
 

 

รหัสทัวร SNT1903293 
ทัวรญี่ปุ�น OSAKA – TAKAYAMA - FREE DAY 5 วัน 3 คืน 
(XW) 
โอซากา เมืองเกาซันมาชิซูจิ หมูบานโบราณชิราคาวาโกะ สะพานนาคะบาช ิ 
ที่ทําการเมืองเกาทาคายามา ปราสาทโอซากา ชอปปم�งยานชินไซบาช ิ 
อิสระชอปปم�งเต็มวัน OPTION A หรือ เลือกซื้อทัวรยูนิเวอรแซล สตูดิโอ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 :     กรงุเทพ  สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ    โอซากา                                                       
(-/-/)                                                    
20.00 น.     คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1 
ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน NOK SCOOT  เจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ 
23.40 น.   เหินฟ�าสู เมืองโอซากา ประเทศญีปุ่�นโดยเท่ียวบินที่  XW 112  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่2 :  สนามบินคันไซ – โอซากา – เมืองเกาซันมาชิซูจิ - หมูบานโบราณชิราคาวาโกะ – 
สะพานนาคะบาชิ – ท่ีทําการเมืองเกาทาคายามา 

(-/L/-) 
07.10 น.    เดินทางถงึ สนามบินคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศ
ไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ 
หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ   
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเป�าและทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานขึ้นรถโคชเพ่ือเดินทางสูเมืองทาคายามา  เมืองท่ีมกีารผสมผสานระหวางเกียวโตกบัขนม
ธรรมเนียมประเพณียคุเอโดะเขาดวยกัน ต้ังอยูบริเวณท่ีโอบลอมไปดวยภูเขานอยใหญในจังหวัด
กิฟุ ดํารงไวซ่ึงบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเกาแกไวไดเปนอยางดี เปรียบ
ไดกับเมืองที่ไดรับพรใหเต็มเปم�ยมไปดวยวัฒนธรรมอันดีงาม ยอนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ 
(1603-1868) ทาคายามะน้ันแตกตางกับเมอืงอ่ืนในญี่ปุ�นอยางชัดเจนเนื่องจากความโดดเดน
ดานขนบธรรมเนียมและวิวทิวทัศนที่สวยงาม พ้ืนที่บริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลอง
โดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพ่ือปกป�องและอนุรักษพื้อที่บริเวณชายป�าน้ันเอง บรรยากาศ
ภายในเมืองยังคงอบอวลไปดวยบรรยากาศแบบยุคสมัยกอนๆ บานโบราณท่ีไดรับการอนุรกัษ



 

 

มาต้ังแตสมัยอดีตยังคงมีใหเห็นไดบริเวณถนนซันโนะมาจิและตามตรอกซอยบริเวณวดัตางๆ 
ที่ฮิกาชิยะมะถือเปนจดุทองเที่ยวท่ีนักทองเที่ยวหามพลาด  
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (1) 
 
