
 
 
 

OSAKA KYOTO TAKAYAMA  (5D3N) 

“KIX10 TG OSAKA เกยีวโต ทาคายาม่า LUXURY” 
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  

 

 



 
 
 

บนิดว้ยสายการบนิ การบนิไทย (TG) : ขึน้เครื่องทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 
TG622 BKK(กรุงเทพ) – KIX(โอซาก้า) 23.05 - 06.25+1 

TG673 KIX(โอซาก้า) – BKK(กรุงเทพ) 17.25 - 22.20 
** โหลดกระเป๋าสมัภาระ โดยน ้าหนกัไม่เกนิ 30 ก.ก. / 1 ใบ  และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
สนามบินสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) – สนามบินคนัไซ   
20.00  คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาตสุิวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 3 สายการบิน ไทยแอร์เวย์ 

แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ D เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์
ใหค้  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  
** ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ  าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจบั 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง ** 

23.05  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตคินัไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AWAYS เท่ียวบินท่ี TG622   
** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 

 

DAY 2  
สนามบินคนัไซ – เกยีวโต – วดัคนิคะคุจ ิ– วดัคโิยมิสึ -  ศาลเจ้าฟูชิมิ – ออิอน มอลล์  

– ชิงะ  
06.25 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติคนัไซ  (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ 



 
 
 

KYOTO น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่นมานานกว่า 1,000 ปี  เป็นเมืองหลกัของจงัหวดัเกียวโต และ

เป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงจดัว่าเป็นศูนยก์ลางของเกาะฮนชู นอกจากน้ี นครเกียวโตยงัเป็นหน่ึงในสมาชิก
ของ กลุ่มเมืองใหญ่ "เคฮนัชิง" และนครเกียวโต ยงัจดัว่าเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบั 11 ของโลก ในปี พ.ศ. 
2555 

  

KINKAKUJI TEMPLE น าท่านชม วดัปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผอ่น ต่อมา

บุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงให้เป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสร้างข้ึนใหม่เม่ือปี พ.ศ.2498 
ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ใหท่้านไดด่ื้มด ่ากบัความสะอาดใสของสระน ้ าท่ีสามารถสะทอ้นให้
เห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 

    KINKAKUJI TEMPLE 



 
 
 

 
KIYOMIZU TEMPLE น าชม วดัคโิยมิสึ หรือวดัน ้าใส ท่ีติดรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์อง

โลกยคุใหม่ เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตั้งจาก
พ้ืนดินข้ึนมารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใชต้ะปูสักตวั ใชว้ิธีการเขา้ล่ิม เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายเุก่าแก่ยิ่ง
กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร ่ ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระ
โพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศัน์ของตวั
เมืองเกียวโตไดง้ดงาม พร้อมกบัวิหารของวดัคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมา
จากเทือกเขา โดยเช่ือว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บุฟเฟ่ต์ นาเบะ 

 

KIYOMIZU TEMPLE 



 
 
 

FUSHIMI INARI SHRINE  น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโต ตั้งอยูท่างตอน

ใตข้องเกียวโต ศาลเจา้แห่งน้ีมีช่ือเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจ านวนนับพนั ซ่ึงตั้งเรียงกนัเป็นอุโมงค์เส้นทาง
เดินอยู่บริเวณหลงัอาคารหลกั เส้นทางน้ีจะตรงไปยงัป่าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อนัศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงมีความสูง 233 
เมตร และเป็นอาณาบริเวณส่วนหน่ึงของศาลเจา้ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริเป็นศาลเจา้ท่ีส าคญัท่ีสุดในหมู่ศาลเจา้จ  านวนนบัพนัท่ี
สกัการะเทพอินาริ (Inari) ซ่ึงเป็นเทพผูรั้กษาขา้ว ตามความเช่ือของศาสนาชินโต เช่ือกนัว่าสุนขัจ้ิงจอกนั้นเป็นผูน้  าสาร
ของอินาริ ดงันั้นคุณจะสามารถพบเห็นรูปป้ันสุนขัจ้ิงจอกไดท้ัว่ไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแห่งน้ี ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริ 
มีมาตั้งแต่สมยัโบราณ ก่อนการก่อตั้งเกียวโตเป็นเมืองหลวงในปี 794 

