
 

  



วนัแรก กรงุเทพฯ   

21.30 น. คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 
ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้าน
เอกสาร และสมัภาระในการเดนิทาง 

 
วนัท่ีสอง สนามบินชูบุ เซ็นแทร ์(นาโกย่า) – ชมซากรุะริมแม่น ้ายามาซากิกาวะ 

(ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) – ศาลเจ้าอาสึตะ – นาบานาโนะ ซาโตะ – ชิมะ 
ออนเซน็ 

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 
08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินเซ็นแทร ์เมืองนาโกย่า หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่าน ชมซากรุะริมแม่น ้ายามาซากิกาวะ 
 
 
 
 
 
 

(ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) ชมความสวยงามของดอกซากุระที่เบ่งบานรมิสองฝัง่แม่น ้า 
ยามาซากกิาวะ ในจงัหวดันาโกย่า ซากุระนัน้จะบานสะพรัง่ทัง้ตลอดแนวสองฝากฝัง่จน
รบัเลอืกให้เป็น 1 ใน 100 จุดชมซากุระอกีดว้ย ต่อมาน าท่านเทีย่วชม ศาลเจ้าอาสึตะ 
ศาลเจา้ที่ถูกพบในช่วงศตวรรษที ่2 และไดร้บัการบูรณะเมื่อปีค.ศ. 1935 เป็นศาลเจา้ที่
ได้รบัความเคารพอย่างมากจากชาวเมอืงนาโกย่าพอๆ กบัศาลเจ้าอิเสะ และที่แห่งนี้
เป็นที่เก็บรกัษา “ดาบแห่งคุซานาง”ิ อนัเป็น 1 ในเครื่องราชกุธภณัฑ์ 3 ชิ้นที่แสดงถึง
อ านาจแห่งองค์จกัรพรรดญิี่ปุ่ นมาตัง้แต่โบราณกาล โดยอกี 2 ชิ้น ได้แก่ “กระจก” ท า
จากหินขดัมันอยู่ที่ศาลเจ้าอิเสะ และ “สร้อยประดับพระศอ” ที่ท ามาจากหินสีอยู่ที่
พระราชวงัอมิพเีรยีล 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ สวนนาบานาโนะ ซาโตะ สวนดอกไมท้ี่มดีอกไมบ้านสะพรัง่บนเนื้อ

ทีป่ระมาณ 3 แสนตารางเมตร ทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่เริม่จากเรอืนกระจกเพาะปลูกดอก 
บีโกเนีย (Begonia) และมดีอกไม้บานตามฤดูกาลตัง้แต่ซากุระในฤดูใบไม้ผลิ ทิวลิป 
กุหลาบ ไฮเดรนเยยี ไปจนถงึดอกรกัเร่หรอืดอกดาเลีย และดอกคอสมอสในฤดูใบไม้
ร่วง เป็นทศันียภาพงดงามทีต่ดิตาตรงึใจ พรอ้มชมเทศกาลสุดโรแมนตกิ  



 
 
 
 
 
 
 

ไดเ้วลาสมควรน าทุกท่านเดนิทางสู ่เมืองชิมะ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Yukai Resort Shima Saichoraku หรือเทียบเท่า 
https://yukai-r.jp/shima-saichoraku/ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **เมนูบุฟเฟ่ต ์
---- ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยใน
ระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 
วนัท่ีสาม ชิมะ – เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (ชมโชวเ์กบ็หอยมุกของอามะ)  
  *ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ* – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอฮาไรมาจิ – คตัสึอรุะ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ ที่มชีื่อเสยีงด้านการผลิตไข่มุกคุณภาพดเีลิศ 
โดยโคคชิ ิมกิโิมโตะ ถอืเป็นราชาแห่งไข่มุก ผูก้่อตัง้กจิการฟารม์หอยมุกขึน้ในปี 1888 
ซึ่งเป็นไข่มุกธรรมชาตทิ าให้ยากต่อการควบคุมคุณภาพและการผลติ ด้วยความมุ่งมัน่
จงึท าให้เขาประสบความส าเรจ็ในการผลติมุกเลี้ยงเป็นเจ้าแรกของโลก และในปี 1930 
โคคชิกิไ็ด้รบัเกยีรตติดิ 1 ใน 10 นักประดษิฐ์ชัน้น าของญี่ปุ่ น และท าให้ไข่มุกของมกิโิม
โตะโด่งดงัไปทัว่โลก (พเิศษ! ให้ทุกท่านไดช้มอามะ (Ama) หรอืหญิงสาวนักด าน ้าซึ่งที่
ท าหน้าที่ด าลงไปใต้ทะเลเพื่อที่จะเก็บหอยมุก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งหญิงสาว
เหล่านี้จะต้องมคีวามคุ้นเคยกบัทะเลเป็นอย่างด ีสามารถด าน ้าไดอ้ย่างเชีย่วชาญจงึจะ
สามารถท าอาชพีนกัด าน ้าหญงินี้ได ้