จากน้ันนําทานสู เมืองเกาซันมาชิซูจิ  ในอดีตเคยเปนศูนยกลางการคาขายท่ีเฟم�องฟูอยางมากใน
สมัยเอโดะ โดยมีถนนที่เช่ือมระหวางสถานท่ีสําคัญทั้ง ปราสาท, วัด และศาลเจา ปจจุบันยานน้ี
ไดกลายเปนสถานที่ทองเท่ียว สําคัญของเมืองทาคายามะ ไดช่ือวาเปนถนนสายวัฒนธรรมทีเ่ปด
ใหนักทองเที่ยวไดมาเท่ียวชม สมัผัสบรรยากาศยอนยุคที่มีอาคารบานเรือนญี่ปุ�นโบราณสมัยเอ
โดะ เอกลักษณอีกอยางของที่น่ีคือ อาคารบานเรือนตางๆ จะมีเฉพาะสีดําและสีน้ําตาลเทาน้ัน 
โดยหากมีการปรับปรงุหรือสรางอาคารใหมกต็องทาสีดําหรือสีน้ําตาลเชนกันเพื่อรักษา
บรรยากาศของยานน้ีไวใหใกลเคียงในอดีต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ันนําทานสู หมูบานโบราณชิราคาวาโกะ (มรดกโลก)  มช่ืีอเต็มวา“กัสโชซคุึรโิอกิมาฉิ ชิ
ราคาวาโกะ” (ในอดีต)เปนหมูบานชาวนาที่สรางทอดตัวขนานไปกบัแมน้ําโชคาวะ ในท่ีราบ
ทามกลางขุนเขาแวดลอมของจังหวัดกิฟุ แหงภูมิภาคชูบ ุดินแดนรุมรวยวัฒนธรรมใจกลางญี่ปุ�น 
ชิราคาวาโกะ เปนหมูบานมรดกโลกอายุเกาแกกวา 250 ป มคีวามโดดเดนในเร่ืองของการ
อนุรักษส่ิงกอสรางที่สําคัญของดินแดนอาทิตยอุทัย นั่นก็คือ สถาปตยกรรมแบบ “กัสโซซคุึริ” อัน
โดดเดนเปนเอกลักษณ กัสโซซึคุริ เปนการสรางบานดวยภูมิปญญาด้ังเดิมของคนโบราณท่ีน่ี 
เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันไดดีกับสภาพแวดลอมของธรรมชาติ โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาวท่ีมี
หิมะตกหนักสมุหนาทับถมกัน หลังคาท่ีทําจากฟางขาว-หญาที่มัดสุมหนากันหลายช้ัน จะชวย
ป�องกันความหนาวยะเยือกเขาสูภายในบาน ถือเปนอีกหน่ึงภาพวิถีชีวิตอันโดดเดนของชาวชิ
ราคาวาโกะ ซึ่งเปนที่ตองตาโดนใจของนักเดินทางจากท่ัวโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และอีกหน่ึงที่นับเปนไฮไลท คือ สะพานนากาบาชิ เปนสะพานสีแดงเขมที่ขามแมน้ํามิยาคาวา  
ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองทะคะยามา สะพานน้ีถูกลอมรอบดวยตนหลิวและดอกซากุระทําใหดู
สวยงามจากสีท่ีตัดกันระหวางสีแดงและสีเขียว ในฤดูใบไมผลิที่น่ีมีช่ือเสียงมากเกี่ยวกับดอก
ซากุระและในเวลากลางคืนจะสวยงามเปนพิเศษเน่ืองจากมีการประดับตนไมดวยแสงไฟ 
นอกจากฤดูของซากรุะ สะพานน้ีถูกประดับดวยไฟปละ 4 คร้ังในโอกาสตางๆ ถาคุณมีโอกาส
แวะมาท่ีน่ีควรมาในเวลากลางคืน สะพานแหงน้ียังใชเปนจดุผานสําหรับขบวนแหที่ใชในงาน



 

 

เทศกาลทะคะยามามัทสุริซึ่งเปนหน่ึงในสามงานเทศกาลท่ียิ่งใหญของญี่ปุ�น คุณสามารถ
เพลิดเพลินไปกับวิวที่สวยงามของขบวนแหที่ผานสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานเย่ียมชม ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามะ (ไมรวมคาเขา) เดิมเปนอาคารดาน
หนาของรัฐบาล ปจจุบันถูกใชเปนพิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติศาสตรอันเกรียงไกรของทาคายามะ 
ช่ืนชมสถาปตยกรรมแบบเกา เรียนรูการบริหารงานรัฐบาลท่ีเคยทําภายในหองโถงของทีน่ี่ และ
เดินชมนิทรรศการเอกสารราชการตางๆ อาคารแตเดิมมีอายุนับยอนไปถึงศตวรรษที ่17 แตตัว
อาคารปจจุบันเปนงานกอสรางใหมเม่ือป 1816 อาคารดานหนาที่วาการแหงน้ีถูกสรางขึ้นเพื่อ
ควบคุมแหลงผลิตไมอันอุดมสมบูรณในจังหวดัฮิดะที่อยูรอบเมืองทาคายามะ พิจารณาดู
สถาปตยกรรมแบบฉบับสมัยเอโดะจากอาคารดานหนา ซึ่งมีหลังคาปูกระเบ้ืองไมและทางเขาอัน
โอโถงยิ่งใหญ ตัวอาคารมีคานไมไซปรัสดําทะมึนค้ําจุนอยู ไมน้ีไดมาจากป�าในละแวกใกลเคียง 
ในฤดูหนาว หมิะจะโปรยเบาๆ ปกคลุมพ้ืนที่ สํารวจหองโลงเปดกวางที่ดานใน สังเกตดูเสื่อทา
ทามิที่ปูบนพื้น พื้นท่ีเหลาน้ีในอดีตเปนที่วาการ หองประชุม และท่ีพํานักของเจาพนักงาน หองท่ี
นาสนใจเปนพิเศษคือหองไตสวน ซ่ึงผูตองสงสยัในคดีความถกูนําตัวมาสอบสวนท่ีน่ี เดินชม
อาคารถัดไปท่ีเปนโกดงัแบบตะวนัออก มีอายนัุบต้ังแตทศวรรษ 1600 อาคารหลังน้ีเคยเปนที่
เก็บขาว และเปนโกดังโบราณท่ีใหญท่ีสุดในญี่ปุ�น ปจจุบันที่น่ีเปนท่ีต้ังพิพิธภัณฑซึ่งถายทอด
ความเปนมาของที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามะ เดินชมนิทรรศการ ดูเครื่องใชสวนตัว แผน



