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บนิดว้ยสายการบนิ การบนิไทย (TG) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

TG622 BKK(กรุงเทพ) – KIX(โอซาก้า) 23.59-07.30 

TG673 KIX(โอซากา้) – BKK(กรุงเทพ) 17.35-21.25 
** โหลดกระเป๋าสมัภาระ โดยน ้าหนกัไม่เกนิ 30 ก.ก. / 1 ใบ  และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)                                                                                                                                (-/-/-) 

 

20.30  คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที่ 3 สายการบนิ ไทยแอรเ์วย ์

แอรไ์ลน์ เคาน์เตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้า

ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

** ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและ

จบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

23.59  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน THAI AWAYS เที่ยวบินที่ 

TG622  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

  
 

วนัท่ี 2 สนามบินคนัไซ – เกียวโต  – วดัคินคะคจิุ – วดัคิโยมิสึ –  ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ  – เกียวโตสเตชัน่         (-/L/-) 

 

07.30 เดินทางถึง สนามบินคนัไซ  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 
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 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เมอืงหลวงเก่าของญี่ปุ่ นมานานกว่า 1,000 ปี  เป็นเมอืงหลกัของจงัหวดัเกยีวโต 
และเป็นอดตีเมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งจดัว่าเป็นศูนย์กลางของเกาะฮนชู นอกจากนี้ นครเกยีวโตยงัเป็นหนึ่ง
ในสมาชกิของ กลุ่มเมอืงใหญ่ "เคฮนัชงิ" และนครเกยีวโต ยงัจดัวา่เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอนัดบั 11 ของโลก 
ในปี พ.ศ. 2555 

 น าท่านชม วดัคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชคิางะ โยชมิิสึ เพื่อเป็นสถานที่พกัผ่อน ต่อมา
บุตรชายของท่านได้ดดัแปลงให้เป็นวดั แต่ปราสาทเดมิได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึน้ใหม่เมื่อปี พ.ศ.
2498 ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด ่ากบัความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถ
สะทอ้นใหเ้หน็ภาพตวัปราสาทไดอ้ย่างงดงาม 

 
 น าชม วดัคิโยมิสึ หรอืวดัน ้าใส ที่ตดิรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวดัที่

ใหญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกนัตามแนวนอนตัง้จากพื้นดนิขึน้มา

รองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึ่งไม่ใชต้ะปูสกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืนเรอืนไทย วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิง่กวา่กรุง

เกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร ่ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระ

โพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่วยทีสุ่ดในกรุงเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์ของ

ตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พร้อมกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิี่

ไหลมาจากเทอืกเขา โดยเชือ่วา่ สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แขง็แรง 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บุฟเฟ่ต ์นาเบะ 

 น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าในศาสนาชนิโต ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของเกยีวโต ศาลเจ้าแห่งนี้มี

ชื่อเสยีงจากเสาโทรอิ ิ(Torii gate) สแีดงจ านวนนับพนั ซึ่งตัง้เรยีงกนัเป็นอุโมงค์เส้นทางเดนิอยู่บรเิวณหลงัอาคาร

หลกั เส้นทางนี้จะตรงไปยงัป่าในหุบเขาอนิาร ิ (Mount Inari) อนัศกัดิส์ทิธิซ์ึ่งมคีวามสูง 233 เมตร และเป็นอาณา

บรเิวณส่วนหนึ่งของศาลเจา้ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิารเิป็นศาลเจา้ทีส่ าคญัทีสุ่ดในหมู่ศาลเจ้าจ านวนนบัพนัทีส่กัการะเทพอิ

นาร ิ(Inari) ซึ่งเป็นเทพผูร้กัษาขา้ว ตามความเชื่อของศาสนาชนิโต เชื่อกนัว่าสุนขัจิ้งจอกนัน้เป็นผูน้ าสารของอนิาร ิ

ดงันัน้คุณจะสามารถพบเหน็รูปปั้นสุนัขจิ้งจอกไดท้ัว่ไปในอาณาบรเิวณศาสนสถานแห่งนี้ ศาลเจ้าฟุชมิ ิอนิาร ิมมีา

ตัง้แต่สมยัโบราณ ก่อนการก่อตัง้เกยีวโตเป็นเมอืงหลวงในปี 794 
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 จากนัน้น าท่านสู่ สถานีรถไฟเกียวโต(Kyoto Station) เป็นสถานีรถไฟฟ้าทีส่ าคญั ทีน่ิยมกนัทัง้ในหมู่นกัท่องเทีย่ว
และคนญี่ปุ่ นเอง ใชเ้ดนิทางระหวา่งเมอืงในระยะเวลาทีไ่ม่นาน 