https://yukai-r.jp/shima-saichoraku/


เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสกัการะ ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัมากส าหรบัชาวญี่ปุ่ นที่ชาว

ญี่ปุ่ นถึงกบัเอ่ยว่า “ต้องมาสกัการะให้ได้สกัครัง้ในชวีติ” เพราะที่นี่ถือเป็นศาลเจ้าแห่ง
แรกของญีปุ่่ น เป็นศาลเจา้ของผูท้ีน่ับถอืชนิโต และมคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัราชวงศ์
ญีปุ่่ น จงึนับไดว้่าเป็นศาลเจา้ทีส่ าคญัสงูสุด เนื่องจากชาวญีปุ่่ นนัน้มคีวามเชื่อกนัว่าศาล
เจา้อเิสะนัน้เป็นที่สถติย์ของเทพเจ้า Amaterasu หรอืเทพเจ้าพระอาทติย์ ซึ่งก็ตรงกบั
อกีชื่อหนึ่งของประเทศญี่ปุ่ นที่ถูกขนานนามว่าเป็นดนิแดนอาทติยอ์ุทยั หลงัจากนัน้น า
ท่านเปลี่ยนบรรยากาศเพลดิเพลนิไปกบั ถนนโอฮาไรมาจิ เสน้ทางเก่าที่เรยีงรายไป
ด้วยอาคารสไตล์ญี่ปุ่ นดัง้เดิม มทีัง้ร้านค้า ร้านอาหาร และที่อยู่อาศยั  ได้เวลาสมควร
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองคตัสึอรุะ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Katsuura Gyoen หรือเทียบเท่า 
http://www.katuuragyoen.co.jp/ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **เมนูบุฟเฟ่ต ์
---- ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยใน
ระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 
วนัท่ีส่ี คตัสึอรุะ – ศาลเจ้าคมุาโนะนาชิ – ชมเจดียว์ดัเซกนัโตจิ และน ้าตกนาชิ  

  หน้าผาซนัดนัเบกิ และถ า้ซนัเบกิ – ชิราฮามะ – เกาะเอง็เกต็ทสึโตะ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคุมาโนะนาชิ หนึ่งในศาลเจ้าใหญ่ของคุมาโนะ เป็นต้น
ก าเนิดของความเชื่อโบราณที่บูชาน ้าตกนาจ ิศาลเจ้าแห่งนี้ตัง้อยู่ครึง่ทางของความสูง
ของภูเขานาจ ิโดยสามารถมองเหน็ศาลเจา้ชนิโตทีล่งรกัสแีดงเรยีงรายอยู่บนทีสู่งทีม่อง
ลงไปเห็นทะเลได้ โดยมีอุโมงค์ที่ผู้มาเยือนสามารถลอดข้ามได้  จากนัน้น าท่านชม 
เจดียว์ดัเซกนัโตจิ และ น ้าตกนาชิโนะ ทากิ เจดยีว์ดัเซกนัโตจเิป็นวดัในพุทธศาสนา
ตัง้อยู่ในจงัหวดัวาคายามะ เป็นวดัเก่าแก่ที่ก่อตัง้โดยพระภิกษุสงฆ์ชาวอนิเดยีที่มกัจะ
ฝึกฝนตนในน ้าตกนาจบิรเิวณหลงัวดั วดัแห่งนี้ถูกตัง้ให้เป็นมรดกโลกยูเนสโก และยงั

http://www.katuuragyoen.co.jp/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/kansai/wakayama/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/


