
 
 
 

OSAKA TAKAYAMA SAKURA 
“KIX20 OSAKA SAKURA BLOOMING PREMIUM” 

สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บินด้วยสายการบิน การบินไทย (TG) : ขึ้นเคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

TG622 BKK(กรุงเทพ) – KIX(โอซาก้า) 23.59-07.30 
TG673 KIX(โอซาก้า) – BKK(กรุงเทพ) 17.35-21.25 
** โหลดกระเป๋าสัมภาระ โดยน้้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. / 1 ใบ  และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 



 
 
 

วันที่ 1 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (-/-/-)                                                                                                                               
21.00  คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าท่ี 2 สายการบิน ไทยแอร์เวย์ แอร์

ไลน์ เคาน์เตอร์ C เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์

ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

** ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและ

จับ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ** 

23.59  น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AWAYS เท่ียวบินท่ี TG622  

** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

  

วันที่ 2  
สนามบินคันไซ – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – วัดคินคะคุจิ – วัดคึโยมิสึ –  

สวนมารุยามะ – สถานีเกียวโต  (-/L/-) 
07.30 เดินทางถึง สนามบินคันไซ  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย

แล้ว 

น้าท่านเดินทางสู่ เมือง นารา นาราเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นต้ังแต่ช่วงเริ่มแรกของราชวงศ์ยามาโต้ (300-600) 
จนกระท่ังเมืองหลวงถูกย้ายในปี 784 ท่ีเมืองนารามีวัดโทไดจิ ท่ีมีช่ือเสียงมากจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือหลวงพ่อโต 
และมีศาลเจ้าคาซูงะต้ังอยู่ในสวนสาธารณะนารา ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณภายในสวนมีกลางอาศัยอยู่เป็นจ้านวนมาก
จึงท้าให้สวนแห่งนี้เป็นเสมือท่ีพักผ่อนหย่อนใจส้าหรับผู้คน เมืองหลวงเก่าแก่แห่งนี้มีวัดและศาลเจ้ามากมายซึ่งบางแห่ง
ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรกดโลก เช่น วัดโฮริวจิ ซึ่งเป็นวัดไม้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ในช่วงซากุระบานนั้นภูเขาทางตอน



 
 
 

ใต้ของนารา เป็นอีกจุดหนึ่งท่ีมีช่ือเสียงในการชมซากุระ นั่นก็คือภูเขาโยชิโนะ ด้านบนเขานั้นสามารถท่ีจะมองเห็นต้น
ซากุระหลายพันต้นเรียงรายออกดอกให้ชมอย่างสวยงาม 
น้าท่านชมและสักการะหลวงพ่อองค์ใหญ่ ท่ี วัดโทไดจิ(Todaiji) มีช่ือเรียกหลายๆช่ือท่ีคนท่ัวไปมักจะเรียกขานกันท้ัง 
วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ(Daibutsu of Nara) ไม่ได้เป็นแค่วัดดังของจังหวัดนาราเท่านั้นบอกได้เลยว่า
วัดนี้นั้นช่ือเสียงความโด่งดังนี่ระดับประเทศญี่ปุ่นเลย นับเป็นหนึ่งในวัดท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดและมีความส้าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นอย่างมาก จุดท่ีมาแล้วต้องมาชมให้ได้นั่นก็เป็น อาคารหลักของวัดแห่งนี้อาคารไม้หลังนี้
ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาคารไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกทีเดียว ซึ่งท่ีเห็นๆในปัจจุบันท่ีว่าใหญ่แล้วอาคารหลังนี้มีขนาดเพียง
แค่ 2 ใน 3 ของอาคารด้ังเดิม ส่ิงส่ิงหนึ่งท่ีส้าคัญมากๆไม่แพ้กันและยังเป็นท่ีเคารพอย่างมากส้าหรับชาวญี่ปุ่นนั่นก็คือ 
หลวงพ่อโตหรือ ไดบุตสึเดนท่ีประดิษฐานด้านในอาคารหลัก ซึ่งก็เรียกได้ว่ามีขนาดท่ีใหญ่มากท่ีสุดของญี่ปุ่นเลยนะคะ 
มีความสูงมากถึง 15 เมตร 

 
 น้าท่านเดินทางสู่ สวนกวาง นารา บอกเลยว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ดังมากๆของเมืองนาราเลยนะคะ ภายในสวนเป็นท่ี

