
  



วนัแรก กรงุเทพฯ   

21.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 
เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร 
และสมัภาระในการเดนิทาง 

 
วนัท่ีสอง สนามบินชูบุเซน็แทร ์(นาโกย่า) – ศาลเจ้าอาสึตะ – ปราสาทอินุยามะ   
 ย่านเมืองเก่าอินุยะมะโจคะมะจิ – ศาลเจ้าซงัโคอินาริ – มิซูงิ – ออนเซน็  
00.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจคน         

เขา้เมอืง และศุลกากร   
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านชม ศาลเจ้าอาสึตะ ศาลเจา้ทีถู่กพบในช่วงศตวรรษที่ 2 และได้รบัการ
บูรณะเมื่อปี ค.ศ. 1935 เป็นศาลเจา้ทีไ่ดร้บัความเคารพอย่างมากจากชาวเมอืงนาโกย่า
พอๆ กับศาลเจ้าอิเสะ และที่แห่งนี้เป็นที่เก็บรกัษา “ดาบแห่งคุซานางิ” อนัเป็น 1 ใน
เครื่องราชกกุธภัณฑ์ 3 ชิ้น ที่แสดงถึงอ านาจแห่งองค์จักรพรรดิญี่ปุ่ นมาตัง้แต่      
โบราณกาล โดยอีก 2 ชิ้น ได้แก่  “กระจก ” ท าจากหินขัดมันอยู่ที่ศาลเจ้าอิเสะ          
และ “สรอ้ยประดบัพระศอ” ทีท่ ามาจากหนิสอียู่ทีพ่ระราชวงัอมิพเีรยีล  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ปราสาท อินุยามะ (Inuyama Castle) ตัง้อยู่ใจกลางเมือง     

อินุยามะ ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัไอจิ เป็นปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในตอน
ปลายศตวรรษที่16 ที่อยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทตัง้อยู่บนเนินเขาทางตอน
เหนือของแม่น ้ าคิโซะ ปราสาทแห่งนี้มีความพิเศษที่หอคอยที่มีความเก่าแก่ที่สุด         
ในประเทศญีปุ่่ น จงึไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ 
จากนั ้นน าท่านชม ย่านเมืองเก่าอินุยะมะโจคะมะจิ ที่มีหมู่บ้านโบราณซึ่งมี
ประวัติศาสตร์เก่าแก่มาตัง้แต่สมัยโชวะและเอโดะ ในอาณาเขตปราสาทอินุยะมะ 
ปัจจุบนัยงัคงกลิน่อายโบราณของเมอืงปราสาทและในอดตียงัถอืว่าเป็นบ้านเรอืนของ
ซามูไรอีกด้วย ปัจจุบันเปิดเป็นร้านค้าสามารถเดินเที่ยวได้ จากนัน้น าท่านขอพรที ่ 
ศาลเจ้าซงัโคอินาริ (Sanko Inari) เป็นศาลเจ้าในนิกายชนิโต เป็นทสีถติของเทพเจ้า
แห่งการเพาะปลูก และการเกบ็เกีย่วผลผลติ จุดเด่นของทีน่ี่คอืเสาโทรอิสิแีดงทีเ่รยีงราย



อยู่มากมายในศาลเจา้ ดา้นในมบี่อน ้าขนาดเลก็ทีม่คีวามเชื่อว่าถา้น าเงนิมาลา้งในบ่อน ้า
แห่งนี้จะท าใหไ้ดร้บัเพิม่ขึ้นเป็นอกีเท่าตวันอกจากความสวยงามแลว้ที่นี่ยงัมเีครื่องราง
และแผ่นป้ายรปูหวัใจใหม้าอธษิฐานเรื่องความรกัดว้ย   
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู ่เมืองมิตซูงิ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HINOTANI ONSEN MISUGI RESORT  หรือเทียบเท่า 

  http://www.misugi.com/  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม –– เมนูบุฟเฟ่ต์ + ขาปยูกัษ ์ 

---- ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลาย
ความเมื่อยลา้ การอาบน ้าแร่จะท าใหเ้ลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวล และยงัช่วยใน
ระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 
วนัท่ีสาม มิซูงิ – เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ  ( ชมโชวเ์กบ็หอยมุกของอามะ ) 
 **ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ**  – ศาลเจ้าอิเสะ – คตัสึอรุะ – ออนเซน็  
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ มีชื่อเสยีงด้านการผลิตไข่มุกคุณภาพดีเลิศ 

