
 

 

รหัสทัวร SNT1903249 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา เกียวโต FREE DAY 5 วัน 3 คืน (XW) 
ปราสาทโอซากา   หมูบานนินจาอิงะ   ศาลเจาสุมิโยชิไทฉะ 
สะพานสุมิโยชิโซริบาชิ   หางโดทง พลาซา   ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ 
วัดคินคะคุจ ิ  วัดคิโยะมิซุ   ชอปปم�งยานฮิกาชิยามา 

 
 
 



 

 

 
 
20.00 น.     คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1 
ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน NOK SCOOT  เจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ 
23.40 น.   เหินฟ�าสู เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ�นโดยเท่ียวบินที่  XW 112  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วนัที� � :     กรงุเทพ  สนามบินดอนเมอืง - สนามบินคนัไซ    โอซาก้า 
 (-/-/)                                                    



 

 

สายการบิน NOK SCOOT ใชเคร่ือง BOEING 777-200 จํานวน 415 ทีน่ั่ง 
จัดที่น่ังแบบ 3-4-3 มีบริการอาหารวางเสิรฟทั้งขาไปและขากลบั 

รวมน้ําหนักสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน  
(หากตองการซื้อนํ้าหนักเพ่ิม ทานจะตองทาํการซื้อเพ่ิม) 

 

 
 
07.10 น.    เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศ
ไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ   
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเป�าและทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว    
นําทานขึ้นรถโคชเพื่อเดินทางสู เมืองโอซากา  ซึ่งจัดเปนจังหวัดที่มีความสําคัญเปนอันดับ
สอง มีขนาดใหญเปนอันดับสามของญี่ปุ �น และยังเปนเมืองเศรษฐกิจที ่สําคัญมากๆของ
ภูมิภาคคันไซ และในป 2019 นี้ เมืองโอซากา ไดถูดจัดอันดับ เปนอันดับ 3 เมืองที่มีความ
ปลอดภัยมากที่สุดในโลกอีกดวย  

 

 วนัที�� :  สนามบินคนัไซ – โอซาก้า – หมู่บ้านนินจาอิงะ – ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสมิุโยชิ  
– สะพานแดง - ห้างโดทง พลาซ่า (ตึกซูโม่) - ช้อปปิ� งย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ� งที�ใหญ่ที�สดุ
ในโอซาก้า          (-/L/-) 



 

 

จากน้ันนําทานมุงหนาเดินทางสู หมูบานนินจาอิงะ หรือที่รูจักกันในชื่อ “พิพิธภัณฑนินจาอิงะ”  
(ไมรวมคาเขาชมกิจกรรมตางๆ) ตั้งอยูเมืองอิงะในจังหวัดมิเอะ นับเปนแหลงทองเที่ยวที่
เอกลักษณที่ไมมีที่อื ่นๆนอกเหนือไปจากญี่ปุ�นที่เปนถิ่นกําเนิดของเหลานินจาแนนอน ในชวง
ศตวรรษที่ 15 เมืองนี้เคยเปนสถานที่สอนวิชานินจามากอน จึงอาจเรียกไดวาเปนบานเกิดของ
นินจาในตระกูลอิงะ ใครที่อยากเห็นความเปนนินจาขนานแทนี่ตองมาที่นี่เลยไมมีคําวาผิดหวัง
แนนอน ภายในมีการจัดแสดงที่นาสนใจหลายอยางรวมถึงการแสดงดวยทักษะและการฝกฝน
จริง ภายในประกอบดวยบานพักอาศัยในอดีต ในสวนของหองแสดงนิทรรศการ 2 หอง สําหรับ
จัดแสดงอาวุธ และวัตถุสิ่งของตางๆที่เกี่ยวกับการเปนนินจา รวมไปถึงงานเขียนในยุคโบราณ 
ไมเพียงแตสถานที่อยางบานหรือขาวของเครื่องใชของเหลานินจาเทาน้ัน ยังจะมีโชวตื่นตาตื่นใจ
ใหดูใหชมกันอีกตางหาก ถาอยากยกระดับความอินตองน่ีเลยคะเชาชุดนินจาใสมาเดินเอาใหฟน
ไปเลย หรือถายังไมพอยังมีชุดนินจาขายใหเหลาสาวกแฟนพันธุแทใหซื้อหาเปนของที่ระลึกกัน
อีกดวย 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

