
 



วนัแรก กรงุเทพฯ  – โอซาก้า 
20.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร 
และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.59 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 
 
วนัท่ีสอง โอซาก้า – สะพานอะคาชิไคเคียว (ด้านนอก) – ปราสาทฮิเมจิ (เข้าชม)   
 หมู่บ้านอาริมะออนเซน็ (แช่ออนเซน็เท้า) – โกเบ – ออนเซน็ 
07.20 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง        

และศุลกากร จากนัน้น าท่านสู่ สะพานอะคาชิไคเคียว ตัง้อยู่ระหว่างโกเบ(Kobe)          
เป็นส่วนหนึ่งของทางด่วน Kobe-Awaji-Naruto ซึ่งถือได้ว่าเป็น 1 ใน 3 ทางด่วน        
ทีเ่ชื่อมต่อเกาะฮอนชู (Honshu) กบัชโิกกุ(Shikoku) สะพานอะคาชไิคเคยีวนัน้ถูกสรา้ง
ขึ้นตัง้แต่ปี ค.ศ. 1998 โดยสิง่ที่ท าให้สะพานแห่งนี้นัน้พิเศษไปมากกว่าสะพานอื่นๆ 
เพราะมรีะยะทางรวมทัง้สิน้ 4 กโิลเมตร จนกลายมาเป็นสะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในโลก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทฮิเมจิ (เขา้ชม) เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุด 

ในญี่ปุ่ น  และขึ้นทะเบยีนเป็นสมบตัปิระจ าชาตญิี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในเมอืงฮเิมจ ิจงัหวดัเฮยีว
โกะ ชาวญี่ปุ่ นนิยมเรยีกในชื่อว่า “ปราสาทนกกระสาขาว” ด้วยพื้นผวิของตวัปราสาท      
ที่เมื่อพ้นจากฐานหนิที่โค้งสูงขึ้นไปแล้วมสีขีาวสว่าง จุดเด่นอกีอย่างหนึ่งของปราสาท      
นี้คอื ทางเดินสู่อาคารหลกัที่สลบัซบัซ้อนราวกบัเขาวงกต ทัง้ประตู และก าแพงต่างๆ 
ในปราสาทไดร้บัการออกแบบมาอย่างด ีมคีวามโดดเด่นดา้นสถาปัตยกรรม           
 ให้ท่านเดินเล่นใน หมู่บ้านออนเซ็น  ที่โด่งดังเรื่องคุณภาพน ้ าพุร้อนมาช้านาน         
ชมบรรยากาศบ้านไม้โบราณที่ทอดยาวตลอดถนน ล าธารที่ถูกจดัแต่งภูมิทศัน์อย่าง
สวยงาม และพลาดไม่ได้กับการแช่เท้าออนเซ็นสีทองเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า          
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมืองโกเบ  

 
 
 
 
 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KOBE FRUIT FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่า 
                   https://hotel-fruitflower.jp/ 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม –บุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์  

https://hotel-fruitflower.jp/


---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญีปุ่่ นแท ้ๆ  ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวล และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 
วนัท่ีสาม โกเบ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึเคียว – วดัเท็นริวจิ  

(ชมสวน) –  ป่าไผ่ – วดัคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า น าท่านชม 
สะพานโทเก็ทสึเคียว น าท่านชมสะพานที่สวยงาม และถูกเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิว       
ที่สวยที่สุดอกีแห่งในเกยีวโต ซึ่งเป็นอกีหนึ่งที่ ที่ชาวญี่ปุ่ นชื่นชอบมาพกัผ่อนหย่อนใจ 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ วดัเท็นริวจิ ที่มคีวามสวยงามเป็นอนัดบัต้นๆ ของวดัในเกยีวโต 
และยงัเป็นหนึ่งใน 5 วดัมรดกโลกที่มชีื่อเสยีงที่สุดของเมอืงเกียวโต แล่นเลียบภูเขา  
ตามแนวเทือกเขาอาราชิยาม่าชมวิวแม่น ้ า และทิวเขา ต่อด้วยชม ป่าไผ่ ตัง้อยู่ใน      
ย่านอาราชิยาม่า แห่งเมอืงเก่าเกยีวโตเดนิชม จุดถ่ายภาพแนะน าส าหรบัผู้ที่เดินทาง 
มาเทีย่วเกยีวโต  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านสู่ วดัคิโยมิสึ หรอือกีชื่อหนึ่งคอืวดัน ้าใส ซึ่งตัง้ตามชื่อของน ้าตกทีอ่ยู่ในบรเิวณ