 

 

ที่เกาแก และผังเมืองซึ่งเจาครองนครทาคายามะเคยใชมากอน หากมาที่ ท่ีวาการอําเภอเกา
เมืองทาคายามะแตเชาครูเพื่อจะไดทันตลาดเชาซึ่งต้ังอยูตรงหนาอาคาร ตลาดเกษตรกรแหงน้ี
เปดขายมายาวนานกวา 3 ศตวรรษ มีสินคาอาหารแหง ของหมักดอง และผักป�าวางจําหนาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา เพื่อเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ ALEXANDER NAMBA HOTEL   หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 3 :    โกเบ – ลานสกี Rokko Snow Park – ปราสาทโอซากา - หางโดทง พลาซา 
(ตึกซูโม) - หมูบานอเมริกนั – ชอปปم�งยานชินไซบาชิ แหลงชอปปم�งที่ใหญที่สุดในโอซากา 
(B/L/-)  
 
เชา  บริการอาหารเชา(2) ณ หองอาหารของโรงแรม   
นําทานมุงหนาเขาสู เมืองโกเบ จังหวดัเฮียวโงะ เปนเมืองทาการคาและอุตสาหรกรรมท่ีสําคัญ
เมืองหน่ึงของญี่ปุ�น ทําใหมีความหลากหลายของเช้ือชาติและวัฒนธรรมของผูคนที่มารวมกันอยู



 

 

