
 
 
 
 

รหสัทวัร ์Jap2461 
 

 
บินด้วยสายการบิน PEACH AIR (MM) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(BKK) 

MM092 BKK(สุวรรณภมู)ิ - KIX(โอซาก้า) 01.15 – 08.55 
MM091 KIX(โอซาก้า) - BKK(สุวรรณภมู)ิ 19.30 – 00.10+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                                    (–/–/–) 
21.30  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 เคาน์เตอร์

เชค็อนิ สายการบิน PEACH AIR (MM) โดยมเีจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอด
ขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว์ พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

 

วนัท่ี 2 สนามบินคนัไซ – เกียวโต – แม่น ้าคาโมะ – วดัคิโยมิสึ -  อิออน มอลล ์                                       (–/L/–)                                                                                                                                       
01.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ PEACH AIR (MM) 

เทีย่วบนิที ่MM092 



08.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย
ประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  
น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต(KYOTO) เมอืงหลวงเก่าของญีปุ่่ นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามใหว้่าเป็น “เมอืง
มรดกโลกสดุยิง่ใหญ่” น าทา่นชม แม่น ้าคาโมะ (KAMO RIVER) หรอืที่ชาวญี่ปุ่ นเรยีกกนัว่า “KAMOGAWA” นัน้
ตัง้อยู่ที่เมอืงเกยีวโต เป็นจุดยอดนิยมส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัและนักท่องเทีย่ว  แม่น ้าคาโมะมตี้นก าเนิดมาจากภูเขาใน
บรเิวณภูเขา SAJIKIGATAKE ที่บรเิวณสามเหลี่ยมผนืดินของที่นี่ มศีาลเจ้า "RIVER CONFLUENCE"  นอกจากนี้
แม่น ้าแห่งนี้ยงัเป็นแหล่งน ้าดื่มบรสิุทธิท์ีส่ าคญั เป็นแม่น ้าสายยาวที่มเีส้นทางสองขา้งทางให้ได้ใช้พกัผ่อนหรอืท า
กจิกรรมต่าง ๆ ได้ ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและบรรยากาศรอบ ๆ ณ ที่แห่งนี้ ท าให้แม่น ้าคาโมะ
กลายเป็นจุดที่ชาวเมอืงเกยีวโตและนักท่องเที่ยวนิยมมาพกัผ่อน นัง่ชมวิว ปิคนิกกบัครอบครวัเพื่อนฝงู ท า
กจิกรรมไม่ว่าจะ ปัน่จกัรยาน ออกก าลงักาย เป็นต้น (โดยปกตดิอกซากรุะจะบานประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้
เดอืนเมษายน ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เซตอาหารญ่ีปุ่ น 
 น าทา่นสู่ วดัคิโยมิสึ (KIYOMIZU TEMPLE) หรอืวดัน ้าใส ทีต่ดิรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์อง

โลกยคุใหม ่เป็นวดัทีใ่หญ่และเกา่แกต่ัง้อยูบ่รเิวณเนินเขาฮงิาชยิามา่ และมทีอ่นซุงวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตัง้จาก
พืน้ดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึง่ไมใ่ชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิ่ม เหมอืนเรอืนไทย วดันี้มอีายุเก่าแกย่ิง่
กว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แห่งความร ่ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระ
โพธสิตัว์อวโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่วยทีสุ่ดในกรุงเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตัว
เมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมา
จากเทอืกเขา โดยเชือ่ว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แขง็แรง (ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน) 

 

https://thaiza.com/travel/foreign/


 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ อิออน มอลล ์เพื่อใหท้่านไดจ้บัจ่ายใชส้่อย ซื้อของใชแ้ละอาหารก่อนเขา้ทีพ่กั โดยภายในเป็น
ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตล์ญี่ปุ่ น มีร้านค้าที่
หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น  

ค า่          อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพกั  TOYOKOINN GIFUHASHIMA, GIFU หรือเทียบเท่า 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ทาคายาม่า(TAKAYAMA) เป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหว่างเกยีวโตกบัขนมธรรมเนียมประเพณี
ยุคเอโดะเขา้ด้วยกนั ตัง้อยู่บรเิวณทีโ่อบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักฟุิ จากนัน้น าท่านเดินชม เขตเมือง
เก่าซนัมาชิซึจิ ซึง่เต็มไปด้วยบ้านเรอืน และรา้นคา้น่ารกั ๆ ทีย่งัคงอนุรกัษ์แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปี
กอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเกบ็เกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไมว่่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมโิสะชริุ 
ตุ๊กตาซารโุบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชือ่ของคนญีปุ่่ นโบราณสมยักอ่น (ไมร่วมคา่เขา้ชมทีว่่าการอ าเภอเกา่) 