 
ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

น าท่านเขา้สู่เมอืง ชิงะ (SHIGA) ก่อนที่จะมกีารใชร้ะบบการบรหิารราชการแบบแบ่งจงัหวดัขึน้ เดมิชื่อ มณฑลโอม ิ
มณฑลโอมเิป็นเพื่อนบ้านกบันาระ และเกยีวโต เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างญี่ปุ่ นตะวนัตกและตะวนัออก ในช่วง ค.ศ. 
667 ถงึ ค.ศ. 672 นัน้ จกัรพรรดเิทน็จทิรงสร้างพระราชวงัที่โอตส ึจากนัน้ ในปี ค.ศ.742 จกัรพรรดโิชมุทรงสร้าง
พระราชวงัที่ชิงารากิ ในช่วงต้นของยุคเฮองั พระภิกษุไชโชเติบโตขึ้นที่โอตสึและได้สร้างวดัเอ็นเรียกุซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายมหายานแบบเทน็ได และได้ปัจจุบนัได้เป็นหนึ่งในมรดกโลกพร้อมกบัสถานทีท่าง
ประวตัศิาสตรอ์กีหลายแห่งในเกยีวโต 

พกัท่ี HIKONE VIEW HOTEL , SHIGA หรือเทียบเท่า  

 
วนัท่ี 3 ชมสวนดอกโคเซีย – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  – อิออนมอลล ์– กิฟ ุ                                (B/L/-) 
 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมความสวยงามของ ดอกโคเซีย บนเนินเขาที ่Hakodateyama เป็นไมพุ้่มทีจ่ะเปลีย่นส ี3 ฤดู โดยชว่งแรก

จะเป็นสเีขยีวในช่วงหน้าร้อนประมาณเดอืนกรกฏาคม หลงัจากนัน้จะเปลี่ยนเป็นสแีดงในช่วงตน้ฤดูใบไมร้่วง และ

จากแดงเป็นเหลอืงน ้าตาลในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดอืนกนัยายน – เดอืนตุลาคม ดว้ยบรรยากาศที่แตกต่างกนั 

กลายเป็นสิง่ทีด่งึดูดนกัท่องเทีย่วใหม้าเทีย่วชมทัง้สองฤดูกาล (ความสวยงามของดอกโคเซยี ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 

และบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่พาท่านไปกรณีทีด่อกโคเชยีไม่บาน และจะเพิม่เวลาที่ทาคายาม่าแทน และขอสงวนสทิธิ ์

ในปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)  
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู่ ทาคายาม่า(Takayama) เป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งเกยีวโตกบัขนมธรรมเนียมประเพณี

ยุคเอโดะเขา้ดว้ยกนั ตัง้อยู่บรเิวณทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักฟุิ ด ารงไวซ้ึ่งบรรยากาศและขนมธรรม

เนียบประเพณแีบบเมอืงเก่าแก่ไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีเปรยีบไดก้บัเมอืงทีไ่ดร้ ับพรให้เตม็เป่ียมไปดว้ยวฒันธรรมอนัดงีาม 

ย้อนกลบัไปในสมยัยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนัน้แตกต่างกบัเมอืงอื่นในญี่ปุ่ นอย่างชดัเจนเนื่องจากความ

โดดเด่นดา้นขนบธรรมเนียมและววิทวิทศัน์ทีส่วยงาม พืน้ทีบ่รเิวณเมอืงทาคายามะจงึถูกปกคลองโดยตรงจากรฐับาล

กลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกป้องและอนุรกัษ์พือ้ทีบ่รเิวณชายป่านัน้เอง 

เมอืงทาคายาม่า ซึ่งยงัคงความเป็นบ้านเมอืงแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิอย่างแท้จรงิน าท่านชมสถานทีส่ าคญัเมื่อครัง้อดตี ที่

ท าการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทัง้ที่ท างาน และที่อยู่อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี 

ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาวา่  ในสมยัเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นทีท่ าการรฐัในยุคเอะโดะเพยีงแหง่

เดยีวที่ขา้มพน้ยุคสมยัมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไต่สวนพจิารณาคด ีห้องขงันักโทษ โรง

