
 

 
รหสัโปรแกรม : 14401 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

OSAKA TOTTORI KYOTO (6D3N) 
“KIX05 OSAKA JL PREMIUM” 

สายการบิน 5 ดาว FULL SERVICE JAPAN AIRLINES (JL)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนิดว้ยสายการบนิ เจแปน แอรไ์ลน์ (JL) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

JL 728 BKK(กรงุเทพ) – KIX(โอซากา้) 23.50 – 07.05  

JL 727 KIX(โอซากา้) – BKK(กรงุเทพ) 00.40 – 04.40  
** โหลดกระเป๋าสมัภาระน ้าหนกัไมเ่กนิใบละ 23 ก.ก. 2 ใบ (46 ก.ก.) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

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

20.30  คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที่ 6 สายการบนิ เจแปน 

แอรไ์ลน์ เคาน์เตอร ์R เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ 

หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

** ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว์ พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
23.50  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน JAPAN AIRLINE 

เทีย่วบนิที ่JL728  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 
 

วนัท่ี 2 

 

สนามบินตนัไซ – ทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิทธภณัฑท์ราย – พิพิทธภณัฑโ์คนัน - อิออนมอลล ์                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                              (-/L/-) 

 

08.15 เดนิทางถงึ สนามบินนานาชาติคนัไซ(เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองทตโทริ ซึง่เมอืงทตโทรเิตม็ไปดว้ยทวิทศัน์สวยงามของฤดูกาลหนึ่งทีเ่ปลี่ยนไปยงัอกี
ฤดกูาลหนึ่ง มอีาณาเขตครอบคลุมชายฝัง่ทะเลทีย่าวสุดลกูหลูกูตาจากฝัง่ตะวนัออกไปฝัง่ตะวนัตก ทีร่าบแคบๆ 
และพืน้ทีท่ีเ่ป็นภูเขาอย่างภูเขาไดเซนมพีชืพนัธุส์เีขยีวสดในฤดูใบไมผ้ลแิละใบไมส้จีางในฤดูใบไมร้่วง ถอืเป็น
ภาพทีส่วยงามเกนิพรรณนา ซึง่คุณสามารถชมภาพทีน่่าประทบัใจนี้ไดผ้่านทางหน้าต่างของรถไฟสายซนัอนิใน
ขณะทีร่ถไฟแล่นไปตามชายฝัง่ทะเล แห่งท่องเทีย่วส าคญัถอืว่าเป็นไฮไลท์ เนินทรายทตโทริ เนินทรายอายุ
เก่าแก่กว่า 1 แสนปี ซึ่งมขีนาดใหญ่และมชีื่อเสยีงมากที่สุดในญี่ปุ่ น ตัง้อยู่รมิชายฝัง่ทะเลในเขตของอุทยาน
แห่งชาตซิานินไคกนั (Sanin Kaigan National Park) มคีวามยาว 16 กโิลเมตร กวา้ง 2.4 กโิลเมตร สูง 50 
เมตร 



 การเกดิเนินทรายทีน่ี่ เกดิจากการทีท่รายบรเิวณแม่น ้าเซนไดกาวะ (Sendaigawa River) ถูกพดัชะลา้งออก
ไปสู่ชายฝัง่ทะเลเป็นเวลาชา้นานจนก่อนใหเ้กดิเนินทรายขึน้ ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีแ่มแ้ต่คนญี่ปุ่ นเอง
กใ็ฝ่ฝันทีจ่ะมาเหน็กบัตาตวัเองซกัครัง้ในชวีติ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชมงานแสดง พิพิธภณัฑ์ทราย พพิธิภณัฑท์ี่เฉพาะทางด้านงานประตมิากรรมจากทรายแห่งเดยีวใน

โลก งานประตมิากรรมทรายนัน้เป็นผลงานการแกะสลกัทรายทีท่ าใหจ้บัตวัเป็นก้อนแขง็ดว้ยน ้าเพยีงอย่างเดยีว 

และเนื่องจากวสัดุเป็นทรายจงึมคีวามเสี่ยงที่จะพงัเสียหายทัง้ในระหว่างการสร้างหรอืแม้กระทัง่หลงัจากที่

แกะสลกัเสรจ็แลว้กต็าม ความไม่จรีงัยัง่ยนืของประตมิากรรมทรายเหล่านี้เกดิเป็นความงดงามซ่อนอยู่ภายใต้

