
 

 

รหัสทัวร JWT1903359 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา วากายามา 4 วัน 3 คืน (SL) 
ศาลเจาคุมาโนะนาชิ มหัศจรรยความงามน้ําตกนาชิ 
หนาผาหินซานดานเบกิ + ลงลิฟตชมถํ้าซานดานเบกิ  
โขดหินฮะชิกุอิ กอนหินขนาดใหญที่มรูีปรางประหลาดกวา 40 กอน 
ชมใบไมเปลี่ยนสี ณ ปราสาทวากายามา และสวนโมมิจิดานิ 
ชมโชวแลปลา ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ 
พิเศษ !! น่ังรถไฟขบวนพิเศษ + คาเฟ�แมว

 
 



 

 

บินตรงสู โอซากา โดยสายการบิน THAI LION AIR 
บริการน้ําหนักกระเป�า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ 

WIFI FREE ON BUS  น้ําดืม่บริการวันละ 1 ขวด 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู

 
 

โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 ส น า มบิ น ด อน เ ม ื อ ง  DMK- KIX  SL3 0 4 
(05.55-13.45) - สนามบินคันไซ – AEON 
MALL RINKU - เมืองวากายามา 

   
Oedo Nanki 
Kushimoto 
หรือเทียบเทา 

2 ศาลเจาคุมาโนะนาชิ + นํ้าตกนาชิ - โขดหินฮะชิ
ก ุอิ-อิวะ – ลานหินเซนโจจิกิ – หนาผาหินซัน
ดานเบกิ+ถํ ้าซันดานเบกิ (รวมคาลิฟตลงถํ ้า) – 
AEON MALL WAKAYAMA 

   

SHIRAHAMA 
HOTEL 

หรือเทียบเทา 

3 สถานี Itadakiso นําทานนั่งรถไฟแมวทามะ + 
คาเฟ�แมว ลงสถานี Kishi - ปราสาทวากายามา 
+ สวนโมมิจิดานิ – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – โอซากา 
– DUTY FREE - ชอปปم�งชินไซบาชิ 

   

BLOEMEN 
HOTEL 

หรือเทียบเทา 

4 ปราสาทโอซากา (ชมดานนอก) – EXPO CITY 
- สนามบินคันไซ KIX-DMK  SL305 (15.00-
19.05) 

   
 



 

 

เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
 
วันที่ 1 ส น า ม บิ น ด อ น เ ม ื อ ง  -  ส น า ม บิ น คั น ไ ซ  –  AEON MALL RINKU 

 - เมืองวากายามา 
03.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

สนามบินดอนเมือง เคานเตอรสายการบิน ไทยไลออนแอร (SL) พบเจาหนาที่
ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 
และหัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

05.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ �น โดยสายการบิน 
ไทยไลออนแอร เท่ียวบินที่ SL304 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่น่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่น่ังได 
และทางสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 

 
13.45 น.   เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ�น (เวลาที่ญี่ปุ�นเร็วกวา

ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของ
ทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 

นํ �าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

 

** สําคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช 
ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรบัและจับ ** 

