริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 

 
 
DAY 2  
สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคินคะคุจ ิ– วดัคิโยมิส ึ-  ศาลเจาฟูชิมิ – อิออน มอลล  
– ชิงะ  
06.25 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติคันไซ  (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธี

การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
KYOTO นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาของญี่ปุ�นมานานกวา 1,000 ป  เปน

เมืองหลักของจังหวัดเกียวโต และเปนอดีตเมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ�น ซึ่งจัดวาเปน
ศูนยกลางของเกาะฮนชู นอกจากน้ี นครเกียวโตยังเปนหน่ึงในสมาชิกของ กลุมเมือง
ใหญ "เคฮันชิง" และนครเกียวโต ยังจัดวาเปนเมืองที่มีประชากรมากเปนอันดับ 11 
ของโลก ในป พ.ศ. 2555 



 

 

 
KINKAKUJI TEMPLE นําทานชม วัดปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเปน

สถานท่ีพักผอน ตอมาบุตรชายของทานไดดัดแปลงใหเปนวัด แตปราสาทเดิมไดถูกไฟ
ไหมในป พ.ศ.2493 และสรางขึ้นใหมเมื่อป พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปดดวย
ทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดด่ืมด่ํากบัความสะอาดใสของสระน้ําที่สามารถ
สะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม 

 

    KINKAKUJI TEMPLE 

KIYOMIZU TEMPLE 



 

 

KIYOMIZU TEMPLE นําชม วัดคิโยมิส ึหรอืวัดนํ้าใส ที่ติดรอบสุดทายของการประกวด 1 ใน 
7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคใหม เปนวดัที่ใหญและเกาแกตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงา
ชิยามา และมีทอนซงุวางเรียงซอนกันตามแนวนอนต้ังจากพื้นดินขึ้นมารองรบัระเบียง
ของตัววิหารใหญ ซึง่ไมใชตะปูสักตวั ใชวิธีการเขาล่ิม เหมือนเรือนไทย วัดน้ีมีอายุ
เกาแกยิ่งกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนที่ประดิษฐานของเทพเอปสึ เทพ
เจาแหงความรํ่ารวย มัง่คั่ง , นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร, จากระเบียงแหงน้ี
สามารถถายภาพ ณ จดุที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมือง
เกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมสึิ และเชิญด่ืมน้ําศักดิ์สิทธิ์สามสายอัน
เกิดขึ้นจากธรรมชาติทีไ่หลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา สายแรก รวย  สายสอง สวย-
หลอ สายสาม แข็งแรง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ�ต นาเบะ 

 

 
FUSHIMI INARI SHRINE  นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ เปนศาลเจาในศาสนาชินโต 

ต้ังอยูทางตอนใตของเกียวโต ศาลเจาแหงน้ีมีช่ือเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สี
แดงจํานวนนับพัน ซึง่ต้ังเรียงกันเปนอุโมงคเสนทางเดินอยูบริเวณหลังอาคารหลัก 
เสนทางน้ีจะตรงไปยังป�าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักด์ิสทิธ์ิซึ่งมีความสูง 



 

 

233 เมตร และเปนอาณาบริเวณสวนหน่ึงของศาลเจาศาลเจาฟุชิมิ อินาริเปนศาลเจา
ที่สําคัญท่ีสุดในหมูศาลเจาจํานวนนับพันท่ีสักการะเทพอินาริ (Inari) ซึ่งเปนเทพ
ผูรักษาขาว ตามความเช่ือของศาสนาชินโต เชือ่กันวาสุนัขจิ้งจอกน้ันเปนผูนําสารของอิ
นาริ ดงัน้ันคุณจะสามารถพบเห็นรูปปم�นสุนัขจ้ิงจอกไดทั่วไปในอาณาบริเวณศาสน
สถานแหงน้ี ศาลเจาฟุชิมิ อินาริ มมีาต้ังแตสมัยโบราณ กอนการกอต้ังเกียวโตเปน
เมืองหลวงในป 794 

AEON MALL  นําทานเดินทางสู หางสรรพสินคาอิออน เพื่อใหทานไดจับจายใชสอย ซื้อของใช
และอาหารกอนเขาที่พัก โดยภายในเปนหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟช่ัน อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน 
นอกจากน้ียังมรีานเส้ือผาแฟช่ันมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio 
store , Capcom games arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน 

 

 
 

 
 



 

