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   1 กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอร์

สายการบนิไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

23.59 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) 

เทีย่วบนิที ่TG622 (23:59-07:30(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.31 ชัว่โมง บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

   2 โอซากา้ – คนัโจการนั – เอ็นเก็ทส ึ– ฮาชกิยุอวิะ - อรุะชมิะ 

 

07.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

น าท่านเดนิทางสู่สถานทีศ่ักดิส์ทิธิภ์ูเขาโคยะ(Koyasa) ทางพุทธศาสนาของญีปุ่่ นอายุกว่า 

1,200 ปี ชมวดัดนัโจการนั (Danjo Garan) ซึง่วัดนี้เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาบนเขา พระคูไคสรา้ง

ขึน้เป็นแหง่แรกบนเขาโคยะ เมือ่ผ่านประตูกลางมาแลว้จะเห็นคอมปงไดโด เจดยีส์แีดงสดใสหลังใหญ่

เป็นสญัลักษณ์ของดันโจการัน และยงัเป็นจดุรับพลังเพือ่ความเป็นสริมิงคลอกีดว้ย 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู หมอ้รอ้นแบบญีปุ่่ น) 

ผ่านชมเกาะทีม่ชีอ่งตรงกลาง เอ็นเก็ทส ึ(Engetsuto Island) ทีต่ัง้อยูใ่นอา่วชริาฮามะ 

(Shirahama) หรอืทีเ่รยีกเป็นทางการวา่  ทาคาชมิะ เป็นเกาะหนิกรวดหนิทรายตัง้อยูโ่ดดๆกลางทะเล 

ความพเิศษของเกาะก็คือช่องโหว่ะตรงกลางซึง่เกดิจากการกัดเซาะของคลื่นลมทะเล เมือ่มองจาก

ดา้นบนเหมอืนมสีะพานเชือ่มตดิกันโดยวัดความยาวจากเหนือจรดใต ้130 เมตร สงู 25 เมตร ยามเย็น

พระอาทติยเ์คลือ่นผ่านเกาะแห่งนี้ในบางเดอืนจะมองเห็นดวงอาทติยเ์คลือ่นผ่านรูตรงกลางเกาะพอด ี

เป็นภาพทีน่่าประทับใจ ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์ของชริะฮะมะเลยทเีดยีว  
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น าชมความงามตามธรรมชาตอินัลีล้บัของบรรดาโขดหนิทีต่ ัง้เรยีงราย ทัง้กอ้นเล็กกอ้น

ใหญท่ีม่รีปูรา่งแตกตา่งกนัไปทอดตัวยาวเป็นเสน้ตรงประมาณ 850 เมตร ท าใหม้องดูคลา้ยสะพาน เป็น

อกีหนึง่จดุเชค็อนิทีนั่กถา่ยภาพนยิมมาถา่ยกนั 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นไปยงัทา่เรอื เพือ่ลงเรอืขา้มไปยงัที ่ 

ไฮไลท!์!! พักโรงแรมในระดับต านานบนเกาะสว่นตัว เป็นโรงแรมทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นมสี ิง่อ านวย

ความสะดวกครบ ไมว่่าจะเป็นออนเซน็ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นเกมส ์รา้นนวด มนิมิารท์ในตัวโรงแรม 

หอ้งคาราโอเกะ และยังมบีันไดเลือ่นทีย่าวทีสุ่ดในญีปุ่่ นทีส่ามารถขึน้ไปชมววิบนผาดา้นหลังของทาง

โรงแรมไดอ้กีทัง้ยังมสีุดยอดออนเซน็ทีแ่ชไ่ปพรอ้มๆกับเห็นววิมหาสมุทรแปซฟิิค เพราะออนเซน็ของ

โรงแรมนี้จะอยู่ในถ ้าหนิ ท่านจะไดเ้ปิดประสบการณ์แชอ่อนเซน็แบบฟังเสยีงคลืน่ทะเลไปดว้ย ฟินกับ

บรรยายกาศญีปุ่่ นธรรมชาตไิดจ้ากโรงแรมแหง่นี้ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม (อนิเตอรบ์ฟุเฟ่ต)์ 

พบกบัการแลป่ลาทนู่าใหช้ม และชมิกนัสดๆ ภายในหอ้งอาหารดว้ย 

พกัที ่Hotel Urashima หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

http://www.hotelurashima.co.jp/en/ 

 