โดยโคคิชิ มิกิโมโตะ ถือเป็นราชาแห่งไข่มุก ผู้ก่อตัง้กิจการฟาร์มหอยมุกขึ้นในปี          
ค.ศ.1888 ซึ่งเป็นไข่มุกธรรมชาติท าให้ยากต่อการควบคุมคุณภาพ  และการผลิต         
ด้วยความมุ่งมัน่จงึท าให้เขาประสบความส าเรจ็
ในการผลติมุกเลี้ยงเป็นเจา้แรกของโลก  และใน
ปี ค.ศ.1930 โคคิชิก็ได้รับเกียรติติด 1 ใน 10 
นกัประดษิฐ์ชัน้น าของญี่ปุ่ น และท าใหไ้ข่มุกของ
มิกิโมโตะโด่งดงัไปทัว่โลก พิเศษ!! ให้ทุกท่าน 
ได้ชมอามะ (Ama) หรือหญิงสาวนักด าน ้ าซึ่ง          
ทีท่ าหน้าที่ด าลงไปใต้ทะเลเพื่อที่จะเก็บหอยมุก 
( ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ) ซึ่งหญิงสาวเหล่านี้จะต้องมคีวามคุน้เคยกบัทะเลเป็นอย่างด ี
สามารถด าน ้าไดอ้ย่างเชีย่วชาญจงึจะสามารถท าอาชพีนกัด าน ้าหญงินี้ได้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าสกัการะ ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากส าหรบัชาวญี่ปุ่ น      

ที่ชาวญี่ปุ่ นถึงกับเอ่ยว่า “ต้องมาสกัการะให้ได้
สักครัง้ในชีวิต” เพราะที่นี่ถือเป็นศาลเจ้าแห่ง
แรกของญี่ปุ่ น เป็นศาลเจ้าของผู้ที่นับถือชินโต 
และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับราชวงศ์ญี่ปุ่ น 
จงึนับได้ว่าเป็นศาลเจ้าที่ส าคญัสูงสุด เนื่องจาก
ชาวญี่ปุ่ นนัน้มีความเชื่อกันว่าศาลเจ้าอิเสะนัน้



เป็นทีส่ถติของเทพเจา้อามาเตราซุ หรอืเทพเจา้พระอาทติย ์ซึ่งกต็รงกบัอกีชื่อหนึ่งของ
ประเทศญีปุ่่ นทีถู่กขนานนามว่าเป็นดนิแดนอาทติยอ์ุทยั  
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู ่เมืองคตัสึอรุะ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KATSUURA GYOEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 http://www.katuuragyoen.co.jp/ 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม –– เมนูบุฟเฟ่ต์ 

---- ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้าการอาบน ้าแร่จะท าให้เลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวล และยงัช่วยใน
ระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 
วนัท่ีส่ี           คตัสึอรุะ  – ศาลเจ้าคมุาโนะนาชิ – เจดียว์ดัเซกนัโตจิ และน ้าตกนาชิ 
                     หน้าผาซนัดนัเบกิ – ชิราฮามะ – เกาะเอง็เกต็ทสึโตะ – ออนเซน็ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 
 
 
 

 
 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคุมาโนะนาชิ หนึ่งในศาลเจ้าใหญ่ของคุมาโนะ     
เป็นต้นก าเนิดของความเชื่อโบราณที่บูชาน ้าตกนาจ ิศาลเจ้าแห่งนี้ตัง้อยู่ครึ่งทางของ
ความสูงของภูเขานาจ ิโดยสามารถมองเหน็ศาลเจา้ชนิโตทีล่งรกัสแีดงเรยีงรายอยู่บนที่
สูงที่มองลงไปเห็นทะเลได้ ว่ากนัว่าต้นการบูรต้นใหญ่ในเขตศาลเจ้ามีอายุถึง 800 ปี 
โดยมีอุโมงค์ที่ผู้มาเยือนสามารถลอดข้ามได้ จากนัน้นท่านชม เจดีย์วดัเซกันโตจิ       
และน ้าตกนาชิ โนะทากิ เจดีย์วดัเซกันโตจิเป็นวดัในพุทธศาสนาตัง้อยู่ในจงัหวดั         
วาคายามะ เป็นวดัเก่าแก่ทีก่่อตัง้โดยพระภกิษุสงฆช์าวอนิเดยีทีม่กัจะฝึกฝนตนในน ้าตก
นาจิบริเวณหลังวัด วัดแห่งนี้ถูกตัง้ให้เป็นมรดกโลกยูเนสโก และยังเป็นส่วนหนึ่ง        
ของสถานที่ศักดิส์ ิทธิ ์และเส้นทางแสวงบุญบนเทือกเขาคิอิ ทัศนียภาพของเจดีย์
ดา้นหน้าน ้าตกนาจเิป็นภาพทีง่ดงามดงึดดูใหน้กัท่องเทีย่วมาเยอืนกนัมากมาย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั ้นน าท่านชม หน้าผาซันดันเบกิ จุดชมวิวที่สวยงามมากจุดหนึ่งของญี่ปุ่ น     

