
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 15160  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

OSAKA PREMIUM (6D3N) 

“ KIX06 OSAKA เกยีวโต ทาคายาม่า วากายาม่า” 
สายการบนิ JAPAN AIRLINE (JL) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บินด้วยสายการบิน JAPAN AIRLINE (JL) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
JL 728 BKK(กรงุเทพ) – KIX(โอซากา้) 23.50 – 07.05  

JL 727 KIX(โอซากา้) – BKK(กรงุเทพ) 00.40 – 04.40  

** โหลดกระเป๋าสัมภาระน ้าหนกัไม่เกินใบละ 23 ก.ก. 2 ใบ (46 ก.ก.) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
DAY 1 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) – สนามบนิคนัไซ  (-/-/-) 
20.30  คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตูทางเข้าท่ี 6 สายการบิน JAPAN 

AIRLINE เคาน์เตอร์ R เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 
หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  
** ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับ
และจบั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง ** 

 

 
23.50  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN AIRLINE เท่ียวบินท่ี 

JL728  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 



 

DAY 2  
โอซาก้า – เกยีวโต – วดัคโิยมสึิ -  ศาลเจ้าฟูชิม ิ– วดัคนิคาคุจ ิ- ออิอน มอลล์ – กฟุิ  

(-/L/-)  
08.15 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติคันไซ(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ 

 น าท่านเดินทางสู่ KYOTO เมืองเกยีวโต เมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่นมานานกวา่ 1,000 ปี ถูกขนานนามให้วา่เป็น “เมืองมรดก 

โลกสุดยิง่ใหญ่” จากการท่ีภายในเมืองมีส่ิงปลูกสร้างตามวฒันธรรมท่ีเก่าแก่แสนล ้าค่าจนไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกของยเูนสโกม้ากท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก  ท่ีส าคญัเมืองน้ีในอดีตยงัเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่นก่อนจะถูกยา้ยไป
ยงัเมืองโตเกียว ส่ิงเหล่าน้ีน้ีเองเลยท าให้มีแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมมากมาย รวมถึงจุดชมซากุระท่ีสวยงามมาก
ดว้ยเช่นกนั 

 

KIYOMIZU TEMPLE 



 KIYOMIZU TEMPLE  น าท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน ้าใส เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยูบ่ริเวณ 

เนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกนัตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินข้ึนมารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ 
ซ่ึงไม่ใชต้ะปูสักตวั ใชว้ธีิการเขา้ล่ิม เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายเุก่าแก่ยิง่กวา่กรุงเกียวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นท่ี
ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร ่ ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ี
สามารถถ่ายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พร้อมกบัวิหาร
ของวดัคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือว่า สายแรก 
รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง  จากนั้นเดินตามทาง สัมผสักบัร้านคา้ญ่ีปุ่นตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ 
เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง ท่ีระลึกเก่ียวกบัญ่ีปุ่นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีให้ท่านไดเ้ลือกชิม
หลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไส้ถัว่แดงสูตรดั้งเดิม, ไส้สตรอเบอร์ร่ี, ชอคโกแลต เป็นตน้ หรือวา่จะเป็นชาเกียวโต, 
ตุ๊กตาเกียวโต สัญลกัษณ์ท่ีโด่งดงัท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตาแต่งกายดว้ยชุดกิโมโนประจ าชาติอย่างเต็ม
รูปแบบซ่ึงควรค่าแก่เป็นของฝากของท่ีระลึกในราคายอ่มเยาว,์ เคร่ืองเซรามิค ญ่ีปุ่น ทั้งกาน ้ าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และ
ของท่ีระลึก อีกมากมายนานาชนิด 

กลางวนั     บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บุเฟเฟ่ต์นาเบะ 
 

 

 FUSHIMI INARI SHRINE  น าท่านเดินทางสู่ เป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโต ตั้งอยูท่างศาลเจ้าฟูชิมิ อนิาริ 