ความเปราะบาง 

 



น าท่านชมงานจดัแสดง พิพิธภณัฑ์โคนันยอดนักสืบ (The Gosho Aoyama Museum) เพลดิเพลนิไปกบั

แสดงผลงานของอาจารยอ์าโอยาม่า ตัง้แต่สมยัประถม ไปจนถงึผลงานมชีื่อเสยีงทัง้หลาย ไม่ว่าจะเป็นต้นฉบบั

การตูน แผ่นอนิเมะ หุ่นจ าลองตวัละครเรื่องโคนันยอดนักสบื และหอ้งท างานจ าลอง ยิง่ชัน้ที2่ ยงัมกีจิกรรมให้

เหล่านักท่อเงที่ยวได้ลบัสมองประลองปัญหาไปกบัมุมให้ทดลองแก้ไขคดปีรศินาที่น่าสนใจ รวมไปถงึตู้เกมส

เก็ตบอรด์ที่ให้เราสวมบทบาทโคนันคุงไดอ้กีดว้ย เอาจรงิๆแลว้เมอืงโฮคุเออสิิง่หนึ่งทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ชื่อดงั

ของเมอืงกเ็ป็นเจา้หนูโคนนั 

 
น าท่านเดนิทางเข้าสู่ อิออน มอลล์ เพื่อให้ท่านได้จบัจ่ายใช้ส่อย ซื้อของใช้และอาหารก่อนเข้าที่พกั โดย

ภายในเป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมูน่กัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิภายในตกแต่งในรปูแบบทีท่นัสมยัสไตลญ์ี่ปุ่ น 

มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน 

นอกจากนี้ยงัมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games 

arcade และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี TOYOKO INN HOTEL HIMEJI  , HYOGO หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ี 3 ปราสาทฮิเมจิ - สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า – วดัคิโยมิสึ –  ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ – เกียวโตสเตชัน่ – 
                  โอซาก้า                          (B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) เป็น 1 ใน 3 ปราสาททีง่ดงามทีสุ่ดในญี่ปุ่ น และขึน้ทะเบยีน

เป็นสมบตัิประจ าชาตญิี่ปุ่ นและมรดกโลก ตัง้อยู่ในเมอืงฮเิมจ ิจงัหวดัเฮยีวโกะ ชาวญี่ปุ่ นนิยมเรยีกในชื่อว่า 

"ปราสาทนกกระสาขาว" ด้วยพื้นผวิของตัวปราสาทที่เมื่อพ้นจากฐานหินที่โค้งสูงขึ้นไปแล้วมสีีขาว สว่าง  

จดุเด่นอกีอยา่งหนึ่งของปราสาทนี้คอื ทางเดนิสู่อาคารหลกัทีส่ลบัซบัซอ้นราวกบัเขาวงกต ทัง้ประตูและก าแพง



ต่างๆในปราสาทได้รบัการออกแบบมาอย่างด ีมคีวามโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม เชญิเต็มอิ่มการเยี่ยมชม

ปราสาทแห่งนี้.. (ชมดา้นนอกไมร่วมค่าเขา้ปราสาท) 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ อาราชิยาม่า(Arashiyama) เป็นอกีเขตหนึ่งทีน่ักท่องเทีย่วนิยมมากนั อยู่ทางตะวกัตกของ

เกยีวโต โดยเริม่เป็นทีน่ิยมตัง้แต่สมยัเฮอนั (794-1185) เป็นตน้มา และจะมนีกัท่องเทีย่วเดนิทางมาเทีย่วชมกนั

อยา่งคบัคัง่ในช่วงทีด่อกซากุระบานและช่วงใบไมแ้ดงหรอืใบไมเ้ปลีย่นส ีในช่วงวนัหยุด มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร 

และบรเิวณโดยรอบกส็ามารถเดนิเทีย่วไดเ้รื่อยๆ สถานที่ที่ไดร้บัความนิยมอกีที่หนึ่งเมื่อมาถงึเมอืงนี้กค็อื ป่า

ไผ่แห่งอราชิยาม่า (Arashiyama Bamboo Groves) นี้ตัง้อยู่ตนีเขาในเมอืงอราชยิาม่า เกยีวโต ตลอดสอง

ขา้งทางนัน้รายรอบไปดว้ยตน้ไผ่ทีเ่สยีดแทงกอขึน้ไปบนฟ้าสงูไมต่ ่ากว่าสบิเมตร ปกคลุมทางเดนิทีล่าดเอยีงไป

