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✅ ภาพประทบัใจ “ทุง่ดอกไมเ้มอืง อาซาฮ ีฟุนางาวะ” ทัศนยีภาพพาโนรามา่สดุโรแมนตกิทีม่เีทอืกเขาแอลป์เป็น

ฉากหลัง 

✅ ชมอโุมงคเ์สาโทรอิ ิ“ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิาร”ิ เสาประตสูแีดงทีเ่รยีงตวักนัเป็นทางเดนิไดท้ัว่ทัง้ภเูขาอนิาร ิ

✅ ชม"ปราสาทมตัสโึมโต"้ สญัลักษณ์ของเมอืงและไดช้ือ่วา่เป็น 1 ใน 3 ปราสาท สวยงามทีส่ดุของญีปุ่่ น 

✅ ชม “เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาว” ในธมีตา่งๆหลากหลายโซน จัดแสดงไฟทีย่ ิง่ใหญต่ดิอนัดับ1ของญีปุ่่ น 

✅ สมัผัสกลิน่อายเมอืงเกา่ "เมอืงทาคายามา่" ทยีงัคงอนุรักษ์ความเป็นอยู ่เมือ่สมยัเอโดะกวา่ 300 ปี 

✅ ชมหมูบ่า้นมรดกโลก “ชริาคาวาโกะ” อยูท่า่มกลางหบุเขาทีอ่ดุมสมบรูณ์ 

✅ เปลีย่นอริยิาบถ “ลอ่งเรอืชมหบุเขาเอนะเคยีว” ชมความงดงามของตน้ไม ้หนา้ผา และสะพานแดงอนัโดง่ดัง 

✅ ชมซากรุะ ณ “สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ”  อนัดับ 1 ใน 3 ของจดุชมซากรุะในประเทศญีปุ่่ นประมาณ 

1,500 ตน้ 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง  9-15 เม.ย. 2566 , 11-17 เม.ย. (เต็ม), 12-18 เม.ย.(เต็ม)  (วันสงกรานต)์ 
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21.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 สว่นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู7 เคานเ์ตอร ์P  

โดยสายการเจแปนแอรไ์ลน ์Japan Airline (JL) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

00.25 น. เหนิฟ้าสู ่ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการเจแปนแอรไ์ลน ์Japan Airline (JL)  เทีย่วบนิที ่JL728 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถิน่จะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

 

 

08.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิคันไซ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิาร ิ(FUSHIMI INARI SHRINE)” หรอืทีค่นไทยชอบ

เรยีกกนัวา่ศาลเจา้แดงหรอืศาลเจา้จิง้จอก 

เป็นศาลเจา้ชนิโต (Shinto) ทีม่คีวามส าคญัแหง่หนึง่ของเมอืงเกยีวโต(Kyoto) มชีือ่เสยีงโดง่ดังจาก

ประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาประตสูแีดงทีเ่รยีงตัวกนัขา้งหลังศาลเจา้จ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็น

ทางเดนิไดท้ัว่ทัง้ภเูขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่กนัวา่เป็นภเูขาศกัสทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความ

อดุมสมบรูณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพชืผลไรน่าตา่งๆ และมกัจะมจีิง้จอกเป็นสตัวค์ูก่าย(บา้งก็วา่

ทา่นชอบแปลงรา่งเป็นจิง้จอก) จงึสามารถพบเห็นรปูปัน้จิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กนั ศาลเจา้แหง่นีม้ ี

ความเกา่แกม่ากถกูสรา้งขึน้ตัง้แตก่อ่นสรา้งเมอืงเกยีวโตซะอกี คาดกนัวา่จะเป็นชว่งประมาณปีค.ศ. 794 

หรอืกวา่พันปีมาแลว้ 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่“เมอืงอาราชยิามา่” เพือ่น าทา่นชมความสวยงาม รม่รืน่ ของทวิไผ ่อนัเขยีวขจ ีนับ

หมืน่ตน้ตลอดขา้งทาง ณ “สวนป่าไผ ่(BAMBOO GROVES)”  

เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆทีต่ดัผา่นในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดนิเลน่ใหบ้รรยากาศทีแ่ปลกและหาไดย้าก 

ยิง่ถา้ชว่งไหนทีม่แีสงอาทติยร์อดผา่นตัวป่าไผล่งมายงัพืน้ดา้นลา่งก็จะยิง่สวยมาก โดยเฉพาะถา้มลีมพดั