ตอนใตข้องเกียวโต ศาลเจา้แห่งน้ีมีช่ือเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจ านวนนบัพนั ซ่ึงตั้งเรียงกนัเป็นอุโมงค์
เส้นทางเดินอยู่บริเวณหลงัอาคารหลกั เส้นทางน้ีจะตรงไปยงัป่าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อนัศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงมี
ความสูง 233 เมตร และเป็นอาณาบริเวณส่วนหน่ึงของศาลเจา้ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริเป็นศาลเจา้ท่ีส าคญัท่ีสุดในหมู่ศาล
เจา้จ านวนนบัพนัท่ีสักการะเทพอินาริ (Inari) ซ่ึงเป็นเทพผูรั้กษาขา้ว ตามความเช่ือของศาสนาชินโต เช่ือกนัวา่สุนขั
จ้ิงจอกนั้นเป็นผูน้ าสารของอินาริ ดงันั้นคุณจะสามารถพบเห็นรูปป้ันสุนขัจ้ิงจอกได้ทัว่ไปในอาณาบริเวณศาสน
สถานแห่งน้ี ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริ มีมาตั้งแต่สมยัโบราณ ก่อนการก่อตั้งเกียวโตเป็นเมืองหลวงในปี 794 

KINKAKUJI  น าท่านชม TEMPLE วัดปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานท่ีพกัผ่อน  

ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงให้เป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสร้างข้ึนใหม่เม่ือปี 
พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ด่ืมด ่ากบัความสะอาดใสของสระน ้ าท่ี
สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 



  

GIFU น าท่านขา้สู่เมือง  กิฟุ เป็นเมืองหลวงของจงัหวดักิฟุ ประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องจงัหวดั ในอดีตมีบทบาท 

ส าคญัในประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นในสมยัเซงโงะกุ กล่าวคือบรรดานกัรบและไดเมียวส าคญั เช่น โอดะ โนะบุนะงะ ใช้
เมืองกิฟุท่ีมีท าเลท่ีตั้งอยูก่ึ่งกลางของประเทศ ใชเ้ป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผน่ดินญ่ีปุ่น น าท่านเดินทางสู่ 

ณ ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่   ให้ท่านไดเ้ลือกทาน หรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเป็นแบรนด์ญีปุ่น อาทิ ห้างออิอน จัสโก้
ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้ ร้านคา้ 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือได้
ท่ีน่ีไดเ้ลย 

 

 
 
ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

  ที่พกั   TOYOKO INN GIFU , GIFU หรือเทียบเท่า   

    KINKAKUJI TEMPLE 



DAY 3 
ลานสก ีWASHIGATAKE – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ –  ทาคายาม่า –  

เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  - กุโจ  (B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

WASHIGATAKE SKI น าท่านสัมผสัความสนุกสนานกบั ลานสกี แนะน าให้ท่านเล่น กิจกรรมถาดเล่ือนหิมะ ให้ 
ทุกท่านไดอิ้สระเพลิดเพลินกบัการสัมผสัเล่นหิมะอย่างเต็มท่ี ** ไม่รวมอตัราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรับเล่นสกี 
เคร่ืองเล่นทุกชนิด และค่าข้ึนลิฟต*์*  

 ** การเข้าลานสกีขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีที่ลานสกียังไม่เปิดขอสงวนสิทธ์ิให้เวลาทุกท่านที่หมู่บ้านชิราคาวา
โกะนานมากขึน้ ** 

กลางวนั     บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ! ประจ าท้องถิ่น “หมู่ย่างใบโฮบะ” 
 



 

 น าท่านเดินทางสู่ SHIRAKAWAGO หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตั้งอยูใ่นหุบเขาของจงัหวดักิฟุ ประเทศญ่ีปุ่น ไดรั้บการ 

ข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมโดยองคก์ารยเูนสโกเม่ือปี 1995 ภายในหมู่บา้นแห่งน้ีมีวิวทิวทศัน์ท่ี
สวยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบา้นสไตลx์ญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิม ท่ีหลงัคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กบัมือคนท่ีก าลงัพนม
มืออยู ่หลงัคาสร้างจากคานไมท่ี้แข็ง แรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวไดอ้ยา่งดี แถมมีห้องใตห้ลงัคาท่ีกวา้งขวาง
ส าหรับเอาไวเ้ล้ียงหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บา้นน้ีส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ท านา เล้ียงไหม เสริมด้วยการ
ท่องเท่ียวแบบพอเพียงเป็นหลกั 

SHIRAKAWAGO 
 



 