 
จากนั้นนําทานอิสระชอปปم�ง ณ หาง AEON MALL RINKUSENNAN ตั้งอยูใน 
"Rinku Town" ในจังหวัดโอซากา เขต Sennan ในบริเวณโดยรอบมีสนามบิน
นานาชาติคันไซและ Rinku Premium Outlets ที่ตั้งอยูแนวชายฝم�งทะเล จาก
หางสามารถมองเห็นทิวทัศนของอาวโอซากา ความงามของพระอาทิตยตกดินที่น่ี
ถูกเลือกใหเปน 100 สถานที่ชมพระอาทิตยตกดินที่ดีที่สุดของญี่ปุ�น นอกจากนี้ยัง
ที่จอดรถฟรีขนาด 4,700 คัน รานอาหาร 43 รานและรานเฉพาะทาง 86 ราน
รวมกันกวา 170 รานเปนหน่ึงในเสนหของช็อปปم�งมอลลแหงน้ี  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองวากายามา เปนเมืองหน่ึงในภูมิภาคคันไซ อยูติดกับ
เมืองโอซากา (Osaka) และไมไกลจากเมืองนารา (Nara) รวมถึงเมืองเกียวโต 
(Kyoto) ซึ่งเราสามารถเดินทางจากเมืองยอดฮิตของคันไซมาเที่ยววากายามาได
อยางสะดวกสบาย วากายามาเปนเมืองที่มีเสนหและมีชื ่อเสียงในเรื ่องความ
สวยงามของธรรมชาติ รวมถึงสถานที่เกาแก และยังทองเที่ยวไดตลอดป โดยแตละ
ชวงฤดู แตละสถานที่ก็มีความสวยงามที่แตกตางกัน 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตราคาร (1) 
พักที่โรงแรม Oedo Monogatari Nanki Kushimoto หรือระดับเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 2  ศาลเจาคุมาโนะนาชิ + นํ้าตกนาชิ - โขดหินฮะชิงุอิ-อิวะ – ลานหินเซนโจจิกิ 
 –  หน  า ผ า หินซั นดาน เบ กิ +ถ ํ ้ า ซั นดาน เบ กิ  ( ร วมค  า ลิ ฟต  ล งถ ํ ้ า )  
– AEON MALL WAKAYAMA 

 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ศาลเจาคุมะโนะนะชิไทฉะ (Kumano Nachi Taisha 
Shrine) ศาลเจาในศาสนาชินโตแหงน้ี เปนหนึ่งในสามของศาลเจาคุมะโนะอัน
ศักดิ์สิทธิ ์และเปนหน่ึงในเสนทางแสวงบุญของชาวญี่ปุ�นมาแตโบราณ ตั้งอยูไมไกล
จากแหลงนํ้าพุรอน จุดเดนอยูที่เจดียสีแดงซัมจูโนะโตะ (Samjunoto Pagoda) 
ซึ่งตั้งตระหงานอยูเบื้องหนานํ้าตกนะชิ (Nachi-no-Otaki) ที่สูงถึง 133 เมตร 
นับเปนนํ้าตกที่สูงที่สุดในญี่ปุ�น อีกทั้งยังไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโก
ใหเปนมรดกโลกอีกดวย จากศาลเจาคุมะโนะนะชิไทฉะ เดินตอไปอีก 5 นาที จะถึง 
วัดนะชิซังเซกันโทจิ วัดเกาแกที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 4 โดยพระชาวอินเดียชื่อระ
เกียว (Ragyo Shonin) บริเวณหนาอาคารไมจะมีจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็น 
นํ้าตกนาชิ และ เจดียแดงซัมจูโนะโตะ (Samjunoto Pagoda) เจดียสีแดงซึ่ง
ตั ้งตระหงานอยูเบื ้องหนานํ้าตก  นํ้าตกนาชิ นํ ้าตกชั ้นเดียวที ่มีความยิ ่งใหญ
อลังการ ดวยความสูง 133 เมตร กวาง 13 เมตร สายนํ้าไหลมาจากกลางป�าทึบ
ดึกดําบรรพ ถือเปน นํ้าตกที่สูงที่สุดในญี่ปุ�น และเปนจุดตนกําเนิดของศาสนาใน
พื้นที่บริเวณน้ี กอนที่จะมีการบัญญัติหลักคําสอนทางศาสนาขึ้นอยางเปนทางการ 
นํ้าตกแหงนี้เชื่อวาเปนบานของ ฮิริว กนเง็น 1 ใน 3 เทพเจาแหงศาลคุมาโนะ ซัน



 

 

