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รหสัโปรแกรมทวัร ์KURASHIKI OSAKA 5D3N NOV17-XJ-W02 

 
 

ญีปุ่่ น ทตโตะร ิคุราชกิ ิโอซากา้ 
จุดเด่น 

 
 ตืน่ตาตืน่ใจกบัการ ลอ่งเรอืชม น า้วนนารูโตะ Naruto Whirlpools  

 ชมความสวยงามของ ปราสาทฮเิมะจ ิHimeji Castle  

 ชม พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสบื ผลงานของอาจารยอ์าโอยามา่  

 ชมความมหัศจรรยข์อง เนนิทรายทตโตร ิขนาดมหมึาทีม่เีพยีงแหง่เดยีวในประเทศญีปุ่่ น 

 ชม พพิธิภณัฑท์ราย อกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญัของเมอืงทตโตร ิ

 ชอ้ปป้ิง โกเบ Kobe Harber Land ไดเ้ป็นแหลง่รวมรา้นคา้มากมาย 

 ชม พพิธิภณัฑเ์ด็กองัปงัแมนแหง่เมอืงโกเบ เนน้เรือ่งราวของตวัการต์นูยอดนยิม  

 อสิระชอ้ปป้ิงที ่ชนิไซบาช,ิ ออิอน ชอ้ปป้ิงพลาซา่  
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ชื่อโปรแกรม ญีปุ่่ น ทตโตะร ิคุราชิก ิโอซากา้   

จ านวน 5 วนั 3 คนื 

 

วนัที ่ รายละเอยีดการทอ่งเทีย่ว มือ้อาหาร โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 

D1 กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง) - คนัไซ (วนัเช็คอนิ)  
XJ610 14:15-22:00 

- / - / - Osaka Bay Plaza 

D2 โทคชุมิะ - นารูโตะ - น่ังเรอืชมน ้าวนนารูโตะ นารุโตะ - ปราสาทฮเิมจ ิ B / L / D Kaike Onsen Tsuruya 

D3 โอยามาโกโจมังหงะแฟคตอรี ่- พพิธิภัณฑโ์คนัน - ทตโตร ิ- เนนิ
ทรายทตโตะร ิ- พพิธิภัณฑท์ราย - ครุาชงิ ิ

B / L / D Vessel Hotel Kurashiki 

D4 ครุาชกิ ิ- โกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์- ซนิไซบาช ิ- ออิอน - คนัไซ B / L / -  

D5 คนัไซ - กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง) 
XJ611 23:55-03:45 

- / - / -  

 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง) - คนัไซ 

 

11:00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขา
ออก ชัน้ 3 ประตูทางเขา้ 1 เคาน์เตอร์ - สายการบิน AIR 

ASIA X โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 
14:15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน คนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดย

เทีย่วบนิที ่XJ610 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
 

22:00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน คนัไซ ประเทศญีปุ่่ น หลังผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงน าทา่นเดนิทางสูท่พัีก 

 

ทีพ่กั Osaka Bay Plaza หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่2 โทคชุมิะ - นารูโตะ - น ัง่เรอืชมน า้วนนารูโตะ นารุโตะ - ปราสาทฮเิมจ ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านดนิทางสู่ เมอืงนารุโตะ จังหวัดโทคุชมิะเป็นทีรู่จั้กใน

นามของ น ้าวนนารูโตะ Naruto Whirlpools เกิดขึ้นตาม
แนวชายฝ่ังทะเลของชอ่งแคบนารูโตะ จงึกอ่ใหเ้กดิประมาณน ้า

จ านวนมหาศาลถูกเคลือ่นยา้ยระหว่างทะเล Seto Inland Sea 

กับมหาสมุทรแปซิฟิกระหว่างระดับน ้ าสูงและต ่า ตามความ
เปลีย่นแปลงของระดับน ้าจะเกดิขึน้ทุกๆ 6 ชั่วโมงซึง่จะพบได ้

ในช่วงเชา้ 1 ครัง้ และชว่งบ่ายอกี 1 ครัง้ ครัง้ละ 1-2 ชั่วโมง 
ขนาดของน ้ าวนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของ

กระแสน ้า ซึง่มแีนวโนม้วา่จะมขีนาดใหญ่ในชว่งฤดรูอ้นมากกวา่

ฤดหูนาว และน ้าวนขนาดใหญ่ทีส่ดุมักจะเกดิในชว่งฤดใูบไมผ้ลิ
เป็นประจ าทุก 2 สัปดาห์ ใหท้่าน ล่องเรอืชมน า้วน โดยเรือ

ขนาดใหญจ่ะท าใหท้า่นรูส้กึเหมอืนเรอืลอ่งอยู่บนน ้านิง่ ใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับน ้าวนทัง้เล็กและใหญจ่ านวนนับ
ไม่ถว้น **หมายเหต:ุ ในกรณีทีส่ภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย ไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมโดยจะน าท่านเดนิทางสู่สะพานโอนารุโตะ เป็นอกีแห่งทีเ่หมาะส าหรบัการชม
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น า้วน ทางเดนิของสะพาน คณะสามารถมองเห็นววิเหนอืมหาสมุทรแปซฟิิกและทะเลในของญีปุ่่ น 

บางสว่นของทางเดนินีท้ าเป็นพืน้กระจกใสทีส่ามารถมองเห็นกระแสน า้ข ึน้น า้ลงทีรุ่นแรงจากความสูง 
45 เมตรเหนอืมหาสมุทร** 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้ท าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทฮเิมะจ ิHimeji Castle เป็น

ปราสาทญี่ปุ่ น ตั ้งอยู่ในเมืองฮิเมะจิ จังหวัดเฮียวโงะ เป็น
สิง่ก่อสรา้งที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากการทิ้ง

ระเบดิในชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่องและแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ฮัน
ชงิ พ.ศ. 2538 ปราสาทฮเิมะจไิดรั้บการยกย่องจากยูเนสโกให ้

เป็นมรดกโลกและสมบัติประจ าชาตญิี่ปุ่ นเมื่อเดือนธันวาคมปี 

พ.ศ. 2536 ถือว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาททีง่ดงามทีสุ่ดในญี่ปุ่ น 
โดยอีก 2 แห่งคือ  ปราสาทมะสึโมะโตะ และปราสาทคุ

มะโมะโตะและยังเป็นปราสาททีม่ผีูม้าเยีย่มชมมากทีส่ดุในญี่ปุ่ น 
ชาวญี่ปุ่ นนิยมเรียกในชือ่ว่า ปราสาทนกกระสาขาว หรือ ฮะคุ

ระโจะ ซึง่มทีีม่าจากพื้นผวิปราสาทภายนอกซึง่มสีขีาวสว่าง ใน
ปัจจบุนัปราสาทฮเิมะจไิดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นสมบัตปิระจ าชาตญิีปุ่่ นและมรดกโลก 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

ทีพ่กั Kaike Onsen Tsuruya หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่3 
โอยามาโกโจมงัหงะแฟคตอรี ่- พพิธิภณัฑโ์คนนั - ทตโตร ิ- เนนิทรายทตโตะร ิ- พพิธิภณัฑท์ราย - 

ครุาชงิ ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสบื Gosho 
Aoyama Manga Factory ภายในพิพิธภัณฑ์มี 2 ชั ้น จัด

แสดงผลงานของอาจารยอ์าโอยาม่า ตัง้แตส่มัยประถมไปจนถงึ
ผลงานมชีือ่เสยีงทัง้หลาย ไม่วา่จะเป็นตน้ฉบับการ์ตูน แผ่นอนิ

เมะ หุ่นจ าลองตัวละครเรื่องโคนันยอดนักสบื และหอ้งท างาน

จ าลอง สว่นชัน้ที ่2 มีมุมใหท้ดลองแกไ้ขคดปีรศินาทีน่่าสนใจ 
ร ว ม ไ ป ถึ ง ตู ้

เกมสเก็ตบอรด์
ที่ ใ ห เ้ ร าสวม

บทบาทโคนันคุง พิพธิภัณฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้เพื่อแฟนคลับคุโด ้

ชนิอจิยิอดนักสบื หรอืยอดนักสบืจิว๋โคนันของอาจารยโ์กไซ อา
โอยาม่า ผูเ้ขยีนซรีีย่ส์การต์นูมังงะชือ่ดังชดุนี้โดยเฉพาะ ตัง้อยู่