จากนั้นนําทาน ชม ปราสาทโอซากา  แลนดมารกอันดับหนึ่งของเมืองโอซากาที่ไมวาใครก็ตอง
มาเยือน นับเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมเมื ่อมาเยือนยังเมืองโอซากาดวยความยิ่งใหญ
อลังการของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชั้น หอมลอมดวยกําแพงหิน คูนํ้า ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ที่
ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ มองแลวดูตัดกับความเปนเมืองทันสมัยที่อยูรายลอมจากตึกอาคาร
ทันสมัย ทําใหความรูสึกเหมือนเปนปราสาทโบราณท่ีหลุดเขามาในยุคปจจุบัน  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (1) 

 
 
จากน้ันนําทานเยี่ยมชม ศาลเจาสุมิโยชิไทฉะ หรือที่รูจักกันในนามศาลเจาใหญสุมิโยชิ กอต้ังขึ้น
เมื่อปค.ศ. 211 และเปนศาลเจาชินโตที่เกาแกที่สุดเปนอันดับสองของญี่ปุ�น มีขึ้นกอนการเขามา
ของพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ�น ศาลเจากอตั้งโดยทาโมมิโนะสุคุเนะ ซึ่งเปนไปตามรับสั่งของ
องคจักรพรรดินีจิงกู ศาลเจาแหงนี้ตั้งอยูในเขตสุมิโยชิ และเปนที่นิยมของคนในทองถิ่น ในชวง
เทศกาลปใหม การไปฮัตสึโมเดะ ซึ่งผูคนจะไปเยือนศาลเจาเปนครั้งแรกในปนั้นเพื่อแสดงความ
เคารพ มีผูคนกวา 2.5 ลานคนขามสะพานสุมิโยชิไทฉะไปเพื่อชําระตัวเองรับปใหม แทจริงแลว 
ศาลเจาใหญสุมิโยชิเปนศาลเจาที่เกี่ยวของกับทะเล แมจะมีสภาพไมติดชายฝم�งเลยก็ตาม ในปที่
ผานมากอนที่การถมที่ดินจะกลายเปนที่นิยมในญี่ปุ�น ศาลเจาแหงน้ีเคยตั้งอยูที่ชายฝم�งอาว แมใน
ปจจุบันน้ีศาลเจาจะไมมีสวนติดชายฝم�งทะเลเลยก็ตาม แตเทพแหงทะเลท่ีประดิษฐานอยูที่น่ียังคง
เปนที่สักการะบูชาอยูเปนนิจ เชนเดียวกับสิ่งปลูกสรางที่เกาแกที่สุดในญี่ปุ�น ศาลเจาใหญสุมิโยชิ
ถูกรื้อและสรางขึ้นใหมนับหลายครั้ง ครั้งลาสุดนั้นเกิดขึ้นในป ค.ศ. 1810 เมื่อพวกเขาฟم�นฟู
สภาพอาคารทั้งหมดกลับคืนสูความรุงเรืองในครั้งอดีต แมวาอาคารนั้นถูกสรางขึ้นใหม แตก็ใช



 

 

การออกแบบในลักษณะเดียวกับการสรางครั้งแรกในศตวรรษที่ 3 โดยไมมีอิทธิพลของการ
ออกแบบแนวเอเชียในศาลเจาชินโตเขามาเกี่ยวของเลย  

 
 
และอีกหนึ่งที่นับเปนไฮไลท คือ สะพานสุมิโยชิโซริบาชิ หรือ สะพานแดง ขามลําธารที่เขามา
จากทะเลเพื่อไปยังพื้นที่ดานในตอนที่สะพานถูกสรางขึ้นเมื่อ 400 ปกอน ตอนนี้เนื่องจากการ
ปรับปรุงถมที่ดิน นํ้าที่สะพานสรางเพื่อขามก็กลายเป�นเพียงสระนํ้าเล็กๆไปแลว ตัวสะพานมี
ขนาดคอนขางใหญ ยาสุโนริ คาวาบาตะ ไดกลาวไวในป 1948 วา เดินลงสะพานนากลัวกวา
เดินขึ้นอีก สะพานมีสวนโคงขนาดใหญน้ีถูกสรางขึ้นเพ่ือใหผูคนนึกถึงสายรุงที่เช่ือมระหวางทะเล
กับทองฟ�าจากน้ัน นําทานเดินทางสู หางโดทง พลาซา ตั้งอยูในยานชินไซบาฉิ แหลงชอปปم�งที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในโอซากา เพิ่งเปดตัว อยางเปนทางการไปเมื่อเดือนเมษายน 2017 นี่เอง ดวย
รูปแบบอาคารที่ทันสมัยบวกกับที่ตั้งซึ่งอยูติดกับถนนใหญ ทําใหมีความโดดเดนสะดุดตา จน
กลายเปนจุดนัดพบแหงใหมของยานนี้ไปแลว และเปนแหลงชอปปم�งมอลลที่เนนรานคาปลอด
ภาษี และเปดทําการตั ้งแตเวลา 10.00-21.30 น. โดยบริเวณชั้น 1 จะเปนรานนาฬิกา, 
เครื่องประดับ, แวนตา, รานจําหนายสุรา และรานอาหาร บริเวณชั้น 2 จะเปนรานเชากิโมโน, 
เครื่องสําอาง, โสม, รานจําหนายสินคาเกี่ยวกับตัวการตูน และหองเรียนชงชา สวนบริเวณชั้น 3 
จะเปนรานจําหนายยา และสินคาเบ็ดเตล็ด 