ซัง กลาวกันวาเทพเจาองคนี้มีหนาที่ดูแลชีวิตที่ลวงมาแลว นํ้าที่ไหลตกลงมานี้เชื่อ
วาเปน นํ้าศักดิ์สิทธิ์ที่เปนยาอายุวัฒนะดวย (ราคาทัวรรวมคาเขาชมเจดียซัมจูโน
โตะ + คาเขาชมน้ําตกนาชิแลว) 
น ําท านชม โขดหินฮะชิง ุอิ-อิวะ 
(Hashigui-iwa Rock) เปนจุดชม
วิวทิวทัศนที่มีความแปลกตาดวยกลุม
กอนหินขนาดใหญที่มีรูปรางประหลาด
กวา 40 กอน ที่ตั้งเรียงรายเปนแถว
ยาว เปนแถวหนากระดานตลอดริม
ชายฝم�งทะเลดานตะวันออกของเมืองคุ
จิโมโตะ ซึ่งเปนระยะทางกวา 850 เมตร หินฮะชิกุอิ มีตํานานเลาขาน เกี่ยวกับ
นักบวชคูไค หรือทานโคโบไดชิ ผูนําศาสนาพุทธเขามาเผยแพรในญี่ปุ�นวา ทาน
พยายามที่จะสรางสะพานขามเกาะโอชิมะภายในคืนเดียวแตโดนปศาจขัดขวาง
สุดทายจึงมีเพียงกอนหินเรียงรายอยูกลางทะเล ชื่อของหินฮะชิกุอิ มาจากรูปทรง
ของหินท่ีดูคลายสะพานน้ันเอง คําวา “ฮะชิ” หมายถึง สะพาน  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน เมนู แบบเซ็ตญี่ปุ�น (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นนําทานชม ลานหินเสื่อทาทามิ หรือ ลานหินเซนโจจิกิ เปนที่ตั้งของแนว

หินผาริมฝم�งขนาดใหญมีความยาวทั้งหมดกวา 2 กิโลเมตร ประกอบไปดวยแผนหิน
ลาดเอียงลงไปในทะเล เรียกวา เซนโจจิกิ (Senjojiki) ชื่อของลานหินเซนโจจิกิ 
แปลความหมายตรงตัวในภาษาญี่ปุ�น คือ เสื่อทาทามิจํานวนหนึ่งพันผืนที่เรียง



 

 

ตอกัน ซึ่งเปนการพรรณนาวามีพื้นที่กวางขวางมาก เนื่องจากในสมัยโบราณชาว
ญี่ปุ�นมักจะใชหนวยวัดพื้นท่ีตางๆ จากการวางผืนเส่ือทาทามิน่ันเอง แตเสื่อทาทามิ
ที่น่ีนอกจากจะวางเรียงกันเปนความกวางแลว ยังวางซอนทับสลับกันไปจนเปนเนิน
สูง บางชวงเปนหลุมลึกลงไปตามการกัดเซาะของนํ้าทะเล นักทองเที่ยวสามารถ
เดินชมบนลานหินไดอยางใกลชิด บริเวณลานหินนี ้วัดจากบริเวณที ่ยาวที ่สุด
ประมาณ 170 เมตร และสวนที่กวางออกไปในทะเลประมาณ 120 เมตร บริเวณ
น้ียังเปนจุดชมพระอาทิตยตกดินที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของญี่ปุ�น 
ในบริเวณใกลๆ นําทานชม หนาผาซนั
ดานเบกิ จะตั้งอยูทางใตของลานหิน
เซนโจจิกิ โดยหางออกมาเพียง 550 
เมตร แตไมสามารถเดินทะลุถึงกันได
เน่ืองจากเปนแนวหนาผาสูงชัน ดานใต
หนาผามีถํ้าชื่อ Sandan Dokutsu มี
ความลึกลงไปจากดานบนถึง 50 เมตร 
ตามตํานานโบราณของญี่ปุ�นไดกลาวไววา ในปที่ 50 ของจักรพรรดิ์ Kanmu-
tenno กองกําลังของญี่ปุ�นที่ลาดตระเวณอยูบริเวณน้ี ไดถูกโจมตีจากกลุมโจรสลัด 
Tagamaru กลางทะเลบริเวณน้ีอยูหลายครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นกลุมโจรสลัดก็หายไปอยางไรรองรอยทุกครั้ง จึงสันนิษฐานวาถํ้าใตหนาผา
แหงน้ี อาจเปนฐานซองสุมของพวกโจรสลัด ดังมีรองรอยที่อยูอาศัย อาวุธ ชุด



 

 

