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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู 
21.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร 
และสมัภาระในการเดนิทาง 

วนัท่ีสอง สนามบินชูบุ เซน็แทร ์(นาโกย่า) – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – 
ย่านเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ –  ออนเซน็ 

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 
08.00 น. เดินทางถงึ สนามบินชูบุ เซ็นแทร ์เมืองนาโกย่า หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  
(จุดชมวิวชิโรยามะ) ซึ่งยงัคงอนุรกัษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิม และยงัได้รบั
เลอืกจากองคก์รยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 1995 บา้นในสไตล ์กสั
โซ่ - สคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน
สามารถรองรบัหมิะทีต่กหนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ ีและรปูร่างของหลงัคาเหมอืนกบัสอง
มอืของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กสัโซ่” 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น )  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรอืที่เรยีกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเต้ิล เกียวโต” ซึ่งมี

กลิ่นอายของประวัติศาสตร์ที่เพียบพร้อมด้วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม
มากมาย ซึ่งก่อให้เกิดเป็นแหล่งวฒันธรรมอนัล ้าค่า จากนัน้น าท่านเข้าสู่  ย่านเมือง
เก่าซนัมาชิซูจิ  ทีย่งัคงอนุรกัษ์บา้นเรอืน และสภาพแวดลอ้มสมยัเอโดะไวไ้ดเ้ป็นอย่าง
ด ีชมการด าเนินชวีติแบบดัง้เดมิที่ท่านจะต้องประทบัใจ พร้อมเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืง
และของที่ระลกึในสไตล์ญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศอนัเก่าแก่แสน
คลาสสกิ 

 
 
 
 
 
 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/ 
 

http://www.hida-hotelplaza.co.jp/


ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เสริฟ์ท่านดว้ย เซท็เมนูจกัรพรรดิ ์ทีบ่รรจงจดัวางอย่าง
ประณีต และเลอืกสรรแต่วตัถุชัน้ด ีน ามาปรุงอาหารให้
ทุกท่านไดล้ิม้ลอง 
** พเิศษ! เสริฟ์พรอ้มเนื้อฮดิะทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่ น ** 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ใหท้่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขีึน้ ---- 
 

วนัท่ีสาม ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – นาโกย่า – วดัโอสุคนันอน – ย่าน
ร้านค้าโอส ุ– มิเอะ – นาบานาโนะ ซาโตะ (การแสดงไฟในฤดหูนาว) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สมัผสัวถิชีวีติของผู้คนในยาม

เช้า อากาศเย็นสบาย และความเรียบง่าย
ของเมอืงแห่งนี้เป็นอกีสถานทีใ่นแดนปลาดบิ
ที่น่าศึกษาและเรยีนรู้ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้า
แบบพื้นเมอืง ผกั ผลไม้ ผลติภณัฑ์ที่เกบ็มา
จากไร่สดๆ ของชาวบา้นแถบนัน้แลว้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัมิเอะ ซึ่งอยู่ตอนกลางของเกาะฮอนชู มธีรรมชาตอินั
อุดมสมบูรณ์ทัง้ทะเลและภูเขา จึงรุ่งเรืองด้วยการเกษตรและประมง และมีของกิน
อร่อยๆ มากมาย ซึ่งนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตร์
และประเพณีโบราณแล้ว จงัหวดัมเิอะยงัมธีมีพารค์และแหล่งช้อปป้ิงให้ได้เพลดิเพลนิ
กนัอกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง ) 
** ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสนัใน 
เนื้อสนันอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่หมกัเครื่องเทศ และผกั
สดนานาชนิด ใหท้่านเลอืกไดอ้ย่างตามใจชอบ เพือ่มาย่าง
บนกะทะรอ้น พรอ้มทัง้น ้าจิม้สตูรพเิศษ นอกจากนี้ยงัมซีูชิ
นานาชนิด อุด้งร้อน พร้อมทัง้ของหวานมากมาย เค้ก 
ผลไม ้ไอศกรมี ใหเ้ลอืกอย่างจุใจ ** 

บ่าย น าท่านสกัการะ เจ้าแม่กวนอิมท่ีวดัโอสุคนันอน สถานที่ศกัดิส์ทิธิแ์ห่งนี้มเีทวรูปไม้
คนันอน เป็นเทพแห่งความเมตตาในศาสนาพุทธที่ประดิษฐานในห้องสกัการะหลัก 
ซึ่งแกะสลกัโดยนักบุญในพระพุทธศาสนา ท่านโกโบ ไดช ิโดยอาคารปัจจุบนัก่อสร้าง
ขึ้นใหม่เมื่อปีค.ศ. 1970 ภายในวดัมหี้องสมุดซึ่งรวบรวมคมัภีร์โบราณในภาษาญี่ปุ่ น