ที่น่ี โกเบจึงเปนอีกเมืองหน่ึงที่มีความพิเศษท่ีเกิดจากการผสมผสานน้ี ไมเหมือนที่อ่ืนๆ โกเบเปน
เมืองที่ไดรับความนิยมจากนักทองเทีย่วทั้งชาวญี่ปุ�นและชาวตางชาติ ไมใชแคจากการหลอมรวม
วัฒนธรรมเทาน้ัน แตยงัมีสภาพภูมิประเทศที่นาสนใจมากอีกดวย เชน มีดานหนาที่ติดทะเล
กวางใหญและดานหลังท่ีเปนเทือกเขาสูง ทําใหมีแหลงทองเที่ยวที่สวยงามมากมาย จากน้ันนํา
ทาน สู ร็อคโค สโนว พารค อิสระใหทานไดสนุกสนานกับกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนการเลนสกี
หรือกระดานเลื่อนหิมะ และเพลิดเพลินกับการถายรูปทามกลางทุงหมิะอันขาวโพลน (ราคาน้ีไม
รวมอุปกรณการเลนสกี    คากิจกรรมตางๆ และคาขึ้นกระเชา หากทานลูกคาสนใน กรุณา
ติดตอไกดหรือหัวหนาทัวรที่เดินทางไปกับทัวร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (3) 
จากน้ันนําทาน ชม ปราสาทโอซากา (เก็บภาพบรรยากาศดานนอก) แลนดมารกอันดับหน่ึงของ
เมืองโอซากาที่ไมวาใครก็ตองมาเยือน นับเปนสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมเม่ือมาเยือนยังเมืองโอ
ซากาดวยความยิ่งใหญอลังการของตัวปราสาทท่ีมีถึง 8 ช้ัน หอมลอมดวยกําแพงหิน คูนํา้ ไป
จนถึง สวนนิชิโนมารุ ทีค่รอบคลมุพ้ืนท่ีขนาดใหญ มองแลวดูตัดกบัความเปนเมืองทันสมัยท่ีอยู
รายลอมจากตึกอาคารทันสมัย ทําใหความรูสึกเหมือนเปนปราสาทโบราณท่ีหลุดเขามาในยุค
ปจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู หางโดทง พลาซา (ตึกซูโม) ต้ังอยูในยานชินไซบาฉิ แหลงชอปปم�งท่ีมี
ช่ือเสียงที่สุดในโอซากา เพ่ิงเปดตัว อยางเปนทางการไปเม่ือเดือนเมษายน 2017 น่ีเอง ดวย
รูปแบบอาคารท่ีทันสมยับวกกับที่ต้ังซึง่อยูติดกับถนนใหญ ทําใหมีความโดดเดนสะดุดตา จน
กลายเปนจุดนัดพบแหงใหมของยานน้ีไปแลว และเปนแหลงชอปปم�งมอลลท่ีเนนรานคาปลอด
ภาษี และเปดทําการต้ังแตเวลา 10.00-21.30 น. โดยบริเวณช้ัน 1 จะเปนรานนาฬิกา, 
เคร่ืองประดับ, แวนตา, รานจําหนายสุรา และรานอาหาร บริเวณช้ัน 2 จะเปนรานเชากิโมโน, 
เคร่ืองสําอาง, โสม, รานจําหนายสินคาเกี่ยวกับตัวการตูน และหองเรียนชงชา สวนบริเวณช้ัน 3 
จะเปนรานจําหนายยา และสินคาเบ็ดเตล็ด 
 

หมูบานอเมริกา หรือที่คนญี่ปุ�นเรียกกันอยางติดปากกวา อะเมะมุระ นับเปนยานวยัรุนท่ีรวม
เอารานคาแฟช่ันสไตลตะวันตกเหมือนยกอเมริกามาไวในโอซากา มพ้ืีนที่เริ่มตั้งแตถนน 



 

 

Nagahori ไปยังแถบ Dotombori อยูใกลๆกับสถานี Shinsaibashi ของเมืองใหญอยาง
โอซากา ถือวาเปนยานท่ีมีชาวตางชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกใหเห็นอยางอุนหนาฝาค่ังไม
นอยไปกวาคนญี่ปุ�นเจาถิ่น แฟชั่นการแตงตัวของวัยรุนที่มาเดินในยานนี้น่ีถือวาเด็ดดวงไมแพ
ยานชิบุยาในโตเกียวเลย ท้ังยังเปนที่นิยมมาแฮงคเอาของเหลาวัยรุนในชวงวันหยดุสุดสัปดาห 
โดยจะมารวมตัวกันทํากิจกรรมชิคๆคูลๆอยางการแสดงดนตรีสด การเตนรํา โคเวอรตางๆ 
ไปจนถึงการแสดงแนวอารตๆหลากหลายรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน อิสระชอปปم�งยานชินไซบาชิ เรียกไดวาเปนยานสุดฮอตของเหลานักทองเที่ยวเลยก็วาได 
บอกเลยวาถามาโอซากาแลว ไมมาเที่ยวยานน้ีถือวามาไมถงึ เน่ืองจากเปนยานศูนยกลางการช
อปปم�งที่ใหญท่ีสุดของเมืองโอซากาและภูมิภาคคันไซทีเดียว บริเวณชินไซบา หรือที่เรียกกนัท่ัวไป
วายาน  มนิามิ นับเปนสรวงสวรรคแหงการชอปปم�งอยางแทจริง เพราะมีรานรวงมากมายต้ังแต
หางสรรพสินคาไปจนถึงยานรานคาไวคอยสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดหลากหลาย
กลุม มีรานขายเส้ือผาและรานอาหารเรียงรายกันอยูเกือบ 200 รานคา ทางทิศตะวันตกของชิน
ไซบาชิคือยานแหงแฟช่ันวัยรุน “Americamura” สวนทางทิศใตกม็ียานนัมบะ  
ซึ่งยานโดทงโบริ มีป�ายโฆษณาดัง ๆ อยาง “กลูิโกะ (Glico)” และป�ายรูปป ู“คานิโดระคุ 
(Kanidoraku)” ก็อยูติดๆ กันน่ันเอง จึงเปนสถานท่ีๆ เหมาะมากเชนกันสําหรับการถายรูปเปน
ที่ระลึก 
ค่ํา เพื่อเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 