เกราะและขาวของเครื่องใชของเหลาโจรสลัดที่เหลือทิ้งไว สถานที่สําคัญที่สุดใน
บริเวณนี้คือ ถํ้าโบราณซันดานเบกิ Sandan Dokutsu ถํ้าแหงนี้อยูลึกลงไปใน
หนาผาถึง 36 เมตรเลยทีเดียว สามารถเขาถึงโดยลิฟตภายในศูนยบริการ
นักทองเที่ยว ตัวลิฟตจะเชื่อมตอระหวางทางเขาดานบนกับทางเขาของตัวถํ้าพอดี 
ภายในถํ้าถูกแบงออกเปนหองๆ และทําเปนรูททางเดินอยางดี มีแสงสวางเพียงพอ
และไมมีกลิ่นอับ บริเวณจุดสําคัญตางๆ ก็จะมีคําอธิบายและประวัติความเปนมา
เฉพาะภาษาญี่ปุ �น อาทิ หองโถงเล็กๆ จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ และขาวของ
เครื่องใช ของเหลานักรบ และโจรสลัด สวนใจกลางของถํ้าซึ่งเปนที่ตั้งของศาลบูชา 
Benzaiten เทพเจาแหงทองทะเล ที่ชวยปกปกษรักษาชาวประมงบนผนังถํ้าถูก
ประดับประดาดวยโคมไฟโบราณอยางสวยงามตรงดานใตนี ้นักทองเที ่ยวยัง
สามารถมองเห็นคลื่นน้ําทะเลที่ซัดลอดผานรูเปดของหนาผาหินเขามาในบริเวณถํ้า
ได ซึ ่งรูนี้เปนชองทางเดียวกันกับที่โจรสลัดในตํานานไดใชหลบกองกําลังญี่ปุ�น
นั่นเอง (ราคาทัวรรวมคาลิฟตลงไปชมภายในถํ้าแลว)   จากนั้นนําทาน อิสระชอป
ปم�ง ณ หาง AEON MALL WAKAYAMA ตามอัธยาศัย  
เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก  SHIRAHAMA HOTEL หรือระดับเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่ 3 นําทานนั่งรถไฟแมวทามะ + คาเฟ�แมว - ปราสาทวากายามา + สวนโมมิจิดา
นิ – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – โอซากา – DUTY FREE - ชอปปم�งชินไซบาชิ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
     
 
 
 
 
 
 

หลังจากรับประทานอาหารเชา นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟคิชิ (Kishi) เปน
สถานีรถไฟแมวเหมียวที่เมืองวากายามา รถไฟนี้มีชื่อวา "รถไฟแมวเหมียว" หรือ 
"ทามะเด็น" รถไฟนารักที่ตกแตงในสไตลแมวเหมียวตลอดทั้งคัน ตั้งแตลวดลาย
รถไฟรูปแมวเหมียว ภายนอก แลวภายใน ทั้งเบาะนั่ง วอลเปเปอรติดผนัง มือจับ
เบาะรองนั่ง และมุมจัดวางหนังสืออานเลนบนขบวนรถไฟอีกดวย และสิ่งที่ไม
ธรรมดาของสถานีรถไฟเล็กๆแหงน้ี ก็คือ นายสถานีทามะ หรือ เจาแมวทามะ 
แมวแสนนารักที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนนายสถานีเมื่อป 2007 ตอมาเมื่อตนป 
2012 สถานีแหงน้ีก็ไดมีการแตงตั้งนายสถานีฝกหัดขึ้นมาอีกหน่ึงตัว ชื่อวา นิทามะ 
ซึ่งในปจจุบัน นิทามะ ไดเปนตัวแทนอยางเต็มตัวของ ทามะ นายสถานีคนเกาที่ลา
จากโลกไปเม่ือป 2015 ที่ผานมาแลว 
บริเวณสถานีรถไฟแหงนี้ยังมีพิพิธภัณฑแมวเหมียวใหทานเดินเลน หรือคาเฟ�
แมวเปดใหม ใหทานไดเลือกซื้อของหวาน ไดเวลาพาทานนั่งรถไฟ วิ่งจากสถานีคิ
ชิ ไปจนสิ้นสุดปลายทางที่ สถานีอิตะคิโซะ (Idakiso) ใชเวลาเดินทางโดยรถไฟ
ประมาณ 10 นาท ี 