วดัทีเ่ชื่อว่าเป็นน ้าศกัดิส์ทิธิจ์ากเทอืกเขา เป็นวดัเก่าแก่กว่า 1,500 ปีและมชีื่อเสยีงทีสุ่ด
ในภูมภิาคนี้ โดยตัง้อยู่บนเนินเขาฮงิายามาทางตะวนัออกของเมอืงเกยีวโต สรา้งขึ้นใน
ปีค.ศ. 788 เพื่อถวายแด่พระโพธิสตัว์กวนอิม 11 พักตร์ ก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมือง
หลวงของญี่ปุ่ น ในปีค.ศ. 2007 ถูกคดัเลอืกใหเ้ป็นหนึ่งในสิง่มหศัจรรยข์องโลก อย่างไร
ก็ตามแม้ว่าจะไม่ได้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกแต่วดันี้ก็ถูกรบัรองให้เป็นมรดก
โลกไปแล้ว ต่อมาน าท่านเที่ยวชม ย่านฮิกาชิยาม่า ถอืได้ว่าเป็นย่านการค้าที่ฮอตฮติ
มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต โดยย่านนี้จะตัง้อยู่บริเวณที่เป็นเนินเขาทาง
ตะวนัออกของเกยีวโต เต็มไปดว้ยรา้นค้าจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร รา้นของ
กนิเล่น รา้นขายสนิคา้ต่างๆ และรา้นขนมพื้นเมอืง พูดไดเ้ลยว่ามใีหเ้ลอืกเยอะแยะเต็ม
ไปหมด ซึ่งสิง่ที่ท าใหย้่านนี้มเีสน่หม์ากทีสุ่ดกค็อืรูปแบบอาคารบา้นเรอืนรา้นค้าทีย่งัคง
ความเก่าแก่เป็นสไตล์โบราณ โดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณระหว่างวดัน ้าใสหรอืคโิยะมสิุ
ไปจนถงึศาลเจา้ยาซากะ 

 
 
 
 
 



ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ!! ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ล้ิมรสเน้ือหมู เน้ือไก่ และซอฟดริงไม่อัน้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั VISHIO KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า 

                   https://www.hotelvischio-kyoto.com/en/ 
 

วนัท่ีส่ี เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  – โอซาก้า – อควาเรียม ไคยูคงั –  ย่าน 
ชินไซบาชิ  

เช้า   ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมสถานที่ส าคญัอนัวจิติรงดงามอกีแห่งคอื ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสมัผสั
และเกบ็ภาพความสวยงามกบัโทรอิ ิ(ซุ้มประตูสสีม้) นับหมื่นทีเ่รยีงรายกนัเป็นแถวยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม และที่นี่ยงัเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คน
จ านวนมากมาสกัการะขอพร เนื่องจากเชื่อว่ารปูปั้นสุนัขจิง้จอกทีศ่าลเจา้แห่งนี้ เป็นผูส้่ง
สารให้กบัเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยงัถูกน ามาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนต์ชื่อดงั
เรื่อง เดอะ เมมมวัรี ่ออฟ เกอชิาไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดนิทางสู ่เมืองโอซาก้า 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อควาเรียม ไคยูคัง เป็นพิพิธภัณฑ์สตัว์น ้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่ น    

และใหญ่เป็นอันดบัต้นๆ ของโลก มีสตัว์น ้ าจดัแสดงให้ได้ชมกันมากกว่า 580 ชนิด        
ถึง 30,000 ตวัเลยทีเดียว โดยเฉพาะปลาฉลามวาฬที่ใหญ่ที่สุดในโลกความยาวกว่า        
4 เมตร ภายในแท้งก์ใต้มหาสมุทรแปซิฟิก การเดนิทางก็ง่ายๆ จากสถานีรถไฟเพยีง          
5 นาทีเท่านัน้ จากนัน้น าท่านอสิระ ช้อปป้ิงชินไซบาชิ ถนนคนเดินเส้นยาวอกีทัง้ยงั
เป็นย่านการค้าชื่อดงัของเมอืงโอซาก้า มรี้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกบัร้านค้าอนัทนัสมยั 
และมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องส าอาง ฯลฯ 
นอกจากนี้ยงัเป็นแหล่งบนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของเมอืง รวมทัง้มรีา้นอาหารทะเลขึ้นชื่อ
มากมายในราคาไม่แพง ส่วนตรงกลางของถนนจะมสีะพานขา้มคลองถอืเป็นจุดถ่ายรูป
ยอดนิยม กค็อืตกึทีม่สีญัลกัษณ์คนวิง่ชมูอือนัเป็นเครื่องหมายการคา้ของกูลโิกะ 

 
 

https://www.hotelvischio-kyoto.com/en/


ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ !! เตม็อ่ิมไม่อัน้กบับุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เทม็ปุระ เน้ือหมู 
ไก่ ววั ขนมหวาน และเคร่ืองด่ืมซอฟดร้ิงไม่อัน้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

