
บินด้วยสายการบินการบินไทย (TG) : ขึ�นเครื�องที�สนามบินสุวรรณภูมิ(BKK) 
TG622 BKK (สุวรรณภูมิ) – KIX (โอซาก้า) 23.59 – 07.30 
TG623  KIX (โอซาก้า) – BKK (สุวรรณภูมิ) 11.45 – 15.35 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนักไม่เกิน �� ก.ก. (� ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื'องบินได้นํ�าหนักไม่เกิน + ก.ก. ** 
 

 

✔รหสัทวัร ์ ll  GSKIX25    >>สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร<์< 



วนัที� 5 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                                                   (–/–/–) 
21.00  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กร ุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั �น 3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมเีจ้าหน้าที'ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความ
สะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื'อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  
**กรุณาเผื�อ เวลาในการเดินทางมาย ังสนามบินอย่างน้อย G ช ั �วโมง เนื�องจากต้องใช้เวลาในกา ร
เช็คอิน** 

ข้อควรทราบ : ประเทศญี'ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว์ พชื ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ
ปรบัและจบั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัดุลพนิิจของเจ้าหน้าที'ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมอืง  

23.59 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบิน สายการบิน  
THAI AIRWAYS เที'ยวบินที' TG622  

 

วนัที� 2 โอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วดัคิโยมิสึ – อิออนมอลล์                                                          (–/L/D) 
07.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี�ปุ่ น (ตามเวลาท้องถิ'นเร็วกว่าเมอืงไทย

ประมาณ � ชั 'วโมง) หลงัผ่านขั �นตอนการตรวจหนังสอืเดินทาง และตรวจรบัสมัภาระเรียบร้อย  
 นําท่านเดินทางสู่ นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ  อินาริ  (FUSHIMI INARI SHRINE) เป็นศาลเจ้าในศาสนา

ชินโต ตั �งอยู่ทางตอนใต้ของเกียวโต ศาลเจ้าแห่งนี�มชืี'อเสยีงจากเสาโทริอิ สแีดงจํานวนนับพนั ซึ'งตั �งเรียงกนัเป็น
อุโมงค์เส้นทางเดินอยู่บริเวณหลังอาคารหลัก เส้นทางนี�จะตรงไปยงัป่าในหุบเขาอินาริ (MOUNT INARI) อัน
ศกัดิ Iสทิธิ Iซึ'งมคีวามสูง ��� เมตร และเป็นอาณาบริเวณส่วนหนึ'งของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชิม ิ อินาริเป็นศาลเจ้าที'
สําคญัที'สุดในหมู่ศาลเจ้าจํานวนนับพันที'สกัการะเทพอินาริ (INARI) ซึ'งเป็นเทพผู้รกัษาข้าว ตามความเชื'อของ
ศาสนาชินโต เชื'อกนัว่าสุนัขจิ�งจอกนั�นเป็นผู้นําสารของอินาริ ดงันั�นคุณจะสามารถพบเห็นรูปปั�นสุนัขจิ�งจอกได้
ทั 'วไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแห่งนี� ศาลเจ้าฟุชิม ิอินาริ มมีาตั �งแต่สมยัโบราณ ก่อนการก่อตั �งเกียวโตเป็น
เมอืงหลวงในปี +L3 

 
เที�ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 นําท่านเดินทางสู่ วดัคิโยมิสึ (FUSHIMI INARI SHRINE) หรือวดันํ�าใส ที'ติดรอบสุดท้ายของการประกวด M ใน 

+ สิ'งมหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวดัที'ใหญ่และเก่าแก่ตั �งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมที่อนซุงวางเรียง
ซ้อนกนัตามแนวนอนตั�งจากพื�นดินขึ�นมารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซึ'งไม่ใช้ตะปูสกัตวั ใช้วิธีการเข้า ลิ'ม 
เหมอืนเรือนไทย วดันี�มอีายุเก่าแก่ยิ'งกว่ากรุงเกียวโต กว่า M,��� ปี มาแล้ว เป็นที'ประดิษฐานของเทพเอปิสึ 
เทพเจ้าแห่งความรํ'ารวย มั 'งคั 'ง , นมสัการพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี�สามารถถ่ายภาพ ณ จุด
ที'สวยที'สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศัน์ของตวัเมอืงเกียวโตได้งดงาม พร้อมกบัวิหารของวดัคิโยมสิ ึ และ