 

http://www.hotelurashima.co.jp/en/
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   3 นะชคิตุซอึรุะ – น า้ตกนนัจ ิ– วดัเซกนัโทจ ิ- เกาะไขม่กุมกิโิมโตะ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทกุทา่นไปสมัผัสอากาศยามเชา้อนัแสนสดชืน่ของเมอืงนะชคิตุซอึรุะ(Nachi-Katsuura) ดนิแดน

แหง่มรดกโลก เสน้ทางคมุะโนะ โคโด ซึง่เป็นเสน่หแ์ห่งธรรมชาตขิองญีปุ่่ นในสมัยโบราณอันเป็นแลนด์

มารก์ของทีน่ีน่ า้ตกนนัจ(ิNachi Fall)  สงู 133 เมตร ตกลงมาจากกลางป่าทบึดกึด าบรรพ ์เป็นน ้าตกที่

ไหลต่อเนื่องชัน้เดียวที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น ละอองของน ้าท าใหรู้ส้กึเย็นสบาย น ้ าจากน ้ าตกนี้เป็นน ้ า

ศักดิส์ทิธิซ์ ึง่เป็นยาอายุวัฒนะที่สามารถดื่มได ้บรเิวณที่ใกลก้ับน ้าตกมีวดัเซกนัโทจ(ิSeigantoji 

Temple) ทีง่ดงามมเีจดยีส์ามชัน้สแีดง ตัดกับน ้าตก ชา่งเป็นภาพทีง่ดงามลงตัว นอ้ยคนน่ันทีจ่ะไดม้า

สมัผัสวัดทา่มกลางน ้าตกธรรมชาตแิหง่นี ้

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! เมนูยา่งอาหารทะเลสดๆ มทีัง้ กุง้ หอย ปู ปลา 

นานาชนดิ (หา้มพลาดกับเมนูสุดเด็ด กุง้อเิสะ กุง้ตัวใหญ่สแีดง  เนื้อแน่นเป็นกุง้ทีส่ามารถหาทานได ้

เฉพาะทีน่ีเ่ทา่นัน้ ยา่งโดยบรรดาคณุป้านักด าน ้าอะมะซงั 
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น าท่านเดนิทางขา้มเกาะไปยังเกาะไขมุ่กมกิโิมโตะ (Mikimoto Pearl Island) ในอ่าว

โทบะ (Toba) ทีป่ระสบความส าเร็จในการเพาะเลีย้งไขม่กุแหง่แรกในโลก นอกจากจะมพีพิธิภณัฑไ์ขม่กุ

ทีจ่ะใหค้วามรูเ้กีย่วกบัไขม่กุแลว้ยงัมรีา้นคา้ตามจดุตา่งๆ  อกีทัง้ยงัสามารถชมการด าน ้าโชวโ์ดยอามะใน

ชุดสีขาวแบบดั ้งเดิมเป็นการด าน ้ าทะเล งมเก็บหอยมุกโดยไม่ใส่แท็งค์ดว้ย  และยังเลือกซื้อ

เครือ่งประดับตา่งๆ ทีท่ าจากไขม่กุแท ้ๆ  ไดท้ีโ่รงงานบนเกาะแหง่นี้  

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม เป็นชดุอาหารไคเซก ิทีป่ระกอบไปดว้ยอาหาร

หลากหลายประเภทอาท ิทอด นึง่ ตม้ ยา่ง เป็นตน้ (เป็นอาหารตามฤดกูาล)   

พกัที ่Hotel Toba Seaside หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

   4 โทบะ – ศาลเจา้อเิสะจงิก ู– โอซากา้ - ชนิไซบาช ิ

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางเขา้ชมศาลเจา้อเิสะจงิก ู(Ise Jingu Shrines) ศาลเจา้ใหญห่นึง่ในสามของ

ญีปุ่่ น ซึง่จะมกีารบรูณะใหมท่กุๆ 20 ปี ศาลเจา้อเิสะเป็นศาลเจา้ส าคัญ และใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของลัทธิ

ชนิโต มคีวามเก่าแกก่ว่า 2,000 ปี สรา้งเพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานของ อามาเทราส ึโอมคิาม ิเทพเจา้แห่ง