ครวั และหอ้งพกัของเจา้หน้าที ่ 

เดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตัง้อยู่ในหุบเขาของจงัหวดักิฟุ ประเทศญี่ปุ่ น ได้รบัการขึ้น
ทะเบยีนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวฒันธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บ้านแห่งนี้มวีวิทวิทศัน์ที่
สวยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ ทีห่ลงัคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กบัมอืคนทีก่ าลงัพนมมอื
อยู่ หลงัคาสร้างจากคานไม้ที่แขง็แรง จึงทนทานต่อหมิะในฤดูหนาวได้อย่างด ีแถมมีห้องใต้หลงัคาที่กว้างขวาง
ส าหรบัเอาไว้เลี้ยงหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่มีอาชพีเกษตรกร ท านา เลี้ยงไหม เสริมด้วยการ
ท่องเทีย่วแบบพอเพยีงเป็นหลกั 
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น าท่านเดนิทางเขา้สู่ อิออน มอลล ์เพื่อใหท้่านไดจ้บัจ่ายใชส้่อย ซื้อของใชแ้ละอาหารก่อนเขา้ทีพ่กั โดยภายในเป็น

ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตล์ญี่ปุ่ น มีร้านค้าที่

หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน  นอกจากนี้ยงัมรี้าน

เสื้อผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกต

ขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

น าท่านขา้สู่เมอืง กิฟุ (GIFU) เป็นเมอืงหลวงของจงัหวดักฟุิ ประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ทางทศิใต้ของจงัหวดั ในอดตีมี

บทบาทส าคญัในประวตัศิาสตรญ์ี่ปุ่ นในสมยัเซงโงะกุ กล่าวคอืบรรดานกัรบและไดเมยีวส าคญั เชน่ โอดะ โนะบุนะงะ 

ใชเ้มอืงกฟุิทีม่ที าเลทีต่ ัง้อยู่กึง่กลางของประเทศ ใชเ้ป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผน่ดนิญี่ปุ่ น 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี          TOYOKO INN HOTEL , GIFU หรือเทียบเท่า   

 

วนัท่ี 4 นารา – นารา ปารค์ –วดัโทไดจิ – DUTY FREE – ชินไชบาชิ –  โอซาก้า                                            (B/L/-) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมือง นารา นาราเคยเป็นเมอืงหลวงของญี่ปุ่ นตัง้แต่ช่วงเริม่แรกของราชวงศย์ามาโต้ (300-600) 

จนกระทัง่เมอืงหลวงถูกยา้ยในปี 784 ทีเ่มอืงนารามวีดัโทไดจ ิทีม่ชี ือ่เสยีงมากจากพระพุทธรูปองคใ์หญ่หรอืหลวงพอ่
โต และมีศาลเจ้าคาซูงะตัง้อยู่ในสวนสาธารณะนารา ซึ่งอยู่ใจกลางเมอืง บริเวณภายในสวนมกีลางอาศยัอยู่เป็น
จ านวนมากจงึท าให้สวนแห่งนี้เป็นเสมอืที่พกัผ่อนหย่อนใจส าหรบัผู้คน เมืองหลวงเก่าแก่แห่งนี้มวีดัและศาลเจ้า
มากมายซึ่งบางแห่งได้รบัการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก เช่น วดัโฮริวจ ิซึ่งเป็นวดัไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในช่วง
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ซากุระบานนัน้ภูเขาทางตอนใตข้องนารา เป็นอกีจุดหนึ่งทีม่ชี ือ่เสยีงในการชมซากุระ นัน่กค็อืภูเขาโยชโินะ ดา้นบน
เขานัน้สามารถทีจ่ะมองเหน็ตน้ซากุระหลายพนัตน้เรยีงรายออกดอกใหช้มอย่างสวยงาม 

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนกวาง นารา บอกเลยว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดงัมากๆของเมอืงนาราเลยนะคะ ภายในสวน
เป็นที่อยู่ของกวางจ านวนมาก เมอืงนารานัน้มกีวางเกอืบ 1200 ตวั ซึ่งท าให้กลายเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมอืงนารา 
โดยจากเหล่าน้องกวางสุดน่ารกัที่จะไดเ้หน็กนัในระยะประชดิภายในบรเิวณสวนแห่งนี้จะเป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่มากๆในตวัเมอืงนารา ใครที่กลวัว่ากวา้งจะดุกไ็ม่ต้องกลวักนัไปค่ะ เพราะกวางที่นี่จะค่อนขา้งคุ้นเคยกนัคน
มากๆ ะบางตวัเชือ่งและแสนรูม้ากเวอ่ร ์ขนาดมกีารโคง้ประหนึ่งท าการค านบัเพื่อของอาหารจากเราเพยีงดว้ย แค่จะ
มเีฉพาะบางช่วงที่อาจดูหงุดหงดิดุไปยู่บ้างกใ็นตอนที่ให้อาหารนี่แหล่ะค่ะ ที่มขีนาดบางตวัอาจจะเขา้มาดงึ เสื้อผา้
หรอืกระเป๋าได ้แนะน าเลยวา่ใหแ้ต่งตวัรดักุมทะมดัทะแมงและมคีวามระมดัระวงัระหวา่งการใหอ้าหารจะดสีุด 

