
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บินด้วยสายการบิน การบินไทย (TG) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
TG622 BKK(กรุงเทพ) – KIX(โอซาก้า) 23.59-07.30 
TG673 KIX(โอซาก้า) – BKK(กรุงเทพ) 17.35-21.25 

 

** โหลดกระเป๋าสัมภาระ โดยน า้หนักไม่เกิน 30 ก.ก. / 1 ใบ   
และ ถอืขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 
 

 



วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)                                                                                                                               
 

21.00  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าที่ 2 สายการบิน ไทยแอร์
เวย์ แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ C เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน 
และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  ** ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหาร
สด จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ศลุกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ** 

23.59  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน THAI AWAYS เที่ยวบินท่ี 
TG622  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

  

วันท่ี 2  สนามบินคันไซ – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – วัดคินคะคุจิ – วัดคึโยมิสึ – สวนมารุ

  ยามะ – สถานีเกียวโต  (-/L/-) 
 

07.30 เดินทางถึง สนามบินคันไซ  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร
เรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู ่เมือง นารา นาราเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่ นตัง้แต่ช่วงเร่ิมแรกของราชวงศ์ยา
มาโต้ (300-600) จนกระทัง่เมืองหลวงถกูย้ายในปี 784 ที่เมืองนารามีวดัโทไดจิ ที่มีช่ือเสียงมากจากพระพทุธรูป
องค์ใหญ่หรือหลวงพ่อโต และมีศาลเจ้าคาซูงะตัง้อยู่ในสวนสาธารณะนารา ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณภายใน
สวนมีกลางอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากจึงท าให้สวนแห่งนีเ้ป็นเสมือที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับผู้คน เมืองหลวง
เก่าแก่แห่งนีม้ีวดัและศาลเจ้ามากมายซึง่บางแห่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรกดโลก เช่น วดัโฮริวจิ ซึง่เป็นวดัไม้
ที่เก่าแก่ที่สดุในโลก ในช่วงซากรุะบานนัน้ภูเขาทางตอนใต้ของนารา เป็นอีกจดุหน่ึงที่มีชื่อเสียงในการชมซากุระ 
นัน่ก็คือภูเขาโยชิโนะ ด้านบนเขานัน้สามารถที่จะมองเห็นต้นซากุระหลายพันต้นเรียงรายออกดอกให้ชมอย่าง
สวยงาม 
น าท่านชมและสกัการะหลวงพ่อองค์ใหญ่ ที่ วัดโทไดจิ(TODAIJI) มีชื่อเรียกหลายๆชื่อที่คนทั่วไปมักจะเรียก
ขานกันทัง้ วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ(DAIBUTSU OF NARA) ไม่ได้เป็นแค่วัดดังของจังหวดั
นาราเท่านัน้บอกได้เลยว่าวัดนีน้ัน้ชื่อเสียงความโด่งดงันี่ระดบัประเทศญ่ีปุ่ นเลย นบัเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียง
มากที่สดุและมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่ นอย่างมาก จดุที่มาแล้วต้องมาชมให้ได้นัน่ก็เป็น 
อาคารหลกัของวดัแห่งนีอ้าคารไม้หลงันีไ้ด้รับการยอมรับว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สดุในโลกทีเดียว ซึง่ท่ีเห็นๆใน
ปัจจุบนัที่ว่าใหญ่แล้วอาคารหลงันีม้ีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของอาคารดัง้เดิม สิ่งสิ่งหนึ่งที่ส าคญัมากๆไม่แพ้กนั
และยงัเป็นที่เคารพอย่างมากส าหรับชาวญ่ีปุ่ นนัน่ก็คือ หลวงพ่อโตหรือ ไดบุตสึเดนที่ประดิษฐานด้านในอาคาร
หลกั ซึง่ก็เรียกได้ว่ามีขนาดที่ใหญ่มากที่สดุของญ่ีปุ่ นเลยนะคะ มีความสงูมากถึง 15 เมตร 



 
 น าท่านเดินทางสู่ สวนกวาง นารา บอกเลยว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดงัมากๆของเมืองนาราเลยนะคะ ภายใน