AEON MALL  น าท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าอิออน เพ่ือใหท่้านไดจ้บัจ่ายใชส่้อย ซ้ือของใชแ้ละอาหารก่อนเขา้ท่ี
พกั โดยภายในเป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยัสไตลญ่ี์ปุ่น 
มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงัมีร้าน
เส้ือผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ 
เป็นตน้ 

 

 
 
ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อสิระอาหารตามอธัยาศัย 

SHIGA น าท่านเขา้สู่เมือง ชิงะ  ก่อนท่ีจะมีการใชร้ะบบการบริหารราชการแบบแบ่งจงัหวดัข้ึน เดิมช่ือ มณฑลโอมิ มณฑลโอมิ
เป็นเพื่อนบา้นกบันาระ และเกียวโต เป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างญ่ีปุ่นตะวนัตกและตะวนัออก ในช่วง ค.ศ. 667 ถึง ค.ศ. 672 
นั้น จกัรพรรดิเท็นจิทรงสร้างพระราชวงัท่ีโอตสึ จากนั้น ในปี ค.ศ.742 จกัรพรรดิโชมุทรงสร้างพระราชวงัท่ีชิงารากิ 
ในช่วงตน้ของยคุเฮองั พระภิกษุไชโชเติบโตข้ึนท่ีโอตสึและไดส้ร้างวดัเอน็เรียกุซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของพุทธศาสนานิกาย
มหายานแบบเท็นได และไดปั้จจุบนัไดเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลกพร้อมกบัสถานท่ีทางประวติัศาสตร์อีกหลายแห่งในเกียวโต 

ทีพ่กั   HIKONE VIEW HOTEL , SHIGA หรือเทยีบเท่า   



 
 
 

DAY 3  
ลานสก ีWASHIGATAKE – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ –  ทาคายาม่า –  

เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  -  กฟุิ   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

WASHIGATAKE SKI น าท่านสมัผสัความสนุกสนานกบั ลานสกี แนะน าให้ท่านเล่น กิจกรรมถาดเล่ือนหิมะ ให้ทุก
ท่านไดอิ้สระเพลิดเพลินกบัการสัมผสัเล่นหิมะอย่างเต็มท่ี ** ไม่รวมอตัราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรับเล่นสกี เคร่ืองเล่น
ทุกชนิด และค่าข้ึนลิฟต*์* ** การเข้าลานสกขีึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ** 

กลางวนั     บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ! ประจ าท้องถิ่น “หมู่ย่างใบโฮบะ” 
 



 
 
 

 

SHIRAKAWAGO น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตั้งอยูใ่นหุบเขาของจงัหวดักิฟุ ประเทศญ่ีปุ่น ไดรั้บการข้ึน

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเม่ือปี 1995 ภายในหมู่บ้านแห่งน้ีมีวิวทิวทัศน์ท่ี
สวยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบา้นสไตล์xญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิม ท่ีหลงัคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กบัมือคนท่ีก  าลงัพนมมือ
อยู ่หลงัคาสร้างจากคานไมท่ี้แข็ง แรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวไดอ้ย่างดี แถมมีหอ้งใตห้ลงัคาท่ีกวา้งขวางส าหรับ
เอาไวเ้ล้ียงหนอนไหมอีกดว้ย คนในหมู่บา้นน้ีส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ท านา เล้ียงไหม เสริมดว้ยการท่องเท่ียวแบบ
พอเพียงเป็นหลกั 

  

SHIRAKAWAGO 
 



 
 
 

TAKAYAMA SANMACHISUJI น าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า เป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกบั

ขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขา้ดว้ยกนั ตั้งอยู่บริเวณท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักิฟุ ด  ารงไวซ่ึ้ง
บรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี เปรียบไดก้บัเมืองท่ีไดรั้บพรให้เต็มเป่ียมไป
ดว้ยวฒันธรรมอนัดีงาม ยอ้นกลบัไปในสมยัยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกต่างกบัเมืองอ่ืนในญ่ีปุ่นอย่าง
ชดัเจนเน่ืองจากความโดดเด่นดา้นขนบธรรมเนียมและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม พ้ืนท่ีบริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลอง
โดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพ่ือปกป้องและอนุรักษ์พ้ือท่ีบริเวณชายป่านั้นเองเมืองทาคายาม่า ซ่ึงยงัคงความเป็น
บา้นเมืองแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมอย่างแทจ้ริงน าท่านชมสถานท่ีส าคญัเม่ือคร้ังอดีต ท่ีท าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั้งท่ี
ท างาน และท่ีอยู่อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ใน
สมยัเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแลว้ เป็นท่ีท าการรัฐในยคุเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้ยุคสมยัมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ซ่ึง
ภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขงันักโทษ โรงครัว และห้องพกัของเจา้หน้าท่ี ไม่รวมค่าเข้าชม

