
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
  
 
 
 
 
 

วนั โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า B L D 

1 

สนามบินคนัไซ (โอซากา้) – เมืองวาคายาม่า – นัง่รถไฟแมวทามะ –  
ตลาดปลาคุโรชิโอะ – ชมการแล่ปลาทูน่ายกัษ ์– โอซากา้ –  
ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) (Kansai intl’ Airport – Wakayama – Tama train 
– Kuroshio Market – Osaka – Osaka Casle (outside) 

   

IBIS STYLE OSAKA 
NAMBA  หรือเทียบเท่า 2 

เกียวโต – ปราสาททองคินคะคุจิ – ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ – หมอ้ไฟซูโม่ – วดัคิ
โยมิสึ – ยา่นฮิกาชิยาม่า – โอซากา้ (Kyoto – Kinkakuji temple – Fushimi Inari 
Shrine – Chanko Nabe – Kiyomizu-dera – Hikashiyama - Osaka) 

   

3 
อิสระท่องเท่ียวหรือชอ้ปป้ิงในโอซากา้ตามอธัยาศยั   (ไม่มีรถบริการ) 
( Free at leisure No Car Service) 

   

4 
รถรับจากโรงแรม – เดินทางสู่สนามบินคนัไซ (โอซากา้) – กรุงเทพฯ 
(Pickup Hotel – Kansai intl’ Airport) 

   - 

กําหนดการเดนิทาง : ตั้งแต่ พฤษภาคม – ตุลาคม 2563 
ออกเดนิทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว ตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป   

 

GROUP & GO JAPAN 

OSAKA – KYOTO - WAKAYAMA 
4 DAYS 3 NIGHTS 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
19,900.- 



 

 

 

วนัแรก  สนามบินคนัไซ– เมืองวาคายาม่า – น่ังรถไฟแมวทามะ – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – ชมการแล่ปลาทูน่ายกัษ์ –  
                             โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)   

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

(เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
เจา้หน้าท่ีชูป้ายรับท่ีสนามบิน จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองวาคายาม่า ตั้งอยู่ทางใตข้องภูมิภาคคนัไซหันหน้าสู่
มหาสมุทรแปซิฟิค จึงมีอุณหภูมิท่ีอบอุ่น ทาํใหส้ามารถปลูกผลไมไ้ดผ้ลดีตลอดทั้งปี จากนั้นเปล่ียนบรรยากาศ น่ัง
รถไฟแมวทามะ โดยข้ึนจาก สถานีวาคายาม่า สู่ สถานีรถไฟแมว หรือ สถานีรถไฟคิชิ สถานีรถไฟท่ีมีช่ือเสียงมาก
ในหมู่นกัท่องเท่ียวท่ีรักแมวเพราะส่ิงท่ีไม่ธรรมดาของสถานีรถไฟแห่งน้ีก็คือ นายสถานีทามะ  หรือ เจา้นอ้งแมว
ทามะ นอ้งแมวเหมียวแสนน่ารักท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นนายสถานีและเป็นสัญลกัษณ์ของการกลบัมามีชีวิตชีวา
ของรถไฟสายคิชิกาว่า ในทุกๆวนัจะมีนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมาชมความน่ารักของนายสถานีทามะอยูเ่สมอ ต่อมา
เม่ือตน้ปี 2012 สถานีแห่งน้ีก็ไดมี้การแต่งตั้งนายสถานีฝึกหัดข้ึนมาอีกหน่ึงตวัช่ือว่า นิทามะ เพื่อเป็นตวัแทนของ
แมวตวัเก่าเกษียนหรือตาย โดยจะมีรถไฟน่ารักๆ วิ่งอยู ่3 ขบวน ไดแ้ก่ โอโมจะ (ของเล่น), อิจิโกะ (สตรอเบอร์ร่ี) 
และรถไฟแมวทามะ ภายในตกแต่งไดอ้ย่างสวยงาม นาํท่านสู่ ตลาดปลาคุโรชิโอะ ซ่ึงตั้งอยู่ในมาริน่า ซิต้ี เป็น
สวรรคข์องนกัชิมซีฟู๊ ด ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไม่แพต้ลาดปลาซึกิจิในโตเกียวเลยทีเดียว ชมการแล่ปลาทูน่ายกัษ์ ซ่ึงจะ
มีโชวส์ามคร้ังต่อวนั ผูแ้ล่มีความชาํนาญเป็นอยา่งยิ่ง ตลาดคุโรชิโอะ-อิจิบะ ยงัเป็นท่ีตั้งของร้านอาหารทะเลสดๆ 

หลายร้านและร้านของท่ีระลึกซ่ึงมีผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินใหเ้ลือกมากมาย 
รับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกอาหารทะเลสด ท่ีๆถูกใจในตลาดปลาคุโรชิโอะ 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่น และยงัถือเป็นเมืองสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่มหา
นครโตเกียว ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่ “เวนิชตะวันออก” 