สวนเป็นที่อยู่ของกวางจ านวนมาก เมืองนารานัน้มีกวางเกือบ 1200 ตัว ซึ่งท าให้กลายเป็นสญัลกัษณ์ประจ า
เมืองนารา โดยจากเหล่าน้องกวางสุดน่ารักที่จะได้เห็นกันในระยะประชิดภายในบริเวณสวนแห่งนีจ้ะเป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่มากๆในตวัเมืองนารา ใครที่กลวัว่ากว้างจะดกุ็ไม่ต้องกลวักนัไปค่ะ เพราะกวางที่นี่จะ
ค่อนข้างคุ้นเคยกันคนมากๆ บางตัวเชื่องและแสนรู้มากเว่อร์ ขนาดมีการโค้งประหนึ่งท าการค านับเพื่อของ
อาหารจากเราเพียงด้วย แค่จะมีเฉพาะบางช่วงที่อาจดหูงุดหงิดดไุปยู่บ้างก็ในตอนที่ให้อาหารนี่แหล่ะค่ะ ที่มี
ขนาดบางตัวอาจจะเข้ามาดึงเสือ้ผ้าหรือกระเป๋าได้ แนะน าเลยว่าให้แต่งตัวรัดกุมทะมัดทะแมงและมีความ
ระมดัระวงัระหว่างการให้อาหารจะดีสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ นาเบะ 

 น าท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พกัผ่อน ต่อมา
บตุรชายของท่านได้ดดัแปลงให้เป็นวดั แต่ปราสาทเดิมได้ถกูไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึน้ใหม่เมื่อปี พ.ศ.
2498 ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด ่ากับความสะอาดใสของสระน า้ที่
สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตวัปราสาทได้อย่างงดงาม 

 น าชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน า้ใส ที่ติดรอบสดุท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวดั
ที่ใหญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดิน
ขึน้มารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซึง่ไม่ใช้ตะปสูกัตวั ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วดันีม้ีอายเุก่าแก่ยิ่ง
กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิส ึเทพเจ้าแห่งความร ่ารวย มัง่คั่ง , นมสัการ
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนีส้ามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิว
ทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวดัคิโยมิสึ และเชิญดื่มน า้ศกัดิ์สิทธ์ิสามสายอนัเกิดขึน้
จากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ่ สายสาม แข็งแรง 

 
 น าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะมารุยามา (MARUYAMA KOEN) เป็ดจุดชมซากรุะที่โด่งดงัและได้รับความ

นิยมมากที่สุดในเกียวโต ซากุระส่วนใหญ่ในสวนแห่งนีจ้ะเป็นพันธุ์ชิดาเระซากุระ (SHIDAREZAKURA) หรือ
ซากุระพนัธุ์กิ่งย้อยในช่วงเทศกาล “ฮานามิ” หรือเทศกาลชมดอกซากุระ สวนแห่งนีจ้ะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่
ต่างมาปเูสื่อจบัจองพืน้ท่ีใต้ต้นซากรุะเพื่อร้องร าท าเพลง กินดื่ม และสงัสรรค์เฮฮารวมถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่พา
กันมาออกร้านขายอาหารและเคร่ืองดื่ม สร้างบรรยากาศให้คึกคักและสนุกสนาน พอถึงพระอาทิตย์ตกก็จะมี



การเปิดไฟตามต้นซากุระเพื่อให้ชมความงามของดอกซากรุะไปจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว  (โดยปกติดอกซากุระ
จะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตน้เดือนเมษายน ทัง้นีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

 
 จากนัน้น าท่านสู่ สถานีรถไฟเกียวโต(KYOTO STATION) เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่ส าคัญ ที่นิยมกันทัง้ในหมู่

นกัท่องเท่ียวและคนญ่ีปุ่ นเอง ใช้เดินทางระหว่างเมืองในระยะเวลาที่ไม่นาน 
 
 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว 
พักที่           URBAN KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า   

 
วันท่ี 3  

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า  (B/L/D)                                                                                                                          

