
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง : พฤษภำคม – กนัยำยน 2560 

ไฮไลท์ 

- ชมควำมงำมของดอกไม้บำนสะพร่ังตำมฤดูกำลที่วดัมิมุโระโทจิและสวนดอกไม้อำวำจิ 
- ขอพรเพือ่ควำมมั่งคัง่รุ่งเรืองที่ ศำลเจ้ำฟูชิมิ อนิำริ พร้อมถ่ำยรูปสุดชิคกับเสำโทริอสีิแดงส้มนับพนั 
- ชมความงามของธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศอนัแสนบริสุทธ์ิของป่ำไผ่อำรำชิยำม่ำ 
- ทำสแมวสุดฟินกบักำรน่ังรถไฟแมว TAMA TRAIN สุดแสนน่ำรัก 
- ชมกำรแล่ปลำทูน่ำขั้นเทพและลิม้ลองอำหำรทะเลสดๆที่ตลำดปลำคุโรชิโอะ วำคำยำม่ำ 
- มีวนัอสิระในโอซำก้ำให้ท่ำนได้ช้อปป้ิงย่ำนชินไซบำชิ // ผ่อนคลำยกบักำรแช่ออนเซ็นเพือ่สุขภำพ 

 

WONDERFUL JAPAN 
OSAKA-KYOTO-KOBE                         

5 DAYS 3 NIGHTS 

รำคำเร่ิมต้น 

35,900.- 
บำท / ท่ำน 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – โอซำก้ำ (สนำมบินคันไซ)  

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 ประตู 2-3 เคำเตอร์ D สำยกำรบินไทย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

23.30 น. ออกเดินทางสู่ โอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG622  

วนัที่สอง สนำมบินคันไซ-สะพำนอะคำชิไคเคียว-สวนดอกไม้อำวำจิ–โกเบ-โรงเบียร์คิริน–ช้อปป้ิงฮำร์เบอร์แลนด์ 

07.00 น. เดินทางถึง สนำมบินคันไซ (โอซำก้ำ) ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อย (เวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

 น าท่านเดินทางสู่ สะพำนอะคำชิไคเคียว (Akashikaikyo) หรือสะพานไข่มุกเป็นสะพานแขวนท่ีตั้งอยู่ในเมือง
โกเบ ซ่ึงไดช่ื้อว่ามีช่วงขา้มท่ียาวท่ีสุดในโลก โดยมีความยาวของช่วงขา้มถึง 1,991 เมตร จากความยาวทั้งส้ิน 
3,991 เมตร ก่อสร้างแลว้เสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1998 เพ่ือใชเ้ป็นทางเช่ือมระหวา่งเมืองโกเบ เกาะฮอนชูกบัเมืองอิวายะ
เกาะอาวาจิ จากนั้นชม สวนดอกไม้อำวำจิ (Awaji-Hanasajiki Flower Garden) หน่ึงในสวนท่ีดีท่ีสุดส าหรับการ
ชมดอกไมใ้นเมืองเฮียวโกะ สวนแห่งน้ีมีขนาดใหญ่ถึง 14.6 เฮกเตอร์ ช่วงท่ีดอกไมบ้านจะเต็มไปดว้ยสีสันของ
ดอกไมใ้นแต่ละฤดูแตกต่างกนัไป เชิญท่านเดินเล่นชมวิว ถ่ายรูปไดอ้ยา่งเพลิดเพลินกบัอากาศอนัแสนสบาย  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมืองท่าศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีส าคญั ชม โรงเบียร์คิริน (Kirin Brewery Kobe) บริษทั

โรงเบียร์คิรินก่อตั้งข้ึนในปี 1907 มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน นบัว่านานใกลเ้คียงกบัประวติัความเป็นมาของ
เบียร์ในประเทศญ่ีปุ่นหลงัจากการเปิดประเทศเพ่ือท าการคา้กบัต่างประเทศ ใหท่้านชมกรรมวิธีการผลิตและได้
ทดลองชิมเบียร์คิรินชนิดต่างๆดว้ย จากนั้นไดเ้วลาชอ้ปป้ิงท่ี โกเบฮำร์เบอร์แลนด์ ถือวา่เป็นสญัลกัษณ์ของโกเบ 
มีหา้งสรรพสินคา้ท่ีสร้างดว้ยโมเสคหนัหนา้ออกทะเล รวมถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอ่ืนๆ มากมาย   