ท่านละ  430 เยน  จากนั้นน าท่านเดินชม  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจ ิซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารัก ๆ ท่ียงัคง
อนุรักษแ์บบของบา้นในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอนั
น่าประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุ๊กตาตามความเช่ือของคนญ่ีปุ่นโบราณ
สมยัก่อน 

GIFU  น าท่านขา้สู่เมือง กิฟุ เป็นเมืองหลวงของจงัหวดักิฟุ ประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยูท่างทิศใตข้องจงัหวดั ในอดีตมีบทบาทส าคญัใน
ประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นในสมยัเซงโงะกุ กล่าวคือบรรดานกัรบและไดเมียวส าคญั เช่น โอดะ โนะบุนะงะ ใชเ้มืองกิฟุท่ีมีท าเล
ท่ีตั้งอยูก่ึ่งกลางของประเทศ ใชเ้ป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผน่ดินญ่ีปุ่น น าท่านเดินทางสู่ ณ หา้งสรรพสินคา้

ขนาดใหญ่ ห้างอิออน จสัโก้  ใหท่้านไดเ้ลือกทาน หรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเป็นแบรนดญี์ปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้ 
ร้านคา้ 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 

   ทีพ่กั   TOYOKO INN GIFU , GIFU หรือเทยีบเท่า   

DAY 4 
นารา – นารา ปาร์ค –  วดัโทไดจิ – DUTY FREE – ชินไซบาชิ – โอซาก้า  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 



 
 
 

 

 NARA PARK น าท่านเดินทางสู่ เมือง นารา นาราเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่นตั้งแต่ช่วงเร่ิมแรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-

600) จนกระทัง่เมืองหลวงถูกยา้ยในปี 784 ท่ีเมืองนารามีวดัโทไดจิ ท่ีมีช่ือเสียงมากจากพระพุทธรูปองคใ์หญ่หรือหลวง
พ่อโต และมีศาลเจา้คาซูงะตั้งอยูใ่นสวนสาธารณะนารา ซ่ึงอยูใ่จกลางเมือง บริเวณภายในสวนมีกลางอาศยัอยูเ่ป็นจ านวน
มากจึงท าใหส้วนแห่งน้ีเป็นเสมือท่ีพกัผ่อนหย่อนใจส าหรับผูค้น เมืองหลวงเก่าแก่แห่งน้ีมีวดัและศาลเจา้มากมายซ่ึงบาง
แห่งไดรั้บการจดทะเบียนเป็นมรกดโลก เช่น วดัโฮริวจิ ซ่ึงเป็นวดัไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก ในช่วงซากุระบานนั้นภูเขาทาง
ตอนใตข้องนารา เป็นอีกจุดหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงในการชมซากุระ นัน่ก็คือภูเขาโยชิโนะ ดา้นบนเขานั้นสามารถท่ีจะมองเห็น

ตน้ซากุระหลายพนัตน้เรียงรายออกดอกให้ชมอยา่งสวยงาม น าท่านเดินทางสู่ สวนกวาง นารา บอกเลยว่าเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีดงัมากๆของเมืองนาราเลยนะคะ ภายในสวนเป็นท่ีอยู่ของกวางจ านวนมาก เมืองนารานั้นมีกวางเกือบ 1200 
ตวั ซ่ึงท าใหก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองนารา โดยจากเหล่าน้องกวางสุดน่ารักท่ีจะไดเ้ห็นกนัในระยะประชิดภายใน
บริเวณสวนแห่งน้ีจะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มากๆในตวัเมืองนารา กวางท่ีน่ีจะค่อนขา้งคุน้เคยกนัคนมากๆ ะบาง
ตวัเช่ืองและแสนรู้มากเว่อร์ ขนาดมีการโคง้ประหน่ึงท าการค านบัเพื่อของอาหารจากเราเพียงดว้ย แค่จะมีเฉพาะบางช่วง
ท่ีอาจดูหงุดหงิดดุไปยูบ่า้งก็ในตอนท่ีใหอ้าหารน่ีแหล่ะค่ะ ท่ีมีขนาดบางตวัอาจจะเขา้มาดึงเส้ือผา้หรือกระเป๋าได ้แนะน า
เลยว่าใหแ้ต่งตวัรัดกุมทะมดัทะแมงและมีความระมดัระวงัระหว่างการใหอ้าหารจะดีสุด 