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่ หมู่ บ้านชิราคาวาโกะ (SHIRAKAWA-GO) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 
ชัว่โมง) 
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (SHIRAKAWA-GO) ตัง้อยู่ในหบุเขาของจงัหวดักิฟ ุประเทศญ่ีปุ่ น ได้รับการขึน้ทะเบียน
ให้เป็นมรดกโลกทางด้านวฒันธรรมโดยองค์การยเูนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บ้านแห่งนีม้ีวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม 
บ้านแต่ละหลงัเป็นบ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม ที่หลงัคาบ้านเป็นแนวสโลปคล้ายๆ กบัมือคนท่ีก าลงัพนมมืออยู่ 
หลงัคาสร้างจากคานไม้ที่แข็งแรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมีห้องใต้หลงัคาที่กว้างขวาง
ส าหรับเอาไว้เลีย้งหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บ้านนีส้่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ท านา เลีย้งไหม เสริมด้วยการ
ท่องเท่ียวแบบพอเพียงเป็นหลกั  
 
 
 
 
 

  
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูหมู่ย่างไบโฮบะ 

น าท่านเดินทางสู ่ทาคายาม่า เป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกบัขนมธรรมเนียมประเพณียคุเอโดะ
เข้าด้วยกัน ตัง้อยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ ด ารงไว้ซึ่งบรรยากาศและขนมธรรม
เนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็นอย่างดี เปรียบได้กบัเมืองที่ได้รับพรให้เต็มเป่ียมไปด้วยวฒันธรรมอนัดี
งาม ย้อนกลับไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนัน้แตกต่างกับเมืองอื่นในญ่ีปุ่ นอย่างชัดเจน
เนื่องจากความโดดเด่นด้านขนบธรรมเนียมและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พืน้ที่บริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปก
คลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคฟุุ) เพื่อปกป้องและอนุรักษ์พือ้ที่บริเวณชายป่านัน้เองเมืองทาคายาม่า ซึ่ง
ยังคงความเป็นบ้านเมืองแบบญ่ีปุ่ นดัง้เดิมอย่างแท้จริง น าท่านชมสถานที่ส าคัญเมื่อครัง้อดีต ที่ท าการเก่า
เมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทัง้ท่ีท างาน และที่อยู่อาศยัของผู้ว่าราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้
การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ในสมยัเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ท าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่ง



เดียวที่ข้ามพ้นยุคสมยัมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนีป้ระกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขงันกัโทษ 
โรงครัว และห้องพกัของเจ้าหน้าที่ ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ  430 เยน  จากนัน้น าท่านเดินชม  เขตเมืองเก่าซัน
มาชิซึจ ิซึง่เต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยงัคงอนรัุกษ์แบบของบ้านในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน 
ให้ท่านได้เลือกซือ้ของท่ีระลกึพืน้เมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะ
ชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนญ่ีปุ่ นโบราณสมยัก่อน 

 
 
 น าท่านข้าสู่เมือง กิฟุ (GIFU) เป็นเมืองหลวงของจงัหวดักิฟุ ประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของจงัหวดั ในอดีต

มีบทบาทส าคญัในประวตัิศาสตร์ญ่ีปุ่ นในสมยัเซงโงะก ุกลา่วคือบรรดานกัรบและไดเมียวส าคญั เช่น โอดะ โนะ
บนุะงะ ใช้เมืองกิฟทุี่มีท าเลท่ีตัง้อยู่กึ่งกลางของประเทศ ใช้เป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผ่นดินญ่ีปุ่ น 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่          APA HOTEL, GIFU HASHIMA หรือเทียบเท่า   

 
วันที่ 4 

แม่น า้ชินซากาอิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ดิวตีฟ้รี – ชินไชบาชิ  (B/L/-) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่แม่น า้ชินซากาอิ  ริมฝ่ังทัง้สองข้างของแม้น า้เต็มไปด้วยต้น

ซากรุะ 1,200 ต้นเรียงรายสวยงามตดักบัสีท้องฟ้าสดใส จึงติดอนัดบัสถานท่ีห้ามพลาดในฤดชูมซากรุะบาน 
 (โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ทัง้นี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้

ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของ
เกียวโต ศาลเจ้าแห่งนีม้ีชื่อเสียงจากเสาโทริอิ (TORII GATE) สีแดงจ านวนนับพัน ซึ่งตัง้เรียงกันเป็นอุโมงค์
เส้นทางเดินอยู่บริเวณหลงัอาคารหลกั เส้นทางนีจ้ะตรงไปยงัป่าในหุบเขาอินาริ (MOUNT INARI) อนัศกัดิ์สิทธ์ิ
ซึง่มีความสงู 233 เมตร และเป็นอาณาบริเวณสว่นหนึ่งของศาลเจ้าศาลเจ้าฟชุิมิ อินาริเป็นศาลเจ้าที่ส าคญัที่สดุ
ในหมู่ศาลเจ้าจ านวนนบัพนัท่ีสกัการะเทพอินาริ (INARI) ซึง่เป็นเทพผู้ รักษาข้าว ตามความเชื่อของศาสนาชินโต 
เชื่อกนัว่าสนุขัจิง้จอกนัน้เป็นผู้น าสารของอินาริ ดงันัน้คณุจะสามารถพบเห็นรูปปัน้สนุขัจิง้จอกได้ทัว่ไปในอาณา
บริเวณศาสนสถานแห่งนี ้ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ มีมาตัง้แต่สมยัโบราณ ก่อนการก่อตัง้เกียวโตเป็นเมืองหลวงในปี 
794  

  
 น าท่านเดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวตีฟ้รี ช้อปปิง้สินค้าเคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคณุภาพ

ด ี
น าท่านเดินทางสู ่ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิง้ช่ือดงัของนคร โอซาก้า ภายในย่านนีม้ีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับ
ร้านค้าอนัทนัสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนีถื้อว่าเป็นย่านแสงสี และ
บนัเทิงชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทัง้ยงัมีร้านอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้าน
จะประดบัประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าให้เป็นรูปป ูกุ้ ง และปลาหมึก ซึ่งนกัท่องเที่ยวให้ความ



สนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้
ได้มากที่สดุ เพื่อดึงดดูลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการ สญัลกัษณ์เด่นของย่านนีค้ือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการค้าของ  กูลิ
โกะ ผลิตภณัฑ์ขนมช่ือดงัจากญ่ีปุ่ นนัน่เอง. 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว 
พักที่ BLOEMEN OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 5 

ตลาดคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า - ริงคุเอาท์เล็ท -  สนามบินสุวรรณภูมิ  (B/-/-)                        

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเข้าสู่ ตลาดคุโรมงโอซาก้า (KUROMON ICHIBA MARKET ) เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มาก
ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า(OSAKA’S KITCHEN) กันเลย
ทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน ARCADE เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วย
ร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทัง้ของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพืน้เมืองมากมาย
หลายชนิดให้ได้ชิมกนั 

 
กลางวัน     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

น าท่านเดินทางสู ่ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึง่ถือได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผสัความ
ยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จดัแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวตัิและข้าวของ
เคร่ืองใช้ ต่างๆของโชกนุ ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผู้มีค าสัง่ให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี ้  

 
น าท่านเดินทางสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต (RINKU OUTLET) แหล่งช้อปปิง้ใหญ่ใกล้กับสนามบินคันไซ ให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการเลือกซือ้สินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง , 
เคร่ืองประดบั, เสือ้ผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอปุกรณ์กีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และยงัเป็นแหลง่รวมสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นโก
อินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสือ้ผ้าล่าสุด อาทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 



ROWLEY,  DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ พร้อมทัง้เลือกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 
TUMI, GAP, ARMANI ฯลฯ หรือจะเลือกดูเค ร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, 
HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซือ้สินค้าส าหรับคณุหน ู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, MIKI HOUSE และ
สินค้าอื่นๆอีกมากมาย 

    ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนามบินนาคันไซ   ประเทศญี่ปุ่ น 

17.35  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI 

AWAYS เท่ียวบินท่ี TG673  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
21.25  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทบัใจ 
******************************************************************* 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ)  
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท 

หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ 
 โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี)อัตราเดก็ ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี)อัตราเดก็ ท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่มอัตรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบิน
อัตรา  
ท่านละ 

เดือน มนีาคม 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 
 

** อัตรานีย้ังไม่รวมค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน  
ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้ เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) 
ทัง้นีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 

** ทางบริษัทไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงนิประกันใดๆทัง้สิน้ก่อนออกเดินทางที่สนามบิน ** 
 
 



** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่ น ไม่จ าเป็นต้อง
ยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อครัง้ **  

 

** ประกาศส าคัญจากสายการบิน กรณีลูกค้าผู้ เดินทางไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง ท าให้
ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับประเทศไทย ในส่วนนีอ้าจจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร (ตั๋ว) 
เที่ยวบินขากลับ รวมถึงค่าบริการอื่นๆ รวมไปถึงค่าปรับที่ทางประเทศปลายทาง เรียกเก็บเพิ่ม ไม่ว่ากรณีใดก็

ตาม ลูกค้าผู้ เดินทางจ าเป็นต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในส่วนนีเ้องทัง้หมด ** 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน า้มันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด  UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตารางอตัรา
ค่าบริการระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน สายการบิน THAI AIRWAYS อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยมีน า้หนักไม่เกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากัด
จ านวนชิน้ แต่ทัง้นีเ้จ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบ ุ(ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ 

กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไปเป็นเมือง
ใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
✓ ค่าเบีย้ประกันอบุัติเหตใุนการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรรมธรรม์)  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบใุนรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้ เดินทาง 1 
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้นีท้่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน 
ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน า้หนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเคร่ืองบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสายการบิน 
และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด 

× ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 



× ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวีซ่าแบบกระทนัหนัก่อนเดินทางตามจริง ประเทศญี่ปุ่ น 

อนญุาตให้ท่านทีถื่อหนงัสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการท่องเท่ียว ไม่จ าเป็นต้อง
ยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพ านกัได้ไม่เกิน 90 วนั ต่อครัง้ 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงนิ 

• กรุณาท าการจองลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง 

•  มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี ้กรุณาช าระเงินในวนัถัดไป 
ก่อนเวลา 15.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมี
ความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มี คิวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทกุพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

• ส่วนที่เหลือช าระเงนิก่อนเดินทาง 30 วัน 

• กรณีลกูค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีท่ี
ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว                  
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี ้ทาง
บริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น 
การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์สว่นใดสว่นหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏิเสธ
วีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัช่วงพีเรียดวนัที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัด้วย 
กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการ
ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ีเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เงื่อนไขส าคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้ เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน 
เพื่อให้ทกุท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี ้ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พิเศษทกุครัง้หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 



• กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยนักับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบิน
เพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนีห้ากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือ้สตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 
วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเร่ิมจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรียมล่วงหน้า 
กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เดินทาง  

• กรุณาสง่รายชื่อผู้ เดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางทกุท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากช าระเงินกรณีที่ท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกบัเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

• กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดสว่นใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดสว่นหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

• อตัราทวัร์นี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรือ 
กลบัสว่นใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็น
กรณีพิเศษ 

• ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
ห้องพกัเดี่ยวตามที่ระบ ุ

• หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั  

- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง 
เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสงู หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่น
กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภูมิอากาศ เหตกุารทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนีท้างบริษัทจะ
ค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึง
ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งให้ท่าน เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถกูเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปลว่งหน้าทัง้หมดแล้ว 

- กรณีที่ท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 



- หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของ
ท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน า้ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่ง
หลดุออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยนัด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด 
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋ว
เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เก่ียวกับที่นัง่บนเคร่ืองบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลกูค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสดุ
ให้ท่านได้นัง่ด้วยกนั หรือ ใกล้กนัให้มากที่สดุ  

- ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่าง
กนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ีโรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม 

- **เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมด
นีแ้ล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 