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั SEASIDE HOTEL MAIKO VILLA KOBE หรือเทียบเท่ำ  
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 เชิญท่ำนผ่อนคลำยกับกำร “แช่น ้ำแร่ธรรมชำติ” หรือ “ออนเซ็น” เพื่อผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ ช่วยระบบ

หมุนเวยีนโลหิตและช่วยให้ผวิพรรณเปล่งปลัง่   

วนัที่สำม เกยีวโต – วดัมมูิโระโทจ ิ– ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ – ป่ำไผ่อำรำชิยำม่ำ –สะพำนโทเกต็สึเคียว –  โอซำก้ำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงประเทศญ่ีปุ่น มีความเจริญรุ่งเรืองดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม และ

การปกครอง น าท่านสู่ วัดมิมูโระโทจิ (Mimurotoji Temple) สร้างข้ึนประมาณ 1,200 ปีท่ีแลว้ วดัแห่งน้ีรู้จกักนั
ในช่ือ “วดัดอกไม”้ เน่ืองจากในบริเวณวดัท่ีมีสวนดอกไมข้นาดใหญ่ท่ีมีดอกไมห้ลากหลายพนัธ์ุท่ีออกดอกตาม
ฤดูกาล เช่น ช่วงเดือนมิถุนายนจะมีสวนดอกไฮเดรนเยีย ท่ีบานถึง 7 ชั้นจ านวน 50 สายพนัธ์ุกวา่ 10000 ตน้ ซ่ึง
ท าใหว้ดัมีความโดดเด่นในช่วงหนา้ฝน ปลายมิถุนายนจนถึงตน้สิงหาคมจะมีสวนดอกบวับริเวณดา้นหนา้ของ
อาคารหลกัของวดั ซ่ึงมีดอกบวักว่า 250 ดอก กว่า 100 สายพนัธ์ุ ท าให้ภูมิทศัน์ของท่ีน่ีราวกบัสรวงสวรรค ์
นอกจากสวนดอกไมท่้านยงัสามารถขอพรจากองคจ์า้แม่กวนอิม และรูปป้ันกระต่ายซ่ึงลอ้มกอ้นหินขนาดใหญ่ 



 

 

วา่กนัว่าจะท าใหคุ้ณสมปรารถนาถา้คุณอธิษฐานแลว้ท าใหหิ้นรูปวงรีท่ีอยู่ภายในตั้งข้ึน ถา้คุณเคาะจงัหวะท่ีรูป
ป้ันงูป้องกนัภยัเบา ๆ วา่กนัว่าจะท าใหคุ้ณโชคดีดว้ยเงินทองและเน้ือคู่ และถา้คุณเคาะจงัหวะท่ีหินรูปวงรีท่ีอยู่ท่ี
ปากของรูปป้ันววัคุณก็จะโชคดี จากนั้นน าท่านชม ศำลเจ้ำฟูชิม ิอินำริ หรือ ศำลเจ้ำจิง้จอกขำว เป็นศาลเจา้ใน
ศาสนาชินโต สร้างข้ึนเพ่ือถวายแด่เทพอินาริ เทพแห่งกสิกรรมเพ่ือให้พ้ืนท่ีน้ีมีความอุดมสมบูรณ์ไดผ้ลผลิตดี 
นอกจากนั้นท่านยงัต่ืนตากบั เสำโทริอิสีแดงส้ม นบัพนัตน้ท่ีตั้งเรียงรายจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทริอิท่ียาวถึง 4 
กิโลเมตรมีความเช่ือตามศาสนาชินโตวา่เสาโทริอิน้ี เป็นสญัลกัษณ์แทนประตูเขา้สู่ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิของเทพเจา้  

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ อำรำชิยำม่ำ ชม สะพำนโทเก็ตสึเคียว หรือ “สะพานพระจนัทร์” สัญลกัษณ์อนัเล่ืองช่ือของ