วนัท่ีห้า โอซาก้า – ช้อปป้ิงใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซ้ือทวัรเ์สริมยนิูเวอรแ์ซล 
สตูดิโอ เดินทางเองโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท, เดก็
ต า่กว่า 12 ปีช าระเพ่ิมท่านละ 2,400 บาท ) 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อสิระช้อปป้ิงใจกลางเมอืงโอซาก้าตามย่านดงั ท่านสามารถนัง่รถไฟเพื่อเดนิทางเที่ยว
ในแหล่งท่องเทีย่วชื่อดงั (ไม่รวมค่ารถไฟ) อาท ิ
– ชินไซบาชิ เป็นย่านช้อปป้ิงชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่
ปะปนไปกบัรา้นค้าอนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรบัเดก็ และผู้ใหญ่ 
สญัลกัษณ์เด่นของย่านน้ี คอื ตกึรปูเครื่องหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงั
จากญีปุ่่ นนัน่เอง 
– โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าในร่ม ท่านจะไดพ้บกบัปลาฉลามวาฬที่
มขีนาดใหญ่ที่หาชมไดย้าก, แล้วเฮฮากบัหน้าตาของปลาแสงอาทติยท์ี่มขีนาดตวัใหญ่
ราคาประเมนิมิได้และเพลินตากับสตัว์มชีีวติใต้น ้านานาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก อาท ิ
ปลาโลมา, ปแูมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวนิ เป็นตน้ 
– วดัชิเทนโนจิ มอีายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธ
สถานแห่ งแรกในญี่ ปุ่ น โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ เจดีย์ 5 ชัน้อันวิจิตรสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมสมยัอาซุกะ ภายในประดษิฐานพระพุทธรปูหลายองค ์
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย ซ้ือทวัรเ์สริมยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์

แห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ร่วมสนุกท้าทายกบัเครื่องเล่นหลากหลาย

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


ชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จาก เรื่อง “แบ็คด
ราฟท์”ล่องเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรื่อง “จูราสสคิ พารค์” นัง่เรอืเพื่อพบกบัความ
น่าสะพรงึกลวัเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกบั “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 
ลา้นเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกบัเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ที่
รอใหท้่านพสิูจน์ความมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด์” เป็นโซนสวนสนุก
สไตลค์รอบครวัใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์ูนสุดน่ารกัชื่อดงัของญี่ปุ่ น Hello Kitty, 
Snoopy, Sesame Street หรอืสนุกสนานกบัโซนใหม่ The Wizarding World of Harry 
Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัส
บรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิปราสาทฮอกวอตส ์
เพลดิเพลนิกบัการส ารวจห้องเรยีนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกส์มี้ด ร้านขายของแปลก
ประหลาดของเหล่าพอ่มดและแม่มดทัง้หลาย  
 
 
 
 
 
 

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 
                   https://www.hankyu-hotel.com/hotel 
 

วนัท่ีหก โอซาก้า – ตลาดคโุรมง –  ริงก ุพรีเมี่ยม เอ้าทเ์ลท็ – สนามบินคนัไซ 
กรงุเทพฯ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดคโุรมง ตลาดสดทีม่รีา้นคา้สง่และปลกีเรยีงรายอยู่ มปีระวตัมิา
ตัง้แต่สมยัเอโดะตอนปลาย กินอาณาเขตตัง้แต่แถว Sennichimae สองข้างทางเรยีง
รายไปด้วยร้านปลาสด ผกั ผลไม้ ผกัดอง ร้านอาหาร ฯลฯ ราว 180 ร้าน ซึ่งในวนั
ธรรมดาจะมพี่อค้าหรอืพ่อครวัร้านอาหารในโอซาก้าพากนัมาจบัจ่ายซื้อหาวตัถุดบิไป
ประกอบอาหาร 
 

 
 

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


เท่ียง               รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย  ให้ท่านอสิระกบัย่าน ช้อปป้ิงริงก ุพรีเม่ียม เอ้าท์เลท็ คอือกีหนึ่งแหล่งช้อปป้ิงชื่อดงั

อกีแห่งหนึ่งของโอซาก้า ตัง้อยู่ทีเ่มอืงรงิกุ ตรงขา้มกบัสนามบนิคนัไซ โดยออกแบบให้
มลีกัษณะเหมอืนกบัเมอืงท่าของสหรฐัอเมรกิา และมบีรรยากาศแบบรสีอรท์ ซึ่งภายใน
แม้จะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย       
และรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายทีม่ชีื่อเสยีงจากต่างประเทศ ก่อนกลบักรุงเทพฯ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ 
17.25 น.         ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673  
22.00 น.        เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

  



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง :      17 – 22 มีนาคม   

 
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

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 53,900.- 35,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 48,500.- 32,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 43,500.- 28,900.- 
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 โดยมคี่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

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)้ 



 

 