ดวงอาทติย์ หรือเทพีแห่งแสงสว่าง ซึง่เป็นเทพเจา้ที่ส าคัญกับคนญี่ปุ่ นมากๆ บรรยากาศที่ตัง้อยู่

ทา่มกลางป่าสน มมีนตข์ลัง ศักดิส์ทิธิ ์ลกึลับ น่าคน้หา 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เป็นเซต็หมอ้ตม้ญีปุ่่ น 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูใ่จกลางเมอืงโอซากา้ (Osaka)  

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) แหล่งชอ้ปป้ิงขึน้ชือ่ของโอซากา้ซึง่

เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ทุกประเภทไมว่่าจะเป็นแฟชัน่มอลลอ์ยา่ง Etoile Shinsaibashi และ Shinsaibashi 

Parco รา้นคา้แบรนดส์ดุหรูตัง้แต่แบรนดแ์ฟชัน่มาไว-ไปไวอยา่ง Uniqlo และ GAP ไปจนถงึ Cartier 

และ Bulgari รา้นจ าหน่ายนาฬกิาสดุหรูอยา่ง Rolex และ Franck Muller และรา้นคา้แบรนดก์ฬีาอยา่ง 

Adidas ใหท้่านไดจั้บจ่ายใชส้อย สนิคา้มากมาย บนถนนคนเดนิ ชนิไซบาช ิทีม่ทีัง้รา้นเครื่องส าอาง 

สนิคา้มอืสอง แบรน์ดเนม ขนม ของฝาก ของทีร่ะลกึมากมาย 
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Hotel Osaka หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

   5 โอซากา้ – วดัคโิยะมสิ ุ– วดัคนิคะคจุ ิ– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- ปราสาทโอซากา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต(Kyoto) เป็นสว่นหนึง่ของภมูภิาคตะวันตกของญีปุ่่ นทีเ่รยีกว่า 

'คันไซ' กอ่นทีจ่ะมกีารยา้ยเมอืงหลวงไปทีโ่ตเกยีว ซึง่เป็นเมอืงหลวงในปัจจุบัน เกยีวโตเคยมฐีานะเป็น

เมอืงหลวงของญีปุ่่ นมากอ่น เมอืงเกยีวโตเคยรุ่งเรอืงในฐานะเมอืงหลวงมากว่า 1,000 ปี ดว้ยพืน้หลัง

ทางประวัตศิาสตรเ์ชน่นี้ จงึส่งผลใหเ้กยีวโตมวีัด ศาลเจา้ สถาปัตยกรรมทางประวัตศิาสตร ์ศลิปะและ

หัตถกรรมพืน้บา้นอันมเีอกลักษณ์ เกดิและพัฒนาขึน้เป็นจ านวนมาก จนไดก้ลายมาเป็นวัฒนธรรมและ

ทวิทัศนเ์มอืงเกยีวโตทีม่เีสน่หเ์ฉพาะตัวดังทีเ่ราเห็นอยูท่กุวันนี้ 

น าท่านชมวดัคโิยะมสิุ หรอื วดัน า้ใส (Kiyomizu) ตัง้อยูบ่นเชงิเขาของดา้นตะวันออกของ

เกยีวโตซึง่เป็นสถานทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมมากทีส่ดุในเกยีวโต วัดคโิยะมสิทุีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผานัน้ถูก

รองรับดว้ยเสาตน้ซงุมากกว่ารอ้ยตน้เสมอืนเวทใีหญ่ลอยอยุ่บนอากาศ ทีส่ามารถมองววิทัศน์ของกรุง

เกยีวโตไดจ้ากทีน่ี ่ในตัวของวัดนัน้มศีาลเจา้จซิซู ึง่เป็นเทพเจา้แหง่ความรักและชวีติสมรส 
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น าท่านชมวดัคนิคะคจุ ิหรอื วดัทอง (Kinkakuji) ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1397 โดยท่านโช

กนุอะชกิะงะ โยะชมิสิจึากราชวงคเ์หนือ-ใต ้เนื่องจากวัดนี้เคลอืบดว้ยชัน้ทองท าใหทุ้กคนรูจั้กในชือ่วัด

