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Code: IV01-JPN-OsakaTokyoNY-64TG-27Dec-01Jan2023-64-A221007 

 

OSAKA-TOKYO 

NEW YEAR 6D4N BY TG 

น ำทำ่นเดนิทำงสูป่ระเทศญีปุ่่ น ดนิแดนแหง่อำทติยอ์ุทยั  

สูเ่มอืงเกยีวโต มเิอะ นำโกยำ่ ชสิโึอกะ ยำมำนำช ิโตเกยีว นำรติะ  

 

 

 

เกยีวโต ชม วดัคโิยมสิ ึวัดมรดกโลกอนัเกา่แกก่วา่ 1,500 ปี และตดิรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุใหม ่และเชญิดืม่สายน ้าศักดิส์ทิธิ ์3 สาย, ชมแนวเสาโทรอิ ิณ ศำลเจำ้ฟูชมิ ิอนิำ

ร ิลอดซุม้ประตสูแีดงทีท่ าเป็นเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร 

มเิอะ ชมเทศกาลประดับไฟทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศญีปุ่่ นที ่สวนนำบำนะโนะซำโตะ 

ชสิโึอกะ  ชม ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบทีเ่พาะพันธุป์ลาไหลทีใ่หญท่ีส่ดุ, ชม สะพำนแขวน มชิมิำ่ สกำย 

วอรค์ สะพานแขวนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในญีปุ่่ น 

โกเทมบะ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โกเทมบะ พรเีมีย่ม เอำทเ์ล็ท 



Page 2 of 13 

 

 

 

ยำมำนำช ิ สนุกสนานกบักจิกรรมกระดานเลือ่นหมิะที ่ฟูจเิทน สก ีรสีอรท์ 

โตเกยีว          ชอ้ปป้ิงสดุเหวีย่งใจกลางกรงุโตเกยีว ยำ่นชนิจกู,ุ และอสิระทอ่งเทีย่วดว้ยตัวเองในเมอืงโตเกยีว 

นำรติะ  ชอ้ปป้ิงของฝากกอ่นกลบัทีห่า้งสรรพสนิคา้ออิอน มอลล ์

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 27 ธนัวำคม 2565 - 1 มกรำคม 2566 

 

วนัแรก               กรงุเทพฯ – สนำมบนิคนัไซ (โอซำกำ้)  

 

21.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตทูำงเขำ้หมำยเลข 2 เคำนเ์ตอร ์C สำยกำรบนิไทย 

มเีจำ้หนำ้ทีค่อยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกใหท้ำ่นในกำรเตรยีมตวัเดนิทำงและผำ่นข ัน้ตอน

กำรเช็คอนิ  

23.59 น.  ออกเดนิทำงสูส่นำมบนิคนัไซ จงัหวดัโอซำกำ้ ประเทศญีปุ่่ น  โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG622 

 

วนัทีส่อง              สนำมบนิคนัไซ – เกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– ศำลเจำ้ฟุชมิ ิอนิำร ิ-  

                             มเิอะ - ชมเทศกำลประดบัไฟทีส่วนนำบำนะโนะซำโตะ - นำโกยำ่ 

 

07.20 น.   เดนิทำงถงึสนำมบนิคนัไซ จงัหวดัโอซำกำ้ ประเทศญีปุ่่ น หลงัจำกผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง

และตรวจรบักระเป๋ำสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) เมอืงหลวงเกา่ของประเทศญีปุ่่ น ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นนคร

แหง่ความงามทางดา้นศลิปะและวัฒนธรรมอนัเกา่แกข่องชาวญีปุ่่ น 

 น าท่านเดินทางสู่ วดัคโิยมสิ  ึ(Kiyomizu 

Temple) หรอื วดัน ำ้ใส ทีเ่คยตดิรอบสดุทา้ยของการ

ประกวด 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุใหม ่วัดแห่งนี้

เป็นวัดเก่าแก่ทีม่อีายุมากกว่า 1,200 ปี ตัง้อยู่บนเนิน

เขาฮกิาชยิาม่า  โดยมีท่อนซุงวางเรียงซอ้นกันตาม

แนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรับระเบยีงของตัววหิาร

ใหญ่ซึ่งไม่ใชต้ะปูสักตัวเดียวในการก่อสรา้ง จาก

ระเบยีงวัดแห่งนี้ ท่านสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของ

ตัวเมอืงเกยีวโตไดอ้ยา่งสวยงาม และเชญิดืม่น ้าศักดิส์ทิธิส์ามสายอันเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลลงมาจาก

บนยอดเขา  
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 จากนัน้ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากและของทีร่ะลกึกับสนิคา้ญีปุ่่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิชา

เขยีว ผักดองญีปุ่่ น ชดุยกูาตะ ชดุน ้าชาเซรามคิ และของทีร่ะลกึอกีมากมายหลายชนดิ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าท ่านเดนิทางสู ่ ศำลเจ้ำฟุชิม ิ อินำริ (FUSHIMI 

INARI SHRINE) เพื่อสักการะพระแม่โพสพ เทพทีเ่ป็นทีนั่บถือ

ของชาวญีปุ่่ น โดยชาวญีปุ่่ นจะเดนิทางมาทีว่ัดแห่งนี้เพือ่ขอพรให ้

มชีวีติความเป็นอยูส่ขุสบาย และขอพรในเรือ่งของการกสกิรรมให ้

ไดผ้ลผลติทีอ่ดุมสมบรูณ์  ในบรเิวณศาลเจา้ ท่านจะพบเห็นรูปปั้น

เทพจิง้จอกมากมาย โดยชาวญีปุ่่ นเชือ่กันว่าเป็นทูตสวรรค ์ ผูค้อย

น าขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย ์ท่านจะไดต้ืน่ตากับ

เสาโทรอิทิีเ่รยีงรายเป็นซุม้ประตูสแีดง ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของศาล

เจา้ทีม่มีากกว่ารอ้ยตน้ ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขา เป็น

ระยะทางยาวกว่า 4 กโิลเมตร และยังเป็นหนึง่ในฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA ทีซ่ายรู ิ

นางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตไูปขอพรเทพเจา้เพือ่ใหต้นเองสมความปรารถนา 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมเิอะ (MIE) เพือ่เขา้ชม สวน

ดอกไมน้ำบำนะโนะซำโตะ (NABANA NO SATO) เป็นสวน

ดอกไมท้ีไ่ดร้วบรวมดอกไมจ้ากหลายสถานทีท่ัง้ในและนอก

ประเทศญีปุ่่ น เป็นสวนดอกไมอ้กีแห่งหนึง่ทีไ่ดรั้บความนยิม

จากชาวญีปุ่่ นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรือ่งพันธุด์อกไมห้รอืว่า

ลักษณะของการจัดสวนดอกไม  ้ซึง่ในแต่ละฤดูก็จะมกีารจัด

ดอกไมท้ีแ่ตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล โดยชว่งเดอืน

ตุลาคมไปจนถงึตน้เดอืนพฤษภาคม จะมเีทศกาลประดับไฟที่

สวนดอกไมใ้นชว่งหัวค า่ ซึง่การจัดแสดงเทศกาลประดับไฟ 

หรอื ILLUMINATION นัน้ ในแต่ละปีจะมธีมีทีแ่ตกต่างกันไป 

เป็นทีน่ยิมของชาวญีปุ่่ นและชาวต่างชาตเิป็นอยา่งมาก โดยตดิอันดับสถานทีท่่องเทีย่วทีค่วรไป

อย่างยิง่ในเว็บไซต์ TRIP ADVISER 



Page 4 of 13 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนำโกยำ่ (NAGOYA)  

ค ำ่ อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั  

น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Route Inn Nagoya Imaike Ekimae หรอืระดบัเทยีบเทำ่  

 

วนัทีส่ำม               นำโกยำ่ – ทะเลสำบฮำมำนะ – สะพำนแขวนมชิมิำ่ สกำย วอรค์ - 

                              โกเทมบะ เอำ้ทเ์ล็ท 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงชสิโึอกะ ระหว่างทางน า

ท่านแวะชม ทะเลสำบฮำมำนะ (Hamana Lake) 

ทะเลสาบทีเ่พาะพันธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในบรเิวณนัน้ และ