และภาษาจนีมากกว่า 15,000 เล่ม ซึ่งหลายๆ เล่มในจ านวนน้ีไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัิ
ของชาติ หรอืทรพัย์สนิทางวฒันธรรมที่ส าคญั ต าราโคจกิิบนัทึกประวตัิศาสตร์ญี่ปุ่ น
โบราณฉบบัเขยีนมอืที่เก่าที่สุดที่มอียู่ก็ถูกเก็บรกัษาไว้ที่นี่ด้วย จากนัน้เพลดิเพลนิกบั 
ย่านร้านค้าโอสุ แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ ที่มีทัง้ร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้าน
เครื่องใชไ้ฟฟ้า และรา้นขายเสือ้ผา้มอืสอง  
 
 
 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัมิเอะ เพือ่เขา้ชม นาบานาโนะ ซาโตะ เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว
ยอดนิยมซึ่งมีดอกไม้สวยๆ มากมายพร้อมหลากหลายกว่า 40 ชนิด รวมถึงซากุระ  
ทวิลปิ และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) ทีเ่บ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถรื่นรมย์
กบัความงามของดอกไม้ได้อย่างเพลดิเพลินไม่ว่าจะมาเยอืนในฤดูกาลใดก็ตาม และ
ในช่วงฤดูหนาวที่นี่จะมีการจดังานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น ซึ่งรวมถึงการ
ประดบัไฟในอุโมงคย์าว 200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวนยงัมี
รา้นอาหารไวค้อยตอ้นรบันกัท่องเทีย่วอกีดว้ย  

  
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยัภายในสวน  
(คืนคปูองมูลค่า 1,000 เยน) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรอืเทียบเท่า  
https://www.miyakohotels.ne.jp/yokkaichi/index.html 

 

วนัท่ีส่ี มิเอะ – เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ – โอซาก้า –  
  ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

https://www.miyakohotels.ne.jp/yokkaichi/index.html


น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อเขา้ชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  ให้ท่านสมัผสัและ
เก็บภาพความสวยงามกับโทรอิิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่นที่เรยีงรายกันเป็นแถวยาว
ประมาณ 4 กโิลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มคีวามงดงาม ที่นี่ยงัเป็นศาลเจ้าที่มผีู้คนจ านวน
มากมายมาสกัการะขอพร อีกทัง้มีความเชื่อกันว่า
รูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้คอื ผู้ส่งสารให้กบั
เทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยงัถูกน ามาเป็นฉาก
หนึ่งของภาพยนตร์ชื่อดงัเรื่องเดอะ เมมมวัร์ ออฟ 
เกอชิา (Memoirs of a Geisha) 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( บุฟเฟ่ต์ชาบ ูชาบู สไตลญ่ี์ปุ่ น ) 
บ่าย น าท่านเข้าชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส เป็นหนึ่งในวดัที่มีชื่อเสยีงโด่งดงัที่สุดของ

ญี่ปุ่ น สรา้งขึน้ในปีค.ศ.780 มนี ้าที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาตจิากน ้าตกโอโตวะไหลผ่าน
ท าให้เป็นที่มาของชื่อวดัน ้าใส และทางยูเนสโกได้บนัทกึให้วดัแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก
อกีดว้ย อาคารทีม่ชีื่อเสยีงของวดัแห่งนี้กค็อือาคารไมข้นาดใหญ่ เสาของอาคารมคีวาม
สูงถงึ 13 เมตร และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกท าให้บรเิวณนี้เป็นจุดชม
ววิทีส่วยงาม มองเหน็เมอืงเกยีวโตในฤดูต่างๆ เป็นจุดชมซากุระและชมใบไมแ้ดงทีข่ึ้น
ชื่อของเกยีวโตอกีดว้ย *** ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2017 จะมกีารปิดซ่อมแซมในส่วนของ
อาคารหลกัจนถงึปี 2020 *** จากนัน้ใหท้่านเพลดิเพลนิกบั ย่านฮิกาชิยาม่า เป็นแหล่ง
เดนิเล่นช้อปป้ิงที่สองขา้งทางเตม็ไปด้วยรา้นคา้ รา้นขนมมากมาย เสน่ห์ของย่านนี้คอื
รปูแบบอาคารบา้นเรอืนรา้นคา้ทีย่งัคงความเก่าแก่ เป็นถนนทางเดนิทีส่องขา้งทางจะมี
อาคารไม้ทรงโบราณแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิ ให้ความรูส้กึถงึเมอืงเก่าที่ยงัคงมคีวามเป็นเอก
ลกัษ์ของเกยีวโตในสมยัก่อน 

  
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงกันต่อที ่ 
ย่านชินไซบาชิ ถนนสายช้อปป้ิงที่มีความยาวมากถึง 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้า
ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่ชัน้น า รวมถงึรา้นอาหารและรา้นขนมดว้ย 

 
 
 



ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/ 

 