อยู่ของกวางจ้านวนมาก เมืองนารานั้นมีกวางเกือบ 1200 ตัว ซึ่งท้าให้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจ้าเมืองนารา โดยจาก
เหล่าน้องกวางสุดน่ารักท่ีจะได้เห็นกันในระยะประชิดภายในบริเวณสวนแห่งนี้จะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มากๆใน
ตัวเมืองนารา ใครท่ีกลัวว่ากว้างจะดุก็ไม่ต้องกลัวกันไปค่ะ เพราะกวางท่ีนี่จะค่อนข้างคุ้นเคยกันคนมากๆ บางตัวเช่ือง
และแสนรู้มากเว่อร์ ขนาดมีการโค้งประหนึ่งท้าการค้านับเพื่อของอาหารจากเราเพียงด้วย แค่จะมีเฉพาะบางช่วงท่ีอาจ
ดูหงุดหงิดดุไปยู่บ้างก็ในตอนท่ีให้อาหารนี่แหล่ะค่ะ ท่ีมีขนาดบางตัวอาจจะเข้ามาดึงเส้ือผ้าหรือกระเป๋าได้ แนะน้าเลย
ว่าให้แต่งตัวรัดกุมทะมัดทะแมงและมีความระมัดระวังระหว่างการให้อาหารจะดีสุด 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ นาเบะ 

 น้าท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อน ต่อมาบุตรชาย
ของท่านได้ดัดแปลงให้เป็นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาท
โดยรอบปิดด้วยทองค้าเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ด่ืมด้่ากับความสะอาดใสของสระน้้าท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นภาพ
ตัวปราสาทได้อย่างงดงาม 

 น้าชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน ้าใส ท่ีติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดท่ีใหญ่

และเก่าแก่ต้ังอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนต้ังจากพื้นดินขึ้นมารองรับ

ระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าล่ิม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 

1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่้ารวย มั่งค่ัง , นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, 

จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม 



 
 
 

พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน้้าศักด์ิสิทธิ์สามสายอันเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือว่า 

สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง 

 
 น้าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะมารุยามา (Maruyama Koen) เป็ดจุดชมซากุระท่ีโด่งดังและได้รับความนิยมมาก

ท่ีสุดในเกียวโต ซากุระส่วนใหญ่ในสวนแห่งนี้จะเป็นพันธุ์ชิดาเระซากุระ (Shidarezakura) หรือซากุระพันธุ์กิ่งย้อย

ในช่วงเทศกาล “ฮานามิ” หรือเทศกาลชมดอกซากุระ สวนแห่งนี้จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนท่ีต่างมาปูเส่ือจับจองพื้นท่ีใต้

ต้นซากุระเพื่อร้องร้าท้าเพลง กินด่ืม และสังสรรค์เฮฮารวมถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าท่ีพากันมาออกร้านขายอาหารและ

เครื่องด่ืม สร้างบรรยากาศให้คึกคักและสนุกสนาน พอถึงพระอาทิตย์ตกก็จะมีการเปิดไฟตามต้นซากุระเพื่อให้ชมความ

งามของดอกซากุระไปจนถึงเท่ียงคืนเลยทีเดียว (โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือน

เมษายน ท้ังนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 



 
 
 

 จากนั้นน้าท่านสู่ สถานีรถไฟเกียวโต(Kyoto Station) เป็นสถานีรถไฟฟ้าท่ีส้าคัญ ท่ีนิยมกันท้ังในหมู่นักท่องเท่ียว

และคนญี่ปุ่นเอง ใช้เดินทางระหว่างเมืองในระยะเวลาท่ีไม่นาน 

 

 

 
ค่้า อิสระอาหารค้่าตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว 

พักที่           URBAN KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 3  

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า  (B/L/D)                                                                                                                          
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเช้า น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ต้ังอยู่ในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บ้านแห่งนี้มีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม บ้านแต่ละ
หลังเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบด้ังเดิม ท่ีหลังคาบ้านเป็นแนวสโลปคล้ายๆ กับมือคนท่ีก้าลังพนมมืออยู่ หลังคาสร้างจาก
คานไม้ท่ีแข็งแรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมีห้องใต้หลังคาท่ีกว้างขวางส้าหรับเอาไว้เล้ียงหนอนไหม
อีกด้วย คนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ท้านา เล้ียงไหม เสริมด้วยการท่องเท่ียวแบบพอเพียงเป็นหลัก  
 

 



 
 
 

