
 

 

รหสัทัวร GS25 2000407 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา ทากายามะ SAKURA BLOOMING PREMIUM 5D 3N (TG)  
วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – วดัคินคะคุจ ิ– วัดคึโยมิส ึ– สวนมารยุามะ – สถานีเกียวโต - 
หมูบานชริาคาวาโกะ – ทาคายามา  -แมน้ําชินซากาอิ – ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ – ดิวตี้ฟร ี– ชินไชบา
ชิ - ตลาดคุโรมง – ปราสาทโอซากา - รงิคุเอาทเล็ท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บินดวยสายการบิน การบินไทย (TG) : ข้ึนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
 

TG622 BKK(กรุงเทพ) – KIX(โอซากา) 23.59-07.30 
TG673 KIX(โอซากา) – BKK(กรุงเทพ) 17.35-21.25 

 
** โหลดกระเป�าสัมภาระ โดยน้ําหนักไมเกนิ 30 ก.ก. / 1 ใบ  และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไม

เกิน 7 ก.ก. ** 
 
วันที่ 1        กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)                                                                                                                             
 
21.00  คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาท่ี 

2 สายการบิน ไทยแอรเวย แอรไลน เคานเตอร C เจาหนาที่บริษทัฯ คอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

                     ** ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

23.59  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคนัไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน 
THAI AWAYS เที่ยวบินที ่TG622  ** มบีริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบนิ  

 



 

 

วันที่ 2 สนามบินคันไซ – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – วัดคินคะคุจิ – วดัคโึยมิสึ –  
                สวนมารยุามะ – สถานีเกียวโต  (-/L/-) 
 
07.30 เดินทางถึง สนามบินคนัไซ  (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
                นําทานเดินทางสู เมือง นารา นาราเคยเปนเมืองหลวงของญี่ปุ�นตัง้แตชวงเริม่แรก

ของราชวงศยามาโต (300-600) จนกระท่ังเมืองหลวงถูกยายในป 784 ที่เมือง
นารามีวัดโทไดจิ ที่มีชือ่เสียงมากจากพระพุทธรูปองคใหญหรือหลวงพอโต และมีศาล
เจาคาซูงะตั้งอยูในสวนสาธารณะนารา ซึ่งอยูใจกลางเมือง บริเวณภายในสวนมีกลาง
อาศัยอยูเปนจํานวนมากจึงทําใหสวนแหงน้ีเปนเสมือที่พักผอนหยอนใจสําหรับผูคน 
เมืองหลวงเกาแกแหงน้ีมีวัดและศาลเจามากมายซึ่งบางแหงไดรับการจดทะเบียนเปน
มรกดโลก เชน วัดโฮริวจิ ซึ่งเปนวดัไมท่ีเกาแกที่สุดในโลก ในชวงซากุระบานน้ันภูเขา
ทางตอนใตของนารา เปนอีกจุดหน่ึงที่มช่ืีอเสียงในการชมซากรุะ น่ันก็คือภูเขาโยชิโนะ 
ดานบนเขาน้ันสามารถท่ีจะมองเห็นตนซากุระหลายพันตนเรียงรายออกดอกใหชม
อยางสวยงาม 

                นําทานชมและสักการะหลวงพอองคใหญ ที่ วัดโทไดจิ(Todaiji) มช่ืีอเรียกหลายๆ
ช่ือท่ีคนทั่วไปมักจะเรียกขานกันทั้ง วดัหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรอื ไดบุตสึ
(Daibutsu of Nara) ไมไดเปนแควัดดังของจังหวัดนาราเทาน้ันบอกไดเลยวาวัดน้ี
น้ันชื่อเสียงความโดงดังน่ีระดบัประเทศญี่ปุ�นเลย นับเปนหน่ึงในวัดทีม่ีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุดและมีความสําคัญทางประวัตศิาสตรของประเทศญี่ปุ�นอยางมาก จุดท่ีมาแลว



 

 