วนัท่ีห้า โอซาก้า – *** อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซ้ือทวัรเ์สริมสวน
สนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ช าระเพ่ิมท่านละ 
3,000 บาท, เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปีช าระเพ่ิมท่านละ 2,400 บาท) *** 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อสิระช้อปป้ิงในโอซาก้า( ไม่มรีถบสับรกิาร )  หรอื ซื้อทวัร์เสรมิ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
สวนสนุกทีส่รา้งความบนัเทงิใหก้บัคนแถบภูมภิาคคนัไซมาหลายปีโดยการทุ่มทุนสรา้ง
ของบริษัทสร้างภาพยนตร์ HOLLYWOOD ชื่อดัง นั น่คือ UNIVERSAL STUDIO       
ซึ่งภายในไดจ้ าลองสตูดโิอจากภาพยนตรเ์รื่องดงัๆ ทีผ่่านมาของทางบรษิทัไวม้ากมาย 
โดยเริม่จาก ภาพยนตรเ์รื่องแรก ที่สรา้งชื่อเสยีงให้กบัสตเีว่น สปรลีเบริ์ก คอื E.T. ซึ่ง
เป็นการนัง่จกัรยานไปพร้อมกบัอีที และเดินทางข้ามจกัรวาลเพื่อกลบัไปยงับ้านเกิด 
ต่อจากนัน้ ไปยงัสตูดโิอของ TERMINATOR ภาพยนตรค์นเหลก็ที่สรา้งชื่อให้กบัดารา
ดงั อาร์โนล์ ชวาสเซเน็กเกอร์ ท่านจะได้ดูภาพยนตร์ที่ไม่ได้ฉายตามโรงหนังแต่เป็น
ภาคพเิศษแบบดจิติอล 2 มติ ิและ 3 มติ ิรวมกระทัง่ไดส้มัผสักบับรรยากาศเสมอืนจรงิ
กับตัวละครที่ออกมาโชว์กันนอกจอเลยที เดียว จากนั ้นไปต่อยังสตูดิโอ NEW 
AMAZING ADVENTURE OF SPIDER MAN 4K3D" สไปเดอร์แมนหรือไอ้แมงมุม   
ผู้โด่งดัง เมื่อได้มาดูแบบการฉายภาพสามมิติเทคนิคพิเศษ 4KHD×3D แล้ว ท าให้
เหมอืนกบัตวัละครมาอยู่ตรงหน้าเราจรงิๆ ยิง่ตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมหลายเท่า ต่อด้วย
เครื่องเล่นทีส่รา้งขึน้เพือ่ทดสอบความกลา้ นัน่คอื HOLLYWOOD DREAM THE RIDE 
มกีารน าเพลงแนว HIP HOP คลาสสคิ หรอื J-POP มาใช้เป็น BGM ขณะเครื่องเล่น
ทะยานขึ้นฟ้า พร้อมทัง้พบกบัโซนใหม่ UNIVERSAL WONDERLAND เป็นโซนสวน
สนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่ น 
HELLO KITTY, SNOOPY, SESAME STREET   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงหรอืสนุกสนานกนัอย่างต่อเนื่องกบัธมีพารค์The Wizarding 

World of Harry Potter ภายในธีมพาร์คจ าลองสถานที่ส าคัญมากมาย  ที่ปรากฏใน
ภาพยนตรแ์ฮรี่ พอตเตอรท์ ัง้โรงเรยีนคาถาพ่อมดแม่มดฮอกวอตส,์ หมู่บา้นฮอกสม์ีด้, 
ร้านฮันนีดุกส์ และร้านไม้กายสิทธิ ์โอลลิแวนเดอร์ รวมถึงเครื่องเล่นสุดล ้าด้วย
เทคโนโลย ี4Kเทคโนโลย ี4K 

 

https://global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/


ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/ 

 

วนัท่ีหก โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (เข้าชมด้านใน) – ห้างอิออน –  
 สนามบินคนัไซ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม ปราสาทโอซาก้า ( เขา้ชมด้านใน ) หนึ่งในแลนด์มารค์ส าคญัของเมอืง
โอซาก้า เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวหลกัที่ใครมาเที่ยวโอซาก้าก็ต้องเดินทางมาที่นี่ด้วย 
หอคอยปราสาทจะมอียู่ด้วยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ ตวัปราสาทถูกล้อมรอบด้วยก าแพงหนิ
คอนกรตี, คูน ้า และสวนนิชโินมารุ จากนัน้น าท่านอสิระช้อปป้ิงทีห่้างสรรพสนิค้าชื่อดงั 
ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสนิค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้า
แฟชัน่น าสมยั กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอางค์ ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์
อเิลค็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 
 
 

 
 

 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย  สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินคนัไซ 
17.25 น. ออกเดนิทางเพือ่กลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673 
22.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

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

https://global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/


อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :  08 – 13 เมษายน  

 

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 เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญี่ปุ่ น 

ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ

ห้องพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม

ต้องเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง

ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพร้อม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 

 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 56,900.- 33,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 51,900.- 30,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 45,900.- 27,900.- 
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

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะต้องช 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 สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที ่

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้

50% ส่วนสายการบินอื่นๆ ในเครอื STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการ

บนินัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

 



 
 