ตามเนินเขาอย่างงดงาม เส้นทางนี้เราสามารถเดนิชมความงามของธรรมชาต ิซมึซบัความสดชื่นของกลิน่ไผ่ 

ฟังเสยีงเสยีดสขีองกอไผ่ที่เคล้ากบัเสยีงลม ตลอดจนสามารถขี่จกัรยานเพื่อท่องป่าไผ่ได้ รวมถึงสามารถใช้

บรกิารของรถลากโบราณละเลยีดความงามของป่าไผ่ไดด้ว้ยเช่นกนั ซึง่กจิกรรมนี้ เป็นทีน่ิยมในหมู่คนญี่ปุ่ นและ

นกัท่องเทีย่วมากทเีดยีว 



 
 น าท่านสู่ วดัคิโยมิสึ หรอืวดัน ้าใส ทีต่ดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็น

วดัทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิ

ขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึง่ไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืนเรอืนไทย วดันี้มอีายุเก่าแก่

ยิง่กว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจ้าแห่งความร ่ารวย มัง่คัง่ , 

นมสัการพระโพธสิตัว์อวโลกิเตศวร, จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต 

มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตได้งดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์าม

สายอนัเกิดขึน้จากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทอืกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม 

แขง็แรง 



 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บฟุเฟ่ต ์นาเบะ 

  น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของเกยีวโต ศาลเจา้แห่ง

นี้มชีื่อเสยีงจากเสาโทรอิ ิ(Torii gate) สแีดงจ านวนนับพนั ซึง่ตัง้เรยีงกนัเป็นอุโมงคเ์สน้ทางเดนิอยู่บรเิวณหลงั

อาคารหลกั เสน้ทางนี้จะตรงไปยงัป่าในหุบเขาอนิาร ิ(Mount Inari) อนัศกัดิส์ทิธิซ์ ึง่มคีวามสูง 233 เมตร และ

เป็นอาณาบรเิวณส่วนหน่ึงของศาลเจา้ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิารเิป็นศาลเจา้ทีส่ าคญัทีสุ่ดในหมู่ศาลเจา้จ านวนนับพนัที่

สกัการะเทพอนิาร ิ(Inari) ซึง่เป็นเทพผูร้กัษาขา้ว ตามความเชื่อของศาสนาชนิโต เชื่อกนัว่าสุนัขจิง้จอกนัน้เป็น

ผู้น าสารของอนิาร ิดงันัน้คุณจะสามารถพบเหน็รูปปั้นสุนัขจิ้งจอกได้ทัว่ไปในอาณาบรเิวณศาสนสถานแห่งนี้ 

ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิาร ิมมีาตัง้แต่สมยัโบราณ ก่อนการก่อตัง้เกยีวโตเป็นเมอืงหลวงในปี 794 

 



  

 จากนัน้น าท่านสู่ สถานีรถไฟเกียวโต(Kyoto Station) เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่ส าคญั ที่นิยมกนัทัง้ในหมู่
นกัท่องเทีย่วและคนญีปุ่่ นเอง ใชเ้ดนิทางระหว่างเมอืงในระยะเวลาทีไ่มน่าน รวมทัง้มรีา้นคา้ รา้นอาหารใหเ้ลอืก
ซือ้เลอืกชมิมากมาย 

 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านสู่โรงแรมทีพ่กั 
ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอธัยาศยั 

พกัท่ี BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ี 4 อิสระท่องเท่ียวเตม็วนั หรือเลือกซ้ือทวัรย์ูนิเวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั                                           (B/-/-) 

 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหาร อสิระตามอธัยาศยัใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงตามย่านดงัของมหานครโอซาก้า โดยการนัง่รถไฟ (ไม่รวม

ค่ารถไฟ) ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพื่อเดนิทางเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วชื่อดงั อาท ิ

-  โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพพิธิภณัฑส์ตัว์น ้าในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะได้พบกบัปลาฉลามวาฬที่มี

ขนาดใหญ่ที่หาชมไดย้าก, แล้วเฮฮากบัหน้าตาของปลาแสงอาทติย ์ที่มขีนาดตวัใหญ่ราคาประเมนิมไิด้และ

เพลนิตากบัสตัวม์ชีวีติใตน้ ้านานาชนิดจากทัว่ทุกมมุโลก อาทเิช่น ปลาโลมา, ปแูมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวนิ 

