
 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 13866 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 
1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิคนัไซ-กฟิุ 

ออิอนมอลล ์TG672 : BKK-KIX 08.25-15.55 
 

 
 GIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

2 กฟิ-ุหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-ทาคายามา่ซนัมา
ชซูิจ-ิทาคายามา่จนิยะ-เมอืงมเิอะ   

 MIE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

3 มเิอะ-อาราชยิามา่-สวนป่าไผ-่สะพานโทเก็ตสึ

เคยีว-วดัคนิคะคจุ-ิศาลเจา้จ ิง้จอก ฟชูมิอินิาร-ิ

ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

  
 OASAKA HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ  
  OASAKA HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

5 ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)-รงิกเุอา้เลท   
สนามบนิคนัไซ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ
TG673 : KIX-BKK 17.35-21.25 

 

 
   

 
 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ
เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น
เหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 

วนัที ่1 กรงุเทพ สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น - กฟิ ุ

ออิอนมอลล ์

05.30 น.      พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย มี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยตอนรับทา่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


08.25 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG672  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 

ช ัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  

***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ***  

หลังผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมือง โอซากา้ (Osaka) เป็นจังหวัดที่มคีวามส าคัญเป็นอันดับสองและ

ขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่ น เป็นเมืองเศรษฐกจิที่ส าคัญของภูมภิาคคันไซ อีกทั้งยังมี

สถานทีท่่องเทีย่วภายในเมอืงและรอบๆเมอืงมากมาย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกฟิุ ตัง้อยู่บรเิวณ

ภมูภิาคจูบบุนเกาะฮอนช ูใจกลางประเทศญีปุ่่ น น าท่านเดนิทางสูอ่อิอนมอลล ์ใหท้่านไดอ้สิระซือ้

สนิคา้ท่ัวไปของญีปุ่่ น เชน่ ขนม, อาหารวา่ง, ของเล่น, กระเป๋า , รองเทา้, เสือ้ผา้ รวมถงึรา้นรอ้ย

เยน  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั GIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่2 กฟิ ุ- หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ- ทาคายามา่จนิยะ         

เมอืงมเิอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู ่ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น 

เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีม่รีูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful village in Japan และ

เป็นเมืองมรดกโลกที่มีชือ่เสยีงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนา

โบราณทีม่อีายมุากกวา่ 250 ปี ค าวา่ “กชัโช” มคีวามหมายวา่ “พนมมอื” ซึง่เป็นการบง่บอกถงึ

ลักษณะ รปูแบบของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟางขา้วทีท่ ามมุชันถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนม

เขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะป ู

ตอ่มาในปี  1995 องคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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เดนิทางสู่ ทาคายามา่ (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเจแปน

แอลป์  ถกูขนานนามไวว้า่เป็น ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ีย่ังคงอนุรักษ์

ไวซ้ ึง่อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ย่างสมบรูณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึน้

ดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพ

ธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ น าท่านเดนิเล่น ชมบรรยากาศเมอืงเก่าทาคายาม่าที ่ซนัมาชซูิจ ิย่าน

เมอืงเกา่ทีอ่นุรักษ์ความเป็นเอโดะเมือ่ 300 ปีกอ่นไดเ้ป็นอยา่งด ีผา่นชม อาคารทาคายามา่จนิยะ 

(Takayama Jinya) อดตีท าหนา้ทีเ่ป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจ าภมูภิาคฮดิะ ปัจจบุันใชเ้ป็น

ทีจั่ดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผนทีภู่มภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตร์

แผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิม่ประมาณ 430 เยน/ทา่น) 

น าท่านสู่ เมอืงมเิอะ เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมปิดของเมืองนาโกย่า มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

มากมายเชน่ บอ่น ้าพรุอ้น สวนสนุก และสนามแขง่รถนานาชาตซิซูกูะเซอรก์ติ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   

พกัที ่ MIE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่3  มเิอะ - อาราชยิามา่ - สวนป่าไผ ่- สะพานโทเก็ตสเึคยีว - เกยีวโต           