หมายเหตุ : รถไฟเปนแบบไมระบุที่น่ัง และไมสามารถระบุที่ขบวนรถไฟไดวา จะเปนลาย
แมว , ลายของเลน หรือลายสตรอเบอรี ่หรือ ลายบวย 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
จากนั้นนําทานชม ปราสาทวากายามะ (Wakayama Castle) เปนหนึ ่งใน
สถานที่ทองเท่ียวหลักของเมืองวากายามะ ตั้งอยูบนเนินเขา ภายในมีสวนประกอบ
ตางๆ ตามรูปแบบของปราสาทดั้งเดิมเอาไวอยูหลายสวน ถึงแมวาสวนใหญจะเปน
การสรางขึ้นมาใหมทีหลัง แตก็เนนที่ความคลายคลึงกับของเดิม เชน ตัวหอคอย
ปราสาทเปนการสรางขึ้นใหม เพราะหอคอยเดิมถูกทําลายไปในชวงสงครามกลาง
เมืองไปแลว มีคูน้ําและสวนขนาดใหญลอมรอบ  

 
 
 
 
 
 
 
ปราสาทวากายามะ มีสิ ่งที ่นาสนใจหลายอยาง ไมวาจะเปนประตูเกาดั ้งเดิม 
กําแพงเมือง คูนํ้า หอคอยที่แมจะสรางขึ้นใหมแตก็ยังดูสวยงาม รวมถึงสะพาน 
Ohashi Roka ที่ขามคูนํ้าเชื่อมระหวางสองสวนของพื้นที่ปราสาทซึ่งมีความสูง
ตางกัน และก็เหมือนกับปราสาทอื่นๆคือ ที่นี่เปนจุดชมซากุระและใบไมเปลี่ยนสีที่
สวยงามของเมืองนี้ดวย สามารถชมใบไมเปลี่ยนสีในฤดูใบไมรวงที่สวนแบบญี่ปุ�น
ดั้งเดิมอันงดงามไดที ่สวนโมมิจิดานิ ซึ่งตั้งอยูในพื้นท่ีของปราสาท 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
นําทานสู  ตลาดคุโรชิโอะ (KUROSHIO MARKET) อยู ดานขวามือ ภายใน
ตลาดมีทั้ง ปลาสดใหมนานาชนิด เชน มากุโระ (ทูนา) จําหนายในราคาที่ถูกสุดๆ 
หรือรานอาหารที่สามารถเพลิดเพลินไปกับเมนูปลาสดใสมากมาย ทั้งขาวหนาปลา
มากุโระ หรือซูชิ เป นตน สวนดานซายมือ จะมีร าน「KINOKUNI FRUIT 
VILLAGE」ที่จําหนายผลไมนานาชนิดตั้งแต สม ลูกพีชโมโมะ องุน ไปจนถึง เม
ลอน “ตลาดคุโรชิโอะ” เปนตลาดที่ใหความรูสึกเหมือนไดเดินอยูในโกดังขนาด
ใหญ มีลักษณะคลายตลาด “คุโรมง” KUROMON MARKET ที ่โอซากา หรือ 
ตลาด “โอมิโจ” OMICHO MARKET ที่คานาซาวา ทั้งสองขางทางจะมีรานตางๆ 
จําหนายของทะเลสดๆ มากมายท้ัง กุง หอย ปู ปลา บรรยากาศคึกคักมาก ภายใน
ตลาดจะมีรานอาหารที่สามารถเพลิดเพลินไปกับอาหารทะเลสดๆ ทั้งเมนูขาวหนา
ปลาดิบ ซูชิ หรือปลาดิบ เรียงรายกันอยู มากมายหลายราน และไฮไลทของ 
“ตลาดคุโรชิโอะ” เลยก็คือ การแสดงแลปลามากุโระ หรือปลาทูนา ที่จะทําการ
แลปลามากุโระตัวโตใหไดดูอยางใกลชิด และนําเน้ือมากุโระที่ทําการแลไปจําหนาย
เปนเมนูซาชิมิ หรือ ขาวหนาปลาดิบตางๆ โดยการแสดงแลปลามากุโระจะมีอยู 3 
รอบ เวลา 11:00 / 12:00 / 15:00 ในทุกๆ วัน เมื่อโชวเริ่มใกลเขามาก็จะมี
นักทองเที ่ยวเดินทางมาดูโชวนี ้กันอยางลนหลาม  เดินทางสู เมืองโอซากา 
(Osaka) เมืองอันดับสองและขนาดใหญเปนอันดับสามของญี่ปุ �น เปน เมือง
เศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทั้งยังมีสถานที่ทองเที่ยวภายในเมืองและ
รอบเมือง 