น าท่านเดินทางสู่ TAKAYAMA ทาคายาม่า เป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหวา่งเกียวโตกบัขนมธรรมเนียมประเพณียุค 

เอโดะเขา้ดว้ยกนั ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขานอ้ยใหญ่ในจงัหวดักิฟุ ด ารงไวซ่ึ้งบรรยากาศและขนมธรรม
เนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เปรียบไดก้บัเมืองท่ีไดรั้บพรให้เต็มเป่ียมไปดว้ยวฒันธรรมอนัดีงาม 
ยอ้นกลบัไปในสมยัยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกต่างกบัเมืองอ่ืนในญ่ีปุ่นอยา่งชดัเจนเน่ืองจากความ
โดดเด่นด้านขนบธรรมเนียมและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม พื้นท่ีบริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจาก
รัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพื่อปกป้องและอนุรักษพ์ื้อท่ีบริเวณชายป่านั้นเองเมืองทาคายาม่า ซ่ึงยงัคงความเป็นบา้นเมือง
แบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมอยา่งแทจ้ริงน าท่านชมสถานท่ีส าคญัเม่ือคร้ังอดีต ท่ีท าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทั้งท่ีท างาน 
และท่ีอยู่อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ใน
สมยัเอะโดะ หรือกวา่ 300 ปีท่ีแลว้ เป็นท่ีท าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้ยุคสมยัมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
ซ่ึงภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี หอ้งขงันกัโทษ โรงครัว และหอ้งพกัของเจา้หนา้ท่ี ไม่รวมค่าเข้า

ชมท่านละ  430 เยน  จากนั้นน าท่านเดินชม   ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารัก ๆ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
ท่ียงัคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บเก่ียว
บรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุ๊กตาตามความเช่ือของ
คนญ่ีปุ่นโบราณสมยัก่อน 

เป็นเมืองเล็กๆริมแม่น ้ าในจงัหวดักิฟุ เป็นท่ีรู้จกักนัดีของสายน ้ าบริสุทธ์ิ เทศกาลเตน้ร าในฤดูร้อน และปราสาทฮาGUJO 
จิมงัท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 16 คลองน ้ าจืดเป็นหวัใจส าคญัของการใช้ชีวิตประจ าวนั เช่น หุงขา้ว ซกัผา้ ด่ืมกิน ท าให้
ชาวเมืองต่างให้ความร่วมมือในการรักษาคลองให้สะอาดเป็นอยา่งดี เมืองงุโจยงัเป็นผูผ้ลิตแบบจ าลองอาหารชั้นน า
ของประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงท าดว้ยข้ีผึ้งออกมาคลา้ยอาหารจริงดูน่ารับประทาน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 



  ที่พกั   GUJO VACANCE MURA HOTEL ,GUJO หรือเทียบเท่า  
จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซน็ธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าหาก
ได้แช่น ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการ
หมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 

  
 

 



DAY 4 
นารา – นารา ปาร์ค – วดัโทไดจิ - DUTY FREE – ช็อปป้ิงชินไซบาชิ  (B/L/-) 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 

  น าท่านเดินทางสู่ NARA PARK เมือง นารา นาราเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่นตั้งแต่ช่วงเร่ิมแรกของราชวงศย์ามาโต ้ 

(300-600) จนกระทัง่เมืองหลวงถูกยา้ยในปี 784 ท่ีเมืองนารามีวดัโทไดจิ ท่ีมีช่ือเสียงมากจากพระพุทธรูปองคใ์หญ่
หรือหลวงพ่อโต และมีศาลเจา้คาซูงะตั้งอยู่ในสวนสาธารณะนารา ซ่ึงอยู่ใจกลางเมือง บริเวณภายในสวนมีกลาง
อาศยัอยู่เป็นจ านวนมากจึงท าให้สวนแห่งน้ีเป็นเสมือท่ีพกัผ่อนหย่อนใจส าหรับผูค้น เมืองหลวงเก่าแก่แห่งน้ีมีวดั
และศาลเจา้มากมายซ่ึงบางแห่งไดรั้บการจดทะเบียนเป็นมรกดโลก เช่น วดัโฮริวจิ ซ่ึงเป็นวดัไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก 
ในช่วงซากุระบานนั้นภูเขาทางตอนใตข้องนารา เป็นอีกจุดหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงในการชมซากุระ นัน่ก็คือภูเขาโยชิโนะ 
ดา้นบนเขานั้นสามารถท่ีจะมองเห็นตน้ซากุระหลายพนัตน้เรียงรายออกดอกให้ชมอย่างสวยงาม น าท่านเดินทางสู่ 