เชิญดื'มนํ�าศกัดิ Iสทิธิ Iสามสายอนัเกิดขึ�นจากธรรมชาติที'ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื'อว่า สายแรก รวย  สายสอง 
สวย-หล่อ สายสาม แขง็แรง 

 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ อิออน มอลล์ เพื'อให้ท่านได้จบัจ่ายใช้ส่อย ซื�อของใช้และอาหารก่อนเข้าที'พกั โดยภายใน
เป็นห้างสรรพสินค้าที'นิยมในหมู่นักท่องเที'ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที'ทันสมัยสไตล์ญี'ปุ่น มี
ร้านค้าที'หลากหลายมากกว่า MR� ร้านจําหน่ายสนิค้าแฟชั 'น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี�
ยังมีร้านเสื�อผ้าแฟชั 'นมากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES 
ARCADE และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น 

ค ํ�า บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร   
พกัที� TOYOKO INN HOTEL, GIFU หรือ NAGAYA หรือเทียบเท่า 
 

วนัที� 3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า –  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ                                                     (B/L/D) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ (SHIRAKAWA-GO) ตั�งอยู่ในหุบเขาของจงัหวดักิฟุ ประเทศญี'ปุ่น 
ได้รบัการขึ�นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวฒันธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื'อปี MLLR ภายในหมู่บ้านแห่งนี�
มวีิวทิวทศัน์ที'สวยงาม บ้านแต่ละหลงัเป็นบ้านสไตล์ญี'ปุ่ นแบบดั�งเดิม ที'หลงัคาบ้านเป็นแนวสโลป หลงัคาสร้าง
จากคานไม้ที'แขง็ แรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมหี้องใต้หลงัคาที'กว้างขวางสําหรับเอาไว้
เลี�ยงหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บ้านนี�ส่วนใหญ่มอีาชีพเกษตรกร ทํานา เลี�ยงไหม เสริมด้วยการท่องเที'ยวแบบ
พอเพยีงเป็นหลกั 



 
เที�ยง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู หมูย่างใบโอบะ 

หมูย่างร ้อนๆ บนใบโอบะ หรือ ใบแมกโนเลียเป็นใบขนาดใหญ่ปลูกก ันมากที�เมืองฮิดะ จ ังหว ัดกิฟุ  
ประเทศญี�ปุ่ น  กลิ�นของใบจะทําให้อาหารมีรสชาติที�ประณีตอร่อย และด้วยกลิ�นพิเศษเฉพาะของใบ
โอบะทําให้หมูมีรสชาติหอมอร่อยยิ�งขึ�น 

 
นําท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า(TAKAYAMA) เป็นเมืองที'มกีารผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียม
ประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกนั ตั �งอยู่บริเวณที'โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักิฟุ จากนั�นนําท่านเดินชม 
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ'งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที'ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านใน
สมยัเอะโดะกว่า ��� ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื�อของที'ระลึกพื�นเมอืงและเก็บเกี'ยวบรรยากาศอนัน่าประทับใจ ไม่
ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมโิสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ'งเป็นตุ๊กตาตามความเชื'อของคนญี'ปุ่นโบราณสมยัก่อน (ไม่
รวมค่าเข้าชมที�ว ่าการอําเภอเก่า) 



 
ค ํ�า บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร   
พกัที� TOYOKO INN HOTEL, GIFU หรือ NAGAYA หรือเทียบเท่า  
 