เที่ยง         อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลา 
นําทานอิสระชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอปปم�งแหง
นี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส ราน



 

 

เครื่องสําอางค รานรองเทา กระเป�านาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม ราน
เสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ �นและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC 
Mart เปนตน นําทานแวะราน Duty Free เพื่อชอปปم�งสินคาปลอดภาษี โดยตึก
จะเปนรูปตัว L เปนอาคาร 3 ชั้น ใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  OSAKA HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่ 4 ปราสาทโอซากา (ชมดานนอก) – EXPO CITY - สนามบินคันไซ  
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

(5) 
 เดินทางส ู   ปราสาทโอซาก า  (Osaka Castle)  
(ชมดานนอก) เปนหนึ่งในแลนดมารคสําคัญของเมือง
โอซากา หอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกันทั้งหมด 8 ชั้น 
ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพง หินคอนกรีต, คูนํ้า 
และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยูทางป�อมตะวักตก มีตนซากุระ
กวา 600 ตน ในชวงเดือนเมษายนจึงเปนแหลงชมซากุระที่โดงดังเพราะฉาก
ดานหลังของสวนแหงน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากาที่สวยงามเปนอยางยิ่ง 

เที่ยง         อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 
จากนั้นนําทานเดินทาง เอ็กซโปซิตี้ เปนสวนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สรางขึ้นเพื่อ
ระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโปประเทศญี่ปุ�น ที่จัดขึ้นเมื่อป 1970 ตั้งอยูในเมืองซุอิตะ 
จังหวัดโอซากา มีเนื ้อที่ทั ้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยูดานหนา
สถานีรถไฟฟ�า Bampaku-kinen-koen ภายในพื้นที่แหงนี้ถูกเติมเต็มไปดวย
สถานที่เพื่อความบันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing the enjoyment of 
playing, learning, and discovering 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบนิคันไซ 
15.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร (SL) เที่ยวบินที่ 

SL305  
 



 

 

 บริการอาหารและน้ําดื่มบนเครื่อง 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ช่ัวโมง) 

 
19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

+++++++++++++++++++ 
 

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 

 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) 
ทานละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระที่สนามบนิดอนเมืองในวนัเช็คอิน) 

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

 (ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน)** 

 
 
 
 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาทัวรไมรวมตั๋ว พักเด่ียว 
2 - 5 พ.ย. 62 25,999.- 18,999.- 7,900.- 
4 - 7 พ.ย. 62 24,999.- 17,999.- 7,900.- 
7 - 10 พ.ย. 62 25,999.- 18,999.- 7,900.- 
9 - 12 พ.ย. 62 25,999.- 18,999.- 7,900.- 
11 - 14 พ.ย. 62 24,999.- 17,999.- 7,900.- 
14 - 17 พ.ย. 62 25,999.- 18,999.- 7,900.- 
16 - 19 พ.ย. 62 25,999.- 18,999.- 7,900.- 
18 - 21 พ.ย. 62 24,999.- 17,999.- 7,900.- 
21 - 24 พ.ย. 62 25,999.- 18,999.- 7,900.- 
23 - 26 พ.ย. 62 25,999.- 18,999.- 7,900.- 
25 - 28 พ.ย. 62 24,999.- 17,999.- 7,900.- 

28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 25,999.- 18,999.- 7,900.- 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา 
o วีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 
20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 



 

 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษ)ี 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 

15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื ่องจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผู ตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู สูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให
ถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือ
เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย 



 

 

สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ 
เปนตน 

 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 30 ทาน  

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื ่องมาจากการกระทําที ่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ �นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผู เดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 



 

 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
สวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯ แลวทางบริษัทฯ 

จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 
 
 
 
 
 
 



 

 

บริการเพ่ิมเติมเลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