มาพรอ้มกนัก็จะเป็นเสยีงกิง่กา้นของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา บรเิวณใกล ้ๆ จะเป็นรา้นขายของพืน้เมอืงทีท่ า

มาจากตน้ไม ้เชน่ ตะกรา้ไมไ้ผ,่ ถว้ย, กลอ่งใสข่อง หรอืเสือ้เสือ้สานจากไผ ่เป็นรา้นดัง้เดมิของคน

ทอ้งถิน่ รา้นขายของฝาก ของทีร่ะลกึตา่งๆ ซึง่อยูร่ะหวา่งสองขา้งทาง  

วนัแรก       ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนิคนัไซ 
 

วนัทีส่อง ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ- เมอืงอาราชยิามา่ - ป่าไผ+่สะพานโทเก็ตสเึคยีว - เทศกาลประดบัไฟฤดู

หนาว NABANA NO SATO 
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 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นชม “สะพานโทเก็ตสเึคยีว (TOGETSUKYO BRIDGE)” หรอืนยิมเรยีกวา่ “Moon Crossing 

Bridge”  

เป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของอาราชยิามา่ ถกูสรา้งขึน้ในสมยัเฮอนัและมกีารบรูณะซอ่มแซมอยูเ่รือ่งๆ 

สะพานนีม้คีวามสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลังนัน้เป็นภเูขาสงูใหญแ่ละดา้นลา่งเป็นแมน่ ้าทีท่ัง้สองฝ่ัง 

เป็นบรเิวณทีช่าวญีปุ่่ นชืน่ชอบ และเลือ่งลอืวา่เป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุอกีแหง่ในเกยีวโต 

 

 

จากนัน้ใหท้กุทา่นเพลดิเพลนิกบัการชม “เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาว (NABANA NO SATO)”  

ทีน่ีน่อกจากตอนกลางวันจะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้ยามค า่คนืของชว่งฤดหูนาวในทกุๆปียงัประดับไฟอยา่ง

สวยงามในธมีตา่งๆหลากหลายโซน ซึง่เป็นงานจัดแสดงไฟทีย่ ิง่ใหญต่ดิอนัดับ 1 ของญีปุ่่ น 
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 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 พกัที ่HOTEL ROUTE-INN GRANTIA KOMAKI หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นสูเ่มอืง “กฟิ”ุ เพือ่เปลีย่นอริยิาบถ “ลอ่งเรอืชมหบุเขาเอนะเคยีว (ENAKYO 

CRUISE)”  

เพราะทีน่ีเ่ป็นเมอืงแหง่ธรรมชาต ิมคีวามงดงามและ

อดุมสมบรูณ์ในเรือ่งตน้ไม ้หลากหลายพันธุ ์นอ้ย

ใหญห่ลายชนดิ มโีขดหนิ หนา้ผา และสะพานแดง

อนัโดง่ดัง หรอืทีเ่ราเรยีกกนัวา่ สะพาน “เอะนะ

เคยีวโอฮาช”ิ ซึง่เป็นสะพานแดงสดโดดเดน่กลาง

ล าน ้า มตีน้ไมน้อ้ยใหญ ่ซึง่ถา้หากดภูาพวาดดัง ๆ 

ของศลิปินหลายคน เขาก็จะมาวาดทวิทัศนค์วาม

งดงามทีน่ี ่ลกัษณะของเรอืมกีระจกกัน้รอบรวมไปถงึบรเิวณหลังคากม็สีว่นทีเ่ป็นกระจก ฤดใูบไมผ้ลกิ็จะ

เต็มไปดว้ยสชีมพ ูดอกซากรุะบานสะพร่ัง (ความสวยงามของดอกไมข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  

 

จากนัน้น าทา่นสู ่“สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ (TAKATO CASTLE RUINS PARK)”  

เป็นสถานทีต่ดิอนัดบั 1 ใน 3 ของจดุชมดอกซากรุะในประญีปุ่่ น บรเิวณรอบๆมตีน้ซากรุะสชีมพสูายพันธุ์

โคอกิงั(Kohigan)ประมาณ 1,500 ตน้ เริม่ปลกูในปี 1875 และเปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชม มกีารจดั