ตองมาชมใหไดนั่นก็เปน อาคารหลักของวัดแหงน้ีอาคารไมหลังน้ีไดรับการยอมรับวา
เปนอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลกทีเดียว ซึ่งที่เห็นๆในปจจุบันที่วาใหญแลวอาคารหลัง
น้ีมีขนาดเพียงแค 2 ใน 3 ของอาคารด้ังเดิม สิ่งส่ิงหน่ึงท่ีสําคัญมากๆไมแพกันและยัง
เปนท่ีเคารพอยางมากสําหรับชาวญี่ปุ�นน่ันกคื็อ หลวงพอโตหรือ ไดบุตสึเดนท่ี
ประดิษฐานดานในอาคารหลัก ซึ่งก็เรยีกไดวามีขนาดที่ใหญมากที่สุดของญี่ปุ�นเลยนะ
คะ มคีวามสูงมากถึง 15 เมตร 

                นําทานเดินทางสู สวนกวาง นารา บอกเลยวาเปนแหลงทองเที่ยวท่ีดังมากๆของ
เมืองนาราเลยนะคะ ภายในสวนเปนท่ีอยูของกวางจํานวนมาก เมืองนาราน้ันมีกวาง
เกือบ 1200 ตัว ซึ่งทําใหกลายเปนสัญลักษณประจําเมืองนารา โดยจากเหลานอง
กวางสุดนารักที่จะไดเห็นกันในระยะประชิดภายในบริเวณสวนแหงน้ีจะเปน
สวนสาธารณะขนาดใหญมากๆในตัวเมืองนารา ใครท่ีกลัววากวางจะดุก็ไมตองกลัว
กันไปคะ เพราะกวางทีน่ี่จะคอนขางคุนเคยกันคนมากๆ บางตัวเช่ืองและแสนรูมาก
เวอร ขนาดมกีารโคงประหน่ึงทําการคํานับเพื่อของอาหารจากเราเพียงดวย แคจะมี
เฉพาะบางชวงที่อาจดูหงุดหงิดดุไปยูบางก็ในตอนที่ใหอาหารน่ีแหละคะ ท่ีมีขนาดบาง
ตัวอาจจะเขามาดึงเส้ือผาหรือกระเป�าได แนะนําเลยวาใหแตงตัวรัดกุมทะมดัทะแมง
และมีความระมัดระวังระหวางการใหอาหารจะดีสุด 

 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ�ต นาเบะ 
     นําทานชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อ

เปนสถานที่พักผอน ตอมาบุตรชายของทานไดดัดแปลงใหเปนวัด แตปราสาทเดิมได
ถูกไฟไหมในป พ.ศ.2493 และสรางขึ้นใหมเมื่อป พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบป 

 
                ดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดดื่มด่ํากบัความสะอาดใสของสระน้ําที่

สามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม 
     นําชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดนํ้าใส ท่ีติดรอบสุดทายของการประกวด 1 ใน 7 ส่ิง

มหัศจรรยของโลกยุคใหม เปนวดัที่ใหญและเกาแกตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา 
และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนต้ังจากพ้ืนดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัว
วิหารใหญ ซึ่งไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาล่ิม เหมือนเรือนไทย วัดน้ีมีอายุเกาแกยิ่ง
กวากรงุเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนท่ีประดิษฐานของเทพเอปสึ เทพเจาแหง
ความรํ่ารวย มั่งค่ัง , นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร, จากระเบียงแหงน้ีสามารถ
ถายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตได
งดงาม พรอมกบัวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน้ําศักด์ิสิทธ์ิสามสายอันเกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ สาย
สาม แข็งแรง 



 

 

 
     นําทานเดินทางสู สวนสาธารณะมารุยามา (Maruyama Koen) เปดจุดชมซากุระ

ที่โดงดังและไดรับความนิยมมากท่ีสุดในเกียวโต ซากุระสวนใหญในสวนแหงน้ีจะเปน
พันธุชิดาเระซากุระ (Shidarezakura) หรือซากุระพันธุกิ่งยอยในชวงเทศกาล “ฮา
นามิ” หรือเทศกาลชมดอกซากุระ สวนแหงน้ีจะเนืองแนนไปดวยผูคนที่ตางมาปูเส่ือ
จับจองพื้นท่ีใตตนซากรุะเพ่ือรองรําทําเพลง กินด่ืม และสังสรรคเฮฮารวมถึงบรรดา
พอคาแมคาที่พากันมาออกรานขายอาหารและเครื่องดื่ม สรางบรรยากาศใหคึกคัก
และสนุกสนาน พอถึงพระอาทิตยตกก็จะมีการเปดไฟตามตนซากุระเพื่อใหชมความ 