เป็นตน้  

-  วดัชิเทน็โนจิ วดัทีม่อีายเุก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญี่ปุ่ น 

โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ เจดีย์ 5 ชัน้อันวิจิตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรปูหลายองค ์ 



หรอืท่านที่สนใจเดนิทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก ค่าเคร่ืองเล่น รวมถึงค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง) ร่วมสนุกทา้ทายกบัเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทกึใจจากหนังดงัทีท่่านชื่นชอบ เช่น 

ฉากเพลงิไหมจ้ากเรื่อง “แบค็ดราฟท์”ล่องเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรื่อง“จรูาสสคิพารค์” นัง่เรอืเพื่อพบกบั

ความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกบั “จอว์” ใช้ทุนสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะ

จอว)์  และสนุกสนานไปกบัเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้่านพสิูจน์ความมนัส ์พรอ้มทัง้พบ

กบัโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครวัใหท้่านได้เพลดิเพลนิกบัตวัการต์ูนสุดน่ารกัชื่อ

ดงัของญี่ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืสนุกสนานกบัโซนใหม่ The Wizarding World of 

Harry Potter ทีส่รา้งเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮรร์ีพ่อตเตอร ์ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสมัผสับรรยากาศของ โลกเวท

มนตรใ์นฉากต่างๆ จากภาพยนตร ์อาท ิปราสาทฮอกวอต เพลดิเพลนิกบัการส ารวจห้องเรยีนเวทมนตรค์าถา

ยา่นฮอกมที รา้นขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแมม่ดทัง้หลาย และทีไ่มค่วรพลาดชมิคอื บตัเตอร์

เบยีร ์เครื่องดื่มที่ได้รบัความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ [ไม่มแีอลกฮอล์] และที่พลาดไม่ได้คอืใน

โซนนี้ทีถ่อืว่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีด่ทีีสุ่ดของโลก คอืโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ทีม่ี

การสร้างด้วยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเรา้ใจให้ท่านเสมอืนท่านได้

เดนิทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮรร์ี่พอตเตอร์เลยทเีดยีว ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกบัเครื่องเล่นนานาชนิด

อยา่งจใุจ  

 เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเท่ียง และอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั          BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า   

 
วนัท่ี 5 นัง่รถราง – ศาลเจ้าสมิุโยชิ – ตลาดคโุรมง - DUTY FREE – ชินไชบาชิ –  รินก ุเอ้าทเ์ลต –  สนามบินโอ

ซาก้า                                                                                                                                                 (B/-/-) 
 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  



 น าท่านนัง่ราง Hankai Tramway ชมบรรยากาศเมอืงโอซาก้า โดยรถรางวิง่บรกิารเชื่อมระหว่างชานเมอืงทาง
ตอนใต้กบัเมอืง Sakai เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 1911 มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานมากว่า 100 ปีแลว้ ปัจจุบนั
บรษิทัยงัคงใชร้ถรางรุ่นเดมิทีใ่หบ้รกิารในสมยัเริม่แรก พรอ้มกบัพฒันารถรางไฟฟ้ารุ่นใหม่ มาใหบ้รกิารควบคู่
กนั โดยการน าท่านนัง่รถรางจะพาลูกค้าทุกท่านเดนิทางสู่ปลายทาง ศาลเจ้าสุมิโยชิ(Sumiyoshi Taisha) 
เป็นศาลเจา้ทีถู่กสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรตที ่3 เรยีกว่าเป็นอกีหนึ่งศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่มากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ นเลย
กว็่าได ้ทีน่ี่ไมใ่ช่เพยีงแค่ความเก่าแก่เท่านัน้แต่การรปูแบบสถาปัตยกรรมการสรา้งกถ็อืว่าโดดเด่นทีจ่ะมหีลงัคา
แบบทรงตรงๆ ต่างจากทีอ่ื่นๆทีจ่ะมทีรงโคง้ๆ จัว่จะถูกตกแต่งดว้ยไมท้ีล่กัษณะไขวก้นัคลา้ยกบัไมก้างเขนของ
ศาสนาครสิต์ หากออกจะเป็นรปูกากบาทซะมากกว่า รวมทัง้ยงัมไีม้ขนาดเลก็ๆวางเรยีงกนัตามแนวยาวทัว่ทัง้
หลงัคา โดยเฉพาะตรงจุดที่ทางเขา้อยู่ดา้นใต้หน้าจัว่ของหลงัคาและยงัมรี ัว้ล้อมรอบ จากความต่างและความ
เก่าแก่นี่แหล่ะค่ะทีท่ าใหศ้าลเจา้แห่งนี้มชีื่อเสยีงมากๆในญี่ปุ่ น 