 

ค่ํา เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย 
SHIGA นําทานเขาสูเมือง ชิงะ  กอนท่ีจะมีการใชระบบการบริหารราชการแบบแบงจังหวดัขึ้น 

เดิมช่ือ มณฑลโอมิ มณฑลโอมิเปนเพ่ือนบานกับนาระ และเกียวโต เปนจุดเช่ือมตอ
ระหวางญี่ปุ�นตะวันตกและตะวันออก ในชวง ค.ศ. 667 ถงึ ค.ศ. 672 น้ัน จักรพรรดิ
เท็นจิทรงสรางพระราชวังท่ีโอตสึ จากน้ัน ในป ค.ศ.742 จักรพรรดิโชมุทรงสราง
พระราชวังที่ชิงาราก ิในชวงตนของยุคเฮอัง พระภิกษุไชโชเติบโตขึน้ที่โอตสึและได
สรางวัดเอ็นเรียกุซึ่งเปนศูนยกลางของพุทธศาสนานิกายมหายานแบบเท็นได และได
ปจจุบันไดเปนหน่ึงในมรดกโลกพรอมกบัสถานที่ทางประวัติศาสตรอีกหลายแหงใน
เกียวโต 

ที่พัก   HIKONE VIEW HOTEL , SHIGA หรือเทียบเทา   
 
DAY 2 
ลานสกี WASHIGATAKE – หมูบานชิราคาวะโกะ –  ทาคายามา –  
เขตเมืองเกาซันมาชิซึจ ิ -  กิฟุ   
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
WASHIGATAKE SKI นําทานสัมผัสความสนุกสนานกับ ลานสกี แนะนําใหทานเลน กิจกรรม

ถาดเล่ือนหิมะ ใหทุกทานไดอิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเลนหิมะอยางเต็มที่ ** ไม



 

 

รวมอัตราคาเชาอุปกรณ, ชุดสําหรับเลนสกี เคร่ืองเลนทุกชนิด และคาขึ้นลิฟต** ** 
การเขาลานสกีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ** 

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! ประจําทองถิ่น “หมูยางใบโฮบะ” 

 

 
SHIRAKAWAGO นําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ ต้ังอยูในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ 

ประเทศญี่ปุ�น ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมโดยองคการ
ยเูนสโกเมื่อป 1995 ภายในหมูบานแหงน้ีมีววิทิวทัศนท่ีสวยงาม บานแตละหลังเปน
บานสไตลxญี่ปุ�นแบบด้ังเดิม ท่ีหลังคาบานเปนแนวสโลปคลายๆ กบัมือคนที่กําลัง
พนมมืออยู หลังคาสรางจากคานไมที่แข็ง แรง จึงทนทานตอหิมะในฤดูหนาวไดอยางด ี
แถมมีหองใตหลังคาท่ีกวางขวางสําหรับเอาไวเล้ียงหนอนไหมอีกดวย คนในหมูบานน้ี
สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร ทํานา เลี้ยงไหม เสริมดวยการทองเท่ียวแบบพอเพียงเปน
หลัก 

SHIRAKAWAGO 
 



 

 

 
 

 
TAKAYAMA SANMACHISUJI นําทานเดินทางสู ทาคายามา เปนเมืองท่ีมีการผสมผสาน

ระหวางเกียวโตกบัขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ต้ังอยูบริเวณท่ีโอบ
ลอมไปดวยภูเขานอยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบ
ประเพณีแบบเมืองเกาแกไวไดเปนอยางดี เปรียบไดกับเมืองที่ไดรับพรใหเต็มเปم�ยมไป
ดวยวัฒนธรรมอันดีงาม ยอนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะน้ัน
แตกตางกบัเมืองอ่ืนในญี่ปุ�นอยางชัดเจนเน่ืองจากความโดดเดนดานขนบธรรมเนียม
และวิวทิวทัศนที่สวยงาม พื้นท่ีบริเวณเมืองทาคายามะจึงถกูปกคลองโดยตรงจาก
รัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพ่ือปกป�องและอนุรักษพ้ือที่บริเวณชายป�าน้ันเองเมืองทาคา
ยามา ซึ่งยังคงความเปนบานเมืองแบบญีปุ่�นด้ังเดิมอยางแทจริงนําทานชมสถานที่
สําคัญเมื่อครั้งอดีต ทีท่ําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนท้ังที่ทํางาน และที่อยูอาศัย
ของผูวาราชการจังหวดัฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุ
กาวา  ในสมยัเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนท่ีทําการรัฐในยคุเอะโดะเพียงแหง
เดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวน
พิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี ไมรวมคาเขาชมทาน
ละ  430 เยน  จากน้ันนําทานเดินชม  เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึง่เต็มไปดวย