โฮคุเออ ิ(อยู่ระหว่างเมอืงคุราโยช ิKurayoshi กับ เมอืงโยนา
โกะ ในเมืองโฮคุเออจิะมีรูปปั้นบร๊อนซ์ของตัวละครในเรื่อง

โคนัน วางอยูต่ามจดุตา่งๆ หลกักโิลเป็นรูปปกหนังสอื ฝาทอ่น ้า
ก็ยังเป็นรูปโคนันอกีดว้ย  
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าคณะเดนิทางสู ่จงัหวดัทตโตะร ิชมความมหัศจรรยข์อง เนนิ
ทรายทตโตร ิTottori Sakyu เนนิทรายขนาดมหมึาทีม่เีพยีง

แห่งเดยีวในประเทศญี่ปุ่ น และใหญ่ทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น ซึง่
ตัง้อยู่ทางตะวันออกของเมอืงทตโตริ เป็นเนินทรายทีเ่กดิจาก

ทรายที่ถูกพัดพามาแลว้สะสมตัวมาเป็นเวลายาวนานกว่า 

100,000 ปี จนกลายเป็นเนินทรายขนาดใหญ่ทีเ่ราเห็นกันใน
ปัจจุบัน  บริเวณยอดเนินทรายเ ป็นจุดที่ท่านสามารถชม

ทศันยีภาพไดไ้กลแบบสดุลกูหลูกูตา นอกจากนี้ทีน่ี่ยังมกีจิกรรม
สนุกๆไวร้อคอยท่านอีกมากมาย อาทิ (ขี่อูฐ ชมทัศนียภาพ

โดยรอบ คา่ใชจ้่าย 1300 เยน / การเลน่แซนดบ์อรด์ คา่ใชจ้่าย 

2500 เยน รวมประกนั / การเลน่พาราไกดิง้ 7000 เยน รวมประกนั เป็นตน้) จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑ์
ท ร าย  The Sand Museum Tottori อี ก ห นึ่ ง ส ถ า น ที่

ท่องเทีย่วส าคัญของเมืองทตโตริ ภายในพิพิธภัณฑม์ีการจัด
แสดงผลงานประตมิากรรมทีท่ าจากทราย ซึง่ถูกสรรสรา้งโดย

ศลิปินจากทั่วทุกมุมโลก ซึง่ในสว่นของการจัดแสดงนี้จะมกีาร
เปลีย่นแปลงรูปแบบทกุๆปี โดยในชว่งเดอืนเมษายน 2555 ถงึ 

มกราคม 2556 นิทรรศการจะถูกจัดขึน้ในรูปแบบ (ธีม) ของ

ปร ะ เทศอั ง กฤษ  ซึ่ง นั กท่อ ง เที่ ย วจ ะ ได ช้ ม  ป ร ะสาท 
Westminster, สมาชกิราชวงศ,์ การใชช้วีติของผูค้นในสถานที่

ต่างๆ และอืน่ๆอกีมากมาย ซึง่ผลงานทัง้หมดนี้ลว้นแต่ท ามา
จากทราย นับว่าเป็นผลงานทีส่วยงามและทรงคุณค่าอย่างยิง่ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ครุาชกิ ิ

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
ทีพ่กั Vessel Hotel Kurashiki หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 ครุาชกิ ิ- โกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์- ซนิไซบาช ิ- ออิอน - คนัไซ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู่ เมอืงคุราชกิ ิKurashiki Bikan เสน่ห์ของ

เมืองคุราชกินัิ้นอยู่ที่ลักษณะสถาปัตยกรรมบา้นเรือนที่ยังคง
ลักษณะแบบเดมิในแบบสมัยเอโดะ หรือเมือ่ราว 350 ปีทีแ่ลว้ 

และยังเป็นหนึ่งในชมุชนรมิคลองโบราณทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไว ้
จนถงึปัจจุบนันี้ ส าหรับกจิกรรมทอ่งเทีย่วภายในเมอืงนัน้ทีไ่ดรั้บ

ความนิยมมากที่สุดก็คงจะเป็นการล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ที่