 
น าท่านเขา้สู่ ตลาดคโุรมงโอซาก้า (Kuromon Ichiba Market ) เป็นตลาดทีม่ชีื่อเสยีงและเก่าแก่มากทีสุ่ด
แห่งหนึ่งของเมอืงโอซาก้า จนไดร้บัสมญานามว่าเป็น ครวัของโอซาก้า(Osaka’s Kitchen) กนัเลยทเีดยีว มี
บรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ Arcade เลก็ๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปด้วยรา้นค้า
ต่างๆกว่า 160 รา้นคา้ ขายทัง้ของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเล่นและอาหารพืน้เมอืงมากมายหลายชนิด
ใหไ้ดช้มิกนั 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดบัคุณภาพ
ด ี

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซากา้ ภายในยา่นนี้มรีา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกบั
รา้นค้าอนัทนัสมยั และสนิค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรบัเดก็ และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงส ีและ
บนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึง่เสน่หอ์ย่างหนึ่งคอื ทุกรา้น
จะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดดัท าใหเ้ป็นรปูป ูกุ้ง และปลาหมกึ ซึ่งนักท่องเทีย่วให้ความ
สนใจและแวะถ่ายรปูกนัเป็นทีร่ะลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจดุเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ด้



มากทีสุ่ด เพื่อดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของยา่นน้ีคอื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของ  กูลโิกะ 
ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญีปุ่่ นนัน่เอง 

 
 
น าท่านเดนิทางสู่ ริงก ุเอาทเ์ลต็ (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้บัสนามบนิคนัไซ ใหท้่านเพลดิเพลนิ
กบัการเลอืกซือ้สนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชื่อดงัหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครือ่งส าอาง, เครือ่งประดบั, 
เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นโกอนิเตอร์
มากมายกบัคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ล่าสุด อาท ิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione 
Tessile ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรอืจะ
เลอืกดเูครือ่งประดบั และนาฬกิาหรอูย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึรองเทา้
แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรบัคุณหนู  Aigle, 
Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสนิคา้อื่นๆอกีมากมาย ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
อิสระอาหารค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนานาชาติคนัไซ   ประเทศญ่ีปุ่ น 

00.40  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ JAPAN 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่JL727  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6 ชัว่โมง 

**  

วนัท่ี 6 สนามบินสวุรรณภมิู                                                                                                                        (-/-/-) 

04.40  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทบัใจ 

 

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

 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋

เคร่ืองบิน

อตัรา  

ท่านละ 

เดินทางเดือน ตลุาคม 62 

02 – 07 ตลุาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,900 

04 – 09 ตลุาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,900 

08 – 13 ตลุาคม 62 32,999 32,999 32,999 7,500 17,900 

09 – 14 ตลุาคม 62 34,999 34,999 34,999 7,500 17,900 

24 – 29 ตลุาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,900 

25 – 30 ตลุาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,900 

26 – 31 ตลุาคม 62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,900 

30 ตค. – 04 พย. 62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,900 

เดินทางเดือน พฤศจิกายน 62 

02 – 07 พฤศจิกายน 62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,900 

03 – 08 พฤศจิกายน 62 29,999 29,999 29,999 7,500 17,900 

06 – 11 พฤศจิกายน 62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,900 

10 – 15 พฤศจิกายน 62 31,999 31,999 31,999 7,500 17,900 
  

 ** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

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

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่
จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 15 วนั ต่อครัง้ **  

 



** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษ ี

     สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่ว  

     ใด เทีย่วหนึ่งกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่ตัว๋เครือ่งบนิ   

     ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ JAPAN AIRLINES อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ 1 ท่าน โหลดกระเป๋าได้ 2 ใบ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. / (46 กก)   และ 

ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) 

ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 



 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่า

น้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

 



เง่ือนไขการยกเลิก 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 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออ

นออกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ

คณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร ์เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ

ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิัทตวัแทนใน ต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบั

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็

ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  



(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรณุาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบรอ้ยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

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

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณทีีท่่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั

จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบรษิัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 



 