 นาํท่านชมด้านนอกพร้อมถ่ายรูป ปราสาทโอซาก้า ปราสาทท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยูข่องเจา้เมืองในสมยัโบราณ 
ตวัปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขา ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหินแกรนิตขนาดมหึมาและคูนํ้ าขนาดใหญ่ ดา้นในปราสาทจดั
แสดงประวติัศาสตร์ความเป็นมาภาพเขียน เคร่ืองแต่งกายในสมยัโบราณ ส่วนบริเวณรอบๆปราสาทก็เป็นสวน
ธารณะขนาดใหญ่ ท่ีมีตน้ไม ้ดอกไม ้ผลิดอกออกใบ สวยงามตามแต่ฤดูกาล   



 

 

 
 

 
 
 

 
 
อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั  IBIS STYLE HOTEL OSAKA NAMBA หรือเทียบเท่า 
  
วนัท่ีสอง             เมืองเกียวโต – ปราสาททองคนิคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วดัคโิยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า – โอซาก้า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงของญ่ีปุ่นท่ีเคยรุ่งโรจน์มากวา่ 1,000 ปี ซ่ึงปัจจุบนับรรยากาศภายใน
เมืองยงัอบอวลไปดว้ยกล่ินอายของประวติัศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามไว ้ 
นาํท่านชม ปราสาททองคินคะคุจิ เป็นวดัดงัในเกียวโต ประกอบด้วย วิหารมี 3 ชั้น โดยชั้นแรกมีลกัษณะเป็น
พระราชวงั ชั้นท่ีสองเป็นแบบบา้นซามูไร ส่วนชั้นท่ีสามเป็นแบบวดัเซน  มีตาํนานเก่ียวกบัการ์ตูนเร่ืองอิกคิวซงั ท่ี
วดัน้ี วา่วดัน้ีเคยเป็นท่ีพาํนกัของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ ผูท่ี้ชอบทายปุจฉา – วิสัชนา กบัอิกคิวซงัในการ์ตูนเร่ืองอิ
คิวซัง เณรน้อยเจา้ปัญญา ก็จาํลองเร่ืองราวเหตุการณ์ของศาลาทองในวดัน้ีให้เป็นปราสาทของท่านโชกุนและ
บุตรชายของเขาท่ีเป็นเจา้ของพลบัพลาหลงัน้ี ก่อนท่ีจะยกใหเ้ป็นทรัพยส์มบติัของวดัโรกุนนอนจิ (Rokuonji : อีก
ช่ือของวดัน้ี)ในเวลาต่อมา บริเวณทางออกจากบริเวณวดั จะมีการขอพรโดยการเขียนขอพรท่ีแผน่ไม ้“อิกคิว” โดย
ส่วนมากจะเขียนขอใหมี้สติปัญญาหลกัแหลม ฉลาดแบบอิกคิวซงั จึงเห็นนกัเรียนมาขอพรจาํนวนมาก 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
เมนูพเิศษ อาหารเพื่อสุขภาพและเสริมสร้างพลังงาน “หม้อไฟซูโม่” (จังโกะนาเบะ) 

 
 
 
 
 
บ่าย 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 

 
 
 
 
 
 
 

เชิญท่านเดินเล่น ย่านฮิกาชิยาม่า ถนนโบราณสาํหรับเดินเล่นชอ้ปป้ิง ชมบรรยากาศเก่าแก่ของเกียวโต สองขา้งทาง
จะเต็มไปดว้ยร้านคา้ ร้านขนมมากมาย โดยยา่นน้ีจะอยู่บนเนินเขาทางตะวนัออกของเกียวโต จากวดัคิโยะมิสุไป
จนถึงศาลเจา้ยาซากะเป็นระยะทางรวมประมาณ 2 กิโลเมตร จะเป็นถนนทางเดินแคบๆ สองขา้งทางจะมีอาคารไม้
ทรงโบราณแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม เตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆเรียงรายกนัใหเ้ลือกเขา้ไดต้ามอธัยาศยั โดยแต่ละร้านตกแต่ง
ไดเ้ก๋ไก๋และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัมากๆ มีอาหารพ้ืนเมืองและขนมทอ้งถ่ินต่างๆใหไ้ดล้องลิ้มชิมรส มีร้านขายของ
ท่ีระลึกน่าซ้ืออีกมากมาย ท่ีเด่นๆเห็นจะเป็นเคร่ืองถว้ยชามท่ีเรียกกนัวา่ คิโยะมิสุ-ยากิ  เป็นถว้ยเซรามิกท่ีเพน้ทล์าย
แบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม  
 
 
 
 
 
 



 

 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบั โอซาก้า 
อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั  IBIS STYLE HOTEL OSAKA NAMBA หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม อิสระท่องเท่ียวหรือช้อปป้ิงในโอซาก้าตามอัธยาศัย   (ไม่มีรถบริการ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 เชิญท่านอิสระท่องเท่ียวด้วยตัวท่านเองหรือช้อปป้ิงในเมืองโอซาก้าตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)  