 

 

 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม  FP HOTEL GRAND SOUTH NAMBA หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 :   อิสระชอปปم�งเต็มวัน  OPTION A  หรือ  เลือกซื้อทัวรยูนิเวอรแซล สตูดิโอ   
OPTION B                             (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา(4) ณ หองอาหารของโรงแรม   
OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในเมืองโอซากา เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง หรือชอปปم�งใน
ยานการคาอันทันสมัยของเมืองโอซากา ศูนยรวมวยัรุนแหลงชอบปم�งช่ือดัง แนะนําสถานท่ี
ทองเที่ยวในโอซากา (ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง ไกดแนะนําเสนทางให) 
ตลาดคุโรมง โอซากา เปนตลาดที่มช่ืีอเสียงและเกาแกมากท่ีสุดแหงหน่ึงของเมืองโอซากา จน
ไดรับสมญานามวาเปน ครวัของโอซากากันเลยทีเดียว มบีรรยากาศภายในเปนทางเดิน 
Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขางทางจะเต็มไปดวยรานคาตางๆกวา 160 
รานคา ขายท้ังของสด และแบบพรอมทาน มขีองกินเลนและอาหารพ้ืนเมืองมากมายหลายชนิด
ใหไดชิมกัน ของท่ีขายภายในตลาดคุโรมงสวนมากจะเปนของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เน้ือ 
และผักตางๆ รานอาหารตางๆภายในตลาดจึงเนนขายอาหารทะเลกัน ท้ังแบบสดๆ เชน ซาชิมิ 
ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เชน ปลาไหลยาง ปลาหมึกยาง หอยเชลยาง กุงเทมปุระ 
เปนตน นอกจากน้ีก็จะเปนพวกผลไมตางๆตามฤดูกาลของญี่ปุ�นท่ีควรคาแกการลองเปนอยาง
มาก เชน แอปเปم�ล มะเขือเชอรี่ สตอเบอร่ี เมลอน กีวี และลูกแพร ซึง่ราคามกัจะถกูกวา และ
หอมหวานกวาบานเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยานนัมบะ  เปนยานธรุกิจของโอซากา ท่ีอัดแนนไปดวยเสนหตางๆ มากมายไมวาจะเปนแหลงช
อปปم�ง สถานที่ทองเที่ยว หรือรานอาหาร นัมบะ อยูในเขตที่เรียกกันวามินามิ (ทิศใต) เน่ืองจาก
ยานอุเมดะถูกเรียกวากันวา "คิตะ (ทิศเหนือ)" หากตรงจากอุเมดะไปตามถนนมโิดสุจิซึ่งเปนถนน
สายหลักของโอซากาลงมาทางใตจะมาถงึนัมบะ จึงถูกต้ังช่ือวา "มินามิ" น่ันเอง 
ยานโดทงโบริ ยานการคายอดนิยมที่ต้ังอยูใจกลางเมืองโอซากา ซึ่งมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมา
เยี่ยมชมกันหนาแนนตลอดทั้งวัน เพราะมีแหลงทองเที่ยวนาสนใจมากมาย ไมวาจะเปน
รานอาหาร รานคา พิพิธภัณฑ ฯลฯ ซึ่งกินความยาวตลอดฝم�งของแมน้ําโดทงโบริ และนอกจาก
รานคาตางๆ ทีม่ีใหเราไดมาเดินเปดห ูเปดตามากมายแลว ที่น่ียังเปนแหลงถายรูปสําคัญของ
นักทองเที่ยวที่มาโอซากาอีกดวย เพราะมีป�ายโฆษณา และป�ายหางรานตางๆ ซึ่งมีเอกลักษณ
เปนของตัวเอง ยิ่งพอตกกลางคืนจะมีแสงไฟหลากสีสันตลอดทั้งยาน ชวยเพ่ิมความคึกคัก และ
เรื่องราวนาสนใจใหเราไดไปตามเก็บความทรงจําดีๆ มากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
OPTION B : ซื้อทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ เจแปน  (ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง ไกด
แนะนําเสนทางให)  
** กรณีส่ังซื้อกับบริษัท  ผูใหญ ทานละ 3,000 บาท / เด็กอายุไมเกนิ 12 ป ราคา 2,500 
บาท / เด็กไมถึง 2 ป ไมเสียคาต๋ัว   กรุณาส่ังซื้อพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง 10 วันเทาน้ัน  