ยังเป็นจุดแวะพักรถทีใ่หญ่ทีสุ่ดส าหรับนักท่องเทีย่ว ใหท้่าน

ไดล้องชมิพายปลาไหลและเลอืกซือ้ผลติภัณฑต์่างๆ กลับไป

เป็นของฝาก ระหว่างทางเชญิท่านเพลนิตากับทัศนียภาพอัน

แสนงดงามของสองขา้งทาง  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าท ่านชม  สะพำนแขวน  มชิมิ ำ่  สกำย 

วอรค์ (MISHIMA SKY WALK) สะพานแขวนคนเดนิ

ทีย่าวทีส่ ุดในญีปุ่่ น  มคีวามยาวถงึ  400  เมตร  ตัว

สะพานทอดขา้มหุบเขาสูงจากพืน้ดนิดา้นล่างถงึ  70 

เมตร ท่านสามารถชมววิทวิทัศน์ของผนืป่าและภูเขา

โดยรอบไดก้วา้งแบบพานอราม่า 360 องศาจากบน

สะพาน และหากทอ้งฟ้าเป็นใจ ท่านสามารถชมววิ

ของภูเขาไฟฟจูแิละอ่าวซรึุกะไดอ้ย่างสวยงามจาก

บนสะพานแห่งนี้อกีดว้ย 

 น าทา่นเดนิทางสู ่โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอำ้ท์

เลท (Gotemba Premium Outlet) เอา้ทเ์ล็ท

ขนาดใหญท่ีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมาไว ้

ดว้ยกนั  ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้

ทีร่วบรวมไวก้ว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach, 

Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, 

Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกี

มากมาย หมวดสนิคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก ่Kid 
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Blue และ Triumph หมวดสนิคา้ Home Fashion ไดแ้ก ่Bodum, Fragrance Outlet  และ Richard 

Ginori เป็นตน้นอกจากนีย้งัมหีมวดสนิคา้อืน่ๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เด็ก ถอืเป็นสวรรคแ์ห่งการช ้

อปป้ิงของคนญีปุ่่ นโดยเฉพาะ 

  น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั Jiragon No Fuji Kan หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรมทีพ่กั  

*** อิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษบฟุเฟ่ตข์ำป ูใหท้ำ่นไดล้ ิม้ลองรสชำตปิพูรอ้มน ำ้จ ิม้สไตลญ์ีปุ่่ นอยำ่งจุ

ใจ และอำหำรอืน่ๆ อกีหลำยชนดิ *** 

                       จำกน ัน้อสิระใหท้ำ่นไดผ้อ่นคลำยกบักำรแชน่ ำ้แรธ่รรมชำต ิเชือ่วำ่ถำ้ไดแ้ชน่ ำ้แรแ่ลว้ จะท ำให้

ผวิพรรณสวยงำมและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่ ี ่                กจิกรรมกระดำนเลือ่นหมิะทีล่ำนสก ีฟจูเิทน – โตเกยีว -                  

                           ชอ้ปป้ิงทีย่ำ่นชนิจกู ุ– นำรติะ 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ลำนสกฟีจูเิทน (Fujiten Snow Resort) ทีม่กีจิกรรมส าหรับฤดหูนาวมากมายใหท้า่นไดเ้ขา้

รว่มและสมัผัสกบัหมิะสขีาวบรสิทุธิไ์ดอ้ยา่งจใุจ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมกระดานเลือ่นหมิะ (Snow 

Sledge) ทีส่นุกสนานตืน่เตน้เรา้ใจ หรอืจะเลอืกมมุถกูใจกบัการถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ หากทา่นตอ้งการเขา้รว่ม

กจิกรรมอืน่ๆ ของลานสก ีอาทเิชน่ สโนวโ์มบลิ, สกหีรอืสโนวบ์อรด์ ทา่นตอ้งช าระคา่กจิกรรมตา่งๆ เอง ไมไ่ดร้วมอยู่

ในคา่ทัวร ์(รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงลานสกไีดต้ามความเหมาะสม)  

**ปรมิาณหมิะส าหรับกจิกรรมตา่งๆ ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ** 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่มหำนครโตเกยีว (Tokyo) เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น อสิระใหท้่านไดช้ ้