  
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูหมู่ย่างไบโฮบะ 

น้าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า เป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเข้า
ด้วยกัน ต้ังอยู่บริเวณท่ีโอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ ด้ารงไว้ซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณี
แบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็นอย่างดี เปรียบได้กับเมืองท่ีได้รับพรให้เต็มเป่ียมไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม ย้อนกลับไปในสมัย
ยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกต่างกับเมืองอื่นในญี่ปุ่นอย่างชัดเจนเนื่องจากความโดดเด่นด้าน
ขนบธรรมเนียมและวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม พื้นท่ีบริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) 
เพื่อปกป้องและอนุรักษ์พื้อท่ีบริเวณชายป่านั้นเองเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงความเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นด้ังเดิมอย่าง
แท้จริง น้าท่านชมสถานท่ีส้าคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ท้าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นท้ังท่ีท้างาน และท่ีอยู่อาศัยของผู้ว่า
ราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ี
แล้ว เป็นท่ีท้าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณ

ไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าท่ี ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ  430 เยน  จากนั้นน้า
ท่านเดินชม  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ท่ียังคงอนุรักษ์แบบของบ้านใน



 
 
 

สมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะ
เป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเช่ือของคนญี่ปุ่นโบราณสมัยก่อน 

 
 
 น้าท่านข้าสู่เมือง กิฟุ (GIFU) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ในอดีตมี

บทบาทส้าคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในสมัยเซงโงะกุ กล่าวคือบรรดานักรบและไดเมียวส้าคัญ เช่น โอดะ โนะบุนะงะ 

ใช้เมืองกิฟุท่ีมีท้าเลท่ีต้ังอยู่กึ่งกลางของประเทศ ใช้เป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผ่นดินญี่ปุ่น 

ค่้า  บริการอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่          APA HOTEL, GIFU HASHIMA หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 4 
แม่น ้าชินซากาอิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ดิวตี ฟรี – ชินไชบาชิ  (B/L/-) 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น้าท่านชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่แม่น ้าชินซากาอิ  ริมฝ่ังท้ังสองข้างของแม้น้้าเต็มไปด้วยต้นซากุระ 1,200 

ต้นเรียงรายสวยงามตัดกับสีท้องฟ้าสดใส จึงติดอันดับสถานท่ีห้ามพลาดในฤดูชมซากุระบาน 

 (โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ท้ังนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ

สภาพอากาศ) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารกลางวันน้าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของเกียวโต 

ศาลเจ้าแห่งนี้มีช่ือเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจ้านวนนับพัน ซึ่งต้ังเรียงกันเป็นอุโมงค์เส้นทางเดินอยู่บริเวณ



 
 
 

หลังอาคารหลัก เส้นทางนี้จะตรงไปยังป่าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความสูง 233 เมตร และเป็น

อาณาบริเวณส่วนหนึ่งของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริเป็นศาลเจ้าท่ีส้าคัญท่ีสุดในหมู่ศาลเจ้าจ้านวนนับพันท่ีสักการะ

เทพอินาริ (Inari) ซึ่งเป็นเทพผู้รักษาข้าว ตามความเช่ือของศาสนาชินโต เช่ือกันว่าสุนัขจ้ิงจอกนั้นเป็นผู้น้าสารของอินา

ริ ดังนั้นคุณจะสามารถพบเห็นรูปปั้นสุนัขจ้ิงจอกได้ท่ัวไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแห่งนี้ ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ มีมา

ต้ังแต่สมัยโบราณ ก่อนการก่อตั้งเกียวโตเป็นเมืองหลวงในปี 794   

  
 น้าท่านเดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี ฟรี ช้อปป้ิงสินค้าเครื่องส้าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี 

น้าท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งช่ือดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้า
อันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบท้ังส้าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงช้ันน้าแห่ง
หนึ่งของนครโอซาก้า อีกท้ังยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นช่ือมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของ
ตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดท้าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเท่ียวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นท่ีระลึก
อย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากท่ีสุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้
บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมช่ือดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง. 