เมืองอาราชิยาม่า เดินเล่นเยน็ใจกนัท่ี สวนป่ำไผ่ ตน้ไผ่ท่ีข้ึนอยู่สองขา้งทางเสมือนเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่าน ถูก
ปลูกข้ึนตั้งแต่สมยัเฮอนัหรือกว่าพนัปีมาแลว้ ชมเสน่ห์ยามท่ีแสงแดดตกกระทบลงมาตามแนวไผ่นบัพนัตน้ท่ี
ก่อให้เกิดช่องแสงและเงาท่ีสวยงามบนพ้ืนทางเดิน ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบัเสียงล าไผ่สีกนัยามลมพัด 
นบัเป็นเสียงธรรมชาติท่ีแสนไพเราะสุดจะบรรยายไปเลยทีเดียว สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซำก้ำ 
เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่น ถือเป็นเมืองส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามหานครโตเกียว และยงัไดรั้บสมญา
นามวา่ “เวนิชตะวนัออก” 

 ***อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั HOTEL COSMO SQUARE INTERNATIONAL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ส่ี  อสิระท่องเที่ยวโอซำก้ำ หรือ เลอืกซ้ือทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ (ไม่มรีถบัสบริกำร) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 อสิระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงย่ำนดงัโอซำก้ำ (ไม่มบีริกำรรถบัส) 
 ***แนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวโดยน่ังรถไฟตะลุยโอซำก้ำ (ไม่รวมค่ำรถไฟในค่ำทัวร์)  
 ย่ำนอุเมดะ และ ย่ำนนัมบะ ท่ีมีสถานีรถไฟ และศูนยก์ารคา้ใตดิ้นท่ีทนัสมยัอยูจ่  านวนมาก  
 ส่วนนกัชิมอาหารแนะน า ย่ำนคุอุดะโอเระ ถนนนกัชิมท่ีมีช่ือเสียงสมค าเล่าลือท่ีว่าโอซากา้ เป็นเมืองส าหรับนกั

ชิมอย่างแท้จริง อาหารข้ึนช่ือของท่ีน่ี เช่น ยะกิ-นิกุ (เน้ือย่าง) ฟุกุ-นะเบะ (ปลาปักเป้ากระทะร้อน) ซูชิ และ 
ทะโกะ-ยะกิ หรือจะเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ขนมขบเค้ียว ของท่ีระลึกท่ีมีจ าหน่ายมากมายในยา่นน้ี  

 ย่ำนชินไซบำชิ ย่านช้อปป้ิงช่ือดงัของนครโอซากา้ ภายในย่านน้ีมีร้านอาหารเก่าแก่ ปะปนไปกบัร้านคา้อนั
ทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือเป็นย่านแสงสีและบนัเทิงชั้นน า
แห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเล ข้ึนช่ือมากมาย 

  หรือท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (บัตรท่ำนละ 2,600 บำท) พบกบัเคร่ืองเล่นมากมายท่ี
ถูกสร้างข้ึนมาจากภาพยนตร์ท่ีสร้างช่ือเสียง ไม่ว่าจะเป็นจูราสิคพาร์ค ยอ้นยุคไปในโลกของไดโนเสาร์, หลีก
หนีการไล่ล่าของฉลามยกัษจ์อวส์, สนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่นของ “สไปเดอร์แมน” ท่ีรอให้ท่านพิสูจน์ความ
มนัส์, ฮอลลีวดูดรีม รถไฟเหาะท่ีต่ืนเตน้เร้าใจ และท่านจะไดพ้บกบั แฮร์ร่ีพอตเตอร์ หรือ Wizarding World of 
Harry Potter สัมผสัโลกแห่งเวทมนตร์ หมู่บา้นฮอกส์ม้ีด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts 



 

 

castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็นตน้ 
 หรือท่ำนสำมำรถเดนิทำงท่องเที่ยวเมอืงใกล้เคียง เช่น นำรำ , ฮิเมจ ิเป็นต้น 
 ***อสิระอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย เพือ่ไม่เป็นกำรรบกวนเวลำของท่ำน 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั HOTEL COSMO SQUARE INTERNATIONAL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ  วำคำยำม่ำ – น่ังรถไฟแมวทำมะ (สถำนีวำคำยำม่ำ สู่ สถำนีแมวทำมะหรือสถำนีรถไฟคิชิ)  
  – ตลำดปลำคุโรชิโอะ (ชมกำรแล่ปลำทูน่ำยกัษ์) – สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วำคำยำม่ำ ตั้งอยู่ทางใตข้องภูมิภาคคนัไซหนัหนา้สู่มหาสมุทรแปซิฟิค จึงมีอุณหภูมิท่ีอบอุ่น