วนัที� 4 วดัโทไดจิ –  นาราปาร์ค – DUTY FREE - ตลาดคุโรมง                                                                  (B/L/-) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ วดัโทไดจิ เป็นวดัในศาสนาพุทธ และเป็นที'ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) 
ที'มขีนาดใหญ่ที'สุดในประเทศญี'ปุ่น และอาคารหลกัของวดัโทไดจิยงัถือเป็นอาคารไม้ที'มขีนาดใหญ่ที'สุดในโลก
อีกด้วย วดัแห่งนี�ยงัถือเป็นหนึ'งในสถานที'สําคญัของเมอืงนารา ที'ได้รบัการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น
มรดกโลกด้านวฒันธรรมภายใต้ชื'อ “อนุสรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์นาราโบราณ” 

 
 นําท่านเที'ยวชม สวนสาธารณะนารา เป็นหนึ'งในสวนสาธารณะเก่าแก่ของประเทศญี'ปุ่น สวนสาธารณะนารา

ในอดีตนั�นยังไม่ได้ถูกพัฒนาให้เป็นสวนดังที'เห็นในปัจจุบัน โดยการพัฒนาพื�นที'สวนสาธารณะนั�นเพิ'งเริ'มทํา
อย่างจริงจงัในช่วงยุคเมจิของญี'ปุ่น มกีารเปิดสวนสาธารณะอย่างเป็นทางการในวนัที' M3 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. Mdd� 
จากนั�นจึงมกีารนําต้นซากุระ และต้นเมเปิ�ลจํานวนมากมาปลูกในบริเวณสวนเพื'อเพิ'มความสวยงามในฤดูกาล
ต่างๆ รวมถึงการพฒันาพื�นที'ด้านอื'นๆเรื'อยมาจนกลายเป็นหนึ'งในสวนสาธารณะที'มีความสวยงามมากที'สุดใน
ประเทศญี'ปุ่นมาจนถึงปัจจุบัน พื�นที'ภายในสวนประกอบไปด้วยสถานที'สําคัญทั �งวัดโทไดจิ วดัโคฟุคุจิ ศาลเจ้า
คาสุงะ ไทฉะ และพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติจงัหวดันารา นอกจากนี�นักท่องเที'ยวยงัสามารถพบเจอกบัฝูงกวางที'
ใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ ซึ'งกลายมาเป็นสญัลกัษณ์และจุดดึงดูดนักท่องเที'ยวที'สําคญัของจงัหวดันาราในปัจจุบนั 



 
เที�ยง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านเดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี�ฟร ี ช้อปปิ�งสนิค้าเครื'องสําอาง อาหารเสริม เครื'องประดบัคุณภาพดี 

ให้ท่านอิสระ ตลาดคุโรมง (KUROMON MARKET) ตั �งอยู่ในย่านมนิาม ิอนูใจกลางโอซาก้า ตลาดปลาโอซาก้า
แห่งนี�ที'มคีวามเป็นมาอย่างยาวนาน เป็นตลาดเก่าแก่เป็นอนัดับต้นๆ แห่งหนึ'ง นอกจากปลาและอาหารทะเล
แล้ว ที'นี'ยงัเป็นแหล่งรวมวตัถุดิบคุณภาพของโอซาก้าและแถบข้างเคียง จึงได้รบัสมญานามว่าเป็น “ครวัแห่งโอ
ซาก้า” 

 
คํ�า อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื�อสะดวกแก่การท่องเที�ยว 
ที�พกั  KANSAI AIRPORT WASHINTON, OSAKA หรือเทียบเท่า 
 

วนัที� b น ั �งรถไฟ HANKAI - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ปราสาทโอซาก้า – ล ่องเร ือย่านโดทงโบริ                         (B/L/–)                                     
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 พาทุกท่านนั 'ง รถไฟ HANKAI วิ'งผ่านเมือง SAKAI ไปตามถนน KISHU KAIDOU ที'เก่าแก่และเป็ น

