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วนัแรก  กรงุเทพฯ – โอซากา้ 

 

21.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์R 

สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ เจา้หนา้ทีท่างบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับดแูลดา้นเอกสารและสมัภาระใน

การเดนิทาง 

00.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 728 

 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ – เมอืงมเิอะ – ศาลเจา้จกัรพรรดอิเิสะจนิก ุ– ถนนโบราณโอฮาไรมาจ ิ– รว่มต า

โมจแิละแชอ่อนเซ็น 

 

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานคันไซ เมอืงโอซากา้ น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เรยีบรอ้ย  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่  เมอืงมเิอะ จังหวัดมเิอะคอืบา้นของอทุยานแหง่ชาตโิยชโินะคมูาโนะซึง่ไดรั้บ

การขึน้ทะเบยีนเป็นยเูนสโกอโีคพารค์   

น าทา่นไปยงั ศาลเจา้อเิสะ (Ise Grand Shrine)  

- เป็นศาลเจา้ส าคญั และใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของลทัธชินิโต มคีวามเกา่แกม่ากชนดิทีว่า่ยอ้นต านาน

กลับไปไดถ้งึ 2,000 ปีเลย สรา้งขึน้เมือ่ 4 ปีกอ่นครสิตกาล เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานของ อามาเทราส ึ

โอมคิาม ิ เทพเจา้แหง่ดวงอาทติย ์ หรอืเทพแีหง่แสงสวา่งน่ันเองครับ ซึง่เทพเจา้องคน์ีนั้บวา่มี

ความส าคญักบัชาวญีปุ่่ นมากๆ เพราะเป็นเทพหลกัของศาสนาชนิโต อนัเป็นรากฐานของพธิกีรรม

ตา่งๆ มากมาย ทัง้ยงัเชือ่กนัวา่จักรพรรดขิองชาวญีปุ่่ นนัน้สบืเชือ้สายมาจากเทพองคน์ีโ้ดยตรง 

รวมถงึธงชาตญิีปุ่่ นยงัมสีญัลกัษณ์ของดวงอาทติยด์ว้ย น่ันเลยเป็นสาเหตทุีท่ าใหศ้าลนีช้าวญีปุ่่ นตา่ง

บอกวา่ "ตอ้งมาสกัการะใหไ้ดส้กัครัง้หนึง่ในชวีติ" 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นไปยงั ถนนโอฮาไรมาจ ิ(Oharaimachi)  

- ถอืเป็นถนนเสน้ส าคญัของเมอืงอเิสะชมิะ (Ise Shima) ในจังหวดัมเิอะ (Mie) โดยเป็นเสน้ทางเกา่ที่

ไปยงัศาลเจา้อเิสะจงิงู (Ise Jingu Shrines) ระยะทางยาว 1 กโิลเมตร เรยีงรายไปดว้ยอาคารสไตล์

ญีปุ่่ นดัง้เดมิ มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และทีอ่ยูอ่าศัย เรยีกไดว้า่เต็มไปดว้ยรา้นอาหารทอ้งถิน่ขึน้ชือ่ที่

แตล่ะอยา่งน่ากนิทัง้นัน้ ใหท้า่นไดเ้ดนิชมบรรยากาศ ณ ทีแ่หง่นี ้  สมควรแกเ่วลาน าทา่นไปยงัทีพ่ัก 
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น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HINOTANI ONSEN MISUGI RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

                  http://www.misugi.com/ 

พักผอ่นกบัสปารสีอรท์แบบญีปุ่่ นแท ้ ๆ  ใหท้า่นไดอ้าบน ้าแร ่ หรอืเรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ ออนเซน็ 

(Onsen) เพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ การอาบน ้าแรจ่ะท าใหเ้ลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงั

ชว่ยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหด้ขี ึน้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   พเิศษ ชมโชวต์ าโมจ ิใหท้า่นไดท้านกนัสดๆ 

 

วนัทีส่าม ขึน้กระเชา้สูย่อดเขาโกไซโช (Gozaisho) ชมใบไมเ้ปลีย่นส ี– ชมบา้นนนิจาของตระกลูฮตัโตร ิ

– ช็อปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิ

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นไปยงั Gozaisho ropeway เป็นหนึง่ในจดุชมววิบนหบุเขา เพลดิเพลนิกบัการน่ังกระเชา้เป็น

เวลากวา่ 15 นาท ี  ทีน่ีถ่กูยกใหเ้ป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีม่คีวามยาวมากทีส่ดุของญีปุ่่ นเพราะมคีวามยาวราว 