 

 

 
จากน้ัน อิสระชอปปم�งยานชินไซบาชิ ตั้งอยูทางตอนใตของเมืองโอซากา เรียกไดวาเปนยานสุด
ฮอตของเหลานักทองเที่ยวเลยก็วาได บอกเลยวาถามาโอซากาแลว ไมมาเที่ยวยานน้ีถือวามาไม
ถึง เน่ืองจากเปนยานศูนยกลางการชอปปم�งที่ใหญที่สุดของเมืองโอซากาและภูมิภาคคันไซทีเดียว 
บริเวณชินไซบา หรือที่เรียกกันทั่วไปวายาน  มินามิ นับเปนสรวงสวรรคแหงการชอปปم�งอยาง
แทจริง เพราะมีรานรวงมากมายตั้งแตหางสรรพสินคาไปจนถึงยานรานคาไวคอยสนองความ
ตองการของนักทองเที่ยวไดหลากหลายกลุม ในยานรานคาชินไซบาชิที่ทอดตัวจากทิศเหนือจรด
ใตเปนระยะทางยาว 580 เมตร มรีานขายเสื้อผาและรานอาหารเรียงรายกันอยูเกือบ 200 
รานคา ทางทิศตะวันตกของชินไซบาชคิือยานแหงแฟชั่นวัยรุน “Americamura” สวนทางทิศ
ใตก็มียานนัมบะ ซึ่งยานโดทงโบริ (Dotonbori) มีป�ายโฆษณาดัง ๆ อยาง “กูลิโกะ (Glico)” 
และป�ายรูปปู “คานิโดระคุ (Kanidoraku)” ก็อยูติดๆ กันน่ันเอง จงึเปนสถานที่ๆ เหมาะมาก
เชนกันสําหรับการถายรูปเปนที่ระลึก 



 

 

 
  
คํ่า เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม  ALEXANDER NAMBA HOTEL  หรือเทียบเทา 
 

 
 
เชา  บริการอาหารเชา(2) ณ หองอาหารของโรงแรม   
นําทานมุงหนาเดินทางเขา เมืองเกียวโต ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�นมายาวนาน
ที่สุด คือตั้งแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ป ในปจจุบันยังคงเปนเมืองที่ใหญเปน
อันดับที ่ 7 ของประเทศญี่ปุ �น  เกียวโตจึงเปนเมืองสําคัญที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมของญี่ปุ�น อีกทั้งเมืองเกียวโตยังมักจะรอดพนจากการเปนเป�าโจมตีตางๆเมื่อเกิด
สงคราม ซึ่งรวมไปถึงระเบิดนิวเคลียรชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ดวย ทําใหเกียวโตยังคงสภาพวัด 
ศาลเจา และสิ่งกอสรางที่มีคุณคาทางดานศิลปะวัฒนธรรมและเกาแกเอาไวไดมากมายจนถึงทุก
วันน้ี จากนั้นนําทานไปยัง ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ หรือที่บางคนเรียกกันวาศาลเจาเสาแดง ศาล
เจาสุนัขจิ้งจอก เปนศาลเจาศาสนาชินโต สรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหกับเทพเจา Inari เทพเจาแหงการ

วนัที� � :    เกียวโต - ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ (ศาลเจ้าจิ�งจอก) - เรียนรู้พิธีชงชาต้นตาํรบัฉบบั
เกียวโต  - วดัคินคะคจิุ (วดัปราสาททอง) – วดัคิโยมิซุ (วดันํ�าใส)  – ช้อปปิ� งถนนคนเดินฮิ
กาชิยาม่า   (B/L/-) 



 

 

เพาะปลูก สรางขึ้นในป ค.ศ. 711 ตั้งอยูทางทิศใตของเกียวโต บริเวณเขาอินาริ ที่น่ีเปนหน่ึงในที่
เที่ยวยอดฮิตของเกียวโต ดวยเอกลักษณของศาลเจาที่มีเสาโทริอิสีแดงนับพันตน มากที่สุดกวา
ศาลเจาอื่นๆ ในเกียวโต และยังเดินทางสะดวกดวยการนั่งรถไฟมาลงที่สถานี Inari ออกจาก
สถานีก็เจอกับศาลเจาเลย รูปปم�นสุนัขจิ้งจอก ที่หนาศาลเจา มีความเชื่อวาเปนผูสงสารของเทพ
เจา 