เทศกาลดอกซากรุะเป็นประจ าทกุปีในเดอืนเมษายนทัง้เดอืน โดยการตกแตง่สวนใหม้บีรรยากาศของ

เทศกาลทีค่กึคัก นอกจากนีป้ระมาณกลางถงึปลายเดอืนเมษายน ชว่งดอกซากรุะบานเต็มที ่ก็จะเปิดไฟ

ทีป่ระดับประดาไวต้ัง้แต ่18:00-22:00 ผูเ้ขา้ชมมากมายตา่งพากนัมารวมตัวกนัทีน่ี ่ชมบรรยากาศทีเ่ต็ม

ไปดว้ยดอกซากรุะสชีมพอูอ่น เป็นฉากหลังทีส่วยงามเหมาะแกก่ารถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึอยา่งยิง่ (ความ

สวยงามของดอกไมข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

วนัทีส่าม  ลอ่งเรอืชมหบุเขาเอนะเคยีว - สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ – หมูบ่า้นนารายจกู ุ- 

 เมอืงมตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้- ออนเซ็น 
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 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่“เมอืงนากาโน”่ เพือ่ยอ้นรอยสมยัเอโดะที ่“หมูบ่า้นนารายจกู ุ(NARAI-JUKU)”  

ตัง้อยูบ่นทางหลวงสายประวตัศิาสตรย์คุเอโดะ อาคารไมโ้บราณตา่งๆ ท าใหท้ีน่ีม่เีสน่หม์ากมายอยา่ง

เหลอืเชือ่ราวกบัเราไดย้อ้นประวัตศิาสตรก์ลับไปกวา่พนัปี แลว้ยงัมแีกลเลอรงีานฝีมอืมากมายทีจ่ าหน่าย

ผลติภณัฑง์านแกะสลกัไมใ้นทอ้งถิน่ ทีท่ าดว้ยความปราณีตจากภมูปัิญญาทีส่บืทอดตอ่กนัมาใหท้า่นได ้

ชมซือ้เป็นของฝากไดอ้กีดว้ย  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงมตัสโึมโต”้ เพือ่น าทา่นชม “ปราสาทมตัสโึมโต ้(MATSUMOTO 

CASTLE)” (ชมดา้นนอกไมร่วมคา่เขา้ตวัปราสาท)  

สญัลักษณ์ของเมอืง และไดช้ือ่วา่เป็น 1 ใน 3 ปราสาททีม่คีวามสวยงามทีส่ดุของญีปุ่่ น ทีส่ามารถรอด

พน้การถกูท าลายจากเพลงิของสงครามมาไดจ้นถงึปัจจบุนั ตวัปราสาทมผีนัง ทีท่าดว้ยสดี าสนทิท าใหม้ี

ฉายาวา่ ปราสาทอกีาด า  

 

 

 

 พักที ่HOTEL AMBIENT AZUMINO หรอืเทยีบเทา่ 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พเิศษ! ณ โรงแรมทีพั่กแหง่นี ้ทา่นจะไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแร ่หรอื เรยีกอกีอยา่งวา่ออนนเซน็ เพือ่
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ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ การอาบน ้าแร ่จะท าให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี ผอ่นคลายความ

เมือ่ยลา้ และยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายอกีดว้ย 

 

 

 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นชม ทุง่ดอกไมเ้มอืง อาซาฮ ีฟุนางาวะ (Asahi Funakawa Spring Quartet) 

“สวนดอกไมน้านาชนดิพรอ้มชมซากรุะ”  

คอืสวนดอกไมใ้นฤดใูบไมผ้ล ิซึง่เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชมดอกไมน้านาชนดิ ทัง้ดอกซากรุะรมิคลอง 

ทวิลปิ และดอกไมอ้ืน่ๆ อกีมากมาย ซึง่สวนดอกไมแ้หง่นีต้ัง้อยูท่า่มกลางเทอืกเขาแอลป์ เป็นแนว

เทอืกเขาหมิะทีพ่าดยาวทางตอนเหนอื ระหวา่งจังหวดัโทยามา่ และ นากาโน่ ทศันยีภาพพาโนรามา่

รวมๆแลว้สดุโรแมนตกิ ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจไดห้ลากหลายมมุกนัเลยทเีดยีว 

 

 