2 กโิลเมตรและภเูขา โกไซโช มคีวามสงู 1,212 เมตรไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นหนึง่ใน 200 Great Mountains 

ของญีปุ่่ น 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นทานชม บา้นนนิจาฮตัโตร ิ 

- ภายใจมกีารจัดแสดงทีน่่าสนใจหลายอยา่งรวมถงึการแสดงดว้ยทกัษะและการฝึกฝนจรงิ มโีชวต์ืน่ตา

ตืน่ใจใหด้ใูหช้มกนัอกีตา่งหาก ถา้อยากยกระดับความอนิตอ้งนีเ้ลย เชา่ชดุนนิจาใสม่าเดนิเอา

บรรยากาศความฟินไดท้ีน่ี ่ เก็บรปูถา่ยไวเ้ป็นทีป่ระทบัใจ และทีน่ีย่งัมชีดุนนิจาจ าหน่ายใหเ้หลา่แฟน

พันธุแ์ทใ้หซ้ือ้หาเป็นของทีร่ะลกึกนัอกีดว้ย   

จากนัน้น าทา่นไปยงัแหลง่ ช็อปป้ิง ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi)  

- ถนนคนเดนิเสน้ยาว อกีทัง้ยงัเป็นยา่นการคา้ชือ่ดังของเมอืงโอซากา้ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้เกา่แกป่ะปน

กนัไปกบัรา้นคา้อนัทันสมยั และมสีนิคา้หลากหลายรปูแบบ ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ 

เครือ่งส าอาง ฯลฯ นอกจากนีย้งัเป็นแหลง่บนัเทงิชัน้น าแหง่หนึง่ของเมอืง รวมทัง้มรีา้นอาหารทะเล

ขึน้ชือ่มากมายในราคาไมแ่พงมากนัก สว่นตรงกลางของถนนจะมสีะพานขา้มคลองซึง่ถอืเป็นจดุ

http://www.misugi.com/
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ถา่ยรปูยอดนยิม น่ันกค็อืตกึทีม่สีญัลักษณ์คนวิง่ชมูอือนัเป็นเครือ่งหมายการคา้ของกลูโิกะ 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก GRANDVIA OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

                  https://www.hotelgranviaosaka.jp/  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ โอซากา้ – ตลาดปลาคโุรมง – เขา้ชมพพิธิภณัฑส์าเก Hakutsuru – ทานเนือ้โกเบ – ช็อปป้ิง 

Outlet รมิทะเล Mitsui Kobe Marine Pia  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นไปยงั ตลาดคโุรมง (Kuromon Ichiba Market)   

- ทีน่ีเ่ป็นตลาดทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นขายอาหารซฟีู๊ ด เชน่ ปยูกัษ์ กุง้  หอย  ซึง่มทีัง้แบบส าเร็จพรอ้มทาน  

อกีทัง้ยงัมอีาหารนานาชนดิใหท้า่นไดเ้ลอืกทานตามใจชอบ เรยีกวา่เป็นแหลง่ของกนิยอดฮติ พลาด

ไมไ่ดเ้ลยทเีดยีว โดยเฉพาะสายกนิตอ้งหา้มพลาด   

จากนัน้น าทา่นไปชม พพิธิภณัฑส์าเกฮาคทุซรึ ุ(Hakutsuri Sake Museu)   

- ทีเ่มอืงโกเบ อยูจั่งหวดัเฮยีวโงะ เป็นผูผ้ลติสาเกอนัดับหนึง่ในญีปุ่่ น คณุสามารถชมิสาเกของแบรนด์

ชัน้น าทีผ่ลติไดท้ีแ่หง่นี ้

 

 

 

 

 



Page 5 of 11 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   (ทานเนือ้โกเบ Wagyu Tepanyaki) 

บา่ย น าทา่นไปชอ็ปป้ิง Mitsui Outlet Park Marine Pia Kobe  

- สมัผัสประสบการณ์ชอ็ปป้ิงในมติใิหมก่บัพรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ต ใจจังหวดัโกเบ เอาทเ์ล็ตรมิทะเลทีม่วีวิ

สวยงามมาก เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงยอดนยิมทีม่รีา้นคา้ประมาณ 290 แหง่ จ าหน่ายสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ น

และแบรนดต์า่งประเทศ และ ลา่สดุเปิดโซนชอ็ปป้ิงใหมร่วมถงึสถานทีพั่กผอ่นรา้นอาหารมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก GRANDVIA OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

                  https://www.hotelgranviaosaka.jp/  

 