ส ัญลักษณ์ของเม ืองมากว่า  100 ปี  ผู ้คนที 'อาศัยอยู่ที 'นี 'เรียกรถไฟว่า “ ชินชินเดนฉะ (CHIN CHIN 
TRAIN) ตามเสียงระฆังบนรถไฟ รถราง HANKAI มีวิ'งอยู่ 2 สายซึ'งวิ'งไปตามถนนสายใหญ่ใจก ลา ง
เมืองโอซาก้า สิ'งนี�เป็นกิจกรรมที'คุณห้ามพลาดในการนั 'งรถรางเพื'อเพลิดเพลินไปกับสถานที'ท่องเที ' ยว
แบบช้าๆและผ่อนคลาย  



 
นําท่านสู่ ศาลเจ้าสุมิโยชิ เป็นศาลเจ้าที'ถูกสร้างขึ�นตั �งแต่ศตวรรตที' 3 เรียกว่าเป็นอีกหนึ'งศาลเจ้าที'เก่าแก่มาก
ที'สุดแห่งหนึ'งของญี'ปุ่น ศาลเจ้าแห่งนี�ที'ทําได้รบัความน่าสนใจ เพราะความศกัดิสทิธิ Iของเทพคาม ิ(เทพเจ้าชินโต) 
ที'เชื'อว่าเมื'อสักการะแล้วจะเดินทางปลอดภัย แคล้วคลอดจากอันตรายทั�งหลายทั�งปวง โดยเฉพาะในหมู่
ชาวประมงและชาวเรือที'ให้ความนับถือเทพเจ้าองค์นี� นอกจากนี�ที'ศาลเจ้าสุมโิยชิ ไทฉะ ยงัมสีะพานโค้งสแีดงซึ'งมี
ชื'อว่า โซริฮาชิ (SORIHASHI) หรือที'เรียกอีกชื'อหนึ'งว่า ไทโกะบาชิ (TAIKOBASHI) โดยวิวของสะพานที'สะท้อน
กบัผวินํ�านั�นได้รบัการคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 100 วิวที'สวยที'สุดของภูมภิาคคนัไซ (KANSAI) อีกด้วย 

 
เที�ยง บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร  เมนู บุฟเฟต์ปิ� งย่าง ยากินิก  ุ
 นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ซึ'งถือได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ถูกสร้างขึ�นในช่วงครึ'งหลงัของศตวรรษ

ที' Ml เพื'อเป็นที'พํานักของโทโยโทม ิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี'ปุ่นให้เป็นหนึ'งเดียวในสมัยนั�น ใช้เวลาตั �งแต่เริ'มก่อสร้าง
จนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า Ml ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที'กลายเป็นหนึ'งในสญัลักษณ์ของญี'ปุ่ น แต่ทว่า 
ปราสาทโอซาก้าที'ก่อสร้างขึ�นในยุคสมยันั�นถูกเผาทําลายไปพร้อมกับการล่มสลายของตระกูลโทโยโทม ิ กําแพง
หินและยากุระ (หอสงัเกตุการณ์) ที'เห็นนี� จึงได้รบัการฟื�นฟูขึ�นใหม่ในสมัยเอโดะ ส่วนตวัปราสาทก็ถูกสร้างขึ�น
ใหม่หลงัจากนั�น แม้กระนั�น ในปัจจุบนัปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที'น่าเกรงขามและ
ยิ'งใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ'งในสามปราสาทที'มชืี'อเสียงที'สุดในญี'ปุ่น เทียบเท่ากบัปราสาทนาโกย่าและปราสาทคุ
มาโมโตะ(ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาท) 



 
  นําท่านสู่ เร ือล ่องเร ือโดทงโบริ เรือสําราญไซส์เล็ก ที'ต ั �งอยู่ในย่านโดทงโบริ ที'เปิดให้นักท่องเที'ยวได้ขึ�นไป

