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วนัแรก กรงุเทพฯ – สิงคโปร ์(สนามบินชางฮี)  
17.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์K 

สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ทางบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้าน
เอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

20.10 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินชางฮี ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์  
เท่ียวบินท่ี SQ 983 

23.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์เพือ่น าท่านแวะเปลีย่นเครื่อง  
 
วนัท่ีสอง สิงคโปร ์(สนามบินชางฮี) – สนามบินชูบุ เซ็นแทร ์– หมู่บ้านมรดกโลก 
   ชิราคาวาโกะ (จดุชมวิวชิโรยามะ) – กโุจฮาจิมงั – ออนเซน็  
01.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเซ็นแทร์ ประเทศญี่ปุ่ น สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ 

เท่ียวบินท่ี SQ 672 
09.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิชูบุ เซ็นแทร ์เมืองนาโกย่า น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งยงัคงอนุรกัษ์
บา้นสไตล์ญี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยงัไดร้บัเลอืกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก 
ในเดอืนธนัวาคม 1995 บ้านในสไตล์ กสัโซ่ – สคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร 
ความกว้าง 10 เมตร โครงสรา้งของบ้านสามารถรองรบัหมิะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาว
ได้ดี และ รูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบัสองมอืของพระเจ้า จึงเรยีกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า 
“กสัโซ่” 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองกโุจฮาจิมงั ทีต่ัง้อยู่เกอืบกึ่งกลางของจงัหวดักฟุิ เป็นเมอืงทีย่งั

หลงเหลอืความงดงามของเมอืงรอบปราสาท มทีัง้เมอืงเก่าที่เรยีงรายกนั และรางน ้าที่
สวยงาม ซึง่แนะน าเสน่หข์องกุโจฮาจมิงัทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่อายวฒันธรรมแบบญี่ปุ่ น 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั GUJO HACHIMAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.chitora.co.jp/  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
*** พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญีปุ่่ นแท้ๆ  ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า 
ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้ าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ *** 

 
 
 
 



  

วนัท่ีสาม กโุจ – นาโกย่า – ศาลเจ้าอตัสึตะ – แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต – นาบานาโนะ 
ซาโตะ (สวนทิวลิป + ILLUMINATION) – ยคไคจิ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอตัสึตะ เป็นศาลเจ้าแบบชินโตที่ส าคญัของเมืองนาโกย่า  
ถูกพบในช่วงศตวรรษที ่2 และไดร้บัการบูรณะเมื่อปีค.ศ.1935 เป็นศาลเจา้ทีไ่ดร้บัความ
เคารพอย่างมากของชาวเมอืงนาโกย่าพอๆ กบัศาลเจา้อเิสะ จงิงู และทีแ่ห่งนี้เป็นทีเ่กบ็
รกัษา ดาบแห่งคุซานางิ อนัเป็นสิง่ส าคญั 1 ในเครื่องราชกกุธภณัฑ์ 3 ชิ้น ที่แสดงถึง
อ านาจแห่งองคจ์กัรพรรดญิี่ปุ่ นมาตัง้แต่โบราณกาล โดยอกี 2 ชิ้น ไดแ้ก่ กระจก ท าจาก
หนิขดัมนั อยู่ที่ศาลเจ้าอเิสะ จงิงู กบั “สรอ้ยประดบัพระศอ” ที่ท ามาจากหนิสแีละอยู่ที่
พระราชวงัอมิพเีรยีล 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านช้อปป้ิง แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต เป็นห้างร้านขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ขา้งๆ สวน

สนุกสปาแลนด์ ภายในมีร้านค้ากว่า 240 ร้าน ซึ่ งมีทัง้แบรนด์ในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ร้านเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ  อีกมากมาย จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่ สวนนาบานาโนะ  ซาโตะ เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ปลูกดอกไม้
หมุนเวยีนกนัไปตามฤดกูาล เริม่จากเรอืนกระจกเพาะปลูกดอกบโีกเนีย (Begonia) และ
มดีอกไม้บานตามฤดูกาลตัง้แต่ซากุระในฤดูใบไม้ผลิ ทิวลิป กุหลาบ ไฮเดรนเยยี ไป
จนถงึดอกรกัเร่หรอืดอกดาเลยีและดอกคอสมอสในฤดูใบไมร้่วง เป็นทศันียภาพงดงาม
ทีต่ดิตาตรงึใจ ในช่วงปลายเดอืนตุลาคม ถงึต้นเดอืนพฤษภาคมจะมกีารจดังานประดบั
ไฟทีย่ิง่ใหญ่ทีธ่มีเปลีย่นไปทุกปี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั  
น าท่านเข้าสู่ท่ี YOKKAICHI MIYAKO HOTELหรือเทียบเท่า 
https://www.miyakohotels.ne.jp/yokkaichi/index.html/ 

