
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
  
 
 
 
 
 
 

วนั โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า B L D 

1 
สนามบินคนัไซ (โอซากา้) – เกียวโต – ปราสาททองคินคะคุจิ –  
ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ – ยา่นกิออง (Kansai International Airport – Kyoto – Kinkakuji 
Temple – Fushimi Inari Shrine – Gion) 

   
HOTEL KEIHAN KYOTO 

GRANDE  หรือเทียบเท่า 

2 
เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – โกเบ – สเต๊กเน้ือโกเบ – เดินเล่นยา่นคิตะโนะ –  
โกเบฮาร์เบอร์แลนด ์– โอซากา้ (Kyoto - Kiyomizu Dera Temple – Kobe – Kobe’s 
Steak – Kitano – Kobe Harbourland – Osaka) 

   
SARASA HOTEL NAMBA  

หรือเทียบเท่า 

3 
ปราสาทโอซากา้ (รวมค่ารถ Road Train) – พิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้ าโอซากา้ไคยคุงั – ยา่น
ชินไซบาชิ  (Osaka Castle – Osaka Aquarium Kaiyukan – Shinsaibashi ) 

   

4 
เมืองวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – ชมการแล่ปลาทูน่ายกัษ ์–   
ริงก ุพรีเม่ียมเอาทเ์ลต – สนามบินคนัไซ (โอซากา้) – กรุงเทพฯ  (Wakayama – 
Kuroshio Market – Rinku Premium Outlet - Kansai International Airport) 

   - 

กําหนดการเดนิทาง : ตั้งแต่เมษายน – ธันวาคม 2563 
ออกเดนิทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว ตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป   

 

GROUP & GO JAPAN 

OSAKA – KYOTO - KOBE 
4 DAYS 3 NIGHTS 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
49,900.- 



 

 

วนัแรก  สนามบินคนัไซ (โอซาก้า) – เมืองเกียวโต – ปราสาททองคนิคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ย่านกิออง 

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน.....   (ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน)  
00.00 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 สาํคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหน้าํอาหารสดจาํพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่น หากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับ  

(เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
เจา้หนา้ท่ีชูป้ายรับท่ีสนามบิน นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงของญ่ีปุ่นท่ีเคยรุ่งโรจน์มากวา่ 1,000 
ปี ปัจจุบนับรรยากาศภายในเมืองยงัอบอวลไปดว้ยกล่ินอายของประวติัศาสตร์และประเพณีอนัดีงามไว ้ 
 
 
 
 
 
 
นาํท่านชม ปราสาททองคินคะคุจิ หรือท่ีคนไทยนิยมเรียกกนัวา่ วัดทอง เน่ืองจากท่ีวดัน้ีจะมีอาคารหลกัเป็นสีทอง
เกือบทั้ งหลังตั้ งโดดเด่นอยู่กลางนํ้ า ทาํให้เเกิดเป็นเงาสะท้อนกับพ้ืนนํ้ าเบ้ืองหน้า จนเกิดเป็นภาพท่ีสวยงาม
กลายเป็นอีกสัญญลักษณ์หน่ึงของเมืองเกียวโต วดัน้ีแต่เดิม
สร้างเพ่ือใช้เป็นบา้นพกัของท่านโชกุนอาชิกากะ โยชิมิสุและ
ท่านมีความตั้งใจยกบา้นพกัแห่งน้ีให้เป็นวดันิกายเซนภายหลงั
จากท่ีท่านเสียชีวิต วดัคินคะคุจิมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
ท่ีงดงาม โดยเฉพาะมุมดา้นหนา้ใกลก้บัทางเขา้วดัซ่ึงเป็นภาพท่ี
วดัสีทองอร่ามท่ีมีสวนอยูโ่ดยรอบเป็นเงาสะทอ้นกบันํ้าในสระ
เป็นมุมท่ี มีผู ้ให้ความสนใจกัน เยอะท่ี สุด  ในปี  1950 เกิด
สงครามกลางเมืองท่ีไดท้าํลายสถานท่ีสาํคญัๆของเกียวโตไปหลายแห่งรวมถึงวดัแห่งน้ีดว้ย และไดมี้การสร้างวดั
น้ีข้ึนมาใหม่อีกคร้ังในปี 1955 ซ่ึงอยูม่าจนถึงปัจจุบนัน้ี จะมีการขอพรโดยการเขียนขอพรท่ีแผ่นไม ้“อิกคิว” โดย
ส่วนมากจะเขียนขอใหมี้สติปัญญาหลกัแหลม ฉลาดแบบอิกคิวซงั จึงเห็นนกัเรียนมาขอพรจาํนวนมาก 
รับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย 