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย 
นับเปนสวนสนุกแหงแรกในเอเชียของ  ยูนิเวอรซัล สตูดิโอสท่ีเปดตัวอยางยิ่งใหญอลังการในป 
2001 แตไมธรรมดาดวยความใหญโตแตโซนอยางๆนาดึงดูดใจคนจาํนวนมากสวนสนุกแหงน้ี
แบงเปนโซนตางๆไดแก 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
New York : การจําลองเปนเมืองนิวยอรกท่ีเปนฉากของภาพยนตรดังหลายๆเร่ืองอยาง 
spider Man ที่จะมีเครื่องเลนเดนๆช่ือวา Adventures of spider Man ท่ีน่ียังมโีรง
ภาพยนตร 3 มิติท่ีจะทําใหเด็กๆฟนกับความเกงของสไปเดอรแมนกนัเต็มๆ 
Hollywood : โซนน้ีถอืวาครบเครื่องเรื่องฮอลลีวูดมากๆเหมือนยกอเมริกามาไวที่น้ี เครื่องเลน
โดนๆก็มีใหไดหวาดเสียวกันอยาง Holly wood Dream the Ride หรือใครอยากจะสัมผัส
ประสบการณดูภาพยนตรที่น่ีก็มีโรงภาพยนตรแบบ 4 มิติ ที่ไดสัมผัสแบบครบทุกประสาทสัมผัส
ที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลก 
Jurassic Park : ใครที่เคยดู Jurassic Park คงอดไมไดที่อยากจะเขามาโลกที่มีไดโนเสาร
หลากหลายสายพันธุแบบในหนังบางใชมั้ยคะ รับรองวามาโซนน้ีจุใจแนคะ เพราะขนทัพเหลา
ไดโนเสารมาเต็มท้ังกินพืชกินเน้ือ แถมยังสามารถตื่นเตนไปกบัการลองเรือหนีไดโนเสารท่ีสุดจะ
หวาดเสียวดวยการด่ิงจากความสูง 25 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Minion Park : ซนใหมลาสุดที่เพิ่งเปดตัวไปในวันที่ 21 เมษายน 2017โดยมาแทนที่โซนของ 
Back To The Future นับเปนโซนท่ีเรียกเสียงกร๊ีดกราดทั้งกับเด็กและผูใหญอยางมาก ดวย
ความนารกัของเจามินเน่ียนสีเหลืองตัวป�วนท่ีชอบมากที่สุดกน็าจะเปนบานมินเน่ียนท่ีเหมือนใน
หนังเป�ะๆ กิจกรรมกม็ีใหเลนสนุกกันตลอดทาง ท่ีสําคัญของพรีเม่ียมนารักมากมาย 
Universal Wonderland : เรียกไดเลยวาเปนโซนสุดโปรดของเหลาเด็กนอยเลย เพราะได
รวมเอาคารเรกเตอรการตูนสุดปงมาไวรวมกนัไมวาจะเปน เจาเหมยีวสุดคิขุ Hello kitty หุน
การตูนจาก Sesame Street และเจาหมาขาวจอมป�วน Snoopy ยิ่งเคร่ืองเลนน่ีเหมือน
ออกมาใหเด็กๆโดยเฉพาะนารักแบบข้ันสุด ถาเดินแลวเหน่ือยก็ยังมีรานอาหาร รานของกนิเลน
ใหไดนั่งชิลกินกันเพลินๆ บอกไดเลยวาถาเด็กๆมาโซนน้ีมีอยูยาวๆ 
Lagoon : ถาชวงเด็กๆเคยดูการตูนหรือนิทานปเตอรแพนแลวอยากเห็นวาของจริงจะเปนยังไง 
มาโซนน้ีเลยคะไมผิดหวังแนๆ แถมยังจะไดดูโชวอันนาต่ืนตาต่ืนใจของปเตอรแพนและผองเพ่ือน
กันใหเพลินๆอีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Water World : คนท่ีเคยดูภาพยนตรเร่ือง water worldเช่ือเลยวายงัคงจดจําความมันสทะลุ
ปรอทของหนังไดดี แมจะผานมานานแลวหากก็ยังเปนหนังในดวงใจของหลายๆคนอยูจนถึง
ปจจุบัน ซึง่โซนน้ีมีโชวดุ เด็ด เผ็ด มันสท่ีสนุกไมแพในหนังเลย 
Amity Village (Jaws) : เปนโซนท่ีจําลองทองทะเลตามเร่ือง Jaws ใหผูเลนไดลองเรือผาน
ฉลามตัวยกัษท่ีโผลมาทีใจหายวาบๆ ถึงจะเปยกไปซกันิดแตแคมีเส้ือกันฝนก็สบายหายหวง
พรอมมันสไปไดแลว 
The wizarding World Harry Potter : โซนยอดนิยมที่หลายคนใฝ�ฝนถึงวาครัง้หน่ึงตองมา
เจิมใหได แนนอนวาเหลาสาวกพอมดนอยแฮร่ี พอทเตอรตองรองวาวไปตลอดทางแนๆคะ แต
ละจุดนี่จองลองเอามาจากหนังไดสมจริงมากๆ เดินหลงเขามาไมมทีางหลุดไปไหนงายๆเพราะ
มุมถายรูปอยางเจง เอาแคปราสาทฮอกวอตสน่ีก็ขโมยใจไปแลวครึง่ดวง ยิ่งแตตัวเปนพอมดแม