 น าท่านชมและสกัการะหลวงพ่อองคใ์หญ่ ที่ วดัโทไดจิ(Todaiji) มชีื่อเรยีกหลายๆชื่อทีค่นทัว่ไปมกัจะเรยีกขานกนั
ทัง้ วดัหลวงพ่อโตแห่งเมอืงนารา หรอื ไดบุตส(ึDaibutsu of Nara) ไม่ไดเ้ป็นแค่วดัดงัของจงัหวดันาราเท่านัน้บอกได้
เลยวา่วดันี้นัน้ชือ่เสยีงความโด่งดงันี่ระดบัประเทศญี่ปุ่ นเลย นบัเป็นหนึ่งในวดัทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดและมคีวามส าคญั
ทางประวตัศิาสตรข์องประเทศญี่ปุ่ นอย่างมาก จุดทีม่าแลว้ตอ้งมาชมใหไ้ดน้ัน่กเ็ป็น อาคารหลกัของวดัแห่งนี้อาคาร
ไมห้ลงันี้ไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นอาคารไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกทเีดยีว ซึ่งทีเ่หน็ๆในปัจจุบนัทีว่า่ใหญ่แลว้อาคารหลงันี้มี
ขนาดเพยีงแค่ 2 ใน 3 ของอาคารดัง้เดมิ สิง่สิง่หนึ่งทีส่ าคญัมากๆไม่แพก้นัและยงัเป็นที่เคารพอย่างมากส าหรบัชาว
ญี่ปุ่ นนัน่กค็อื หลวงพ่อโตหรอื ไดบุตสเึดนที่ประดษิฐานด้านในอาคารหลกั ซึ่งกเ็รยีกได้ว่ามขีนาดที่ใหญ่มากทีสุ่ด
ของญี่ปุ่ นเลยนะคะ มคีวามสูงมากถงึ 15 เมตร 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดบัคุณภาพด ี
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกบั
รา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรบัเดก็ และผูใ้หญ่ ซึ่งย่านนี้ถอืวา่เป็นย่านแสงส ี และบนัเทงิ
ชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อกีทัง้ยงัมรี้านอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคอื ทุกร้านจะประดบั
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ประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมกึ ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะ
ถ่ายรูปกนัเป็นที่ระลกึอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อ
ดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรูปเครื่องหมายการคา้ของ  กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชือ่
ดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง. 

 
ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี          BLOEMAN HOTEL, OSAKA หรือเทียบเท่า   

 

วนัท่ี 5 ปราสาทโอซาก้า – นัง่รถราง – ศาลเจ้าสมิุโยชิ - ริงคเุอาทเ์ลท็ -  สนามบินสวุรรณภมิู                           (B/-/-) 

 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผสัความ

ยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จดัแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวตัิและข้าวของ

เครื่องใช ้ต่างๆของโชกุน ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี าสัง่ใหก้่อสรา้งปราสาทแห่งนี้   
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 น าท่านนัง่ราง Hankai Tramway ชมบรรยากาศเมอืงโอซากา้ โดยรถรางวิง่บรกิารเชื่อมระหว่างชานเมอืงทางตอน

ใตก้บัเมอืง Sakai เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 1911 มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานมากวา่ 100 ปีแลว้ ปัจจุบนับรษิทัยงัคง
ใชร้ถรางรุ่นเดมิทีใ่หบ้รกิารในสมยัเริม่แรก พรอ้มกบัพฒันารถรางไฟฟ้ารุ่นใหม่ มาใหบ้รกิารควบคู่กนั  

 
 โดยการน าท่านนัง่รถรางจะพาลูกคา้ทุกท่านเดนิทางสู่ปลายทาง ศาลเจ้าสมิุโยชิ(Sumiyoshi Taisha) เป็นศาลเจ้า