เป็นสว่นหน่ึงของสถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละเสน้ทางแสวงบุญบนเทอืกเขาคอิ ิทศันียภาพของ
เจดยีด์า้นหน้าน ้าตกนาจเิป็นภาพทีง่ดงามดงึดดูใหน้กัท่องเทีย่วมาเยอืนกนัมากมาย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านชม หน้าผาซนัดนัเบกิ และ ถ า้ซนัเบกิ จุดชมววิทีส่วยงามมากจุดหนึ่ง

ของญี่ปุ่ น มหีน้าผาหนิที่มคีวามสูงกว่า 50 เมตร ซึ่งทอดยาวไปตามแนวชายฝัง่ทะเล
เป็นระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร ยงัมถี ้าใต้หน้าผาอกี ซึ่งชาวบ้านในแถบนี้เชื่อว่าถ ้า
แห่งนี้ เคยถูกใช้เป็นเส้นทางของโจรสลัดในสมัยก่อน อีกทัง้ภายในยังมีเทวรูปอัน
ศกัดิส์ทิธิป์ระดษิฐานอยู่ดว้ย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ชิราฮามะ เพื่อเที่ยวชม 
เกาะเอ็งเก็ตทสึโตะ เป็นเกาะเล็กๆ ที่ไม่มใีครอาศยัอยู่ ซึ่งเอกลกัษณ์ที่โดดเด่นของ
เกาะแห่งนี้คอืภูเขาที่มชี่องคล้ายกบัพระจนัทร์เต็มดวง เกดิขึ้นจากการกดัเซาะของน ้า
ทะเล ซึ่งคอืที่มาของชื่อเกาะ และมกัถูกเรยีกขานชื่อว่า “เกาะจนัทร์กลม” หรอื “เกาะ
พระจันทร์เต็มดวง” นัน่เอง และยังเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของจังหวัดวาคายาม่า 
นักท่องเที่ยวสามารถมองลอดรูตรงกลางไปเห็นท้องทะเลที่อยู่เบื้องหลังได้ และยิ่ง
ในช่วงพระอาทติย์ตกดนินัน้เป็นช่วงเวลาทีเ่กาะแห่งนี้จะสวยงามทีสุ่ด ปัจจุบนัเกาะเอ็ง
เก็ตทสึโตะได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติแล้ว และถูกให้เป็นสถานที่แห่ง
ความงดงามของญีปุ่่ นอกีแห่งหนึ่ง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **เมนูบุฟเฟ่ต ์
---- ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยใน
ระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Shirahama Coganoi Resort & Spa หรือเทียบเท่า 
http://www.coganoi.jp/ 

 

วนัท่ีห้า ชิราฮามะ – สวนสตรอเบอรร์ี่ – สถานีรถไฟแมวทามะ (นัง่รถไฟขบวน
พิเศษ) – โอซาก้า – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.coganoi.jp/


น าท่านเดนิทางสู่ สวนสตรอเบอรร์ี่ เพลดิเพลนิกบัการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอรร์ีจ่าก
ต้นสดๆ ได้ตามอัธยาศัย และพิเศษสุดให้ท่านอิ่มอร่อยไม่อัน้ จากนัน้เดินทางไปยงั 
สถานีรถไฟแมวทามะ ชมความน่ารักของนายสถานีแมวชื่อดังแห่งวาคายาม่า  
"นิทามะ" ประจ าการที่สถานี Kishi ตัง้แต่เวลา 10.00-16.00 น. ยกเว้นวันพุธ และ 
พฤหัสบดี พร้อมให้ท่านนัง่รถไฟขบวนพิเศษที่มี 3 ลาย (รถไฟแมวทามะ, รถไฟ 
สตรอเบอรร์ี ่และรถไฟของเล่น) ทีห่มุนเวยีนกนัวิง่จากสถานี Kishi-Wakayama 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า อสิระช้อปป้ิงกนัที่ ย่านชินไซบาชิ ถนนคนเดินเส้น