 

 

บานเรือน และรานคานารัก ๆ ท่ียังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 
ปกอน ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ 
ไมวาจะเปนเหลาสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซึ่งเปนตุกตาตามความเช่ือของ
คนญี่ปุ�นโบราณสมัยกอน 

GIFU  นําทานขาสูเมือง กิฟุ เปนเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญีปุ่�น ต้ังอยูทางทิศใต
ของจังหวัด ในอดีตมีบทบาทสําคัญในประวติัศาสตรญีปุ่�นในสมัยเซงโงะก ุกลาวคือ
บรรดานักรบและไดเมยีวสําคัญ เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟท่ีุมีทําเลที่ต้ังอยู
กึ่งกลางของประเทศ ใชเปนฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญี่ปุ�น นําทาน
เดินทางสู ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางอิออน จัสโก  ใหทานไดเลือกทาน หรือ
เลือกซื้อสินคาท่ีเปนแบรนดญปุี�น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม  รานคา 100 เยน 
และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดที่น่ีไดเลย 

ค่ํา เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
   ท่ีพัก   TOYOKO INN GIFU , GIFU หรือเทียบเทา   
 
DAY 4 
นารา – นารา ปารค –  วดัโทไดจ ิ– DUTY FREE – ชินไซบาชิ – โอซากา  
 

 NARA PARK นําทานเดินทางสู เมือง นารา นาราเคยเปนเมืองหลวงของญี่ปุ�นต้ังแตชวง
เร่ิมแรกของราชวงศยามาโต (300-600) จนกระทั่งเมืองหลวงถกูยายในป 784 ที่

NARA PARK 



 

 

เมืองนารามีวัดโทไดจิ ท่ีมีช่ือเสียงมากจากพระพุทธรูปองคใหญหรือหลวงพอโต และ
มีศาลเจาคาซูงะต้ังอยูในสวนสาธารณะนารา ซึ่งอยูใจกลางเมือง บรเิวณภายในสวนมี
กลางอาศัยอยูเปนจํานวนมากจึงทําใหสวนแหงน้ีเปนเสมือที่พักผอนหยอนใจสําหรับ
ผูคน เมืองหลวงเกาแกแหงน้ีมีวัดและศาลเจามากมายซ่ึงบางแหงไดรับการจดทะเบียน
เปนมรกดโลก เชน วัดโฮริวจ ิซึ่งเปนวดัไมท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก ในชวงซากุระบานน้ัน
ภูเขาทางตอนใตของนารา เปนอีกจุดหน่ึงท่ีมช่ืีอเสียงในการชมซากรุะ น่ันก็คือภูเขาโย
ชิโนะ ดานบนเขาน้ันสามารถที่จะมองเห็นตนซากุระหลายพันตนเรียงรายออกดอกให
ชมอยางสวยงาม นําทานเดินทางสู สวนกวาง นารา บอกเลยวาเปนแหลงทองเท่ียวที่
ดังมากๆของเมืองนาราเลยนะคะ ภายในสวนเปนที่อยูของกวางจํานวนมาก เมือง
นาราน้ันมีกวางเกือบ 1200 ตัว ซึ่งทําใหกลายเปนสัญลักษณประจําเมืองนารา โดย
จากเหลานองกวางสุดนารักที่จะไดเห็นกันในระยะประชิดภายในบรเิวณสวนแหงน้ีจะ
เปนสวนสาธารณะขนาดใหญมากๆในตัวเมืองนารา กวางที่น่ีจะคอนขางคุนเคยกันคน
มากๆ ะบางตัวเชื่องและแสนรูมากเวอร ขนาดมีการโคงประหน่ึงทําการคํานับเพ่ือของ
อาหารจากเราเพียงดวย แคจะมีเฉพาะบางชวงที่อาจดูหงุดหงิดดุไปยูบางก็ในตอนที่
ใหอาหารน่ีแหละคะ ที่มีขนาดบางตัวอาจจะเขามาดึงเส้ือผาหรือกระเป�าได แนะนํา
เลยวาใหแตงตัวรัดกุมทะมัดทะแมงและมีความระมดัระวงัระหวางการใหอาหารจะดี
สุด 