 
ค่้า อิสระอาหารค้่าตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว 

พักที่ BLOEMEN OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วันที่ 5 
ตลาดคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า - ริงคุเอาท์เล็ท -  สนามบินสุวรรณภูมิ  (B/-/-)                        
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   



 
 
 

น้าท่านเข้าสู่ ตลาดคุโรมงโอซาก้า (Kuromon Ichiba Market ) เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหนึ่ง
ของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า(Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายใน
เป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายท้ัง
ของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน 

 

กลางวัน     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

น้าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่

และชมนิทรรศการท่ีจัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมท้ังประวัติและข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆ

ของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผู้มีค้าส่ังให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้   

 
น้าท่านเดินทางสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับสนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการ

เลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ช่ือดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องส้าอาง , เครื่องประดับ, เส้ือผ้า, 

กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอล



 
 
 

เลคช่ันเส้ือผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมท้ัง

เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ และ

นาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟช่ัน Hush Puppies, Scotch 

Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าส้าหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House 

และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย 

    ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาคันไซ   ประเทศญ่ีปุ่น 

17.35  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AWAYS เท่ียวบิน

ท่ี TG673  ** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

21.25  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

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

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ้าเป็นต้องออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้า

ของบริษัท ทุกครั งก่อนท้าการออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั งนี เพ่ือ

ประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

พักเด่ียว 

เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ต๋ัว

เคร่ืองบิน

อัตรา  

ท่านละ 

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 
 

** อัตรานี ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า 

ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั งนี ท่านสามารถให้มากกว่านี ได้ตาม



 
 
 

ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบนิ 

ในวันเช็คอนิ ** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเคร่ืองบิน) 

** ทางบริษัทไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั งสิ นก่อนออกเดินทางที่สนามบนิ ** 

** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญ่ีปุ่น ไม่จ้าเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดย

สามารถพ้านักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อครั ง **  

** ประกาศส้าคัญจากสายการบิน กรณีลูกค้าผู้เดินทางไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง ท้าให้ลูกค้าต้องถูกส่ง

ตัวกลับประเทศไทย ในส่วนนี อาจจ้าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เที่ยวบินขากลับ รวมถึง

ค่าบริการอื่นๆ รวมไปถึงค่าปรับที่ทางประเทศปลายทาง เรียกเก็บเพิ่ม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ลูกค้าผู้เดินทางจ้าเป็นต้องเปน็

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นในส่วนนี เองทั งหมด ** 

 

อัตราค่าบริการนี รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและ

ค่าภาษีน้้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต๋ัวเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAYS อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ

ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึ นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัดจ้านวนช้ิน แต่

ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ 

กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท้าให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมือง

ใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม์) 

 

 

 



 
 
 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ

ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวัน

เช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ 

รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

× ค่าภาษีน้้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

× ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเท่ียว กรณีท่ีสถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวีซ่าแบบกระทันหันก่อนเดินทางตามจริง ประเทศญี่ปุ่น 

อนุญาตให้ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการท่องเท่ียว ไม่จ้าเป็นต้องยื่น

ขอวีซ่า โดยสามารถพ้านักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช้าระเงิน 

 กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจ้าท่านละ 15,000 บาท และตัดท่ีนั่งการจองภายใน 2 

วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช้าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที 

หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้าจอง

เข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่ง

ราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  

 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีท่ีไม่

สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช้าระแล้ว 
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช้าระแล้ว 



 
 
 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช้าระมาแล้วท้ังหมดท้ังนี้ ทาง
บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช้าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน้าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น 
การส้ารองท่ีนั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวี

ซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย 

กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด้าเนินการ

ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 

เงื่อนไขส้าคัญอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ้นต้่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต้่ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อให้ทุก

ท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษทุก

ครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

 กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม

เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบาง

กรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพ

ภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั้น ส่ิงส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน

เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง หรือต้ังแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  



 
 
 

 กรุณาส่งรายช่ือผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าท่ีหลังจากช้าระเงินกรณีท่ีท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน

อย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับ

ส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณี

พิเศษ 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพัก

เด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจ้ง เวลาเดิน

บนหิมะ อาจล่ืนได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าท่ีสามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร 

เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค้านึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีท่ีจ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้งนี้ เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ

สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หากระหว่าง

เดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ท้ังหมดแล้ว 

- กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้า

ใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบิน หรือ 



 
 
 

เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาท่ีบริษัทเร็วที่สุด เพื่อ

ยืนยันการเปล่ียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียังไม่แ (ต๋ัวเครื่องบิน) 

ท่านสามารถเปล่ียนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต๋ัวเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 

วัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์

ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ท่านได้

นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมท่ีพัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้า

ให้ห้องพักแบบห้องพักเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง

โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละช้ันกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งท้ังส้ิน 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง 

, การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ีโรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง

ตามท่ีท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

**เมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวรใ์ห้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ทั งหมดนี แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