NARA PARK 



 
 
 

  

 TODAIJI TEMPLE น าท่านชมและสกัการะหลวงพ่อองคใ์หญ่ ท่ี วดัโทไดจิ มีช่ือเรียกหลายๆช่ือท่ีคนทัว่ไปมกัจะเรียก
ขานกนัทั้ง วดัหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara) ไม่ไดเ้ป็นแค่วดัดงัของจงัหวดันาราเท่านั้น
บอกได้เลยว่าวดัน้ีนั้นช่ือเสียงความโด่งดังน่ีระดับประเทศญ่ีปุ่นเลย นับเป็นหน่ึงในวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดและมี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่นอยา่งมาก จุดท่ีมาแลว้ตอ้งมาชมใหไ้ดน้ัน่ก็เป็น อาคารหลกัของวดัแห่งน้ี
อาคารไมห้ลงัน้ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นอาคารไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลกทีเดียว ซ่ึงท่ีเห็นๆในปัจจุบนัท่ีว่าใหญ่แลว้อาคาร
หลงัน้ีมีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของอาคารดั้งเดิม ส่ิงส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัมากๆไม่แพก้นัและยงัเป็นท่ีเคารพอย่างมากส าหรับ
ชาวญ่ีปุ่นนั่นก็คือ หลวงพ่อโตหรือ ไดบุตสึเดนท่ีประดิษฐานดา้นในอาคารหลกั ซ่ึงก็เรียกไดว้่ามีขนาดท่ีใหญ่มากท่ีสุด
ของญ่ีปุ่นเลยนะคะ มีความสูงมากถึง 15 เมตร 

กลางวนั     บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

DUTY FREE น าท่านเดินทางสู่ร้านค้าปลอดภาษี ชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดี 

TODAIJI TEMPLE 



 
 
 

 

SHINSAIBASHI น าท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงช่ือดงัของนคร โอซากา้ ภายในย่านน้ีมีร้านค้าเก่าแก่

ปะปนไปกบัร้านคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ีถือว่าเป็นย่านแสงสี 
และบนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์อย่างหน่ึงคือ ทุกร้านจะ
ประดบัประดาร้านของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและ
แวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอย่างมาก และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ไดม้ากท่ีสุด เพื่อ
ดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สญัลกัษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของ  กูลิโกะ ผลิตภณัฑ์ขนมช่ือดงั
จากญ่ีปุ่นนัน่เอง 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อสิระอาหารตามอธัยาศัย 

  ทีพ่กั   BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทยีบเท่า  

DAY 5 
ปราสาทโอซาก้า  – นั่งรถราง – ศาลเจ้า สุมิโยชิ – RINKU OUTLET – สนามบินคนัไซ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
 
 

 

OSAKA CASTLE น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซ่ึงถือไดว้่าเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 
สมัผสัความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการท่ีจดัแสดงอยู่ภายใน ซ่ึงเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวติัและขา้ว
ของเคร่ืองใช ้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมี้ค  าสัง่ใหก่้อสร้างปราสาทแห่งน้ี   

 

OSAKA CASTLE 



 
 
 

 
เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

HANKAI TRAMWAY & SUMIYOSHI TAISHA น า ท่ านนั่ ง ร าง  Hankai Tramway ชม

บรรยากาศเมืองโอซากา้ โดยรถรางวิ่งบริการเช่ือมระหว่างชานเมืองทางตอนใตก้บัเมือง Sakai เปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี 
1911 มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมากว่า 100 ปีแลว้ ปัจจุบนับริษทัยงัคงใช้รถรางรุ่นเดิมท่ีให้บริการในสมยัเร่ิมแรก 
พร้อมกบัพฒันารถรางไฟฟ้ารุ่นใหม่ มาให้บริการควบคู่กัน โดยการน าท่านนั่งรถรางจะพาลูกคา้ทุกท่านเดินทางสู่