 
จากนั้นนําทาน เรียนรูพิธีชงชาตนตํารับแบบฉบับเกียวโต เพราะถือไดวาการชงชานั้นคือ
เอกลักษณของประเทศญี่ปุ�นเลยก็วาไดดวยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัตชะ นับตั้งแต
ประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของพิธีชงชา ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เร่ืองราวการพบปะกันในวงสังคมการดื่มและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นใน
ประเทศญี่ปุ�น  

 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (3) 
จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดคินคะคุจ ิหรือ วัดปราสาททอง ที่คนไทยท่ัวไปรูกันในชื่อวาวัดทอง 
สาเหตุที่คนสวนมากเรียกวัดน้ีวาวัดทองน่ันก็เพราะวาอาคารหลักของวัดน้ีมีสีทองเหลืองอรามตั้ง
โดเดนเปนสงาอยูทามกลางนํ้า เรียกไดวาดังขนาดกลายเปนอีกหนึ่งสัญลักษณหนึ่งของสถานที่
ทองเที่ยวในเมืองเกียวโตเลย และดวยสถาปตยกรรมที่งดงามลํ้าคานี่เองจึงทําใหไดรับการขึ้น
ทะเบียนจากยูเนสโกใหเปนมรกดโลกในป ค.ศ. 1994 เดิมทีนั้นวัดแหงนี้ถูกสรางมาเพื่อเปนที่
พํานักของทานโชกุนอาชิกากา โยชิมิสุ และยังมีไวเพื่อรับรองแขกระดับสําคัญๆ ภายหลังที่ทาน
เสียชีวิตก็มีการยกที่พักแหงนี้ใหกลายมาเปนวัดในนิกายเซน ซึ่งก็กลายมาเปนวัดวัดคินคะคุจิ
อยางปจจุบัน และดวยความงดงามตระการตาจึงกลายมาเปนตนแบบของวัดกินคะคุจิหรือวัดเงิน
ที่ถูกสรางโดยหลานชายของโชกุนในเวลาตอมา  

 
 
หลังจากน้ันนําทานไป วัดคิโยะมิซุ หรือที่รูจักกันในชื่อ วัดนํ้าใส นับเปนวัดที่ไมไดมีชื่อเสียงโดง
ดังในระดับจังหวัด เนื่องจากการที่วัดมีสถาปตยกรรมโบราณที่งดงามชวนตะลึงจนยูเนสโกได
บันทึกใหวัดแหงน้ีขึ้นเปนมรดกโลก ซึ่งที่มาของช่ือวัดน้ําใสก็มาจากการที่วัดแหงน้ีน้ันไดถูกสราง
ขึ้นป ค.ศ. 780 แลวไดมีนํ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากนํ้าตกโอโตวะ ไหลผานตัววัดนั่นเอง 
จุดที่ถือวาเปนไฮไลทการทองเที่ยวของที่นี่ก็คงไมพน อาคารไมขนาดใหญที่แคการสรางก็นาท่ึง
แลว เพราะการสรางทั้งหมดนี้ไมมีการใชตะปูใดๆทั้งสิ้น ถือเปนภูมิปญญาของคนโบราณที่สุด
ยอดจริงๆ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสรางใหยื่นออกไป



 

 

ภายนอกทําใหบริเวณนี้เปนจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูตางๆ และเปนจุดชม
ซากุระและใบไมแดงที่ขึ้นช่ือของเกียวโตอีกดวย  

 
จากนั้นนําทานอิสระ ชอปปم�งยานฮิกาชิยามา ถือไดวาเปนยานการคาที่ฮอตฮิตมากแหงหน่ึง
ของเมืองเกียวโต โดยยานนี้จะตั้งอยูบริเวณที่เปนเนินเขาทางตะวันออกของเกียวโต เต็มไปดวย
รานคาจํานวนมาก ไมวาจะเปนรานอาหาร รานของกินเลน รานขายสินคาตางๆและรานขนม
พื้นเมือง พูดไดเลยวามีใหเลือกเยอะแยะเต็มไปหมด สิ่งที่ทําใหยานนี้มีเสนหมากที่สุดก็นาจะ
เปนรูปแบบอาคารบานเรือนรานคาที่ยังคงความเกาแกเปนสไตลโบราณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บริเวณระหวางวัดนํ้าใสหรือคิโยะมิสุ ไปจนถึงศาลเจายาซากะ ที่จะแมจะเปนถนนแคบๆแตบอก
เยวาเด็ดตรงที่ตัวบานเรือนที่เรียงรายตลอดเสนทางจะเปนรูปแบบสถาปยกรรมโบราณดั้งเดิม
ของญี่ปุ�นที่ทําจากไมลวนๆแลดูมีมนตรขลังดึงดูดใจแบบบอกไมถูก จนทําใหกลายเปนยานที่สม
กับเปนสวนหน่ึงของเมืองมรกกโลกอยางเกียวโตจริงๆ 
 