สวยงามของเมือง นอกจากนี้แลว้นักท่องเที่ยวยังสามารถ
เดนิทางท่องเที่ยวไปตามถนนสายแคบๆริมคลองทัง้สองฝ่ัง 

เพือ่ชมเหลา่อาคารบา้นเรอืนแบบโบราณของญีปุ่่ น ทีม่อีาคารมุง
กระเบือ้งสลับกบัฉางขา้วอายเุกา่แกนั่บ 300 ปี ซึง่ปัจจุบนัไดถู้ก

ดัดแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลึกและ
พพิธิภัณฑน่์าชมอกีหลายแห่ง อาท ิพพิธิภัณฑโ์มโมทาโร่ ซึง่ภายในจะเป็นราวเรื่องของโมโมท่า และมกีลวธิี

ตา่งๆ ไม่วา่จะเป็นภาพ 3 มติ ิบา้นผสีงิ ภาพวาดชวนฉงน ฯลฯ หรอืการล่องเรือในเเม่น ้าครุาชกิ ิเรือจะออกทกุๆ 

30นาท ี**ไมร่วมคา่ลอ่งเรอื** 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่โกเบ Kobe Harber Land ไดเ้ป็น
แหล่งรวมรา้นคา้มากมายถงึ 225 รา้นคา้ ทัง้แฟชั่น รา้นอาหาร 

และเบ็ดเตล็ดอีกมากมาย และยังใหเ้ด็กๆ สนุกสนานไปกับ 
พิพิธ ภ ัณฑ์เ ด็ ก อ ัง ปั ง แ มนแห่ ง เ มือ ง โ ก เ บ  Kobe 

Anpanman Children's Museum & Mall เป็นพิพิธภัณฑ์

ทีอ่อกแบบมาส าหรับเด็กทีเ่นน้เรือ่งราวของตัวการ์ตูนยอดนิยม
ในหมู่เด็กๆ ชาวญีปุ่่ น เรือ่งอังปังแมน ภายในจัดเป็นธมีของอัง

ปั งแมน  โดย
แบ่งเป็น 2 ชัน้ 

ชั ้ น ล่ า ง เ ป็ น

ส่วนของรา้นคา้ที่ขายสนิคา้ของเล่น ของที่ระลึกที่เกี่ยวกับ
การ์ตูนอังปังแมน ส่วนชัน้บนเป็นพิพิธภัณฑก์ึง่สวนสนุกทีใ่ห ้

เด็กๆ ไดเ้ล่นสนุก จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่โอซากา้ ใหท้่าน
อสิระไดช้อ้ปป้ิงที ่ชนิไซบาช ิและชอ้ปป้ิงต่อที ่ออิอน ชอ้ป

ป้ิ ง พ ล า ซ่ า 
ศูนย์รวมแห่ง

สิน ค า้ ชั ้น น า

น า น า ช นิ ด 
อาท ินาฬกิา, กลอ้ง,กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ยีห่อ้ตา่งๆ และยัง

ม ีรา้น 100 เยน สนิคา้ทีม่คีณุภาพดแีตร่าคาแสนถกู   
 

ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 **พบกนัตามเวลานัดหมาย เพือ่เดนิทางไปยังทา่อากาศยาน** 
 

23:55 น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA 
X เทีย่วบนิที ่XJ611 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

วนัที ่5 คนัไซ - กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง) 

 
03:45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 

เดอืน  ตลุาคม 

23 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 60 * วนัปิยมหาราช 41,900 41,900 41,900 9,000 - 

เดอืน  พฤศจกิายน 

06 พ.ย. 60 - 10 พ.ย. 60  42,900 42,900 42,900 9,000 - 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
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 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 ***หากทา่นถูกเจา้หนา้ทีต่ม.ญีปุ่่ นกกัตวัไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งถูกกักตัว และสง่ตัว

กลบัประเทศไทย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 
 ***หากทา่นตดิดา่นตม.ทัง้ฝ่ังประเทศไทยหรอืประเทศญีปุ่่ นท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางทอ่งเทยีวได ้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทวัรใ์ดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ AIR ASIA X 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,000 บาท /ท่าน   

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่)  
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เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 10,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 

การยกเลกิ 
 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนียม

ในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 

 
 