หน้าผาหนิทีม่คีวามสูงกว่า 50 เมตร ซึ่งทอดยาวไปตามแนวชายฝัง่ทะเลเป็นระยะทาง

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/


ประมาณ 2 กิโลเมตร ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ ชิราฮามะ เพื่อน าท่านชม    
เกาะเอ็งเกต็ทสึโตะ เป็นเกาะเล็กๆ ที่ไม่มใีครอาศยัอยู่เอกลกัษณ์ที่โดดเด่นของเกาะ
แห่งนี้คอืภูเขาที่มชี่องคล้ายกบัพระจนัทรเ์ต็มดวง เกดิขึ้นจากการกดัเซาะของน ้าทะเล 
ซึ่งคือที่มาของชื่อเกาะ และมักถูกเรียกขานชื่อว่า “เกาะจันทร์กลม” หรือ  “เกาะ
พระจันทร์เต็มดวง” นัน่เอง และยังเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของจังหวัดวากายาม่า
นักท่องเที่ยวสามารถมองลอดรูตรงกลางไปเห็นท้องทะเลที่อยู่เบื้องหลังได้ และยิ่ง
ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินนั ้นเป็นช่วงเวลาที่เกาะแห่งนี้ จะสวยงามที่สุด ปัจจุบัน       
เกาะเอง็เกต็ทสโึตะไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัแิห่งชาตแิลว้ และถูกใหเ้ป็นสถานที่
แห่งความงดงามของญีปุ่่ น 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHIRAHAMA COGANOI RESORT& SPA หรือเทียบเท่า 
http://www.coganoi.jp/ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม –– เมนูบุฟเฟ่ต์ 
---- ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลาย
ความเมื่อยลา้ การอาบน ้าแร่จะท าให้เลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวล และยงัช่วยใน
ระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 
 

วนัท่ีห้า ชิราฮามะ – สวนสตรอเบอรร์ี่  – สถานีรถไฟแมวทามะ – เมืองโอซาก้า  
                      ช้อปป้ิงชินไซบาชิ      

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 

 
 

จากนั ้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บ และลิ้มรส            
สตรอเบอรร์ีจ่ากตน้สดๆไดต้ามอธัยาศยั พเิศษสุดอิม่อร่อยไม่อัน้             
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟแมวทามะ ชมความน่ารกัของนายสถานีแมว  
ชื่อดังแห่งวาคายาม่า “นิทามะ” ประจ าการที่สถานีคิชิตัง้แต่เวลา 10.00-16.00น.    
ยกเวน้วนัพุธ และ พฤหสับด ี

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

http://www.coganoi.jp/


บ่าย น าท่านเดินทางสู่  เมืองโอซาก้า ให้ท่านช้อปป้ิงกันอย่างอิสระ ย่านชินไซบาชิ                
คอืถนนคนเดนิเสน้ยาว อกีทัง้ยงัเป็นย่านการค้าชื่อดงัของเมอืงโอซาก้า ที่เต็มไปด้วย
รา้นค้าเก่าแก่ปะปนไปกบัร้านค้าอนัทนัสมยั และมสีนิค้าหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องส าอาง ฯลฯ นอกจากนี้ยงัเป็นแหล่งบนัเทิงชัน้น าแห่งหนึ่ง
ของเมืองโอซาก้า รวมทัง้มีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคาไม่แพงมากนัก        
ส่วนตรงกลางของถนนจะมสีะพานขา้มคลองซึ่งถอืเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นัน่กค็อืตกึ 
ทีม่สีญัลกัษณ์คนวิง่ชมูอือนัเป็นเครื่องหมายการคา้ของกูลโิกะ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ให้ท่านสนุกกับ “ชาบู ชาบู  หม้อไฟ ” แบบญี่ปุ่ นโดยเสิร์ฟ เนื้ อหมู พร้อมผักสด           
นานาชนิดให้ท่าน น าวตัถุดิบมาจุ่มลงในหม้อไฟที่ร้อนระอุ แล้วน ามาจิ้มกับน ้ าจิ้ม        
สตูรเดด็ของทางรา้นพรอ้มทานคู่กบัขา้วสวย ฯลฯ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://new-hankyu-osaka-hotel.hotel-ds.com/en/ 

 

วนัท่ีหก โอซาก้า – ตลาดคโุรมง – ห้างอิออน – สนามบินคนัไซ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดคุโรมง ตลาดสดซึ่งมรีา้นค้าส่งและปลกีเรยีงรายอยู่ มปีระวตัิ
มาตัง้แต่สมัยเอโดะตอนปลาย กินอาณาเขตตัง้แต่แถวเซ็นนิจิมาเอะ สองข้างทาง   
เรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร ฯลฯ ราว 180 ร้าน             
ในวันธรรมดาจะมีพ่อค้าหรือพ่อครัวร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อหา
วตัถุดบิไปประกอบอาหาร  

เท่ียง              รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่าน   

เลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่ น าสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอาง ของที่ระลึก 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก 
และสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่ นก่อนกลบักรุงเทพฯ  
ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ 

17.35 น.         ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี TG 673  
21.25 น.         เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀ 
 
 

https://new-hankyu-osaka-hotel.hotel-ds.com/en/


อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :  10 – 15  เมษายน  

 

หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัร ์และช 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 66,900.- 41,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 60,500.- 37,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 53,500.- 33,500.- 
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 แต่ทางบริษัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนั ้น         

ผูเ้ดนิทางต้องรอ 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 ลูกค้าทีป่ระสงคน์ัง่ตรงนี้สามารถแจง้หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน 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 ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึ้นอยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 