 

 

 
คํ่า เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

 น ําท านเข าส ู ท ี่ พัก ณ โรงแรม HOTEL TAISEI NAKANOSHIMA  หรือ
เทียบเทา 

 

 
 
เชา  บริการอาหารเชา(4) ณ หองอาหารของโรงแรม   
OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในเมืองโอซากา เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง หรือชอป
ปم�งในยานการคาอันทันสมัยของเมืองโอซากา ศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบปم�งชื่อดัง แนะนํา
สถานที่ทองเที่ยวในโอซากา (ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง ไกดแนะนําเสนทางให) 
ตลาดคุโรมง โอซากา เปนตลาดที่มีชื่อเสียงและเกาแกมากที่สุดแหงหนึ่งของเมืองโอซากา จน
ไดรับสมญานามวาเปน ครัวของโอซากากันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเปนทางเดิน 
Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขางทางจะเต็มไปดวยรานคาตางๆกวา 160 
รานคา ขายทั้งของสด และแบบพรอมทาน มีของกินเลนและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิด
ใหไดชิมกัน ของที่ขายภายในตลาดคุโรมงสวนมากจะเปนของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เน้ือ 
และผักตางๆ รานอาหารตางๆภายในตลาดจึงเนนขายอาหารทะเลกัน ทั้งแบบสดๆ เชน ซาชิมิ 
ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เชน ปลาไหลยาง ปลาหมึกยาง หอยเชลยาง กุงเทมปุระ 
เปนตน นอกจากนี้ก็จะเปนพวกผลไมตางๆตามฤดูกาลของญี่ปุ�นที่ควรคาแกการลองเปนอยาง

วนัที� � :   อิสระท่องเที�ยวเตม็วนั  OPTION A  หรือ  เลือกซื�อทวัรย์ูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ   
OPTION B         (B/-/-) 
       



 

 

มาก เชน แอปเปم�ล มะเขือเชอรี่ สตอเบอรี่ เมลอน กีวี และลูกแพร ซึ่งราคามักจะถูกกวา และ
หอมหวานกวาบานเรา 

  
ยานนัมบะ  เปนยานธุรกิจของโอซากา ที่อัดแนนไปดวยเสนหตางๆ มากมายไมวาจะเปนแหลงช
อปปم�ง สถานที่ทองเที่ยว หรือรานอาหาร นัมบะ อยูในเขตที่เรียกกันวามินามิ (ทิศใต) เนื่องจาก
ยานอุเมดะถูกเรียกวากันวา "คิตะ (ทิศเหนือ)" หากตรงจากอุเมดะไปตามถนนมิโดสุจิซึ่งเปนถนน
สายหลักของโอซากาลงมาทางใตจะมาถึงนัมบะ จึงถูกตั้งชื่อวา "มินามิ" นั่นเอง 
ยานโดทงโบริ ยานการคายอดนิยมที่ตั้งอยูใจกลางเมืองโอซากา ซึ่งมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมา
เยี ่ยมชมกันหนาแนนตลอดทั ้งวัน เพราะมีแหลงทองเที ่ยวนาสนใจมากมาย ไมวาจะเปน
รานอาหาร รานคา พิพิธภัณฑ ฯลฯ ซึ่งกินความยาวตลอดฝم�งของแมนํ้าโดทงโบริ และนอกจาก
รานคาตางๆ ที่มีใหเราไดมาเดินเปดหู เปดตามากมายแลว ที่นี่ยังเปนแหลงถายรูปสําคัญของ
นักทองเที่ยวที่มาโอซากาอีกดวย เพราะมีป�ายโฆษณา และป�ายหางรานตางๆ ซึ่งมีเอกลักษณ
เปนของตัวเอง ยิ่งพอตกกลางคืนจะมีแสงไฟหลากสีสันตลอดทั้งยาน ชวยเพิ่มความคึกคัก และ
เร่ืองราวนาสนใจใหเราไดไปตามเก็บความทรงจําดีๆ มากมาย 