ยาว อกีทัง้ยงัเป็นย่านการคา้ชื่อดงัของเมอืงโอซาก้า ที่เตม็ไปด้วยรา้นค้าเก่าแก่ปะปน
ไปกบัร้านค้าอนัทนัสมยั และมสีนิค้าหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า 
เครื่องส าอางค ์เป็นต้น นอกจากนี้ยงัเป็นแหล่งบนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของเมอืงโอซาก้า 
รวมทัง้มรีา้นอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคาไม่แพงมากนัก ส่วนตรงกลางของถนน
จะมสีะพานขา้มคลองซึ่งถอืเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นัน่กค็อืตกึทีม่สีญัลกัษณ์คนวิง่ชูมอื
อนัเป็นเครื่องหมายการคา้ของกูลโิกะ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
** เมนูสุกี้ยากี้ปูรา้นดงัแห่งเมอืงโอซาก้า “Kani Doraku” ที่ปรุงแบบพถิพีถินัให้ท่านได้
ลิม้ลอง ** 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Hotel Hanshin Osaka หรือเทียบเท่า 
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hs/hanshin 
---- ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยใน
ระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 

วนัท่ีหก โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคโุรมง – สนามบินคนัไซ – 
กรงุเทพฯ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hs/hanshin


น าท่านเขา้ชม ปราสาทโอซาก้า ปราสาทโบราณ 7 ชัน้ทีต่ ัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมอืง
ซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ขนาดมหมึาทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่สมยัของโตโยโตม ิฮเิดโยช ิเจา้เมอืง
ผู้ยิ่งใหญ่และมีบทบาทส าคัญกับการเมืองของญี่ปุ่ น  จากนัน้น าท่านเดินทางไปยัง 
ตลาดคโุรมง ตลาดสดซึ่งมรีา้นคา้ส่งและปลกีเรยีงรายอยู่ มปีระวตัมิาตัง้แต่สมยัเอโดะ
ตอนปลาย ซึ่งกนิอาณาเขตตัง้แต่แถว Sennichimae สองขา้งทางเรยีงรายไปด้วยร้าน
ปลาสด ผกั ผลไม้ ผกัดอง รา้นอาหาร ฯลฯ ราว 180 รา้น ซึ่งในวนัธรรมดาจะมพี่อค้า
หรอืพอ่ครวัรา้นอาหารในโอซากา้พากนัมาจบัจ่ายซือ้หาวตัถุดบิไปประกอบอาหาร  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินคนัไซ 
17.35 น.          ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี TG 673 
21.25 น.          เดนิทางถงึสนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

****************************************************************************** 
 

  



อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :  มีนาคม 31  –  05 เม.ย 63 

 

หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดินทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลิกการเดินทางหากคณะทวัร์มีผู้เดินทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น 

ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ

ห้องพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม

ต้องเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง

ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพร้อม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง

, ภยัธรรมชาต,ิ การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และ

อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 
 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 64,900.- 42,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 68,500.- 38,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 51,900.- 33,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



อตัราน้ีรวม 

- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-สง่ และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไป

กลบัพรอ้มลูกคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร

ทีส่ ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 
 

ตัว๋เครื่องบิน 

- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่



นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 

- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะด าเนินได้ภายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผู้โดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- สายการบินไทยสามารถส ารองที่นัง่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติม

ตามเงื่อนไขของสายการบนิ ลูกค้าทีป่ระสงคน์ัง่ตรงนี้สามารถแจง้หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ณ 

วนัเดนิทางได ้

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถน าขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกิน 7 กก. และมคีวามกว้าง+

ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสายการบนิอื่น ต้อง

ตรวจสอบเรื่องน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้

50% ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิ

นัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

 



 

 

 

 
 
 