 
เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู หมยู่างใบโอบะ 

หมูย่างร้อนๆบนใบโอบะ หรือ ใบแมกโนเลียเป็นใบขนาดใหญ่ปลูกกนัมากท่ีเมืองฮิดะ จงัหวดักิฟุ  ประเทศ
ญ่ีปุ่ น กล่ินของใบจะท าให้อาหารมีรสชาติท่ีประณีตอร่อย และด้วยกล่ินพิเศษเฉพาะของใบโอบะท าให้หมูมี
รสชาติหอมอร่อยย่ิงขึน้ 
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (RYOKAIZAN YOKOKURA-JI TEMPLE) ตัง้อยู่ในหุบเขาของจงัหวดักฟุิ 
ประเทศญีปุ่่ น ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมโดยองคก์ารยเูนสโกเมือ่ปี 1995 ภายในหมูบ่า้น
แห่งนี้มวีวิทวิทศัน์ทีส่วยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบา้นสไตล์ญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ ทีห่ลงัคาบา้นเป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กบัมอื
คนทีก่ าลงัพนมมอือยู ่หลงัคาสรา้งจากคานไมท้ีแ่ขง็ แรง จงึทนทานต่อหมิะในฤดหูนาวไดอ้ยา่งด ีแถมมหีอ้งใตห้ลงัคาที่
กวา้งขวางส าหรบัเอาไวเ้ลี้ยงหนอนไหมอกีดว้ย คนในหมู่บา้นนี้ส่วนใหญ่มอีาชพีเกษตรกร ท านา เลี้ยงไหม เสรมิดว้ย
การทอ่งเทีย่วแบบพอเพยีงเป็นหลกั 

 

วนัท่ี 3  ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ                           (B/L/D)             



ค า่ บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร  พิเศษ ! บฟุเฟต ์ชาบสูไตลญ่ี์ปุ่ น เน้ือสตัวไ์ม่อัน้ ผกัสดๆ 
ท่ีพกั  UENO FLEX HOTEL, MIE หรือเทียบเท่า 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ สวนล ารึกงานเอก๊ซ์โป 70 (EXPO 70 COMMEMORATIVE PARK)เป็นสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้บนพืน้ทีท่ี่
เคยจดังาน JAPAN WORLD EXPO เมือ่ปี ค.ศ. 1970 ซึง่ถอืว่าเป็นหนึ่งในงานทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุงานหนึ่งในประวตัศิาสตร์
ญีปุ่่ นยคุหลงัสงครามโลก จงึมกีารสรา้งสวนนี้ข ึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึการจดังานในครัง้นัน้ สวนล ารกึงานเอ๊กซโ์ป มขีนาด
ค่อนขา้งใหญ่ นอกจากบรรยากาศทีร่่มรื่นแลว้ ภายในมสีิง่ทีน่่าสนใจอกีมากมาย เช่น สวนหย่อมสไตล์ญีปุ่่ นทีม่ขีนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศ, พพิธิภณัทข์องพืน้เมอืง, สวนสนุก, สปา และสวนดอกไม ้นอกจากนี้ทีน่ี่ยงัเป็นอกีหนึ่ง
จุดชมทวิลิปที่สวยงามมากของเมอืงโอซาก้าด้วย (การบานของดอกทวิลิปปกติจะอยู่ในช่วงปลายมนีาคม – กลาง
เมษายน ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศทางบรษิทัขอสงวนสทิธิพ์าทา่นไปยงัสว่นอืน่ของ EXPO 70 COMMEMORATIVE 
ในการณีทีด่อกทวิลปิไมบ่าน) 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เซตอาหารญ่ีปุ่ น 

น าทา่นเดนิทางสู ่ร้านค้าปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอาง อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคณุภาพด ี
น าท่านเดนิทางสู ่ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของนคร โอซากา้ ภายในยา่นนี้มรีา้นคา้เก่าแก่
ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรบัเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงส ี
และบนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึ
รปูเครือ่งหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชือ่ดงัจากญีปุ่่ นนัน่เอง 

 

 
ค า่          อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพกั  CITY ROUTE HOTEL, OSAKA หรือเทียบเท่า 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วนัท่ี 4 THE EXPO’70 COMMEMORATIVE PARK – ดิวต้ีฟรี - ย่านชินไซบาชิ                                                    (B/L/-)                                                                                                                                                                     

วนัท่ี 5 ปราสาทโอซาก้า – แม่น ้าโอคาว่า – ริงก ุเอาทเ์ลท็ - สนามบินคนัไซ – กรงุเทพ(สวุรรณภมิู)   (B/-/-)                                                                                                                                   



 น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ถูกสรา้งขึน้ในช่วงครึง่หลงัของศตวรรษที ่16 
เพื่อเป็นที่พ านักของโทโยโทม ิฮเิดโยช ิผูร้วมญี่ปุ่ นให้เป็นหนึ่งเดยีวในสมยันัน้ ใชเ้วลาตัง้แต่เริม่ก่อสรา้งจนถงึเสร็จ
สมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ทีก่ลายเป็นหนึ่งในสัญลกัษณ์ของญีปุ่่ น แต่ทว่า ปราสาทโอซากา้ที่
กอ่สรา้งขึน้ในยุคสมยันัน้ถูกเผาท าลายไปพรอ้มกบัการล่มสลายของตระกลูโทโยโทม ิก าแพงหนิและยากุระ (หอสงัเกตุ
การณ์) ทีเ่หน็นี้ จงึได้รบัการฟ้ืนฟูขึน้ใหม่ในสมยัเอโดะ ส่วนตวัปราสาทกถ็ูกสรา้งขึน้ใหม่หลงัจากนัน้  แมก้ระนัน้ ใน
ปัจจุบนัปราสาทโอซากา้กย็งัคงไดร้บัการดแูลใหอ้ยูใ่นสภาพทีน่่าเกรงขามและยิง่ใหญ่ จนนบัว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาท
ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในญีปุ่่ น เทยีบเทา่กบัปราสาทนาโกยา่และปราสาทคมุาโมโตะ(ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นในปราสาท) 