ล่องเรือกนัได้ตลอดทั�งวัน ท่ามกลางย่านการค้าสําคญัที'สุดของโอซาก้าซึ'งเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที'ยว เป็นอีก
หนึ'งทางเลือกสําหรับคนที'ต้องการชมทศันียภาพของย่านการค้าสําคัญแห่งนี�แบบครบถ้วน และได้มุมมองที'
แตกต่างออกไปจากเวลาเดินอยู่บนพื�นดิน โดยเส้นทางการล่องเรือจะพานักท่องเที'ยวล่องไปตลอดความยาวของ
แม่นํ�าโดทงโบริ (DOTONBORI RIVER) เป็นศูนย์รวมจุดท่องเที'ยวสําคญัและป้ายกูลิโกะอนัชื'อดงัที'คุณสามารถ
ถ่ายรูปได้จากบนเรือ โดยจะใช้เวลารอบละประมาณ 20 นาที 

 



คํ�า อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื�อสะดวกแก่การท่องเที�ยว 
ที�พกั  KANSAI AIRPORT WASHINTON, OSAKA หรือเทียบเท่า 
 

วนัที� d สนามบินคนัไซ -  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)                                                                                      (B/-/-)                
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
07.45 นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญี�ปุ่ น 
11.45 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กร ุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที'ยวบิน

ที' TG623 
15.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กร ุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************* 
อตัราค่าบริการ  

**หากต้องการทํากรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที�ได ้** 
 
ข้อสําคญั  
- อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ'น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง M ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง � ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั �งนี�ท่าน
สามารถให้มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Iในการ
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที'สนามบิน ในวนัเช็คอิน  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ'ากว่า �� คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Iในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี�ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า f วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั G ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให้เท่าน ั �น การเสริมเตียงจะขึ�นอยู่กบันโยบายของโรงแรม
นั�นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณีที�ห้อง TRP เต็ม 
ทางบริษัทอาจจะต้องปร ับไปนอนห้องพกัสําหร ับ 1 ท่าน 1 ห้องและสําหรบั 2 ท่าน 5 ห้อง โดยท่านจะต้อง
ชําระค่าห้องพกัเดี�ยว 

- อตัรานี�เฉพาะนักท่องเที�ยวที�ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน ั �น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิg เร ียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ�มจากราคาท ัวร ์ ท่านละ 5hh USD. (เป็น เงินไทยประมาณ G,200 
บาท)  

- เนื�องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ  และตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น รถ
บสันําเที�ยวสามารถให้บริการวนัละ 5h ช ั �วโมง โปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

วนัที�เดินทาง ราคาผ ู้ใหญ ่ พกัเดี�ยว 

5G-5j เมษายน kbdd 69,999  9,500 

ในกรณีที� JOIN LAND (ไม่ใช้ต ั mวเคร ื�องบิน) ราคาท่านละ Gh,bhh บาท 
ไม ่ม ีราคาเด็ก สําหรบัเด็กอายุไม ่ถึง k ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5G,hhh บาท (ไม ่มทีี�น ั �งบนเครื�องบิน) 



สําคญั!! :  กรณีผ ู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ท ั �งจากที�ด ้านหน้า
เคาน์ เตอร์เช็คอิน  หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิg ไม่ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�จะ
เกิดขึ�นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร ์ที�ท ่านชําระเร ียบร้อยแล้วไม่ว ่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที�สถานะผ ู้เดินทางเป็น เด็กนัก เร ียน นักศึกษา ครู  ธ ุรกิจขายตรง
เครื�องสําอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ  หรือคณะที�ต ้องการ ให้เ พิ� มสถานที�ขอดูงาน กรุณาติดต่อ แ จ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าที�เพื�อทําราคาให้ใหม่ทุกคร ั �ง  

 
อตัราค่าบริการนี�รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื'องบิน (ตั qว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั �นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีนํ� ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี'ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที'ยวใด เที'ยวหนึ'ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที'เป็นกรณีพเิศษ ทางบริษัทของสงวนสทิธิ I
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที'เกิดขึ�นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนักไม่เกิน �� ก.ก. (� ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื'องบินได้นํ�าหนักไม่เกิน + ก.ก.  
- รถรบัส่งนําเที'ยวตามรายการ 
- ค่าเข้าชมสถานที'ตามที'ระบุในโปรแกรมท่องเที'ยว 
- หวัหน้าทวัร์นําเที'ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที'ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที'พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที'ระบุ (พกั �-� ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั � ท่านจะเป็นเตียงเสริม M ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื'นๆ ที'ทําให้โรงแรมตามรายการที'ระบุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิ Iในการปรบัเปลี'ยนโรงแรมที'พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที'ไม่รู้จกักนัมาก่อน 
เช่น กรณีที'ท่านเดินทาง M ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพกัเดี'ยวตามที'ระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ R��,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต
วงเงนิท่านละ M,000,000 บาท  ตามเงื'อนไขของบริษัทประกนัภยั  