อปป้ิง ยำ่นชนิจกู ุ(Shinjuku) แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังทีไ่มว่่านักท่องเทีย่วจากชาตใิดๆ ก็ตอ้งมาชอ้ปป้ิง

ทีย่า่นนี ้เนือ่งจากมสีนิคา้รองรับกบัความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่วไมว่า่จะเป็นแบรนดเ์นมชัน้น า สนิคา้น า
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สมัย ขนมญีปุ่่ นทัง้แบบเก่าและใหม่ ไปจนถงึรา้นอาหารหลากสไตล์ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตาม

อธัยาศัยอาทเิชน่ สนิคา้อเิล็คทรอนกิส ์เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งส าอาง ฯลฯ 

 น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืง นำรติะ (Narita) 

ค ำ่ อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กัโรงแรม International Garden Hotel Narita หรอืระดบัเทยีบเทำ่  

 

วนัทีห่ำ้              อสิระทอ่งเทีย่วดว้ยตนเอง หรอืซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

อสิระเต็มวัน ใหท้่านไดเ้ดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่ว หรอืแหล่งชอ้ปป้ิงต่างๆ โดยตัวท่านเอง หรอืจะเลอืกซือ้ทัวรด์สินีย์

แลนด ์เดนิทางโดยรถไฟ (ค่าดสินียแ์ลนดท์่านละ 3,000 บาท ซึง่ราคานี้ยังไมร่วมค่ารถไฟของลูกทัวร์

และไกด)์ ***ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ*** 

โตเกยีวดสีนยีแ์ลนด ์โลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งนอก

ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเลและใช ้

ทุนสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครื่อง

เล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น) ผจญภัยใน

ดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครือ่งเล่นตัวใหมจ่ากภาพยนตร์

การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ

เบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of 

Caribbean ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่าย

เลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะได ้

สัมผัสกับตัวการต์ูนเอกจากวอลทด์สินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์

มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์ูนอกีมากมายสนุกกับการ

จับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์

โตเกยีวสกำยทร ีหรอืทีเ่รยีกว่า The New Tokyo Tower แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว 

สิง่ก่อสรา้งที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวามสูง 634 เมตร ซึง่หอคอยแห่งนี้มจีุดชุมววิส าหรับ

นักทอ่งเทีย่วแบง่ได ้2 ระดับความสงู คอื จดุชมววิทีค่วามสงู 350 เมตร และ 450 เมตร และมสี ิง่อ านวย

ความสะดวกมากมาย อาท ิหอ้งสง่สญัญาณกระจายเสยีง รา้นคา้ รา้นอาหาร และอืน่ๆ อกีมากมาย  

ศำลเจำ้เมจ ิ ศาลเจา้เกา่แก่อันศักดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่คารพของคนโตเกยีว สรา้งขึน้โดยจักรพรรด ิเมจ ิ

และมเหสโีชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในชว่งวันปีใหม่คนโตเกยีวนยิมมาขอพรทีศ่าลเจา้แห่งนี้ ซ ึง่ตัง้อยูใ่จ

กลาง สวนโยโยก ิสวนทีม่ตีน้ไมน้านาพรรณถงึ 1 แสนตน้  

กนิซำ่ ยา่นทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นแนวหนา้ของแฟชัน่ใหมส่ดุทกุยคุทกุสมยั มรีา้นขายสนิคา้ 

แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ชัน้ดหีลายตอ่หลายรา้นตัง้อยูเ่รยีงราย  
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ชบิูยำ่ ย่านชอ้ปป้ิงทันสมัยศูนยก์ลางและแหล่งรวมวัยรุ่นยอดนยิมของญีปุ่่ น รวมถงึนักท่องเทีย่วผูม้า

เยอืน ซึง่มสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการของคนนทกุเพศทกุวัย  

ฮำรำจูกุ ศูนยร์วมของเด็กวัยรุ่น ทีแ่ต่งหนา้แต่งตัวกันแบบทีเ่รยีกไดว้่าหลุดโลกมาอวดโฉมกัน ในวัน