 
วนัท่ีส่ี  ยคไคจิ – เกียวโต – วดัเบียวโดอิน – อาราชิยาม่า –  
   สะพานโทเกท็สึเคียว – ป่าไผ่ – วดัเทน็ริวจิ (ชมสวน)  
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 



  

น าท่านเดินทางสู่  วัดเบียวโดอิน  วัดเก่าแก่ทางพุทธศาสนาตัง้อยู่ ในเมืองอุจ ิ        
เป็นสถานทีส่วยงามมากและไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกใน
ปีค.ศ. 1994 ในฐานะส่วนหนึ่งของอนุสาวรยี์ทางประวตัิศาสตร์เกียวโต วดัเบียวโดมี
อาคารหลกัของวดัคอืศาลาฟีนิกซ์ สรา้งเสรจ็ในปีค.ศ. 1053 เป็นศาลาไม้ลอ้มรอบดว้ย
สระน ้าทีป่ระดษิฐานพระพุทธรปูอมติาภะ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ อาราชิยาม่า เพื่อเทีย่วชม สะพานโทเกท็สึเคียว สะพานทีส่วยงาม

และถูกเลื่องลอืว่าเป็นจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดอกีแห่งในเกยีวโต ซึง่เป็นอกีหนึ่งบรเิวณทีช่าว
ญี่ปุ่ นชื่นชอบมาพกัผ่อนหย่อนใจ ต่อดว้ยชม ป่าไผ่ ตัง้อยู่ในย่านอาราชยิาม่าแห่งเมอืง
เก่าเกยีวโตเดนิชมจุดถ่ายภาพ และแนะน าส าหรบัผูท้ี่เดนิทางมาเที่ยวเกยีวโต ต่อดว้ย
ชม วดัเท็นริวจิ (ชมสวน) เป็นวดัที่มีความสวยงามเป็นหนึ่งใน 5 วดัมรดกโลกที่มี
ชื่อเสยีงทีสุ่ดของเมอืงเกยีวโต   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
**พิเศษ! เต็มอิม่ไม่อัน้กบับุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารสดใหม่ อาท ิซูช ิเทม็ปุระ เนื้อหมู ไก่ 
ววั ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริง้ไม่อัน้** 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.hankyuhotel.com/hotel/hh/osakashh?utm_source=googlemybu
siness&utm_medium=organic 

 

วนัท่ีห้า โอซาก้า – **อิสระเท่ียวด้วยตวัเอง หรือ ซ้ือทวัรเ์สริมสวนสนุกยูนิเวอร์
แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท,  
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปีช าระเพ่ิมท่านละ 2,400 บาท) *** 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อสิระเที่ยวด้วยตวัเองในโอซาก้าตามย่านดงั โดยการนัง่รถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่าน
สามารถนัง่รถไฟ เพือ่เดนิทางเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วชื่อดงั อาท ิ
– ชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มรีา้นคา้เก่าแก่ปะปนไป
กับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และ ผู้ใหญ่ 
สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรูปเครื่องหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงั
จากญีปุ่่ นนัน่เอง 
 
 
 

 



  

– โอซาก้า อะควอเร่ียม เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าในร่ม ท่านจะไดพ้บกบัปลาฉลามวาฬที่
มขีนาดใหญ่ที่หาชมไดย้าก แลว้เฮฮากบัหน้าตาของปลาแสงอาทติย์ ทีม่ขีนาดตวัใหญ่
ราคาประเมนิมไิด้ และเพลนิตากบัสตัว์มชีีวติใต้น ้านานาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก อาท ิ
ปลาโลมา, ปแูมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวนิ เป็นตน้ 
– วดัชิเทนโนจิ วดัที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมอืงโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็น
พุทธสถานแห่งแรกในญี่ปุ่ น โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ เจดีย์ 5 ชัน้ อันวิจิตรสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมสมยัอาซุกะ ภายในประดษิฐานพระพุทธรปูหลายองค ์
หรือซ้ือทวัรเ์สริมยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึ่งเตม็ไปด้วย
เสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัย ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่น
หลากหลายชนิดตื่นเต้นระทกึใจจากหนังดงัที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลงิไหมจ้ากเรื่อง 
“แบ็คดราฟท์” ล่องเรอืผจญภยักบัไดโนเสาร์จากเรื่อง “จูราสสคิ พารค์” นัง่เรอืเพื่อพบ
กบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู่ในเหตุการณ์จรงิกบั “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 
1,500 ล้าน เยน  (เฉพ าะจอว์ ) และส นุ กสนานไปกับ เครื่ อ งเล่นภาค ให ม่ของ  
“สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้่านพสิูจน์ความมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด์” 
เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครวัใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์ูนสุดน่ารกัชื่อดงัของ
ญี่ ปุ่ น  Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street ห รือ ส นุ ก สน านกับ โซ น ให ม่  The 
Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์  
ใหท้่านได้เขา้ไปสมัผสับรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิ
ปราสาทฮอกวอตส์ เพลดิเพลนิกบัการส ารวจห้องเรยีนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกส์มี้ด 
รา้นขายของแปลกประหลาดของเหล่าพอ่มดและแม่มดทัง้หลาย  
 