บ่าย นาํท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว เป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโตโดยสร้างข้ึนเพ่ือถวายแด่ 
“เทพอินาริ” เทพแห่งกสิกรรม เพ่ือใหพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีมีความอุดมสมบูรณ์ ไดผ้ลผลิตดี เชิญท่านสักการะขอพรเทพ
เจา้และต่ืนตาไปกบั เสาโทริอิสีแดงส้ม นับพนัตน้ท่ีตั้งเรียงรายติดๆกนั จนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิท่ียาวถึง 4 
กิโลเมตรมีความเช่ือตามศาสนาชินโตวา่เสาโทริอิน้ี เป็นสญัลกัษณ์แทนประตูเขา้สู่ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิของเทพเจา้  

 นาํท่านเดินเล่น ย่านกิออง (Gion) เป็นยา่นท่ีมีเสน่ห์ของบา้นเรือนเก่าแก่สไตลญ่ี์ปุ่นโบราณ และเป็นย่านท่ีหลาย
คนอยากมาชมเกอิชา (Geisha) ในชุดกิโมโนดั้งเดิมท่ีมีความสวยงาม ซ่ึงเกอิชานั้นเป็นหญิงสาวท่ีมีความชาํนาญ



 

 

ทางศิลปะและทาํหนา้ท่ีดูแลแขกในร้านนํ้าชาท่ีเปิดในยา่นแห่งน้ี เป็นอาชีพท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่สมยัโบราณ 
 
 
 

 
 
 

 ***หากท่านประสงค์จะสัมผสัวฒันธรรมญี่ปุ่นด้วยการ แต่งชุดกิโมโนเดนิเล่นในเกียวโต มีค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ 
1,200 บาท กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 
อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั   HOTEL KEIHAN KYOTO GRANDE  หรือเทียบเท่า  

วนัท่ีสอง             เกียวโต – วดัคโิยมิสึ – โกเบ – สเต๊กเน้ือโกเบ – เดนิเล่นย่านคติะโนะ – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชมความงามของ วัดคิโยมิสึ วดัท่ีสร้างดว้ยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเขาสูง พร้อมกราบ

ขอพรพระเพ่ือความเป็นสิริมงคล และเชิญท่านด่ืมนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีนํ้ า 3 สาย ท่ีเช่ือกนัว่า ถา้ด่ืมแลว้จะเกิดความเป็น
สิริมงคลในด้าน ความรํ่ ารวย,ความมีช่ือเสียง และ มีสุขภาพดี เชิญอิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของ
ทิวทศัน์  แลว้เพลิดเพลินท่ีถนนสายกานํ้าชาให้ท่านไดเ้ลือกชมและซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองป้ันดิน,เคร่ืองเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกานํ้าชา, ชุดกิโมโน และขนมพ้ืนเมืองต่างๆ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 

นาํท่านเดินสู่ โกเบ เป็นเมืองหลกัของจงัหวดัเฮียวโงะ (Hyogo) และเมืองท่าสําคญัของญ่ีปุ่น ท่ีทาํการคา้ระหว่าง
ประเทศมาตั้งแต่สมยัโบราณ โกเบจึงมีบรรยากาศและวฒันธรรมท่ีผสมผสานระหวา่งเอเชียกบัตะวนัตก มีทั้งโซน
เมือง ทะเล และภูเขาอยูใ่นบริเวณเดียวกนั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษกับเซ็ต สเต๊กเน้ือโกเบ  
  