มีสถานท่ีท่องเท่ียวแนะนําดงันี ้  
ศาลเจ้าสึมิโยชิไทฉะ หน่ึงในศาลเจา้ท่ีมีความเก่าแก่ของญ่ีปุ่น มีความงดงาม โดยเฉพาะสะพานโคง้สีแดง ท่ีเป็น
จุดเด่นของศาลเจา้แห่งน้ี เป็นอีกหน่ึงไฮไลทท่ี์ไม่ควรพลาด ศาลเจา้แห่งน้ีไม่ใช่แค่ดา้นสถาปัตยกรรมท่ีทาํให้
น่าสนใจ หากยงัเป็นเพราะความศกัด์ิสิทธ์ิของเทพคามิ (เทพเจา้ชินโต) ท่ีเช่ือวา่เม่ือสกัการะแลว้จะเดินทาง
ปลอดภยัแคลว้คลาดจากอนัตรายทั้งหลายทั้งปวง 
ย่านอุเมดะ อยูบ่ริเวณใจกลางเมืองของโอซากา้ มีทั้งหา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้ ร้านอาหาร เรียงรายมากมาย มี
ศูนยก์ารคา้ 6 แห่ง ซ่ึงแต่ละแห่งต่างกมี็รูปแบบและบรรยากาศท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทั้ง GRAND FRONT 
OSAKA, Hankyu Sanbangai, HEP Five, NU chayamachi/Chayamachi PLUS, HERBIS PLAZA/PLAZA ENT 
และ Diamor Osaka  
ย่ านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของโอซาก้า มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้า
หลากหลายรูปแบบทั้งสาํหรับเด็กและผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ีถือวา่เป็นยา่นแสงสี และบนัเทิงชั้นนาํแห่งหน่ึงของนครโอ
ซากา้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์ อย่างหน่ึงคือ ทุกร้านจะประดบัประดาร้านของตนดว้ย
แสงไฟนีออนซ่ึงดดัทาํให้เป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึก
อยา่งมาก และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่น ใหแ้ก่ร้านของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใช้
บริการ สญัลกัษณ์เด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของกูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง 
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ โอซาก้า ธีมพาร์คท่ีจะทาํให้ทุกท่านรู้สึกเหมือนเขา้ไปอยู่ในโลกแห่งภาพยนตร์ของฮอลลีวูด 
พบกบัเคร่ืองเล่นมากมายท่ีถูกสร้างข้ึนมาจากภาพยนตร์ท่ีสร้างช่ือเสียงมาแลว้กอ้งโลก ไม่ว่าจะเป็นจูราสิคพาร์ค 
ยอ้นยคุไปในโลกของไดโนเสาร์, หลีกหนีการไล่ล่าของฉลามยกัษจ์อวส์, สนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่นของ “สไป
เดอร์แมน” ท่ีรอให้ท่านพิสูจน์ความมนัส์, ฮอลลีวูดดรีม รถไฟเหาะท่ีต่ืนเตน้เร้าใจ และท่านจะไดพ้บกบัโซนใหม่ 
แฮร์ร่ีพอตเตอร์ หรือ Wizarding World of Harry Potter สัมผสัโลกแห่งเวทมนตร์และโรงเรียนฮอกวอตส์ ผจญภยั
กับเคร่ืองเล่นและสถานท่ีเด่นๆ ท่ีจาํลองมาจากในหนังสือดัง อาทิ สวนสนุกแฮร์ร่ี พอตเตอร์ในออร์แลนโด ้
สหรัฐอเมริกา อาทิ หมู่บา้นฮอกส์ม้ีด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ 
(the Harry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็นตน้ (ค่าบตัร 1 วนัประมาณ 2,800 บาท)   

 อิสระรับประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ตามอัธยาศัย  
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั IBIS STYLE HOTEL OSAKA NAMBA หรือเทียบเท่า 



 

 

วนัท่ีส่ี  รถรับจากโรงแรม – สนามบินคนัไซ (โอซาก้า) – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  รถรอรับท่านจากบริเวณลอ็บบ้ีโรงแรม เดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เพื่อเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
…… น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน......   (ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 
…… น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

 
อัตราค่าบริการ/ท่าน 

เดนิทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว ตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน   

กําหนดการเดนิทาง 
คณะ 4 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 6 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 8 ท่าน  
ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

ช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2563  29,900.- 23,900.- 19,900.- 7,000.- 

**หากเดนิทางตรงกับวนัเสาร์หรือวนัหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติมท่านละ 1,000 บาท 
 
อัตรานีร้วม  
 ค่าบริการ Private Tour รถยนตส่์วนตวั (Toyota Hiace) พร้อมคนขบั(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 10 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีวนัแรกและวนัท่ีสอง พร้อมค่าอาหารกลางวนั 1 ม้ือท่ีเกียวโต ตามระบุในโปรแกรม 
 ค่าไกดท์อ้งถ่ินพดูไทย คอยอาํนวยความสะดวกในวนัแรกและวนัท่ีสองของการเดินทาง 
 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 มีไกดท์อ้งถ่ินพูดไทยคอยดูแลเป็นบางวนั มีคนขบัรถพูดภาษาญ่ีปุ่น (แต่จะมี

เคร่ืองช่วยแปลภาษาเพื่อส่ือสารในการนดัเวลา)  
 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 
 
 
 