- รวมประกนัการเดินทางที�ครอบคลุมประกนัสุขภาพที�มีวงเงินรกัษาโควิด-5p สูงสุด k,hhh,hhh บาท (เงื�อนไข
เป็นไปตามกรรมธรรม์) ในกรณีที�อายุมากกว่า fh ปี จะได้ครอบคลุมประกนัสุขภาพที�มีวงเงินรกัษาโควิด -
5p สูงสุด 5,hhh,hhh บาท (เงื�อนไขเป็นไปตามกรรมธรรม์) 
 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 
- ค่ามนิิบาร์ในห้องพกั(ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากที'ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรบัท่านที'ทานเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารสําหรบัมุสลิม 
- ค่าวีซ่าสําหรบัพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้าม)ี โดยผู้เดินทางต้องทําการยื'นเองเท่านั�น 
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าทําหนังสอืเดินทาง วคัซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น 
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที'กระเป๋าสมัภาระที'มนํี�าหนักเกินกว่าที'สายการบินนั�นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที'นั 'งบนเครื'องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับสาย

การบิน และ รุ่นของเครื'องบินแต่ละไฟล์ทที'ใช้บิน ซึ'งอาจเปลี'ยนแปลงได้อยู่ที'สายการบินเป็นผู้กําหนด 



- ค่าภาษีนํ�ามนั ที'สายการบินเรียกเก็บเพิ'มเติม หากสายการบินมกีารเก็บภาษีนํ�ามันเพิ'ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ I
ในการเรียกเก็บลูกค้า 

- VAT 7% และภาษีหกั ณ ที'จ่าย �% 
- อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ'น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง M ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง � ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั �งนี�ท่าน
สามารถให้มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Iในการ
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที'สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

- ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่า 
- กรณีที�ไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ที'มผีลเป็นลบ ต้องตรวจก่อน

เดินทางไม่เกิน +� ชั 'วโมง และเป็นแบบฟอร์มที'ทางญี'ปุ่นกําหนดเท่านั�น ท่านต้องยื'นผลให้กบัทางบริษัท กรณี
เป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื'อทําการย้ายวนัเดินทาง หรือเก็บ
เครดิตการเดินทาง อาจมกีารเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบันโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่าน ั �น             แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื�อนไขการจอง 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย �� วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครั �งที' M ท่านละ �R,��� บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง � วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิในวันถดัไป ก่อนเวลา Ml.�� 
น. เท่านั�น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมตัิทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที'กําหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงค์จะต้องเดินทางในพเีรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั 'นหมายถึงว่า กรณีที'มคิีวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิ Iไปตามระบบ ตามลําดับ เนื'องจากทุกพีเรียด เรามีที'นั 'งราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิg เร ียกเก็บค่าบริการ เต็มจาํนวน เท่าน ั �น  
**กรุณาส่งสํา เนาพาสสปอร์ตและข้อมูลที�จ ําเป็นต้องใช้ในการยื�น เอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า 
ทนัทีหลงัจากการชําระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า d 
เดือน ณ วนักลบั และเหลือหน้าว่างสําหรบัติดวีซ่าไม่ตํ�ากว่า k หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท** 

- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที'เหลืออย่างน้อย �� วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที'ที'บริษัท
กําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสทิธิ Iยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ Iไม่สามารถคืนเงนิมดัจําให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ'งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง MR วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Iในการ
เรียกเก็บค่าทวัร์เต็มจํานวน 100% 