 

 

 
หมูบานอเมริกา หรือท่ีคนญี่ปุ�นเรียกกันอยางติดปากกวา อะเมะมุระ นับเปนยานวัยรุนที่รวม
เอารานคาแฟชั่นสไตลตะวันตกเหมือนยกอเมริกามาไวในโอซากา มีพื้นที่เริ ่มตั้งแตถนน 
Nagahori ไปยังแถบ Dotombori อยูใกลๆกับสถานี Shinsaibashi ของเมืองใหญอยาง
โอซากา ถือวาเปนยานที่มีชาวตางชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกใหเห็นอยางอุนหนาฝาคั่งไม
นอยไปกวาคนญี่ปุ�นเจาถิ่น แฟชั่นการแตงตัวของวัยรุนที่มาเดินในยานนี้นี่ถือวาเด็ดดวงไมแพ
ยานชิบุยาในโตเกียวเลย ทั้งยังเปนที่นิยมมาแฮงคเอาของเหลาวัยรุนในชวงวันหยุดสุดสัปดาห 
โดยจะมารวมตัวกันทํากิจกรรมชิคๆคูลๆอยางการแสดงดนตรีสด การเตนรํา โคเวอรตางๆ 
ไปจนถึงการแสดงแนวอารตๆหลากหลายรูปแบบ 



 

 

 
OPTION B : ซื้อทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ เจแปน  (ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง 
ไกดแนะนําเสนทางให)  
** กรณีสั่งซื้อกับบริษัท  ผูใหญ ทานละ 3,000 บาท / เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 2,500 
บาท / เด็กไมถึง 2 ป ไมเสียคาตั๋ว   กรุณาสั่งซื้อพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง 10 วัน
เทานั้น  (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย 
นับเปนสวนสนุกแหงแรกในเอเชียของ  ยูนิเวอรซัล สตูดิโอสที่เปดตัวอยางยิ่งใหญอลังการในป 
2001 แตไมธรรมดาดวยความใหญโตแตโซนอยางๆนาดึงดูดใจคนจํานวนมากสวนสนุกแหงน้ี
แบงเปนโซนตางๆไดแก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

New York : การจําลองเปนเมืองนิวยอรกที ่เปนฉากของภาพยนตรดังหลายๆเรื ่องอยาง 
spider Man ที ่จะมีเคร ื ่องเลนเดนๆชื ่อว า Adventures of spider Man ที ่น ี ่ยังม ีโรง
ภาพยนตร 3 มิติที่จะทําใหเด็กๆฟนกับความเกงของสไปเดอรแมนกันเต็มๆ 
Hollywood : โซนน้ีถือวาครบเครื่องเร่ืองฮอลลีวูดมากๆเหมือนยกอเมริกามาไวที่น้ี เครื่องเลน
โดนๆก็มีใหไดหวาดเสียวกันอยาง Holly wood Dream the Ride หรือใครอยากจะสัมผัส
ประสบการณดูภาพยนตรที่น่ีก็มีโรงภาพยนตรแบบ 4 มิติ ท่ีไดสัมผัสแบบครบทุกประสาทสัมผัส
ที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลก 
Jurassic Park : ใครที่เคยดู Jurassic Park คงอดไมไดที่อยากจะเขามาโลกที่มีไดโนเสาร
หลากหลายสายพันธุแบบในหนังบางใชมั้ยคะ รับรองวามาโซนนี้จุใจแนคะ เพราะขนทัพเหลา
ไดโนเสารมาเต็มทั้งกินพืชกินเนื้อ แถมยังสามารถตื่นเตนไปกับการลองเรือหนีไดโนเสารที่สุดจะ
หวาดเสียวดวยการดิ่งจากความสูง 25 เมตร 
Minion Park : ซนใหมลาสุดที่เพิ่งเปดตัวไปในวันที่ 21 เมษายน 2017โดยมาแทนที่โซนของ 
Back To The Future นับเปนโซนที่เรียกเสียงกรี๊ดกราดทั้งกับเด็กและผูใหญอยางมาก ดวย
ความนารักของเจามินเนี่ยนสีเหลืองตัวป�วนที่ชอบมากที่สุดก็นาจะเปนบานมินเนี่ยนที่เหมือนใน
หนังเป�ะๆ กิจกรรมก็มีใหเลนสนุกกันตลอดทาง ที่สําคัญของพรีเมี่ยมนารักมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universal Wonderland : เรียกไดเลยวาเปนโซนสุดโปรดของเหลาเด็กนอยเลย เพราะได
รวมเอาคารเรกเตอรการตูนสุดปงมาไวรวมกันไมวาจะเปน เจาเหมียวสุดคิขุ Hello kitty หุน
การตูนจาก Sesame Street และเจาหมาขาวจอมป�วน Snoopy ยิ่งเครื่องเลนนี่เหมือน
ออกมาใหเด็กๆโดยเฉพาะนารักแบบขั้นสุด ถาเดินแลวเหนื่อยก็ยังมีรานอาหาร รานของกินเลน
ใหไดน่ังชิลกินกันเพลินๆ บอกไดเลยวาถาเด็กๆมาโซนน้ีมีอยูยาวๆ 