 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัทีส่ ี ่      ทุง่ดอกไมเ้มอืง อาซาฮ ีฟนุางาวะ - เมอืงคานาซาวา่ - ตลาดโอมโิจ - เขตยา่นรา้นน า้ชา ฮงิาชชิา

ยะ, คาซุเอะมาชชิายะ 
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จากนัน้น าทา่นสู ่“เมอืงคานาซาวา่” เพือ่เทีย่วชม "ตลาดโอมโิจ (OMICHO MARKET)"  

เป็นตลาดสดขนาดใหญแ่ละมคีวามเกา่แก ่ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงคานาซาวา่ จังหวดัอชิคิาวา่ ทีร่วม

รา้นคา้ไวม้ากมายกวา่ 100 รา้น ทัง้รา้นขายอาหารสด อาหารแหง้ ผักและผลไม ้รวมถงึรา้นอาหารที่

ดงึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่วมาลิม้ลองความสดอรอ่ยของอาหารทะเล จนไดรั้บสมญานามวา่ “ครัวแหง่คานาซา

วา่”  

 

และน าทา่นสู ่“เขตยา่นรา้นน า้ชา ฮงิาชชิายะ  

เป็นยา่นรา้นน ้าชาทีใ่หญท่ีจ่ากสามทีใ่นคานาซาวา่ ในอดตียา่นนี ้มเีกอชิะคอยขบักลอ่มเพลงและ เตน้ร า 

คอยใหค้วามบนัเทงิแกข่นุนางผูม้ัง่คั่งและพอ่คา้ผูร้ ่ารวย ซึง่ไดถ้กูอนุรักษ์ไวเ้ป็นมรดกทางวัฒนะธรรม

ของญีปุ่่ นจนถงึปัจจบุนั สถาปัตยกรรมของยา่นนี ้ส ิง่ปลกูสรา้งเป็นงานไมแ้บบญีปุ่่ นดัง่เดมิ ซึง่ทีน่ีม่รีา้นคา้

มากมาย ไมว่า่จะเป็น คาเฟ่ รา้นขนม โรงสาเก รา้นขายของฝาก และ รวมไปถงึผลติภณัฑท์องค าเปลว 

ซึง่เป็นของขึน้ชือ่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ในประเทศญีปุ่่ น ไมว่า่จะเป็นไอศครมี, ขนม, ของใช ้และ 

อืน่ๆ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิตามอธัยาศัย  

 

และน าทา่นเดนิทางสูย่า่นรา้นน ้าชา คาซุเอะมาชชิายะ  

เป็นยา่นทีเ่ล็กกวา่ และ เงยีบสงบกวา่ยา่นฮกิาชชิายะ มรีา้นคา้ตามตรอกซอกซอยล็กเป็นบา้นไมแ้บบ

ญีปุ่่ นโบราณ ทีน่ีม่ตีน้ซากรุะเรยีงรายอยูเ่รยีบแมน่ ้าอาซาโนะ เมือ่ยามซากรุะบานท าใหบ้รรยากาศสดุ

แสนจะโรแมนตกิ เป็นสถานทีส่รา้งแรงบรรดาลใจ ใหก้บั นักเขยีน และ ศลิปิน หลากหลายทา่นมากมาย

ในญีปุ่่ น ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรกาศอนัสวยงามไดจ้ากสะพานนากะ ซึง่ตัง้อยูใ่จกลองของยา่นนี ้

 

 

 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 พักที ่HOTEL ROUTE INN KANAZAWA หรอืเทยีบเทา่ 
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 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“ไรส่ตรอเบอรร์ี”่  

  ใหท้า่นไดรู้ก้รรมวธิใีนการปลกูสตรอเบอรร์ีข่องชาวญีปุ่่ นทีม่ชี ือ่เสยีง ไมพ่ลาดทีจ่ะไดล้ิม้ลองรสชาติ

ความอรอ่ย หอมหวานกบัการเก็บสตอเบอรร์ีท่านสดๆจากตน้ นอกจากนีท้า่นสามารถเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์

ทีท่ าจากสตรอเบอรร์ีส่ดในฟารม์ ไมว่า่จะเป็น ขนมพายสตรอเบอรร์ีเ่ลือ่งชือ่, แยมสตรอเบอรร์ี,่ สตรอ

เบอรร์ีอ่บแหง้ และอืน่ๆ อกีมากมาย  

 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลก “หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ (SHIRAKAWAGO)”  