 
น าทา่นชม แม่น ้าโอคาว่า(OKAWA RIVER) ทีไ่หลผา่นดา้นหน้าของปราสาทโอซากา้และยงัเป็นทีต่ัง้ของจุดชมซากรุะ
รมิแมน่ ้าทีข่ ึน้ชือ่ 2 แหง่คอื สวนเคมะซากรุะโนะมยิะ บนฝัง่ของเขตKITA โดยเฉพาะชว่งระหว่างสะพาน TENMABASHI 
จนถงึสะพาน SAKURANOMIYABASHI จะมตีน้ซากรุะถงึประมาณ 4,800 ตน้ ท าใหม้ผีูม้าชมความงามของดอกซากรุะ
อย่างเนืองแน่นทัง้วนั (โดยปกติดอกซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมนีาคมถึงต้นเดือนเมษายน ทัง้นี้อาจมกีาร
เปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
เท่ียง      อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

น าท่านเดนิทางสู่ ริงก ุเอาท์เลท็ (RINKU OUTLET) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้บัสนามบนิคนัไซ ใหท้่านเพลดิเพลนิกบั
การเลอืกซื้อสนิคา้ “แบรนด์เนม” ชื่อดงัหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครื่องส าอาง, เครื่องประดบั, เสือ้ผา้, 
กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กฬีา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นโกอนิเตอร์มากมายกบัคอล
เลคชัน่เสื้อผ้าล่าสุด อาท ิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY,  DIFFUSIONE TESSILE 
ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANI ฯลฯ หรอืจะเลอืกดู
เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชัน่ 
HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าส าหรับคุณหนู  AIGLE, 
BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, MIKI HOUSE และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 



 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญ่ีปุ่ น 

19.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสายการบิน PEACH AIR เทีย่วบนิที ่MM091 
00.10  เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
อตัราค่าบริการ  

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
 

ข้อส าคญั  

- อตัรานี้ยงัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ 
ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ได้
ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทกุท่าน ที่
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 30 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรมนัน้ๆ 
(บางโรงแรมใชเ้ตียง SGL ในการเสรมิเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสรมิเตยีง)  กรณีท่ีห้อง TRP เต็ม ทางบริษัท
อาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้องช าระค่าห้องพกั
เด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น รถบสัน า
เท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

11-15 เมษายน 2566 52,999 7,500 
ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 24,500 บาท  

ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเครือ่งบิน) 



ส าคัญ!! :  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอาง 
หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบั
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร 
ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิที่
เกดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัสง่น าเทีย่วตามรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) ใน

กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 
ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- คา่ประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติวงเงนิท่าน
ละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- คา่วซี่าส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยืน่เองเทา่นัน้ 
- คา่ใชจ้่ายดา้นเอกสารสว่นตวั เชน่ คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ทา่นตอ้งออกคา่เดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเกบ็ภาษนี ้ามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ลกูคา้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกคา้ ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน
เดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 



- คา่พนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่า 
- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสขุภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- กรณีท่ีไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อนเดนิทาง

ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอรม์ทีท่างญีปุ่่ นก าหนดเทา่นัน้ ท่านตอ้งยืน่ผลใหก้บัทางบรษิทั กรณีเป็นบวกหรอืตดิโค
วดิตอ้งมผีลตรวจและใบรบัรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยนั เพื่อท าการยา้ยวนัเดนิทาง หรอืเกบ็เครดติการเดนิทาง อาจมกีาร
เก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบันโยบายของสายการบินและบรษิัทคู่คา้ และ ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็น
ภาษาองักฤษเท่านัน้             แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เง่ือนไขการจอง 
- กรณุาท าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ทา่นละ 20,000 บาท หลงัจาก

สง่เอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย
ระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางใน
พเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 
ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  
**กรณุาส่งส าเนาพาสสปอรต์และ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้า่นใดไม่ว่าส่วนในสว่น
หนึ่งกต็าม 

- กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วนั กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่า
ทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 40 วนั*  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของคา่ทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม 

และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ  
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิัททวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึตาม
นโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งใหท้างบรษิัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 
กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 

หมายเหต ุ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

https://bit.ly/3NVFrkV


ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อ
เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสง วนสิทธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วน
ใดสว่นหนึ่ง หากทา่นไมด่ าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่าน
อยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น
กรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยั
ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไมม่อี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพีเรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตาม
จ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามนัและภาษสีนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอ
สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึ่งทีท่า่นไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร หากระหว่าง
เดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถ
คนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไป
ล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
ไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมี
คา่ใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 
** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 