 

 

Lagoon : ถาชวงเด็กๆเคยดูการตูนหรือนิทานปเตอรแพนแลวอยากเห็นวาของจริงจะเปนยังไง 
มาโซนน้ีเลยคะไมผิดหวังแนๆ แถมยังจะไดดูโชวอันนาตื่นตาต่ืนใจของปเตอรแพนและผองเพื่อน
กันใหเพลินๆอีก 
Water World : คนที่เคยดูภาพยนตรเรื่อง water worldเชื่อเลยวายังคงจดจําคามมันสทะลุ
ปรอทของหนังไดดี แมจะผานมานานแลวหากก็ยังเปนหนังในดวงใจของหลายๆคนอยูจนถึง
ปจจุบัน ซึ่งโซนนี้มีโชวดุ เด็ด เผ็ด มันสท่ีสนุกไมแพในหนังเลย 
Amity Village (Jaws) : เปนโซนที่จําลองทองทะเลตามเรื่อง Jaws ใหผูเลนไดลองเรือผาน
ฉลามตัวยักษที่โผลมาทีใจหายวาบๆ ถึงจะเปยกไปซักนิดแตแคมีเสื้อกันฝนก็สบายหายหวง
พรอมมันสไปไดแลว 
The wizarding World Harry Potter : โซนยอดนิยมที่หลายคนใฝ�ฝนถึงวาครั้งหนึ่งตอง
มาเจิมใหได แนนอนวาเหลาสาวกพอมดนอยแฮรี่ พอทเตอรตองรองวาวไปตลอดทางแนๆคะ 
แตละจุดนี่จองลองเอามาจากหนังไดสมจริงมากๆ เดินหลงเขามาไมมีทางหลุดไปไหนงายๆ
เพราะมุมถายรูปอยางเจง เอาแคปราสาทฮอกวอตสนี่ก็ขโมยใจไปแลวครึ่งดวง ยิ่งแตตัวเปนพอ
มดแมมดยิ่งอิน ตอนกลางคืนยิ่งฟนเพราะมีการเปดไฟท่ีปราสาทดวยนะเออเร่ิดมากๆ ที่สําคัญมี
การเอาเทคโนโลยีลํ้าๆมาใสเพ่ือความตระการตาดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

แผนที่โซนตางๆภายใน Universal Studio Japan 
 

เที่ยง   เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
คํ่า เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

 น ําท านเข าส ู ท ี่ พัก ณ โรงแรม HOTEL TAISEI NAKANOSHIMA  หรือ
เทียบเทา 
 

 
เชา  รับประทานอาหาร   Set Box (5)  
06.00 น.  นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ  เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  
08.30 น.   เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินที่ XW 111 
12.10 น.   ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  

วนัที� � :   กรงุเทพ  -  สนามบินดอนเมอืง                                                                        (SB/-/-)                  



 

 

       -------- 
 
 
      

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ 

กอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน ** 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ2-
3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม อุณหภูมิเฉลี่ย 

สูงสุด - ตํ่าสุด 
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

27-31  ธันวาคม 2562 27,990.- 6,000.- 13℃ - 6℃ 
29 ธันวาคม 2562 -02 มกราคม 

2563 
31,990.- 6,000.- 13℃ - 6℃ 

30 ธันวาคม 2562 -03 มกราคม 
2563 

31,990.- 6,000.- 13℃ - 6℃ 

10-14 มกราคม 2563 20,990.- 6,000.- 10℃ - 3℃ 
17-21  มกราคม 2563 21,990.- 6,000.- 10℃ - 3℃ 
14-18 กุมภาพันธ 2563 22,990.- 6,000.- 10℃ - 3℃ 
21-25 กุมภาพันธ 2563 21,990.- 6,000.- 10℃ - 3℃ 

28 กุมภาพันธ -03 มีนาคม 2563 22,990.- 6,000.- 10℃ - 3℃ 
06-10  มีนาคม 2563 23,990.- 6,000.- 14℃ - 6℃ 
13-17  มีนาคม 2563 23,990.- 6,000.- 14℃ - 6℃ 