 
 
 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hankyuhotel.com/hotel/hh/osakashh?utm_source=googlemybu
siness&utm_medium=organic 
 
 

https://www.hankyuhotel.com/hotel/hh/osakashh?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic
https://www.hankyuhotel.com/hotel/hh/osakashh?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic


  

วนัท่ีหก โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านใน) – ตลาดคโุรมง – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 
สนามบินคนัไซ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 

 

น าท่านเขา้ชม ปราสาทโอซาก้า ( เขา้ชมด้านใน ) หนึ่งในแลนด์มารค์ส าคญัของเมอืง
โอซาก้า เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวหลกัที่ใครมาเที่ยวโอซาก้าก็ต้องเดินทางมาที่นี่ด้วย 
หอคอยปราสาทจะมอียู่ด้วยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ ตวัปราสาทถูกล้อมรอบด้วยก าแพงหนิ
คอนกรตี, คูน ้า และสวนนิชโินมารุ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดคโุรมง เป็นตลาดที่
มชีื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รบัสมญานามว่าเป็น 
“ครวัของโอซาก้า” ที่นี่มบีรรยากาศภายในเป็นทางเดินเล็กๆ ทอดยาวประมาณ 600 
เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ กว่า 160 ร้านค้า ขายทัง้ของสดและแบบ
พรอ้มทาน อกีทัง้มขีองกนิเล่นและอาหารพืน้เมอืงมากมายหลายชนิดใหไ้ดช้มิกนั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
**พิ เศษ! ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู อาหารสดใหม่ อาทิ เนื้ อหมู ไก่  วัว  
ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริง้ไม่อัน้** 

บ่าย น าท่านอสิระ ช้อปป้ิงชินไซบาชิ คอืถนนคนเดนิเสน้ยาว อกีทัง้ยงัเป็นย่านการคา้ชื่อดงั
ของเมอืงโอซาก้า ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และมสีนิคา้
หลากหลายรูปแบบ ไมว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ เครื่องส าอางค์ ฯลฯ นอกจากนี้ยงัเป็น
แหล่งบนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของเมอืง รวมทัง้มรีา้นอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคา
ไม่แพงมากนัก ส่วนตรงกลางของถนนจะมสีะพานขา้มคลองซึ่งถอืเป็นจุดถ่ายรูปยอด
นิ ยม  นั ่นก็ คือตึกที่ มีสัญ ลักษ ณ์ คนวิ่งชู มือ อัน เป็น เค รื่ อ งหมายการค้ าของ  
กูลโิกะ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินคนัไซ 

23.25 น. ออกเดินทางเพื่อกลับสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี SQ623 

 

วนัเจด็ สนามบินคนัไซ – สิงคโปร ์(สนามบินชางฮี) – กรงุเทพฯ  
04.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสิงคโปร ์  
07.10 น. ออกเดนิทางเพือ่กลบัสู่ กรงุเทพฯ สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี SQ970 
08.35 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

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



  

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง : 12  -  18  เมษายน 

 

หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดินทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอสงวน

สิทธิใ์นการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ ากว่า  10 ท่าน  

โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น 

ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ

หอ้งพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใชจ่้าย แต่ บางโรงแรม

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 47,900.- 32,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 43,500.- 29,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 38,500.- 26,500.- 
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 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบินไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้  ทางลูกค้าต้อง

ชีแ้จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ก าหนดให้น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วน

กระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถน าขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และ

มคีวาม กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ ( 25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสาย

การบนิอื่น ตอ้งตรวจสอบเรื่องน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 