ท าใหส้ามารถปลูกผลไมไ้ดผ้ลดีตลอดทั้งปี เปล่ียนบรรยากาศ น่ังรถไฟแมวทำมะ โดยข้ึนจาก สถำนีวำคำยำม่ำ 
สู่ สถำนีรถไฟแมว หรือ สถำนีรถไฟคิชิ (Kishi Station) สถานีรถไฟท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงในหมู่นกัท่องเท่ียว
ท่ีรักแมวเป็นอย่างมากเพราะส่ิงท่ีไม่ธรรมดาของสถานีรถไฟแห่งน้ีกคื็อ นายสถานีทามะ หรือเจา้นอ้งแมวทามะ 
นอ้งแมวเหมียวแสนน่ารักท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นนายสถานีและเป็นสัญลกัษณ์ของการกลบัมามีชีวิตชีวาของ
รถไฟสายคิชิกาว่า ในทุกๆวนัจะมีนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมาชมความน่ารักของนายสถานีทามะอยู่เสมอ ต่อมา
เม่ือตน้ปี 2012 สถานีแห่งน้ีก็ไดมี้การแต่งตั้งนายสถานีข้ึนมาอีกหน่ึงตวัช่ือว่า นิทามะ เพ่ือเป็นตวัแทนของแมว
ตวัเก่าท่ีไดต้ายจากไป โดยจะมีรถไฟน่ารักๆ ว่ิงอยู่ 3 ขบวน ไดแ้ก่ โอโมจะ (ของเล่น), อิจิโกะ (สตรอเบอร์ร่ี) 
และรถไฟแมวทามะ ภายในตกแต่งไดอ้ยา่งสวยงาม จากนั้นน าท่านสู่ ตลำดปลำคุโรชิโอะ ซ่ึงตั้งอยูใ่นมาริน่า ซิต้ี 
เป็นสวรรคข์องนกัชิมซีฟู๊ ดซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไม่แพต้ลาดปลาซึกิจิในโตเกียวเลยทีเดียว ชมกำรแล่ปลำทูน่ำยกัษ์ 
ซ่ึงจะมีโชวส์ามคร้ังต่อวนั ผูแ้ล่มีความช านาญเป็นอย่างยิ่ง ตลาดคุโรชิโอะ-อิจิบะ ยงัเป็นท่ีตั้งของร้านอาหาร
ทะเลสดๆ หลายร้านและร้านของท่ีระลึกซ่ึงมีผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินใหเ้ลือกมากมาย  

 ***อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย เพือ่ไม่เป็นกำรรบกวนเวลำของท่ำน 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินคันไซ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 
17.35 น. ออกเดินทางจาก สนำมบินคันไซ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 
21.25 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
http://www.wonderfulpackage.com/ 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่ำน 

เดก็ อำยุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่
ท่ำนละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มเีตยีง 

24-28 พฤษภำคม 2560 35,900.- 35,900.- 33,900.- 31,900.- 7,500.- 

21-25 มถุินำยน 2560 35,900.- 35,900.- 33,900.- 31,900.- 7,500.- 

06-10 กรกฎำคม 2560 36,900.- 36,900.- 34,900.- 32,900.- 7,500.- 

27 กนัยำยน – 01 ตุลำคม 2560 35,900.- 35,900.- 33,900.- 31,900.- 7,500.- 
 
รำคำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัใบละไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  
อตัรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ทิปคนขับรถและหัวหน้ำทัวร์ มำตรฐำนญ่ีปุ่น 2,000 เยนต่อท่ำนตลอดทริป 
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั  



 

 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยนักำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
กำรยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 70% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 
ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ี
ไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด 
ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิก
ตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้  



 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 35 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 55 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 

 