  น าทา่นชมสถานทีพ่เิศษสดุ ซึง่แสดงถงึ ความสามารถและพยายามของชนชาตญิีปุ่่ นโบราณ หมูบ่า้นที่

ไดรั้บเลอืกจากองคก์าร ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ. 1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึ

ครุ ิซ ึง่เป็นแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากค าวา่ กสัโช ซึง่แปลวา่พนมมอื ตามรปูแบบของบา้นทีห่ลังคา

ชนัถงึ 60 องศา มลีกัษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมี

ความกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะปแูมแ้ตต่ัวเดยีว แตย่งัคงความแข็งแรง

สามารถรองรับหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีใหอ้สิระทา่นเดนิชมความสวยงามของหมูบ่า้น

แหง่นีต้ามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย  

 

 

 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

วนัทีห่า้      ไรส่ตรอเบอรร์ี ่- หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - เมอืงทาคายามา่ - ทีท่ าการทาคายามา่จนิยะ+ยา่นซนัมา

ชซูิจ ิ-  เมอืงนาโกยา่ - ยา่นซาคาเอะ 
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จากนัน้น าทา่นสู ่“เมอืงทาคายามา่” เพือ่ชม “ทีท่ าการทาคายามา่จนิยะ (TAKAYAMA JINYA)” 

หรอื จวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามาในอดตี (ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน)  

เป็นทัง้ทีท่ างาน และทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจงัหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง

ของโชกนุตระกลูโตกกุาวา่ ในสมยัเอโดะ หรอืกวา่ 300 ปีทีแ่ลว้  

 

ใหท้า่นเลอืกชมและซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ณ “เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ(SANMACHISUJI)”  

ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารักๆ ทีย่งัคงอนุรักษ์รปูแบบของบา้นโบราณ และกลิน่ไอในสมยัเอ

โดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ก็บบรรยากาศอนัน่าประทับใจ 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่“เมอืงนาโกยา่ตอ่สู ่“ยา่นซาคาเอะ (SAKAE)”  

ยา่นชอ้ปป้ิงและแหลง่บนัเทงิยามราตร ีสนิคา้แบรนดเ์นมจากทกุมมุโลกเรยีงรายอยูบ่นถนนสายนี้ ทัง้

หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร ทีบ่ง่บอกถงึความมรีะดับใหเ้ลอืกอยา่งมากมาย และยงัมจีดุชมววิทีจ่ะท าให ้

เห็นถนนสายนี ้และตวัเมอืงนาโกยาอยา่งชดัเจน คอืตกึทวีขีองนาโกยา ซึง่มลีักษณะคลา้ยโตเกยีวทาว

เวอร ์แตม่อีายทุีเ่กา่แกม่ากกวา่ 

 

 

 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟตป้ิ์งยา่ง หรอื BBQ YAKINIKU สไตล์

ญีปุ่่ นแบบอิม่ไมอ่ัน้ 

 พักที ่KKR HOTEL NAGOYA หรอืเทยีบเทา่ 
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 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่“ตลาดคโุรมง โอซากา้ (KUROMON MARKET)”  

เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงโอซากา้ ของทีข่ายสว่นภายในตลาดคโุรมง

จะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนือ้ และผักตา่งๆ รา้นอาหารตา่งๆภายในตลาดจงึเนน้ขายอาหาร

ทะเลกนั ทัง้แบบสดๆ เชน่ ซาชมิ ิซชู ิและหอยนางรม และแบบปรงุสกุ เชน่ ปลาไหลยา่ง ปลาหมกึยา่ง 

หอยเชลยา่ง กุง้เทมปรุะ เป็นตน้ นอกจากนีก้็จะเป็นพวกผลไมต้า่งๆตามฤดกูาลของญีปุ่่ นทีค่วรคา่แกก่าร

ลองเป็นอยา่งมาก  

 

แลว้น าทา่นชอ้ปป้ิง “ชนิไซบาช ิ(SHINSAIBASHI)”  

ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของเมอืงโอซากา้ เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงไรช้ดีจ ากดับนถนนความยาวกวา่ 2 

กโิลเมตร ซึง่มรีา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสนิคา้มากมาย ทัง้เสือ้ผา้เก๋ๆ  

กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เครือ่งส าอาง และสนิคา้ IT ทัง้หลาย Ipod กลอ้ง นาฬกิา Mp3 มใีห ้

เลอืกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเสน้นี ้

 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอสิระ เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“ยา่นรงิกทุาวน”์ เพือ่อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสง่ทา้ยใน “รงิก ุพรเีมีย่ม เอาท์

เล็ท (RINKU PREMIUM OUTLETS)”  

แหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายชนดิในราคาพเิศษกวา่ 120 รา้น เชน่ Coach ,Armani 

Factory Store, Bally, Gap, Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin, Salvatore 

วนัทีห่ก      ตลาดคโุรมง - ยา่นชนิไซบาช ิ- รงิก ุพรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท - ออิอนพลาซา่ 
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Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, Diesel, Adidas, Citizen, Morgan, Ecco, Tommy 

Hilfiger, Reebok, ONITSUKA tiger และอืน่ ๆ อกีมากมาย ใหท้า่นเดนิเลอืกซือ้สนิคา้คณุภาพสงู 

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่“ออิอนพลาซา่ (AEON MALL)” ศนูยร์วมแหง่สนิคา้นานาชนดิ ไมว่า่จะ

เป็นขนมญีปุ่่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนดิใน ซปุเปอรม์ารเ์กต็ ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้และของฝากได ้

ตามอธัยาศัย 

 

 

 

 รับประทานอาหารค ่าแบบอสิระ เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่“สนามบนิคนัไซ” เพือ่เดนิทางกลับ 

 

 

 

00.55 น.   เหนิฟ้าสูเ่มอืงไทย โดยสายการเจแปนแอรไ์ลน ์Japan Airline (JL)  เทีย่วบนิที ่JL727 

04.40 น.   เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม 

 

หมายเหต ุ:  รายการตา่งๆ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากภยัธรรมชาต,ิ สภาวะอากาศ,  

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ อกีทัง้โรงแรมตา่งๆทีร่ะบใุนรายการนีอ้าจมกีารปรับยา่น และสถานทีต่ัง้ ไดต้ามความ

เหมาะสม  

ทัง้นีย้งัคงไวซ้ ึง่ระดับในมาตรฐานเดยีวกนั โดยบรษัิทจะค านงึถงึความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการน าเทีย่วเป็นส าคญั 

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด     สนามบนิคนัไซ - กรงุเทพฯ 
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อตัราคา่บรกิารเดนิทาง : 9-15 เม.ย. 2566, 11-17 เม.ย.2566 (เต็ม) 

ส าหรับคณะเดนิทาง  30  ทา่นขึน้ไป (การนัตอีอกเดนิทาง 20ทา่น) 

ผูใ้หญ ่ 69,900 บาท 

เด็กอาย ุ7-11ปี / มเีตยีง  69,900 บาท 

เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไมม่เีตยีง 67,900 บาท 

พักเดีย่วจา่ยเพิม่ (จากราคาผูใ้หญ)่ 8,000 บาท 

ไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ ลด (ทัง้เด็กและผูใ้หญ)่ สอบถาม 

เด็กทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดนิทาง) เช็คราคาต ัว๋กอ่นท าการจองคะ่ 

 

อตัราคา่บรกิารเดนิทาง : 12-18 เมษายน 2566 (เต็ม) 

ส าหรับคณะเดนิทาง  20  ทา่นขึน้ไป**สามารถยกเหมากรุป๊สว่นตวัไดเ้ลย** 

ผูใ้หญ ่ 73,900 บาท 

เด็กอาย ุ7-11ปี / มเีตยีง  73,900 บาท 

เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไมม่เีตยีง 71,900 บาท 

พักเดีย่วจา่ยเพิม่ (จากราคาผูใ้หญ)่ 8,000 บาท 

ไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ ลด (ทัง้เด็กและผูใ้หญ)่ สอบถาม 

เด็กทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดนิทาง) เช็คราคาต ัว๋กอ่นท าการจองคะ่ 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีป้ระกอบดว้ย 2 สว่น 

1.คา่ทีพ่กัและบรกิารอืน่ๆทีเ่ก ีย่วขอ้งในตา่งประเทศ (ไมร่วมคา่ตัว๋เครือ่งบนิ) 