 
- ราคาไมรวมตั๋ว ลด ทานละ 7,000 บาท 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

* ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป  10,000 บาท * 
**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเปนผูใหญ (นับวันเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุ�น)** 

 
 

**หมายเหตุ : โปรแกรมอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ �นอยู่กับสภาพอากาศ
การจราจร ,การเมือง,สายการบนิ และฤดูกาล 



 

 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน 
ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใด ๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง  
 
หมายเหตุ 1.ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

2.ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 
 
 
 
 
 

 

 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ช้ันประหยัด  เสนทางตามที่ระบไุวในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป)  

ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นั่งได 
ยกเวนการซื้อที่นั่งเพ่ิม 

 ซื้อที่นั่งเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade 
ที่น่ัง พรอมชําระคาท่ีน่ังไดดังน้ี 
- ที่นั่งช้ัน ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) 
แจงกอนเดินทาง10วัน 
- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง10วัน มีคาใชจายและเงื่อนไข 
ดังน้ี 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วัน ไมว่่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื�อยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดังตอ่ไปนี� 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้
2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม และอื�น ๆ) ทาง

ทัวรจ์ัดเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้



 

 

โซน แถวที ่ ประเภทที่นั่ง Seat Pitch ราคาตอทานตอ
เที่ยว 

โซนเงียบ 21 *Stretch(Front 
Row) 

มากกวา 36 น้ิว 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 35 น้ิว 1,500 บาท 
โซนหนา 31 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหนา 32-34 Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหลัง 62-63 
71-74 

Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 

 
*Stretch Seat 
 
-ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปและผูพิการน่ัง 
 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กนั่ง  
 
 คานํ้าหนัก กระเป�าสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามที่สายการบินกําหนดแตละ

เสนทาง  (ไมเกินทานละ 20 กิโลกรัมเทานั้น) ถือขึ้นเครื่องได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม)  
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 
 
 ซื้อนํ้าหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง10วัน) 
มีคาใชจายดังน้ี 
(ราคาตอทาน ตอเที่ยว) 
เพ่ิม 5 กก. 400 บาท / เพ่ิม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพ่ิม 20กก.1,300 
บาท/เพ่ิม 30กก. 2,350 บาท 



 

 

หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนชิ้นในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบนน.
สูงสุดได 32กก./ชิ้น 
 คาธรรมเนียม น้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง    
 คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)      
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ    
 คาอาหารและเครื่องด่ืม ตามที่ระบุในรายการ  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 

บาท  (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุ
มากกวา 70 ป ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  
(กรณีสงจอยหนาราน) 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น
ใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานัก  ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทาง
รัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา    ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 
1,700 บาท** 
  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
  คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น
ใหกับคนไทย  
ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

ราคาทัวรนี้ไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
คาทิป จํานวน 1,500 บาท  *กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทัวรทีส่นามบิน (วันแรก) *  

 
 



 

 

วิธีการชําระเงิน  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชแีละ
สงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง ที่น่ังจะยืนยันเมือ่ไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง (ทีม่ีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)  
3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจาย
ในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 กรณีที ่นักทองเที ่ยวหรือเอเจนซี ่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื ่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ 

 กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
1. ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ืองตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ  
2. ยกเลิกการเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่

ชําระแลว  
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี 
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี 

ทั ้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที ่ไดจายจริงจากคาบริการที ่ชําระแลวเนื ่องในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 

 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มี
การการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไม



 

 

อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเทีย่วบินน้ัน 
 
เงื่อนไขอืน่ ๆ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเปน
เหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม
คืนเงินบางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทาน
ไมสามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืน ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได 
จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงาน
และเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะ ๆ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที ่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุ
สุดวิสัยตาง ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัด
หยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออํานาจการ
ควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาที่นั้น ๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการ
ทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา คาเสีย
โอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เปนตน  
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดแลว  
- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด 
ๆ ทั้งสิ้น 
- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัท
จะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะ
เดินทาง  (ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา) 
- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง 



 

 

คาประกันภัย คาธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได
ปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 
- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบน
หนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบาง
สายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู
เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับ
สายการบินเทาน้ัน) 
- บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัท
ขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหาย
ดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวา
ทานสละสิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋ว
เครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกับทางบริษัท
ฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ 
ที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตาม
ความเหมาะสม และสถานการณตาง ๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย 
รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 
 

 
 

 

โปรดอา่นขอ้มลูท ั�งหมดในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทําการจองทกุคร ั�ง 