 
 TODAIJI TEMPLE นําทานชมและสักการะหลวงพอองคใหญ ที่ วดัโทไดจิ มีช่ือเรียกหลายๆ

ช่ือท่ีคนท่ัวไปมักจะเรียกขานกันทั้ง วดัหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรอื ไดบุตส ึ

TODAIJI TEMPLE 



 

 

(Daibutsu of Nara) ไมไดเปนแควัดดังของจังหวัดนาราเทาน้ันบอกไดเลยวาวัดน้ี
น้ันช่ือเสียงความโดงดังน่ีระดับประเทศญี่ปุ�นเลย นับเปนหน่ึงในวัดท่ีมีช่ือเสียงมาก
ที่สุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศญี่ปุ�นอยางมาก จุดทีม่าแลวตอง
มาชมใหไดนัน่ก็เปน อาคารหลักของวัดแหงน้ีอาคารไมหลังน้ีไดรบัการยอมรับวาเปน
อาคารไมที่ใหญท่ีสุดในโลกทีเดียว ซ่ึงที่เห็นๆในปจจุบันที่วาใหญแลวอาคารหลังน้ีมี
ขนาดเพียงแค 2 ใน 3 ของอาคารด้ังเดิม ส่ิงส่ิงหน่ึงท่ีสําคัญมากๆไมแพกันและยัง
เปนที่เคารพอยางมากสําหรับชาวญ่ีปุ�นน่ันกคื็อ หลวงพอโตหรือ ไดบุตสึเดนที่
ประดิษฐานดานในอาคารหลัก ซึ่งก็เรยีกไดวามีขนาดที่ใหญมากที่สุดของญี่ปุ�นเลยนะ
คะ มคีวามสูงมากถึง 15 เมตร 

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
DUTY FREE นําทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษี ชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม 

เครื่องประดับคุณภาพดี 

 
SHINSAIBASHI นําทานเดินทางสู ยานชินไซบาชิ ยานชอปปم�งช่ือดังของนคร โอซากา ภายใน

ยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกบัรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้ง
สําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานน้ีถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงช้ันนําแหงหน่ึงของ



 

 

นครโอซากา อีกทั้งยงัมีรานอาหารทะเลขึ้นช่ือมากมาย ซึ่งเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกราน
จะประดบัประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก 
ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุก
แหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามา
ใชบรกิาร สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรปูเครื่องหมายการคาของ  กูลิโกะ 
ผลิตภัณฑขนมช่ือดังจากญี่ปุ�นน่ันเอง 

ค่ํา เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย 
  ที่พัก   BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเทา  
 
DAY 5 
ปราสาทโอซากา  – น่ังรถราง – ศาลเจา สุมโิยชิ – RINKU OUTLET – สนามบินคันไซ 

 

 
OSAKA CASTLE นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) ซึ่งถือไดวาเปน

สัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญและชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยูภายใน ซึ่ง
เลาถึงความเปนมาของปราสาท รวมท้ังประวติัและขาวของเคร่ืองใช ตางๆของโชกุน 
ฮิเดโยชิโตโยโตม ิผูมีคําส่ังใหกอสรางปราสาทแหงน้ี   

 

OSAKA CASTLE 



 

 

 
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 
HANKAI TRAMWAY & SUMIYOSHI TAISHA นําทานน่ังราง Hankai Tramway ชม