 
                งามของดอกซากุระไปจนถึงเท่ียงคืนเลยทีเดียว (โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณ

ปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน ทั้งนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับสภาพ
อากาศ) 

 



 

 

     จากน้ันนําทานสู สถานีรถไฟเกียวโต(Kyoto Station) เปนสถานีรถไฟฟ�าที่สําคัญ 
ท่ีนิยมกันท้ังในหมูนักทองเที่ยวและคนญี่ปุ�นเอง ใชเดินทางระหวางเมอืงในระยะเวลา
ท่ีไมนาน 

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกในการทองเที่ยว 
พักท่ี          URBAN KYOTO HOTEL หรือเทียบเทา   
 
วันที่ 3 หมูบานชิราคาวาโกะ – ทาคายามา  (B/L/D)                                                                                            
 
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                หลังอาหารเชา นําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใช

เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 
                หมูบานชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ต้ังอยูในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศ

ญี่ปุ�น ไดรบัการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมโดยองคการยูเนสโก
เม่ือป 1995 ภายในหมูบานแหงน้ีมีววิทิวทัศนที่สวยงาม บานแตละหลังเปนบาน
สไตลญี่ปุ�นแบบด้ังเดิม ที่หลังคาบานเปนแนวสโลปคลายๆ กับมือคนที่กําลังพนมมือ
อยู หลังคาสรางจากคานไมที่แข็งแรง จึงทนทานตอหิมะในฤดูหนาวไดอยางดี แถมมี
หองใตหลังคาที่กวางขวางสําหรับเอาไวเล้ียงหนอนไหมอีกดวย คนในหมูบานนี้สวน
ใหญมีอาชีพเกษตรกร ทํานา เลี้ยงไหม เสริมดวยการทองเที่ยวแบบพอเพียงเปนหลัก  



 

 

 
กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูหมูยางไบโฮบะ 
                นําทานเดินทางสู ทาคายามา เปนเมืองท่ีมีการผสมผสานระหวางเกียวโตกับขนม

ธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ต้ังอยูบริเวณท่ีโอบลอมไปดวยภูเขานอย
ใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมือง
เกาแกไวไดเปนอยางดี เปรียบไดกบัเมืองที่ไดรับพรใหเต็มเปم�ยมไปดวยวัฒนธรรมอัน
ดีงาม ยอนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะน้ันแตกตางกับเมือง
อ่ืนในญี่ปุ�นอยางชัดเจนเน่ืองจากความโดดเดนดานขนบธรรมเนียมและวิวทิวทัศนที่
สวยงาม พ้ืนท่ีบริเวณเมืองทาคายามะจึงถกูปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุ
ฟุ) เพ่ือปกป�องและอนุรักษพ้ือที่บริเวณชายป�าน้ันเองเมืองทาคายามา ซึ่งยังคงความ
เปนบานเมืองแบบญีปุ่�นดั้งเดิมอยางแทจริง นําทานชมสถานท่ีสําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่
ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนท้ังที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการ
จังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา  ใน
สมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปท่ีแลว เปนที่ทําการรัฐในยคุเอะโดะเพียงแหงเดียวที่



 

 

ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณา
คดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี ไมรวมคาเขาชมทานละ  430 
เยน  จากน้ันนําทานเดินชม  เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และ
รานคานารัก ๆ ท่ียังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทาน
ไดเลือกซื้อของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทบัใจ ไมวาจะเปน
เหลาสาเก ซุปมิโสะชิร ุตุกตาซารุโบะโบะ ซึ่งเปนตุกตาตามความเช่ือของคนญี่ปุ�น
โบราณสมัยกอน 

 
     นําทานขาสูเมือง กิฟุ (GIFU) เปนเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ�น ต้ังอยู