วนัทีห่า้ โอซากา้ – เชา้ชมดา้นในปราสาทโอซากา้ – สกัการะศาลเจา้สะพานแวน่ตา Sumiyoshi 

Taisha –ช็อปป้ิงหา้งออิอนรงิก ุ– สนามบนิคนัไซ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าเขา้ชม  ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle)  

- คอืสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ไดรั้บการบรูณะครัง้ใหญใ่นปีค.ศ. 1997 มคีวามโดดเดน่ทีป่ระตู

ทางเขา้ขนาดใหญ ่ และก าแพงหนิทีส่งูถงึ 30 เมตร หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ 

ปัจจบุนัไดม้กีารสรา้งลฟิทเ์พือ่ใหส้ามารถขึน้ไปชมตวัปราสาทไดอ้ยา่งสะดวกสบาย แตล่ะชัน้จัดเป็น

พพิธิภณัฑท์ีแ่สดงสมบตัทิางวัฒนธรรมในชว่งระหวา่งยคุเซง็โงะค ุ (Sengoku) ถงึยคุเอโดะ (Edo) 

รวมถงึประวตัคิวามเป็นมาของปราสาท ชัน้บนสดุเป็นจดุชมววิทีง่ดงามควรคา่แกก่ารขึน้ไปชมเพราะ

จะไดเ้ห็นทศันยีภาพเมอืงโอซากา้ทัว่ทัง้เมอืงเลยทเีดยีว  

- บรเิวณปราสาทยงัมสีวนนชิโินมาร ุ (Nishinomaru Garden) ซึง่อยูท่างป้อมดา้นตะวันตก และ

สวนปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle Park) ซึง่ในชว่งฤดใูบไมผ้ลจิะเป็นแหลง่ชมดอกบว๊ยและ

ซากรุะยอดนยิม โดยมตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้ 

 

 

 



Page 6 of 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นไป สกัการะศาลเจา้สะพานแวน่ตา Sumiyoshi Taisha   

- ศาลเจา้สมุโิยชไิทฉะ เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามเกา่แกม่ากของญีปุ่่ น ศาลเจา้ทีเ่ห็นในปัจจบุนันัน้สรา้งขึน้

เมือ่ปี ค.ศ. 1810 ภายในเป็นทีเ่ทพเจา้ มสีะพานโคง้สแีดงซึง่มชี ือ่มา โซรฮิาช ิโดยววิของสะพานที่

สะทอ้นกบัผวิน ้านัน้ไดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 ววิทีส่วยทีส่ดุของภมูภิาคคนัไซ   

จากนัน้น าทา่นไป ช็อปป้ิงรงิก ุออิอนมอลล ์  

- ทีเ่ป็นขวญัใจของเหลา่นักทอ่งเทีย่วอยา่งมาก เรยีกไดว้า่ขาดเหลอือะไรสามารถแวะมาซือ้ทีน่ีไ่ด ้

โดยมรีา้นคา้ตา่งๆมากถงึ 150 รา้น ภายในตกแตง่ในรปูแบบทีท่ันสมยัสไตลญ์ีปุ่่ น สนิคา้หลกัๆทีม่ใีห ้

เลอืกเยอะก็แนวเสือ้ผา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่ และอปุกรณ์ภายในบา้น แบบวา่ถา้ลมืเอาอะไรมาจาก

เมอืงไทย ก็มาแวะซือ้ไดท้ีน่ีส่ะดวกสดุ 

 

 

 

 

 

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 

   สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิคันไซ  

 

วนัทีห่ก สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ 

 

00.55 น. ออกเดนิทางเพือ่กลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่JL 727 

04.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง :     ตลุาคม   04 – 09  /  11  –  16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ กรณุาอา่นเงือ่นไขใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจองทวัรแ์ละช าระคา่มดัจ า 

- การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต ่ 10 ทา่นขึน้ไป บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่น หรอื

ยกเลกิการเดนิทางหากคณะทัวรม์ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 10 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั 

กอ่นการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทกุวันเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แตร่าคาทวัรอ์าจจะแตกตา่งกนั

เนือ่งจาก ตรงกบัวันหยดุยาว เทศกาลตา่งๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น ราคาตั๋วเครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกวา่ปกต ิ

- เนือ่งจากโรงแรมทีพั่กในประเทศญีปุ่่ นสว่นใหญเ่ป็นเตยีงคูแ่ยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพักแบบเตยีงเดยีว

พักคู ่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย แตบ่างโรงแรมตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป 

อตัราคา่บรกิารทา่นละ ราคารวมต ัว๋ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น 63,900.- 40,900.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ ่มเีตยีง 57,900.- 36,900.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ ่ไมม่เีตยีง 51,900.- 32,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่อกีทา่นละ 5,900.- 5,900.- 
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(ตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นการเดนิทางทกุครัง้)  

- เมือ่ทา่นเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบตอ่การถกูปฏเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางอาจมสี ิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งภยัธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การกอ่จลาจล, ความ

ลา่ชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 

อตัรานีร้วม 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้) สายการบนิ และ เสน้ทางตามทีร่ะบุ

ไวเ้ทา่นัน้ 

- คา่ภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนั ณ วันออกราคาทวัร ์ หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนยีมใดๆเพิม่ใน

ภายหลัง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากทา่นตามความเป็นจรงิ 

- คา่พาหนะรับ-สง่ และคา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการทีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้ 

- คา่โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ทา่นเทา่นัน้ 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลอนัเนือ่งมาจากอบุตัเิหต ุ

วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

- หัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้มลกูคา้ 1 ทา่น 

- สมนาคณุทกุทา่นดว้ยกระเป๋า ทา่นละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดืม่บนรถบสัวันละ 1 ขวด  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

- คา่ท าหนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืในรายการ เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ และอาหารทีส่ัง่เพิม่เตมิ

นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทฯจดัให ้เป็นตน้ 

- คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดตามทีส่ายการบนิระบ ุ 

- คา่ธรรมเนยีมในการยืน่ขอวซีา่  1,575 บาท/ทา่น 

- คา่ตรวจ RT – PCR กอ่นเดนิทาง 72  ชัว่โมง กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น  (กรณีลกูคา้ไดรั้บวคัซนีไมค่รบ 2 

เข็มตามขอ้ก าหนดเขา้ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งตรวจ RT – PCR กอ่นเขา้ประเทศ 

- คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ส าหรับคนตา่งดา้ว 

- คา่ธรรมเนยีมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากทา่นตามความเป็นจรงิ 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

-  

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป กรณีลกูคา้ตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั
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ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

ซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แตท่างบรษัิทฯไดด้ าเนนิการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯวา่สามารถคนืคา่โดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะด าเนนิไดภ้ายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแลว้เทา่นัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนนิการทกุขัน้ตอนดว้ยตวัทา่นเอง 

- ในกรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ และตอ้งการเปลีย่นตัวผูเ้ดนิทางในกรณีนีท้าง

บรษัิทฯจะเชค็กบัทางสายการบนิกอ่นวา่สามารถเปลีย่นชือ่ผูโ้ดยสารทา่นอืน่แทนไดห้รอืไม ่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะ

มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตรงนีเ้องทัง้หมด 

- สายการบนิไทยสามารถส ารองทีน่ั่ง LONG LEG และ Exit Seat โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามเงือ่นไขของสายการ

บนิ ลกูคา้ทีป่ระสงคน่ั์งตรงนีส้ามารถแจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทางได ้

- สายการบนิเจแปนแอรไ์ลนก์ าหนดใหน้ ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ชัน้ประหยดั/ชัน้ประหยดัพรเีมีย่ม ได ้2 ช ิน้ ไมเ่กนิ 

23 กก./ช ิน้    ชัน้ธรุกจิ / ชัน้เฟิรส์คลาส ได ้3 ช ิน้ ไมเ่กนิ 32 กก./ช ิน้ สว่นกระเป๋าใบเล็กทีส่ามารถน าขึน้เครือ่งไดอ้ยูใ่น

ความดแูลของทา่นน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก. และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากทา่น

เดนิทางดว้ยสายการบนิอืน่ ตอ้งตรวจสอบเรือ่งน ้าหนักและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หนา้ที ่

- ในบางรายการทวัร ์ ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอืน่ น ้าหนักกระเป๋าอาจจะถกู

ก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกวา่มาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบได ้

จากพนักงานดว้ยตวัทา่นเอง 

- กรณุาใสห่มายเลขสะสมไมลท์กุครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษัิทฯสง่ใหเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่น

เอง(กรณุาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลับไวเ้พือ่ตรวจสอบกรณีทา่นไมไ่ดรั้บไมลส์ะสมทา่นสามารถใชห้างบตัร

โดยสารเพือ่ยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 
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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 
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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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

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 

 