ปลายทาง ศาลเจ้าสุมิโยชิ เป็นศาลเจา้ท่ีถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรตท่ี 3 เรียกว่าเป็นอีกหน่ึงศาลเจา้ท่ีเก่าแก่มากท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของญ่ีปุ่นเลยก็ว่าได ้ท่ีน่ีไม่ใช่เพียงแค่ความเก่าแก่เท่านั้นแต่การรูปแบบสถาปัตยกรรมการสร้างก็ถือว่าโดดเด่นท่ีจะ
มีหลงัคาแบบทรงตรงๆ ต่างจากท่ีอ่ืนๆท่ีจะมีทรงโคง้ๆ จัว่จะถูกตกแต่งดว้ยไมท่ี้ลกัษณะไขวก้นัคลา้ยกบัไมก้างเขนของ
ศาสนาคริสต์ หากออกจะเป็นรูปกากบาทซะมากกว่า รวมทั้งยงัมีไมข้นาดเล็กๆวางเรียงกนัตามแนวยาวทัว่ทั้งหลงัคา 
โดยเฉพาะตรงจุดท่ีทางเขา้อยู่ดา้นใตห้น้าจัว่ของหลงัคาและยงัมีร้ัวลอ้มรอบ จากความต่างและความเก่าแก่น่ีแหล่ะค่ะท่ี
ท าใหศ้าลเจา้แห่งน้ีมีช่ือเสียงมากๆในญ่ีปุ่น 



 
 
 

 

RINKU OUTLET น าท่านเดินทางสู่ ริงกุ เอาท์เล็ท แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้บัสนามบินคนัไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกบั

การเลือกซ้ือสินคา้ “แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายและสินคา้ดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง , เคร่ืองประดบั, เส้ือผา้, 
กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชัน่
เ ส้ือผ ้า ล่า สุด  อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้ ง เ ลือก ซ้ือ
กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรือจะเลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอย่าง 
Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan 
ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย ให้
ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค ่า อิสระอาหารค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 



 
 
 

 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตคินัไซ   ประเทศญี่ปุ่น 

17.25  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AWAYS เท่ียวบินท่ี 
TG673  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

22.20  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

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

** หากลูกค้าท่านใดที่จ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษัท ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทัวร์ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตวัท่าน

เอง ** 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

เดินทางเดือน ธนัวาคม 2562 – มีนาคม 2563 

18 - 22 ธันวาคม 62 37,989 37,989 36,989 8,500 18,900 

20 - 24 ธันวาคม 62 38,989 38,989 37,989 8,500 18,900 

15 – 19 มกราคม 63 38,989 38,989 37,989 8,500 18,900 

22 – 26 มกราคม 63 38,989 38,989 37,989 8,500 18,900 

24 – 28 มกราคม 63      



 
 
 

12 – 16 กมุภาพนัธ์ 63 38,989 38,989 37,989 8,500 18,900 

19 - 23 กมุภาพนัธ์ 63 38,989 38,989 37,989 8,500 18,900 
 

** อตัราน้ียงัไมร่วมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 3,000 เยน 

ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) 

ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 
 

** ราคาเดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไมมี่ท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 
 

** ท่านท่ีถอืหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพื่อการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่

จ  าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถอืหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. 

หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษ ี สนามบนิ

และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณา

ตดิต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราค่าบรกิาร

ระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ สายการ THAI AIRWAYS อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ

ลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  

 (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 



 
 
 

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไมร่วม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิ่น ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผู้เดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ 

ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขน าด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่ของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 2 

วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิ

ทนัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจาก

ทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณีที่

ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้



 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ด้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เช่น 
การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั ้งสิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจ้งให้ทางบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 

กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี่จะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ

ทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได้ 

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั

ฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบนิเพื่อ

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 
 
 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณี

มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีทีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่ส่วน

ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่าน

อยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็น

กรณีพเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 การให้ทปิถือเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บรกิารจะต้องหวงัสนิน ้าใจ

เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 

จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลา

เดนิบนหมิะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใช้รองเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได้ แวน่กนั

แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบริษทัจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิัทไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 



 
 
 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย พรอ้มกบัแจง้มาที่

บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบร้อยแลว้ กรณีที่

ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแล้ว 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดให้

ท่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

ท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั 

บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผู้จดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  



 
 
 

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิัทฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
 