ทางทิศใตของจังหวัด ในอดีตมบีทบาทสําคัญในประวติัศาสตรญี่ปุ�นในสมัยเซงโงะก ุ
กลาวคือบรรดานักรบและไดเมียวสําคัญ เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุท่ีมีทําเลที่
ต้ังอยูกึ่งกลางของประเทศ ใชเปนฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญี่ปุ�น 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่          APA HOTEL, GIFU HASHIMA หรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 4       แมน้ําชินซากาอิ – ศาลเจาฟูชมิิ อินาร ิ– ดิวตี้ฟรี – ชินไชบาชิ  (B/L/-) 
 
เชา     บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
     นําทานชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่แมนํา้ชินซากาอิ  รมิฝم�งท้ังสองขางของ

แมน้ําเต็มไปดวยตนซากุระ 1,200 ตนเรียงรายสวยงามตัดกับสีทองฟ�าสดใส จึงติด
อันดับสถานท่ีหามพลาดในฤดูชมซากุระบาน 

     (โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถงึตนเดือนเมษายน ท้ังนี้
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
                หลังอาหารกลางวันนําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อนิาริ เปนศาลเจาในศาสนา

ชินโต ต้ังอยูทางตอนใตของเกียวโต ศาลเจาแหงน้ีมีช่ือเสียงจากเสาโทริอิ (Torii 
gate) สีแดงจํานวนนับพัน ซึ่งต้ังเรียงกันเปนอุโมงคเสนทางเดินอยูบริเวณหลังอาคาร
หลัก เสนทางน้ีจะตรงไปยังป�าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักด์ิสิทธิ์ซึ่งมีความ
สูง 233 เมตร และเปนอาณาบริเวณสวนหน่ึงของศาลเจาศาลเจาฟุชิมิ อินาริเปน
ศาลเจาที่สําคัญท่ีสุดในหมูศาลเจาจํานวนนับพันท่ีสักการะเทพอินาริ (Inari) ซึ่งเปน
เทพผูรักษาขาว ตามความเช่ือของศาสนาชินโต เช่ือกันวาสุนัขจ้ิงจอกน้ันเปนผูนําสาร 

 
                ของอินาริ ดังน้ันคุณจะสามารถพบเห็นรูปปم�นสุนัขจ้ิงจอกไดทั่วไปในอาณาบรเิวณศา

สนสถานแหงน้ี ศาลเจาฟุชิมิ อินาริ มีมาต้ังแตสมัยโบราณ กอนการกอต้ังเกียวโตเปน
เมืองหลวงในป 794  

  



 

 

 นําทานเดินทางสู รานคาปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ชอปปم�งสินคาเครื่องสาํอางค อาหาร
เสริม เครื่องประดับคุณภาพดี 

                นําทานเดินทางสู ยานชินไซบาชิ ยานชอปปم�งช่ือดังของนคร โอซากา ภายในยานน้ีมี
รานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับ
เด็ก และผูใหญ ซึ่งยานน้ีถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงช้ันนําแหงหน่ึงของนครโอ
ซากา อีกทั้งยังมรีานอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซึ่งเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะ
ประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเปนรปูปู กุง และปลาหมึก ซึ่ง 

 
                นักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกนัเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุก

แหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกคาใหเขา
มาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ  กูลิโกะ 
ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ปุ�นน่ันเอง. 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกในการทองเที่ยว 
พักท่ี BLOEMEN OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 5        ตลาดคุโรมง – ปราสาทโอซากา - ริงคุเอาทเล็ท -  สนามบินสุวรรณภูม ิ          
(B/-/-)                        

 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
                นําทานเขาสู ตลาดคุโรมงโอซากา (Kuromon Ichiba Market ) เปนตลาดที่มี

ช่ือเสียงและเกาแกมากท่ีสุดแหงหน่ึงของเมืองโอซากา จนไดรับสมญานามวาเปน 
ครัวของโอซากา(Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว มบีรรยากาศภายในเปน
ทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขางทางจะเต็มไปดวย
รานคาตางๆกวา 160 รานคา ขายทั้งของสด และแบบพรอมทาน มีของกินเลนและ
อาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดใหไดชมิกนั 

 



 

 

กลางวัน     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
                นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) ซึง่ถือไดวาเปน

สัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญและชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยูภายใน ซึ่ง
เลาถึงความเปนมาของปราสาท รวมท้ังประวติัและขาวของเครื่องใช ตางๆของโชกุน 
ฮิเดโยชิโตโยโตม ิผูมีคําส่ังใหกอสรางปราสาทแหงน้ี   