อาทติยเ์ด็กเหลา่นีจ้ะมารวมตัวกนั มทีัง้แนวแฟนตาซ ีปีศาจ คขิอุาโนเนะน่ารักๆ และในยา่นนีย้งัมแีหลง่ช ้

อปป้ิง ณ ตรอกทาเคชติะ ทัง้สองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยรา้นขายของวัยรุ่น เสือ้ผา้ เครื่องประดับ 

รองเทา้ กระเป๋า รา้นเครปญีปุ่่ นอร่อยๆ มากมาย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซนัโด 

ดว้ยบรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตกึรา้นคา้ทีอ่อกแบบและตกแตง่สไตลย์โุรป 

อะคฮิำบำรำ่ ยา่นการคา้ชือ่ดังทีส่ดุเกีย่วกบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล เกมสต์า่งๆ  

เทีย่ง  อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

ค ำ่  อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

เขำ้พกัโรงแรม International Garden Hotel Narita หรอืระดบัเทยีบเทำ่  

 

วนัทีห่ก                นำรติะ – เมกำ้ ดองคโิฮเต ้- ออิอน มอลล ์- สนำมบนินำรติะ  

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงส่งทา้ยที ่หำ้งเมกำ้ ดองคโิฮเต ้และ 

หำ้งออิอน มอลล ์ซือ้ของฝาก ก่อนกลับ อาท ิขนมโมจ ิเบน

โตะ ผลไม ้หรือรา้น 100 YEN ที่สนิคา้ทัง้รา้นราคา 100 เยน

เทา่นัน้เอง  

เทีย่ง อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

ไดเ้วลำอนัสมควร น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนินำริ

ตะ เพือ่ท ำกำรเช็คอนิ  

17.30 น. ออกเดนิทำงกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 677 

22.30 น. ถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

.............................................................................................................................................. 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 27 ธนัวำคม 2565 - 1 มกรำคม 2566 
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**

รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร ์คำ่ต ัว๋เครือ่งบนิ** 

***รำคำคำ่ทวัรไ์มร่วม คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ละคนขบัรถ ทำ่นละ 1,500 บำท 

โดยจะเรยีกเก็บพรอ้มกบัคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื*** 

**บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ 

ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรเรยีกเก็บเพิม่เตมิภำยหลงั** 

 

หมำยเหต ุ

1. อัตราค่าเดนิทางนี้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวน 20 ท่านขึน้ไป หากผูเ้ดนิทางมจี านวนไมค่รบตาม

จ านวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงในแต่ละประเทศ หาก

ไม่ไดรั้บการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทัวร ์ไม่ว่า

กรณีใดๆ  

3. หากผูเ้ดนิทางมกีารใชต้ั๋วเดนิทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พักมายังสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีก่อ่นซือ้ตั๋วเดนิทางภายในประเทศ เพือ่เชค็สถานะของทัวรว์า่ออกเดนิทางไดห้รอืไม ่และตรวจเชค็

น ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่า่นใช ้เนือ่งจากการก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิ

ภายในประเทศจะนอ้ยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ ขึน้อยูก่ับการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทาง

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

4. หากผูเ้ดนิทางปฏเิสธการรับบรกิารจากทางบรษัิทขณะเดนิทาง อาท ิรา้นอาหาร สถานทีท่่องเทีย่วหรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิคา่บรกิารในสว่นนัน้ให ้

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำรวมต ัว๋เครือ่งบนิ 
รำคำไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญร่ำคำทำ่นละ 64,900.- บำท 25,900.- บำท 

เด็ก (เสรมิเตยีง) พกักบัผูใ้หญ ่ 58,900.- บำท 23,500.- บำท 

เด็ก (ไมเ่สรมิเตยีง) พกักบัผูใ้หญ ่ 51,900.- บำท 20,900.- บำท 

พกัเดีย่วเพิม่ทำ่นละ 8,900.- บำท 8,900.- บำท 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับโดยสายการบนิไทย เสน้ทางกรงุเทพฯ-คันไซ-นารติะ-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 

2. คา่น ้าหนักสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

3. คา่โรงแรมทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่  

**ในกรณีทีท่า่นตอ้งการเขา้พักในหอ้งพักส าหรับ 3 ทา่น บางโรงแรมจะจัดหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่ว หรอื