สวนกวาง นารา บอกเลยวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดงัมากๆของเมืองนาราเลยนะคะ ภายในสวนเป็นท่ีอยูข่องกวาง 
จ านวนมาก เมืองนารานั้นมีกวางเกือบ 1200 ตวั ซ่ึงท าให้กลายเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองนารา โดยจากเหล่าน้อง
กวางสุดน่ารักท่ีจะไดเ้ห็นกนัในระยะประชิดภายในบริเวณสวนแห่งน้ีจะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มากๆในตวั
เมืองนารา กวางท่ีน่ีจะค่อนขา้งคุน้เคยกนัคนมากๆ ะบางตวัเช่ืองและแสนรู้มากเวอ่ร์ ขนาดมีการโคง้ประหน่ึงท าการ
ค านบัเพื่อของอาหารจากเราเพียงดว้ย แค่จะมีเฉพาะบางช่วงท่ีอาจดูหงุดหงิดดุไปยูบ่า้งก็ในตอนท่ีให้อาหารน่ีแหล่ะ

NARA PARK 



ค่ะ ท่ีมีขนาดบางตวัอาจจะเขา้มาดึงเส้ือผา้หรือกระเป๋าได ้แนะน าเลยว่าให้แต่งตวัรัดกุมทะมดัทะแมงและมีความ
ระมดัระวงัระหวา่งการใหอ้าหารจะดีสุด 

  

 TODAIJI TEMPLE น าท่านชมและสักการะหลวงพ่อองคใ์หญ่ ท่ี  วัดโทไดจิ มีช่ือเรียกหลายๆช่ือท่ีคนทัว่ไปมกัจะ 

เรียกขานกนัทั้ง  หรือ ไม่ไดเ้ป็นแค่วดัดงัของจงัหวดันาราวดัหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara) 
เท่านั้นบอกไดเ้ลยว่าวดัน้ีนั้นช่ือเสียงความโด่งดงัน่ีระดบัประเทศญ่ีปุ่นเลย นบัเป็นหน่ึงในวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด
และมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่นอย่างมาก จุดท่ีมาแลว้ตอ้งมาชมให้ไดน้ัน่ก็เป็น อาคารหลกั
ของวดัแห่งน้ีอาคารไมห้ลงัน้ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นอาคารไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลกทีเดียว ซ่ึงท่ีเห็นๆในปัจจุบนัท่ีว่า
ใหญ่แลว้อาคารหลงัน้ีมีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของอาคารดั้งเดิม ส่ิงส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัมากๆไม่แพก้นัและยงัเป็นท่ีเคารพ
อย่างมากส าหรับชาวญ่ีปุ่นนัน่ก็คือ หลวงพ่อโตหรือ ไดบุตสึเดนท่ีประดิษฐานดา้นในอาคารหลกั ซ่ึงก็เรียกไดว้่ามี
ขนาดท่ีใหญ่มากท่ีสุดของญ่ีปุ่นเลยนะคะ มีความสูงมากถึง 15 เมตร 

กลางวนั     บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

DUTY FREE น าท่านเดินทางสู่ร้านค้าปลอดภาษี ชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค ์อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดี  

TODAIJI TEMPLE 



 

 น าท่านเดินทางสู่ SHINSAIBASHI ย่านชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของนคร โอซากา้ ภายในยา่นน้ีมีร้านคา้เก่าแก่ 

ปะปนไปกบัร้านคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ีถือวา่เป็นยา่นแสง
สี และบนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์อย่างหน่ึงคือ ทุก
ร้านจะประดบัประดาร้านของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าให้เป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวให้ความ
สนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้
มากท่ีสุด เพื่อดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาใช้บริการ สัญลกัษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของ  กูลิโกะ 
ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลา อสิระอาหารตามอธัยาศัย 

  ที่พกั   BLOEMAN HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า  

DAY 5 
โอซาก้า  – สถานีแมวเหมียว  – เจ้าแม่กวนอมิพนัมือ – Porto Europa – ตลาดปลาคุโรชิโอ –  