-  กรณียื'นวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Iในการหกัค่าบริการยื'นวีซ่าและจัดเตรียมเอกสาร 1,��� บาทและ
ค่าใช้จ่ายอื'นๆตามจริงเช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั qวเครื'องบิน เป็นต้น 

 
เงื�อนไขการยกเลิก และ เปลี�ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั �งแต่ �� วนัขึ�นไป คืนเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที'เกิดขึ�นจริง *ในกรณีที'วนัเดินทางตรง

กบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 3� วนั* 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง MR-�L วนั คืนเงนิ R�%ของค่าทวัร์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําตั qวเครื'องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื'นๆ 



- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า MRวนั ขอสงวนสทิธิ Iไม่คืนเงนิค่าทวัร์ที'ชําระแล้วทั �งหมด  
- กรณีมเีหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือ

การยกเลิกเที'ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื'อนการเดินทางในพเีรียดถัดไปให้กับลูกค้า 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบินและบริษัทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี'ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี'ยนชื'อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย �� วนั ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที'ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ'ง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ I
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที'เกิดขึ�นจริงทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรียดวนัที'เดินทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นสําคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที'เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี'ยนแปลงพเีรียดวันเดินทาง (เลื'อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Iในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที'เกิดขึ�นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที'เปลี'ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั�งสิ�น 
 

หมายเหตุ  
- กรณีที'ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั qวภายในประเทศ เช่น ตั qวเครื'องบิน , ตั qวรถทัวร์ , ตั qวรถไฟ) กรุณา

ติดต่อสอบถามเพื'อยนืยนักับเจ้าหน้าที'ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที'สามารถเลื'อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที'สายการบินอาจมกีารปรับเปลี'ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั�น สิ'งสําคญั ท่าน
จําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื'อเช็คอินก่อนเครื'องบิน อย่างน้อย � ชั 'วโมง โดยในส่วนนี�หากเกิดความเสยีหายใดๆ
บริษัทขอสงวนสทิธิ Iในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที'เกิดขึ�นใดๆทั�งสิ�น   

- กรณีที'ออกบตัรโดยสาร (ตั qว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Iในการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ'ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื'อใช้ในการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย � หรือ R วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์นี� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื'องบินแบบหมู่คณะ (ตั qวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื'อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั�น หากต้องการเปลี'ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที'เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที'ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที'ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระ
ค่าห้องพกัเดี'ยวตามที'ระบุ 

- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า l เดือน ณ วนักลบั  
- กรณีที'ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื�อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที'เป็นกรณีพเิศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที'เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที'ยวบิน การล่าช้าของสายการ

บิน ภยัธรรมชาติ การเมอืง จลาจล ประท้วง คําสั 'งของเจ้าหน้าที'รฐั และอื'นๆ ที'อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัท  

- เมื'อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ'ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สทิธิ I ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตดัสนิใจหรือให้คําสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอีํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั�นกรณีต้องการเปลี'ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง 



(เลื'อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ Iในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที'เกิดขึ�นจริงสําหรับการ
ดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที'เปลี'ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ I ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ'งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ I
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ'งของไว้ที'โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามที'ท่านต้องการ  

- ขอสงวนสทิธิ Iการเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ'ม หากสายการบินมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดินทาง  
- เนื'องจากการเดินทางท่องเที'ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บริษัทจึงขอสงวนสทิธิ I ไม่สามารถขอรบัเงนิคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ'งที'ท่านไม่ต้องการได้รับ
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที'ท่องเที'ยวใดที'ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิ Iในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ'งให้ท่าน เนื'องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั �งหมดแล้ว 

- หากมสีถานที' ร้านค้าที'ไมส่ามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลี'ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี�ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที'
จําเป็นจะต้องมค่ีาใช้จ่ายเพิ'ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

**เม ื�อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื�อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