บางโรงแรมจะจัดใหเ้ป็นหอ้งพักคูแ่ลว้เสรมิเตยีง 

**ในกรณีทีท่างโรงแรมไมส่ามารถจัดหอ้งพักส าหรับ 3 ทา่นใหไ้ด ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการจัด

หอ้งพักใหท้า่นเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกิล้ และเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเฉพาะในสว่นนี ้ 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

5. คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท ทัง้นี้

เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนั  (เฉพาะคา่รักษาพยาบาลเทา่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ อนัเกดิ

จากอบุตัเิหต ุอาท ิคา่ตั๋วโดยสาร, คา่ทีพ่ัก, คา่อาหารหรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ) 

หากสนใจซือ้ประกนัสขุภาพหรอืประกนัภยัการเดนิทางแบบอืน่ๆ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่วัร ์

**เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 1 ปีและผูใ้หญอ่ำย ุ75 ปีข ึน้ไป จะไดร้บัควำมคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตเุพยีงครึง่

เดยีว** 

7.  คา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่26 กนัยำยน 2565 หากมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ

ภายหลังหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษีใดๆ ทา่นจะตอ้งท าการช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของสาย

การบนิ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการท าหนังสอืเดนิทางไทย, หนังสอืเดนิทางเลม่สเีหลอืงของคนจนีและ คา่ท าใบอนุญาตที่

กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

4. คา่ประกนัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ประกนัสขุภาพ, ประกนัภยัธรรมชาตรินุแรง, ประกนัทรัพยส์นิหรอืเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืทรัพยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 

5. คา่น ้าดืม่ระหวา่งทัวร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน ้าดืม่ระหวา่งทวัร)์ 

6. คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว (ในกรณีทีท่างญีปุ่่ นยกเลกิการอนุมตัฟิรวีซีา่ใหก้บันักทอ่งเทีย่ว

ไทย) 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

8. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 
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เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ  

 

1. กรณุำช ำระคำ่มดัจ ำทำ่นละ 21,000 บำท (โดยเรยีกเก็บทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร)์ 

2. กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดอยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นวันเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

3. กรณีท าการจองทวัรก์อ่นวันเดนิทาง 30 วันหรอืนอ้ยกวา่ กรณุาช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 

4. กรณีจองทัวรแ์บบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใชเ้งือ่นไขการช าระเงนิแบบการจองทัวรแ์บบปกตไิด ้

 

กำรยกเลกิ  

1. หากมกีารยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะท าการคนืเงนิคา่มดัจ าใหก้บัผูเ้ดนิทาง 

โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิ

คา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการขอวซีา่ และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 21 วันกอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 40% ของคา่

ทัวร ์รวมถงึบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

อาท ิคา่มดัจ าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการขอวซีา่ และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

3. หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 21 วันกอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4. กรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวันหยดุเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานตห์รอืวันหยดุยาว

ตามทีรั่ฐบาลก าหนดในแตล่ะปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาล า) จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าและคา่ทัวร์

ทกุกรณี 

5. กรณีท าการตดักรุ๊ปสายการบนิไทย ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทกุกรณี 

และหากยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 35 วันท าการหรอืนอ้ยกวา่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ตัว๋และ

คา่ทัวรท์กุกรณี 

 

หมำยเหต ุ

 

1. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ การเมอืง 

โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคัญทีส่ดุ 

2. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย

หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืมคีวามประพฤตสิ่อไปในทาง

เสือ่มเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติา่งๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวน

ทัง้หมดหรอืบางส่วน  นอกจากนี้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

3. ในกรณีทีเ่กดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภัยพบิัตทิางธรรมชาตติ่างๆ อันเป็นเหตุท าใหไ้ม่สามารถออก

เดนิทางตามทีก่ าหนดได ้ทางบรษัิทจะสามารถคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรไ์ดก้็ต่อเมือ่ทางสายการบนิและโรงแรมที่

พักไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 
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4. ในกรณีทีเ่กดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภัยธรรมชาตใินระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ  อันเป็นเหตุ