สนามบินคนัไซ  (B/-/-) 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  



KISHI STATION น าท่านชม   หรือท่ีหลายคนรู้จกักนัในช่ือ สถานีคิชิ สถานีแมวเหมียว ในเมืองคิโนะคะวะ เป็น 

สถานีปลายทางของรถไฟสายคิชิกะวะ  ท่ีวิ่งจากสถานีวะกะยะมะ ในเมืองวะกะยะมะ หลายปีก่อนสถานีรถไฟ
รวมทั้งรถไฟสายน้ีไดต้กอยูใ่นสภาวะการเงินท่ีย  ่าแย ่แต่นัน่ไดเ้ปล่ียนไปเม่ือซุปเปอร์นายสถานี  หรือเรียกง่ายๆ วา่ 
'ซุปเปอร์ทะมะ' ไดป้รากฏตวัข้ึนทะมะคือแมวสามสีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดในประเทญ่ีปุ่น เร่ิมจากเธอรับหนา้ท่ี
เป็นมาสคอตของสถานีคิชิ และต่อมาไดรั้บต าแหน่งเป็นซุปเปอร์นายสถานี และอลัตา้นายสถานี   แมว้า่ทะมะจะ
เสียชีวติไปเม่ือปี 2015 แต่ช่ือเสียงของเธอยงัคงอยู ่และผา่นไปยงันายสถานีตวัท่ีสอง นิ-ทะมะ หรือ ทะมะ2 ภายใน
สถานีคิชิมีพิพิทธภณัฑ์ทะมะเล็กๆ , ร้านขายของท่ีระลึกท่ีคุณสามารถเลือกซ้ือของท่ีระลึกทะมะหลากหลายชนิด 
นอกจากน้ียงัมีร้านกาแฟเล็กๆ ท่ีตกแต่งในธีมแมว และท่ีส าคญัจะไดพ้บกบันายสถานีตวัจริง ในห้องท างานพิเศษ 
แต่อยา่ลืมเช็คตารางเวลาท างานของนอ้งแมวนิ-ทะมะท่ีสถานีวะคะยะมะ  

   

KIMIIDERA TEMPLE น าท่านไหวส้ักการะเจา้แม่กวนอิมท่ี  เป็นวดัของศาสนาพุทธในจงัหวดัวาวดัคิมิอิเดระ 

คายามะ ถูกคน้พบในปี770 มนัเป็นหน่ึงวดัของถนนแสวงบุญคนันอนและผูแ้สวงบุญจ านวนมากมาเยี่ยมชมตลอดทั้ง
ปี ประตูของวดั,หอคอยของวดัและภาพไมข้องคนันอนไดรั้บเลือกให้เป็นทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ีส าคญั คุณตอ้ง
ปีนข้ึนไปบนบนัไดหินชนั231ขั้นเพื่อไปยงัหอหลกั บนัไดน้ีเรียกวา่ความลาดชนัของการแต่งงาน พูดกนัวา่ผูช้ายท่ี
ข้ึนไปบนบนัไดทุกขั้นจะรวมเป็นหน่ึงเดียวกบัคนท่ีเขารัก ตน้ดอกซากุระ500ตน้ในสนามของวดัพูดกนัว่าจะเบ่ง
บานเร็วท่ีสุดในเขตคนัไซ ดงันั้นจึงมีผูแ้สวงบุญจ านวนมากมาเยี่ยมชมมนัเสมอ ช่ือของวดัมาจากบ่อน ้ าสามบ่อคือ 
Kisshosui, YoryusuiและShojosuiในบริเวณนั้น พวกมนัยงัรวมอยูใ่นแหล่งน ้าท่ีดีท่ีสุด100แห่งของญ่ีปุ่น 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว 

http://th.japantravel.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B0/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%86/34639


 