ทีถู่กสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรตที ่3 เรยีกวา่เป็นอกีหนึ่งศาลเจ้าทีเ่ก่าแก่มากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ นเลยกว็า่ได ้ทีน่ี่ไม่ใช่
เพยีงแค่ความเก่าแก่เท่านัน้แต่การรูปแบบสถาปัตยกรรมการสร้างกถ็อืว่าโดดเด่นที่จะมหีลงัคาแบบทรงตรงๆ ต่าง
จากทีอ่ื่นๆทีจ่ะมทีรงโคง้ๆ จัว่จะถูกตกแต่งดว้ยไมท้ีล่กัษณะไขวก้นัคลา้ยกบัไมก้างเขนของศาสนาครสิต ์หากออกจะ
เป็นรูปกากบาทซะมากกว่า รวมทัง้ยงัมไีม้ขนาดเลก็ๆวางเรยีงกนัตามแนวยาวทัว่ทัง้หลงัคา โดยเฉพาะตรงจุดที่
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ทางเขา้อยู่ด้านใต้หน้าจัว่ของหลงัคาและยงัมรีัว้ล้อมรอบ จากความต่างและความเก่าแก่นี่แหล่ะค่ะที่ท าให้ศาลเจ้า
แห่งนี้มชีือ่เสยีงมากๆในญี่ปุ่ น 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ริงก ุเอาท์เลต็ (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกล้กบัสนามบนิคนัไซ ให้ท่านเพลดิเพลนิกบั

การเลอืกซื้อสนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชือ่ดงัหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครื่องส าอาง, เครื่องประดบั, เสือ้ผา้, 

กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กฬีา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นโกอนิเตอร์มากมายกบัคอล

เลคชัน่เสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทัง้

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

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

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

และสนิคา้อื่นๆอกีมากมาย 

    ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนาคนัไซ   ประเทศญ่ีปุ่ น 

17.25  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AWAYS 

เทีย่วบนิที ่TG673  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

21.25  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

******************************************************************* 
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** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้า

หน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน 

โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 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 ตุลาคม – ธนัวาคม2562 

11 – 15 ตลุาคม 62 39,900 39,900 38,900 5,500 22,900 

23 – 27 ตลุาคม 62 39,900 39,900 38,900 5,500 22,900 

01 – 05 พฤศจิกายน 62 38,900 38,900 37,900 5,500 22,900 

13 – 17 พฤศจิกายน 62 38,900 38,900 37,900 5,500 22,900 

27 พย. – 01 ธค 62 38,900 38,900 37,900 5,500 22,900 

04 – 08 ธนัวาคม 62 39,900 39,900 38,900 5,500 22,900 

06 – 10 ธนัวาคม 62 39,900 39,900 38,900 5,500 22,900 
 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อน

เดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 
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** ทางบริษทัไม่มีนโยบายเรียกเกบ็เงินประกนัใดๆทัง้ส้ินก่อนออกเดินทางท่ีสนามบิน ** 

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไมจ่ าเป็นต้องย่ืนขอวี

ซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 

บาท)  

 
** ประกาศส าคญัจากสายการบิน กรณีลูกค้าผูเ้ดินทางไม่ผา่นด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง ท าให้ลูกค้าต้อง

ถกูส่งตวักลบัประเทศไทย ในส่วนน้ีอาจจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร (ตัว๋) เท่ียวบินขากลบั 

รวมถึงค่าบริการอ่ืนๆ รวมไปถึงค่าปรบัท่ีทางประเทศปลายทาง เรียกเกบ็เพ่ิม ไม่ว่ากรณีใดกต็าม ลูกค้าผูเ้ดินทาง

จ าเป็นต้องเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในส่วนน้ีเองทัง้หมด ** 

 

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

ค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณา

ตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใชต่ัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราค่าบรกิาร

ระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAYS อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.  และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดั

จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
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 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศกท์้องถิน่ ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ 

ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีาท่องเทีย่ว กรณทีีส่ถานทูตแจง้ใหย้ื่นขอวซ่ีาแบบกระทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศญ่ีปุ่ น 

อนุญาตให้ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการท่องเที่ยว ไม่

จ าเป็นตอ้งยื่นขอวซ่ีา โดยสามารถพ านกัไดไ้ม่เกนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 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 กรณทีีม่ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจาก

ทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณลูีกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณทีี่

ไม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
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** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนออก

เดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 

กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได้ หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ

ทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อ

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
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- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณี

มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่ท่าน

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้ท่าน

อย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป  หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีเ่ป็น

กรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 

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

เดนิบนหมิะ อาจลื่นได้ต้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดนิบนหมิะได้ แว่นกนั

แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
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(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระ

ทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทั

เรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่แ 

(ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

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

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุให้

ท่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

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

บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                ยอมรบั

เง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 
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** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