ท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกว่าจะไดรั้บการ

ยนืยันว่าจะมกีารรับผดิชอบค่าใชจ้่ายจากทางสายการบนิ และทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

นอกเหนอืจากรายการทัวร ์ อาท ิคา่โรงแรม คา่รถรับสง่ไปสนามบนิ คา่อาหาร ฯลฯ 

5. หลงัจำกทีท่ำ่นไดท้ ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระคำ่มดัจ ำเรยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษิทัฯ ถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบั

ในขอ้ตกลงและเงือ่นไขตำ่งๆ ทีท่ำงบรษิทัไดร้ะบไุวใ้นโปรแกรมทวัรท์กุประกำร 

6. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภัยธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และ

อืน่ๆ ทีม่เีหตทุ าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลับไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทัวร ์ 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ หรอืถกูปฏเิสธการขึน้เครือ่งจากเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิ

ทีส่นามบนิ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

8. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

9. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิ

จากทางสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะ

รับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีท่างสายการบนิก าหนด รวมถงึไม่

รับผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

10. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสัยหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หนา้ทีเ่กีย่วกับการน า

สิง่ของตอ้งหา้มเขา้สูอ่าคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครือ่งบนิหรอืสว่นหนึง่สว่นใดของอาคาร

ทา่อากาศยาน อาท ิอาวธุปืนทกุชนดิและสว่นประกอบทกุชนดิ, ปืนอดัอากาศ/ปืนพล/ุปืนฉมวกแบบตา่งๆ/ปืน

เด็กเล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลักเกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหนา้ไม,้ กระบอง

ไฟฟ้า, อปุกรณ์ฆา่สัตว,์ สเปรยเ์ครือ่งเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่สัตว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วัตถุ

แหลมคมทกุชนดิ เชน่ มดี มดีพับ ใบมดีโกน/ใบมดีคัตเตอร,์ ขวานทกุชนดิ, กรรไกรทีย่าวกวา่ 6 ซ.ม.เมือ่วัด

จากจดุหมนุ, เครือ่งมอืส าหรับศลิปะการตอ่สูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่วสนิคา้, 

สวา่นเจาะและหัวเจาะ, เครือ่งมอืชา่งทกุชนดิ, เลือ่ย, เครือ่งพน่ไฟ, อปุกรณ์ไมม่คีมแตอ่าจกอ่ใหเ้กดิอนัตราย 

เชน่ ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้าส าหรับเลน่สก,ี กระบอง, สนับ

มอื, วัตถุระเบดิทุกชนดิ/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืส่วนประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภัยคุกคามต่อความ

ปลอดภยัของอากาศยาน และอืน่ๆ นอกเหนอืจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามส านักงานการบนิพลเรอืนแห่ง

ประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมนิความเสีย่งดา้นการรักษาความปลอดภัยการบนิพลเรอืนและ

การประเมนิภัยคุกคามของส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวันที ่

26 ม.ีค.2563)   

11. ท่านทีม่อีาการแพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความ

ชว่ยเหลอืและการดแูลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชร้ถเข็นวลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทาง

บรษัิทฯ ใหท้ราบลว่งหนา้ตัง้แต่เริม่จองทัวร์ เนื่องจากกฎทางดา้นการรักษาความปลอดภัย  ดา้นโภชนาการ 

ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดรั้บความสะดวกส าหรับผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  
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12. ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใน

คา่ใชจ้า่ยของน ้าหนักสว่นทีเ่กนินี ้

13. ในประเทศต่างๆ มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสูบบหุรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมขีอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

14. กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 

ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

15. การจัดโปรแกรมทัวร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวันเดนิทางดังกล่าว

ตรงกับวันที่สถานที่เขา้ชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง

ออนไลน ์โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯ จะสลับรายการเพือ่ให ้

ท่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดังกล่าวใหไ้ด ้หรอื คืนเงนิค่าเขา้ชมนัน้ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดรั้บจากทางบรษัิท 

supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่

สามารถเขา้ชมสถานที่ดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯ จะไม่มีการคืนเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า 

Reservation Fee ไปแลว้  

 

โปรดทรำบ 

 
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
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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 
 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 
 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

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

 