 
 
 



 

 

บ่าย นาํท่านเดินเล่น ย่านคิตะโนะ อดีตเป็นยา่นเก่าของชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาคา้ขายทาํธุรกิจท่ีเมืองโกเบพกัอาศยัอยู ่
ทาํใหใ้นปัจจุบนับริเวณน้ียงัคงมีบา้นเรือนและคฤหาสน์สไตลต์ะวนัตกอยูห่ลายหลงั สามารถเขา้ชมความคลาสสิก
ได ้โดยเสียค่าใชจ่้ายตั้งแต่ 300-1,000 เยน (ไม่รวมในค่าทวัร์) ท่ีมาของช่ือย่านคิตะโนะ โดยมกัจะเรียกรวมๆว่า 
อิจินคนั (Ijinkan) จากการท่ีมีลกัษณะเป็นเนินเขา ลาดชนันัน่เอง นบัเป็นยา่นไฮไลทข์องเมืองโกเบ นอกจากอาคาร
บา้นเรือนและสถานท่ีสําคญัต่างๆจากในอดีตแลว้ ก็ยงัมีส่ิงท่ีน่าสนใจอ่ืนๆอีก เช่น รูปป้ันหมูป่าท่ีจาํลองมาจาก
เมืองเวียนนา เช่ือกนัวา่ใครไดลู้บจมูกแลว้จะโชคดี หรือจะเป็นพิพิธภณัฑห์มีเทดด้ีแบร์ ซ่ึงเป็นบา้นพกัเก่าของชาว
อเมริกนัมีการจดัแสดงทั้งหมีเท็ดด้ีแบร์ รุ่นต่างๆ ร่วมกบัขา้วของเคร่ืองใชข้องศิลปินรุ่นเก๋า เช่น The Beetles อีก
ดว้ย นอกจากน้ียงักมี็จะร้านคาเฟ่ เบเกอร่ี ท่ีชิคๆชิลลน่์ารักๆอยูใ่นยา่นน้ีอีกหลายร้านใหไ้ดน้ัง่พกักนัตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 ให้ท่านเดินเล่นย่าน โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ เป็นพื้นท่ีช้อปป้ิงและแหล่งบนัเทิงริมนํ้ าบริเวณท่าเรือโกเบ มีทั้งร้าน

กาแฟ ร้านอาหาร ร้านคา้ และสวนสนุก ซ่ึงเป็นจุดนดัพบท่ีนิยมของชาวเมือง บริเวณน้ีมีห้างใหญ่ๆ 2 ห้าง ไดแ้ก่  
Mosaic และ Canal Garden จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โอซาก้า เมืองใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของญ่ีปุ่น และเป็นเมือง
สาํคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่กรุงโตเกียว ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่ “เวนิชตะวันออก” 
อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั  SARASA HOTEL NAMBA หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม ปราสาทโอซาก้า (รวมค่ารถ Road Train) – พพิธิภัณฑ์สัตว์นํา้โอซาก้าไคยคุงั – ย่านชินไซบาชิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
  นาํท่านชม ปราสาทโอซาก้า ปราสาทท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยูข่องเจา้เมืองในสมยัโบราณ ตวัปราสาทตั้งอยูบ่น

เนินเขา ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหินแกรนิตขนาดมหึมาและคูนํ้ าขนาดใหญ่ ดา้นในปราสาทจดัแสดงประวติัศาสตร์
ความเป็นมาภาพเขียน เคร่ืองแต่งกายในสมยัโบราณ ส่วนบริเวณรอบๆปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ท่ี
มีตน้ไม ้ดอกไม ้ผลิดอกออกใบสวยงามตามแต่ฤดูกาล   
**เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง ใหท่้านไดน้ัง่ Road Train สู่ปราสาทโอซากา้** 