บรรยากาศเมืองโอซากา โดยรถรางวิ่งบริการเช่ือมระหวางชานเมืองทางตอนใตกับ
เมือง Sakai เปดใหบริการมาต้ังแตป 1911 มีประวัติศาสตรอันยาวนานมากวา 100 
ปแลว ปจจุบันบริษัทยังคงใชรถรางรุนเดิมที่ใหบริการในสมัยเร่ิมแรก พรอมกับพัฒนา
รถรางไฟฟ�ารุนใหม มาใหบริการควบคูกัน โดยการนําทานน่ังรถรางจะพาลูกคาทุก
ทานเดินทางสูปลายทาง ศาลเจาสุมิโยชิ เปนศาลเจาท่ีถูกสรางข้ึนตั้งแตศตวรรตที่ 3 
เรียกวาเปนอีกหน่ึงศาลเจาที่เกาแกมากท่ีสุดแหงหน่ึงของญี่ปุ�นเลยก็วาได ท่ีน่ีไมใช
เพียงแคความเกาแกเทาน้ันแตการรปูแบบสถาปตยกรรมการสรางกถ็ือวาโดดเดนที่จะ
มีหลังคาแบบทรงตรงๆ ตางจากที่อ่ืนๆที่จะมีทรงโคงๆ จ่ัวจะถูกตกแตงดวยไมที่
ลักษณะไขวกันคลายกบัไมกางเขนของศาสนาคริสต หากออกจะเปนรูปกากบาทซะ
มากกวา รวมท้ังยังมีไมขนาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาวท่ัวท้ังหลังคา โดยเฉพาะ
ตรงจดุท่ีทางเขาอยูดานใตหนาจ่ัวของหลังคาและยังมีร้ัวลอมรอบ จากความตางและ
ความเกาแกน่ีแหละคะที่ทําใหศาลเจาแหงน้ีมีช่ือเสียงมากๆในญี่ปุ�น 



 

 

 
RINKU OUTLET นําทานเดินทางสู ริงกุ เอาทเล็ท แหลงชอปปم�งใหญใกลกับสนามบินคนัไซ ให

ทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา “แบรนดเนม” ช่ือดังหลากหลายและสินคาดี
ราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, เส้ือผา, กระเป�า, รองเทาอุปกรณกีฬา, 
เครื่องใชไฟฟ�า และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนดญีปุ่�นโกอินเตอรมากมายกับคอล
เลคชั่นเส้ือผาลาสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  
Diffusione Tessile ฯลฯ พรอมทั้งเลือกซื้อกระเป�าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, 
Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรือจะเลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรู
อยาง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึรองเทาแฟชั่น 
Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรอืเลือกซื้อสินคา
สําหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคา
อ่ืนๆอีกมากมาย ใหทานไดเลือกชอปปم�งตามอัธยาศัย  

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 



 

 

 
 

 
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติคันไซ   ประเทศญี่ปุ�น 

17.25  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย
การบิน THAI AWAYS เที่ยวบินท่ี TG673  ** มบีริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

22.20  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทบัใจ 

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

** หากลูกคาทานใดทีจํ่าเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

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 
เพิ่ม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชต๋ัว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดินทางเดือน ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 

18 - 22 ธันวาคม 62 37,989 37,989 36,989 8,500 18,90
0 

20 - 24 ธันวาคม 62 38,989 38,989 37,989 8,500 18,90
0 

15 – 19 มกราคม 63 38,989 38,989 37,989 8,500 18,90
0 

22 – 26 มกราคม 63 38,989 38,989 37,989 8,500 18,90
0 

12 – 16 กุมภาพันธ 
63 38,989 38,989 37,989 8,500 18,90

0 
19 - 23 กมุภาพันธ 

63 38,989 38,989 37,989 8,500 18,90
0 

 
** อัตราน้ียงัไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
3,000 เยน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญี่ปุ�น 
ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครัง้ **  
 



 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร 
ทานละ 100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 
อัตราคาบรกิารน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษี  สนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง
อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการ THAI AIRWAYS 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครือ่งบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก.  และ 
ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.  

 (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตาม
เงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบ ุ(ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน

เทรดแฟร การแขงขันกีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ี
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 



 

 

อัตราคาบรกิารน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องดื่ม คาซกัรีด 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) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณพิีเศษหากสามารถทํา
ได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
ไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจาํทานละ 15,000 

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

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 

ของคาบริการท่ีชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณแีจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกดิขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้แรก 
ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่ม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 



 

 

ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัว
รถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจอง
บัตรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทาน
จําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆ
ท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกบัเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบรษัิทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วนั กอนออกเดินทาง 

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



 

 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนั
กลับ  

 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู
ใหบริการจะตองหวังสนิน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกต ิจึงรบกวนใหทานเตรียม
คาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควร
เผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวงัในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมคีาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบรกิารบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหน่ึงทีท่านไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจาย
ท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  



 

 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนา
ใดหนาหน่ึงหายไป มกีระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือ
ยืนยันการเปลีย่นแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอย
แลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทัง้หมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกล
กันใหมากท่ีสุด  

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

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับ
ข้ึนกอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทน
บริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจรงิ กรณี
ทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว* 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 