 
                นําทานเดินทางสู ริงกุ เอาทเล็ต (Rinku Outlet) แหลงชอปปم�งใหญใกลกบั

สนามบินคันไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา “แบรนดเนม” ช่ือดัง
หลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เครือ่งสําอาง, เครื่องประดับ, เส้ือผา, 
กระเป�า, รองเทาอุปกรณกีฬา, เคร่ืองใชไฟฟ�า และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนด
ญี่ปุ�นโกอินเตอรมากมายกับคอลเลคชั่นเส้ือผาลาสุด อาทิ  MK Michel Klein, 
Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พรอมท้ังเลือก
ซื้อกระเป�าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ 
หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง Tag Heuer, Agete, 
S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทาแฟช่ัน Hush Puppies, Scotch 
Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู  Aigle, 
Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคาอ่ืนๆอีกมากมาย 

    ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนาคันไซ   ประเทศญี่ปุ�น 



 

 

17.35  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน THAI AWAYS เท่ียวบินที่ TG673  ** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่องบิน ** 

21.25  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สวัสดิภาพและความประทับใจ 

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

 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
** 

อัตราคาบริการ 

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 ทาน
ละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หองละ

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดือน มีนาคม 2563 
25-29 มี.ค. 63 39,999 39,999 38,999 9,500 23,900 
26-30 มี.ค. 63 42,999 42,999 41,999 9,500 23,900 

29 มี.ค. – 2 เม.ย. 
63 42,999 42,999 41,999 9,500 23,900 

เดือน เมษายน 2563 
8-12 เม.ย. 63 44,999 44,999 43,999 9,500 23,900 
 



 

 

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรม
เนียม 3,000 เยน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 
2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุก
ทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท ** (ไมมีที่น่ัง
บนเคร่ืองบิน) 
 
** ทางบริษัทไมมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งสิ้นกอนออกเดินทางที่สนามบิน ** 
 
** ทานทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ
ญี่ปุ�น ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  
 
** ประกาศสําคัญจากสายการบิน กรณีลูกคาผูเดินทางไมผานดานตรวจคนเขาเมืองประเทศ
ปลายทาง ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับประเทศไทย ในสวนน้ีอาจจําเปนตองมีคาใชจายใน
การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เท่ียวบินขากลับ รวมถึงคาบริการอื่นๆ รวมไปถึงคาปรับ
ที่ทางประเทศปลายทาง เรียกเก็บเพ่ิม ไมวากรณีใดก็ตาม ลูกคาผูเดินทางจําเปนตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นในสวนนี้เองทั้งหมด ** 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครือ่งบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณตีองการอัพเกรด Upgrade 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 
โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามทีต่ามที่ตารางอัตราคาบริการ
ระบ ุ

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAYS 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครือ่งบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 30 ก.ก.  และ 



 

 

ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทัง้น้ีเจาหนาที่จะพิจารณา
ตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบ ุ(ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณพิีเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 



 

 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
× คาธรรมเนียมการขอวซีาทองเที่ยว กรณีท่ีสถานทูตแจงใหยื่นขอวีซาแบบกระทันหันกอน

เดินทางตามจริง ประเทศญ่ีปุ�น อนุญาตใหทานทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถปุระสงค
เดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเที่ยว ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานัก
ไดไมเกิน 90 วัน ตอคร้ัง 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 

บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทาน
จําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถงึวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไป
ตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการท่ีชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการ
ท้ังหมด 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลว



 

 

เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 กรุปเหมา หรือตัดกรุป ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดทุกกรณี 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี

ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 
 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 

อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ทัง้น้ีขึ้นอยูกบัชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนคร้ังที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

 
เงื่อนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากต่ํากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่ม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตร
โดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมี
การปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล 
สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตอง



 

 

มาถึงสนามบนิเพื่อเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความ
เสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 

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

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครวั (หลายทาน) กรณุาแจงรายนามคูนอน
กับเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบรษัิทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนั
กลับ  

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 



 

 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ
คาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารดุ กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพือ่ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัว
เครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 



 

 

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

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

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจรงิ กรณี
ทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข

ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 
 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 