PORTO EUROPA & KUROSHIO MARKET สวนสนุกพอร์โตยู้โรป้า เป็นส่วนหน่ึงของสวนสนุก 

มารีน่าซิตี ้(Marina City Theme Park) บรรยากาศภายในพอร์โต ้ยูโรป้านั้นเต็มไปดว้ยกลุ่มอาคารต่างๆท่ีถูกสร้าง 
ข้ึนในสไตลย์โุรปยคุกลาง มีทั้งปราสาทขนาดยอ่ม หอนาฬิกา ทางเดินและขั้นบนัไดท่ีปูดว้ยหิน รวมไปถึงลานน ้ าพุ 
จนไม่ว่าจะมองหรือถ่ายรูปจากมุมไหนก็เต็มไปด้วยกล่ินอายของความยอ้นยุคและความคลาสสิคแบบยุโรป 
นอกจากความสวยงามของพอร์โต ้ยโูรป้าแลว้ พื้นท่ีอ่ืนๆของสวนสนุกมารีน่า ซิต้ีเองก็มีความน่าสนใจไม่แพก้นั ซ่ึง
แมจ้ะไดช่ื้อว่าเป็นสวนสนุกท่ีมีเคร่ืองเล่นมากมาย แต่ก็ยงัเต็มไปดว้ยแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลายคนอาจคาดไม่ถึง เช่น 

  ท่ีสามารถล้ิมรสความอร่อยของอาหารทะเลสดๆหลากหลายเมนู ตลาดผลไมท่ี้จ าหน่ายผลไม้ตลาดปลาคุโรชิโอะ
นานาชนิดในแต่ละฤดูกาล และยงัมีบ่อออนเซ็นทั้งในร่มและกลางแจง้ให้ลงไปแช่พร้อมกบัชมวิวอนัสวยงามของ
ทอ้งทะเลรอบๆไปพร้อมกนั  

 
 

PORTO EUROPA 



 น าท่านเดินทางสู่ RINKU OUTLET แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้บัสนามบินคนัไซ ให้ท่านเพลิดเพลินริงกุ เอาท์เลท็ 

กบัการเลือกซ้ือสินคา้ “แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายและสินคา้ดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง , เคร่ืองประดบั, 
เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมาย
กบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อม
ทั้งเลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรือจะเลือกดูเคร่ืองประดบั และ
นาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, 
Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคา้
อ่ืนๆอีกมากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 
 

ค ่า  อสิระอาหารค ่าเพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ว 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนามบินคนัไซ เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

23.55  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน JAPAN AIRLINE 
เทีย่วบินที ่JL727  ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง **  

DAY6 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) (-/-/-) 
04.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

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

** หากลูกค้าท่านใดทีจ่ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษทั ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์

ของตัวท่านเอง ** 



 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 
ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตยีง 
(เดก็อายุไม่เกนิ 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

เดนิทาง เดือนธันวาคม 2562 

11 – 16 ธันวาคม 2562 33,899 33,899 33,899 7,500 21,900 

12 - 17 ธันวาคม 2562 33,899 33,899 33,899 7,500 21,900 

13 - 18 ธันวาคม 2562 31,899 31,899 31,899 7,500 21,900 

18 - 23 ธันวาคม 2562 33,899 33,899 33,899 7,500 21,900 

19 - 24 ธันวาคม 2562 33,899 33,899 33,899 7,500 21,900 

30 ธ.ค.62 – 04 ม.ค. 63 47,899 47,899 47,899 9,500 21,900 

เดนิทาง เดือน มกราคม 2563 

09 – 14 มกราคม 2563 32,899 32,899 32,899 7,500 21,900 

20 – 25 มกราคม 2563 32,899 32,899 32,899 7,500 21,900 

25 – 30 มกราคม 2563 32,899 32,899 32,899 7,500 21,900 

เดนิทาง เดือน กมุภาพนัธ์ 2563 

20 – 25 กมุภาพนัธ์ 2563 32,899 32,899 32,899 7,500 21,900 

27 ก.พ. – 3 ม.ีค. 2563 32,899 32,899 32,899 7,500 21,900 

29 ก.พ. – 5 ม.ีค. 2563 32,899 32,899 32,899 7,500 21,900 
 
** 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 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ สายการบนิ JAPAN AIRLINE อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.2 ใบ รวม 46 ก.ก.  และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่

เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิ้น แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสาย

การบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

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

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 



 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ 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 ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรณุาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั 

เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได ้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 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วนั ก่อนออนอ

อกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ 

เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 



 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

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 

 ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

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

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดิน

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร  

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่



บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 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 (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 



 