ทอง ดา้นหนา้ของวัดนัน้มสีระน ้าซึง่เมือ่อากาศดเีงาทีส่ระน ้าจะสะทอ้นสทีองกลายเป็นภาพที่งดงาม 

โดยเฉพาะในชว่งฤดหูนาวเมือ่หมิะตกเงาจะสะทอ้นใหเ้ห็นวัดทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะสขีาว 

 

น าทา่นชมศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้จ ิง้จอก (Fushimi Inari-taisha) ว่ากันว่าเป็น

ตัวแทนแหง่การเก็บเกีย่วขา้วทีอ่ดุมสมบรูณ์ ธุรกจิรุ่งเรอืงและครอบครัวสงบสขุ ดังนัน้จงึมผีูค้นมากมาย

มาขอพรมาตัง้แต่สมัยโบราณ หลังศาลเจา้มปีระตูโทร(ิTori) หรอืเสาตัง้เรยีงอยูห่ลายหมืน่ตน้จนสรา้ง

เป็นทางเดนิไปทั่วเขา เสาทัง้หมดนีม้าจากค าปฏญิาณจากผูศ้รัทธาทีไ่ดข้อพรทีน่ีจ่งึกลายเป็นสญัลกัษณ์

อนัโดดเดน่ของศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิอกีสัญลักษณ์หนึง่ของศาลเจา้ฟชูมิอินิารนัิน้คอืรูปปั้นสนัุขจิง้จอกทั่ว

ศาลเจา้แมก้ระทั่งแผน่ไมข้อพรเอะมะยงัเป็นทรงจิง้จอก จิง้จอกเดมิแลว้เป็นตัวแทนแหง่เทพอนิาร ิ
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงโอซากา้  

น าทา่นถา่ยรปูชลิล์ๆ กบัปราสาทโอซากา้(Osaka Castle) แลนดม์ารค์ของโอซากา้ ปราสาท

เกา่แกส่ขีาวสงู 8 ชัน้ ก าแพงหนิสงูตระหงา่น คนู ้ากวา้ง ทีส่รา้งในปี พ.ศ. 2126 โดยโชกนุโทโยโตม ิฮิ

เดโยช ิผูโ้ดง่ดังซึง่มฉีายาวา่เป็นนโปเลยีนแหง่ญีปุ่่ น ปราสาทไดรั้บการบรูณะมาเรือ่ยๆจนถงึปัจจบุนั ดา้น

ในเป็นพพิธิภัณฑจ์ัดแสดงเกีย่วกับประวัตกิารสรา้ง และขา้วของเครือ่งใชใ้นสมัยโบราณ ซึง่เต็มไปดว้ย

หลักฐานทางประวัตศิาสตรก์ว่า 10,000 ช ิน้ บรเิวณรอบๆ มพีพิธิภัณฑโ์รงกษาปณ์ ซึง่เป็นจุดชมซากรุะ

หายาก และมเีกอืบครบทกุสายพันธุ ์ไดท้ีน่ี ่(ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นในปราสาท) 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูชาบ ูบฟุเฟ่ต ์

พกัที ่Hotel Osaka หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

   6 โอซากา้ – สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ(โอซากา้) เพือ่ตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและ

สมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

11.45 น. ออกเดนิทางจากเมอืงโอซากา้ กลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) เทีย่วบนิที ่TG623 

(17.30-19.00) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.50 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 

15.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

จนัทร-์เสาร ์ 25-30 กรกฎาคม 65 59,999.- 59,999.- 15,000.- 

จนัทร-์เสาร ์ 01-06 สงิหาคม 65 61,999.- 61,999.- 15,000.- 

พุธ-จนัทร ์ 24-29 สงิหาคม 65 61,999.- 61,999.- 15,000.- 

ศกุร-์พุธ 02-07 กนัยายน 65 59,999.- 59,999.- 15,000.- 

พุธ-จนัทร ์ 21-26 กนัยายน 65 59,999.- 59,999.- 15,000.- 

องัคาร-อาทติย ์ 11-16 ตลุาคม 65 59,999.- 59,999.- 15,000.- 

พฤหสับด-ี

องัคาร 
20-25 ตลุาคม 65 59,999.- 59,999.- 

15,000.- 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 26,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 20 กโิลกรมั) และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย 

อตัราไมร่วม 

1. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่บัความพอใจของทา่น 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