 

 

มดยิ่งอิน ตอนกลางคืนยิ่งฟนเพราะมีการเปดไฟท่ีปราสาทดวยนะเออเร่ิดมากๆ ที่สําคัญมกีาร
เอาเทคโนโลยีลํ้าๆมาใสเพ่ือความตระการตาดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่โซนตางๆภายใน Universal Studio Japan 
เที่ยง    เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
ค่ํา      เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ FP HOTEL GRAND SOUTH NAMBA   หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่ 5 :   กรุงเทพ  -  สนามบินดอนเมือง                                                                              
(SB/-/-)                   

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

       -------- 
**หมายเหตุ : โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ
,การจราจร ,การเมือง,สายการบิน และฤดูกาล 
** หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ี 
กอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน ** 
 
อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ2-3 
ทาน พักเด่ียวเพ่ิม อุณหภูมิเฉลี่ย 

สูงสุด - ต่ําสุด 

เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 
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 21,990.- 6,000.- 10℃ - 3℃ 
17-21  มกราคม 2563 20,990.- 6,000.- 10℃ - 3℃ 
14-18 กุมภาพันธ 2563 22,990.- 6,000.- 10℃ - 3℃ 
21-25 กมุภาพันธ 2563 21,990.- 6,000.- 10℃ - 3℃ 

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

 



 

 

- ราคาไมรวมต๋ัว ลด ทานละ 7,000 บาท 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
* ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป  10,000 บาท * 
**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเปนผูใหญ (นับวนัเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุ�น)** 
 
***คาบริการขางตน ยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 
ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วนักอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษทัจะ
ไมคืนมดัจําไมวาดวยกรณีใด ๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกบัการสาย
การบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้ เพ่ือประโยชนแกตัว
ทานเอง  
หมายเหตุ 1. ต๋ัวเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

2. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 
 
 
 
 
 

 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เสนทางตามท่ีระบุไวในโปรแกรม  (ต๋ัวกรุป)  

ท่ีน่ังเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได ยกเวน
การซื้อที่น่ังเพ่ิม 

 ซื้อที่น่ังเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่
น่ัง พรอมชําระคาที่น่ังไดดังน้ี 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไม่
วา่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อ
ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดังต่อไปนี� 

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) ทางทัวร์

จัดเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้



 

 