 
 

 
 
 



 

 

 นาํท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าโอซาก้าไคยุคัง เป็นพิพิธภณัฑ์สัตวน์ํ้ าขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นและทวีปเอเชีย 
ตั้งอยูท่ี่เท็มโปซานฮาเบอร์วิลเลจ ในโอซากา้ สัตวน์ํ้ าท่ีจดัแสดงให้ชมมีทั้งส้ินราว 620 ประเภท รวมเป็นจาํนวน
กวา่ 30,000 ตวั ปลาฉลามวาฬยกัษข์นาดราว 12-13 เมตรสองตวั ตามมาดว้ยปลาโลมาขาวแปซิฟิค ฯลฯ ซ่ึงวา่ยวน
ไปมาในแทงคน์ํ้ า "มหาสมุทรแปซิฟิค" บริเวณท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดของท่ีน่ี ตามมาดว้ยแทงคน์ํ้ ารูปอุโมงค ์
ซ่ึงมีปลาในเขตร้อนช้ืนอาศยัอยู ่และแทงค ์"ขั้วโลกใต ้" ซ่ึงเจา้ฝูงนกเพนกวินใชเ้ป็นท่ีพาํนกัอาศยั อาคารทั้งหมด
ของพิพิธภณัฑ์ Kaiyukan เป็นสัญลกัษณ์แสดง "วงแหวนแห่งชีวิต" ผูเ้ขา้ชมจะข้ึนไปท่ีชั้น 8 แลว้ค่อยๆเดินชมลง
มาชั้นล่างสุด ระหวา่งทางท่านจะไดช้มปลาและส่ิงมีชีวิตในนํ้าต่างๆรวม 10 ภูมิภาคอยา่งใกลชิ้ด 

 
 
 
 
 
 

นาํท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของโอซากา้ มีร้านคา้เก่าแก่ ปะปนไปกบัร้านคา้อนัทนัสมยั และสินคา้
หลากหลายรูปแบบทั้งสาํหรับเด็กและผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ีถือวา่เป็นยา่นแสงสี และบนัเทิงชั้นนาํแห่งหน่ึงของนครโอ
ซากา้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์ อย่างหน่ึงคือ ทุกร้านจะประดบัประดาร้านของตนดว้ย
แสงไฟนีออนซ่ึงดดัทาํให้เป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึก
อยา่งมาก และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่น ใหแ้ก่ร้านของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใช้
บริการ สญัลกัษณ์เด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของกูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง 

 อิสระรับประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ตามอัธยาศัย  
 
 
 
 
 

 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั SARASA HOTEL NAMBA หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี  เมืองวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – ชมการแล่ปลาทูน่ายกัษ์ – ริงกุ พรีเมี่ยมเอาท์เลต –  
                             สนามบินคนัไซ (โอซาก้า) – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองวาคายาม่า ตั้งอยู่ทางใตข้องภูมิภาคคนัไซหันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิค จึงมีอุณหภูมิท่ี
อบอุ่น ทาํใหส้ามารถปลูกผลไมไ้ดผ้ลดีตลอดทั้งปี นาํท่านสู่ ตลาดปลาคุโรชิโอะ ซ่ึงตั้งอยูใ่นมาริน่า ซิต้ี เป็นสวรรค์



 

 

ของนกัชิมซีฟู๊ ด ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไม่แพต้ลาดปลาซึกิจิในโตเกียวเลยทีเดียว ชมการแล่ปลาทูน่ายักษ์ ซ่ึงจะมีโชว์
สามคร้ังต่อวนั ผูแ้ล่มีความชาํนาญเป็นอยา่งยิง่ ตลาดคุโรชิโอะ-อิจิบะ ยงัเป็นท่ีตั้งของร้านอาหารทะเลสดๆ หลาย
ร้านและร้านของท่ีระลึกซ่ึงมีผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินใหเ้ลือกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านสู่ ริงกุ พรีเมี่ยมเอาท์เลต (Rinku Premium Outlet) แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ใกล้กับสนามบินคนัไซ ให้ท่าน
เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ “ แบรนด์เนม ” ช่ือดงัหลากหลายและสินคา้ดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองสําอาง, 
เคร่ืองประดบั, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นโก
อินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione 
Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดู
เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้า
แฟชั่น  Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินค้าสําหรับคุณหนู  Aigle, Bandai 
Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย ใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
รับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย  

  นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เพื่อเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
00.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน......   (ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 
00.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

********************** ขอบคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ ********************** 

 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการ/ท่าน 

เดนิทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว ตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน   

กําหนดการเดนิทาง 
คณะ 4 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 5 ท่าน  
ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

ช่วงเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2563  49,900.- 44,900.- 7,500.- 

**หากเดนิทางตรงกับวนัเสาร์หรือวนัหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติมท่านละ 1,000 บาท 
 
อัตรานีร้วม  
 ค่าบริการ Private Tour ค่ารถยนต์ส่วนตวั (Toyota Alphard) พร้อมคนขบัพูดไทย (Driver Guide) นําเท่ียวตามระบุใน

รายการ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 10 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อัตรานีไ้ม่รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีนํ้ามนั / ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าญ่ีปุ่น (กรณีตอ้งยืน่วีซ่า)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ (ตามแต่ท่านเห็นสมควร) 
 
 
 
ข้อควรทราบ :  
 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง

บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
 บริการ Private Tour ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย  มีคนขบัรถพดูไทย (Driver Guide) 
 ควรนดัหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver) เร่ืองจุดข้ึนลงรถ เวลานดัหมายให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถของ

ท่านและทีมฯ 



 

 

 ก่อนเดินทาง เราจะแจง้เลขทะเบียนรถ, ยีห่อ้รถ, ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัทใ์หแ้ก่ท่าน 
 วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน คนขบัรถจะถือป้ายช่ือของท่านเพ่ือรอรับท่าน 
 การใชร้ถในการรับส่งสนามบินและวนัท่ีท่องเท่ียว จะใหบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารเท่านั้น หากตอ้งการเดินทาง

นอกเหนือจากเส้นทางดงักล่าวตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีใหท้ราบก่อนการเดินทาง  
 
เง่ือนไขการเดนิทาง 
 อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านข้ึนไป กรณีจาํนวนผูเ้ดินทางมากกวา่ท่ีกาํหนด กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี เพ่ือ

เสนอราคาอีกคร้ัง 
 สาํหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนทาํการออกตัว๋ ก่อน

ทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน 
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การสํารองท่ีน่ังและชําระเงิน 
 ยืนยนัการสํารองท่ีน่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดนิทาง  
 ชาํระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการยนืยนัการสาํรอง 
 กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินชาํระเงิน 70 % หลงัจากยืนยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดชาํระล่วงหน้า 21 วนัก่อน

เดินทาง  
 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
 หลงัจากสํารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพื่อดาํเนินการยืน่ขอวีซ่า (สาํหรับประเทศท่ีตอ้งทาํวีซ่า) 
 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ 
 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้าํระเงินมดัจาํในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ 



 

 

 อน่ึงเม่ือท่านไดย้นืยนัใหท้างบริษทัฯ กระทาํการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยนืยนัการสาํรองหอ้งพกัใหก้บัโรงแรมแลว้หากมีการ
เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน ในกรณีตัว๋ท่ีสามารถทาํรีฟันดไ์ดผู้เ้ดินทางตอ้งรอเงินค่ารีฟันดต์ามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 
วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จาํนวนเงินข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม
กาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่
อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลงจอง
ทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋
เคร่ืองบินไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 

กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจทาํใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจาํนวนจาํกดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้งชาํระ

ค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ี

คิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 
 