2.คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ JAPAN AIRLINES 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

o ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 

o คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร ์

o คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ (ค านวณ ณ วนัที ่31/1/2566) 

o คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

o โรงแรมทีพ่ักตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกนั (พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) 

o คา่ประกนัสขุภาพและอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง  ***ไมคุ่ม้ครองเด็กอายตุ า่กวา่ 1เดอืน 

วงเงนิทนุชวีติจากอบุตัเิหตทุา่นละ 2,000,000 บาท ดแูลคา่รักษาพยาบาลทัง้สขุภาพและอบุตัเิหต ุ1,500,000 บาท  

ประกนัสขุภาพคุม้ครองคา่รักษา COVID-19 ตามเงือ่นไขเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

o การบรกิารของมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทยตลอดการเดนิทาง 1 ทา่น 

o น ้าดืม่ทีญ่ีปุ่่ นทา่นละ 1 ขวด / วัน (ทัง้หมด 5 วัน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

o คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% + หกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

o คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ อาจรวมถงึมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

o คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 

o คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก เป็นตน้ 

o คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์

o คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (23 กโิลกรัม*2ใบ ตอ่ทา่น) 

o คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

o คา่เปลีย่นแปลงตัว๋ กรณีไป-กลับไมพ่รอ้มคณะ หรอืเปลีย่นคนเดนิทาง (สอบถามคา่ใชจ้า่ยกบัเจา้หนา้ที)่ 

 กรณุาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทาง พรอ้มหนา้พาสชดัเจนของคนเดนิทางแทน 

o คา่ธรรมเนยีมทปิไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 5,000 เยน (ประมาณ 1,300 บาทไทย) หรอื เพิม่เตมิตามความพงึ

พอใจ 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ / ช าระเงนิ 

o กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า (ทวัร ์31,000 บาท) 

o สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง

โดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการจอง 

ตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการก าหนดอตัราการจา่ยเงนิคา่บรกิารคนืใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว 2563 
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 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วันขึน้ไป กอ่นวันน าเทีย่วคนืเงนิทัง้หมด  

(หลังหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยจรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ า ของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ ) 

 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน กอ่นวันน าเทีย่ว คนืเงนิ 50 % ของคา่ทัวรห์ลังหักคา่ธรรมเนยีม

ทา่นละ 1,000 บาท 

 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้นอ้ยกวา่ 15 วัน กอ่นขอสงวนสทิธค์นืเงนิในทกุกรณี 

(ส าคญัมาก!!! หากวา่สายการบนิใดๆ ก าหนดใหบ้รษิทัจะตอ้งช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ 100% กอ่นการเดนิทางไม่

นอ้ยกวา่15วนั ในสว่นของการช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิดงักลา่วจะไมส่ามารถคนืเงนิใหก้บัผูเ้ดนิทางได)้ 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นหรอืยกเลกิการเดนิทาง หากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วัน กอ่นการเดนิทาง(อาจเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ

จ านวนทีร่ะบ)ุ 

o กรณีทา่นมกีารเดนิทางดว้ยต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศหรอืออกต ัว๋โดยสารระหวา่งประเทศเอง ตอ้งรบกวนแจง้

ใหก้บัเราทราบ ณ วันทีส่ ารองทีน่ั่ง หากไมม่กีารแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋

เครือ่งบนิดังกลา่วได ้

o กรณุา อยา่ขดีเขยีน ฉีก หรอืประทบัตราใดๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ลงในหนังสอืเดนิทาง หากทางสายการบนิไมอ่นุญาตให ้

เชค็อนิ หรอืต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงประเทศนัน้ๆ ปฎเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และภาษีตัว๋ทกุชนดิเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

o หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิขากลับซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 

o ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี ้หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้ 

o คา่บรกิารทีท่า่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตัวแทนแต่

ละแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้

ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

o หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็น

เหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอื

ทัง้หมด  

o หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทวัรท์า่นอืน่ๆ 

รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แตท่างตวัแทนบรษัิท

ฯ จะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิ

หรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะท าหนา้ทีช่ว่ยเหลอืเจรจา แตอ่ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจ

คนเขา้เมอืง  
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o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ ทีเ่กดิเหนอื

อ านาจควบคมุของบรษัิทฯ  

o บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญู

หายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะ

ยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

o เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

แลว้ 

 

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 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 
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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 

 