วดัคนิคะคจุ ิ- ศาลเจา้จิง้จอก ฟชูมิอินิาร ิ- ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู ่อาราชยิามา่ (Arashiyama) อยู่ทางตะวักตกของเกยีวโต ตัวเมอืงอาราชยิาม่านัน้จะ

คกึคักมากในชว่งวันหยุด มทัีง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทีย่วไดเ้รือ่ยๆ 

น าท่านชม สวนป่าไผ ่(Bamboo Groves) เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆทีต่ัดผ่านในกลางสวนป่าไผ ่

สามารถเดนิเล่นหรอืขีจั่กรยานผ่านก็ได ้ใหบ้รรยากาศทีแ่ปลกและหาไดย้าก อสิระใหท้่านเดนิชม

ความงามยามทีม่แีสงอาทติยร์อดผา่นตัวป่าไผล่งมายังพืน้ดา้นลา่ง ประกอบกับมลีมพัดมาพรอ้มกัน

ก็จะเป็นเสยีงกิง่กา้นของตน้ไผก่ระทบกันไปมา ดสูวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนตกิยิง่นัก บรเิวณ



ใกล ้ๆ  จะเป็นรา้นขายของพืน้เมอืงทีท่ ามาจากตน้ไม ้เชน่ ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กลอ่งใสข่อง หรอืเสือ้

สานจากไผ ่จากนัน้ชม สะพานโทเก็ตสเึคยีว (Togetsukyo Bridge) หรอืนยิมเรยีกวา่ Moon 

Crossing Bridge เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ของอาราชยิาม่า สะพานนี้มคีวามสวยงามอย่างมาก

เพราะดา้นหลังนัน้เป็นภเูขาสงูใหญแ่ละดา้นลา่งเป็นแมน่ ้าทีทั่ง้สองฝ่ังมแีนบตน้ซากรุะเรยีงรายเรยีบ

แมน่ ้าไปเรือ่ยๆ ท าใหเ้ป็นจดุชมซากรุะทีส่วยงามอกีจดุหนึง่  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ คอื

ตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคัญทีเ่ต็มไปดว้ย

ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของญีปุ่่ นดว้ย เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึน้เพือ่

ใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกุนอาชกิากา้ โยชมิสิุและท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัด

นกิายเซนภายหลังจากทีท่่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันวา่ วดัทอง เนื่องจากทีว่ัดนี้จะมอีาคาร

หลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จน

เกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต จากนัน้สู ่ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอิ

นาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีกกันวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มี

ชือ่เสยีงโดง่ดังจากประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงทีเ่รยีงตัวกันจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็น

ทางเดนิไดท่ั้วทัง้ภเูขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่กันวา่เป็นภูเขาศักดิส์ทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของ

ความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพชืผลไรน่าตา่งๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึ

สามารถพบเห็นรปูปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาช ิShinsaibashi Shopping Arcade บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นี้มี

ความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ 

กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดทั์ง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศ 

เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอยา่งทีต่อ้งการรวมกันอยูบ่รเิวณนี ้

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั OASAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่4  อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารใหท้่านอสิระท่องเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ภายในเมอืงโอซากา้ โดยมไีกดใ์หค้ าแนะน า

การเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

 แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 



 วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึง่ในวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ น เชือ่กันวา่เป็นวัดพุทธแห่ง

แรกขอประเทศญีปุ่่ น 

 พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรอืทีเ่รยีกวา่ Kaiyukan ตัง้อยูท่ี ่

Tempozan Harbor Village บรเิวณอา่วโอซากา้ พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น มสีัตว์

น ้าหลากหลายชนดิทีอ่าศัยอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 

 ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามงดงามและสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่

จากศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไม่ไดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานหลาย

รอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของเกยีวโต 

 วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วดัหลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา หรอื ไดบตุส ึ(Daibutsu of Nara) 

เป็นหนึง่ในวดัทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุและมคีวามส าคัญทางประวตัศิาสตรข์องประเทศญีปุ่่ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 แนะน าแหลง่ชอ้ปป้ิง 

 โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึง่ในสถานบันเทงิยามค ่าคนืทีโ่ด่งดังของโอ

ซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง 

 อะเมะรคิามรูะ Amerikamura เป็นแหลง่แฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับยา่นฮารา

จกูขุองโตเกยีว ยา่นนีก็้จะไดพ้บกับแฟชัน่การแตง่ตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญีปุ่่ น 

มบีรรยากาศครึก้ครืน้ ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสือ้ผา้ และรา้นขายของตา่งๆมากมาย เป็นอกี

ยา่นหนึง่ทีน่่ามาเดนิเลน่ 

หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ  

(ไมร่วมในคา่ทวัรผ์ูใ้หญท่า่นละ 2800 บาท เด็ก 2-11 ราคา 2400 บาท )  

 ยูนเิวอรซ์ลั สตูดโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมือ่เดอืน

มนีาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ทีเ่ปิดในเอเชยี ภายในมี

ท ัง้หมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, 

Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชม



สามารถเพลดิเพลนิไปกับเครือ่งเลน่ตา่งๆ ตัง้แตเ่ครือ่งเลน่ส าหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟเหาะที่

หวาดเสยีวสดุๆ นอกจากนี้ยังมหีนัง 3 มติ ิอยา่งเชน่ Spiderman, Back to the Future, 

Terminator 2, Jurassic Park และเรือ่งใหมล่า่สดุอยา่ง Harry Potter ภายนอกสวนสนุก

นัน้ จะม ีUniversal City walk Osaka ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ทีม่โีรงแรม รา้นคา้ 

รา้นอาคารจ านวนมาก รวมทัง้รา้นทีข่ายสนิคา้ของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ และของทีร่ะลกึของ

เมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิือ่ดังของโอซากา้

มาเปิดใหไ้ดล้ ิ้มลองรสชาติดั ้งเดิม ของกินขึน้ชื่อของโอซากา้ ที่ไดรั้บการโหวตจาก

ชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยู่ทีแ่ลว้ พพิธิภัณฑน์ี้ตัง้อยู่ทีช่ัน้ 4 

ของหา้งแหง่นี ้(ราคาบัตรยนูเิวอรแ์ซล 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั OASAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่5 ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - รงิกุเอา้เลท - สนามบนิคนัไซ - สนามบนิ

สวุรรณภมู ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของ

เมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพง   

หนิคอนกรตี, คนู ้า และสวนนชิโินมารซุ ึง่อยูท่างป้อมตะวกัตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้ ในชว่งเดอืน

เมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากรุะทีโ่ดง่ดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแหง่นี้จะมองเห็นภาพปราสาท

โอซากา้ทีส่วยงามเป็นอยา่งยิง่ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 น าทา่นสู ่รงิกเุอา้เล็ท (Rinku Outlet) แหลง่ชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นใกลก้ับสนามบนิคันไซ 

ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม ชือ่ดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิ

เครือ่งส าอาง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและยังเป็น

แหล่งรวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสือ้ผา้ล่าสุด อาท ิMK Michel 

Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย ให ้

ทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

น าทานเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

17.35 น.   ออกเดนิทางจากเมืองโอซากา้ กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG673 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 

21.25 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  

เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 
ราคาไมร่วมต ัว๋

ทา่นละ 
พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

13-17 ก.ค.62 32,999 25,999 10,900 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
ราคา INFANT ทา่นละ 12,900 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ีทา่นละ 
1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 



 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่
มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ
การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 



 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 20,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้าม
ก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วนัของการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 
ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆ
ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับาง
ประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน
ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 



4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

 มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

 สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

 เนือ่งจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการ

ไดรั้บบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการ

จองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

 กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการเขา้
ประเทศญีปุ่่ นดว้ยตนเอง และหากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในสว่นนัน้ๆ ซึง่หากวันเดนิทางผู ้
เดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 



 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไป

ได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 

กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่

ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง 

หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไมอ่อกบัตรโดยสาร ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่ี

ค่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 

วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