- ที่น่ังช้ัน ScootBiz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจง
กอนเดินทาง10วัน 
- ที่น่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง10วัน มีคาใชจายและเง่ือนไข ดังนี ้
โซน แถวที ่ ประเภทที่น่ัง Seat Pitch ราคาตอทานตอเที่ยว 
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 
 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กน่ัง  
 
 คาน้ําหนัก กระเป�าสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามท่ีสายการบินกําหนดแตละ
เสนทาง  (ไมเกินทานละ 20 กโิลกรมัเทาน้ัน) ถือข้ึนเคร่ืองได (ไมเกนิทานละ 7 กิโลกรัม)  
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บรษัิทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 
 ซื้อน้ําหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง10วนั) มี
คาใชจายดังน้ี 
(ราคาตอทาน ตอเที่ยว) 
เพ่ิม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพ่ิม 20กก.1,300 
บาท/เพ่ิม 30กก.2,350 บาท 



 

 

หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนช้ินในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบนน.
สูงสุดได 32กก./ชิ้น 
 คาธรรมเนียม น้ํามนัเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง    
 คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาโรงแรมท่ีพัก ตามท่ีระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)      
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ    
 คาอาหารและเคร่ืองดื่ม ตามทีร่ะบุในรายการ  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 

บาท  (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุ
มากกวา 70 ป ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ)  
(กรณีสงจอยหนาราน) 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น
ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก  ระยะส้ันในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทาง
รัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา    ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 
1,700 บาท** 
  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่
ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
  คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น
ใหกับคนไทย  
ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
 
ราคาทัวรน้ีไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
คาทิป จํานวน 1,500 บาท  *กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทัวรที่สนามบิน (วันแรก) *  
 



 

 

วิธีการชําระเงิน  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและ
สงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาที่ท่ีดูแลเสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเมือ่ไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง (ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)  
3. หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานตดิตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น 
การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาที่พักและต๋ัวเครื่องบนิ มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
การยกเลิกและการเปลีย่นแปลง  
 กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบรษัิทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ 
 กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท
อยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
ชวงเทศกาลหรือวันหยดุตอเน่ืองตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ  
ยกเลิกการเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบรกิาร 100% ของคาบริการที่ชําระแลว  
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี 
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดในทุกกรณี ท้ังน้ี 
ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนํา
เท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 
 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือกรุปท่ีมี
การการันตีคามัดจําทีพั่กโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไม
อาจขอคืนเงินได รวมถงึเท่ียวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ัน 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ 



 

 

- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวตัถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน หากทานถูกเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ัน ๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ กต็ามถือเปน
เหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม
คืนเงินบางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทาน
ไมสามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืน ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบิน
ได จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่
ประสานงานและเจาหนาที่จะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะ ๆ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ทั้งส้ิน  ในกรณีท่ีเกิดเหตุ
สุดวิสัยตาง ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัด
หยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเหนืออํานาจการ
ควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาที่น้ัน ๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการ
ทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆทั้งส้ิน ทั้งคาเสียเวลา คาเสีย
โอกาส คาเสียความรูสกึ และคาใชจายที่บรษัิทจายไปแลว เปนตน  
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวทั้งหมดแลว  
- เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด 
ๆ ท้ังสิ้น 
- ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบนิ ทางบรษัิทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัท
จะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะ
เดินทาง  (ถาโปรแกรมท่ีทานเดินทางจะตองยื่นขอวซีา) 
- อัตราคาบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาต๋ัว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง 



 

 

คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได
ปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง 
- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ต๋ัวกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีที่ระบุไวบน
หนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท้ังสิ้น และถาทางบริษัทได
ดําเนินการออกตั๋วเครือ่งบินไปแลวน้ัน ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเดินทางได 
(ยกเวนบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเดินทางได เมื่อทานตองการ
เปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการ
ดําเนินการ ท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับสายการบินเทาน้ัน) 
- บริษัทฯทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัท
ขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหาย
ดังกลาวในระหวางการ ทองเท่ียวนี้ หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถอืวา
ทานสละสิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัว
เครื่องบินขากลับซึง่ยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกบัทางบริษัท
ฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ 
ท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตาม
ความเหมาะสม และสถานการณตาง ๆ ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย 
รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 
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