
 

 



 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ  
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัดูแลดา้นเอกสาร 
และสมัภาระในการเดนิทาง 

วนัท่ีสอง นาโกย่า – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เมืองเก่าซนัมาชิซูจิ –  ออนเซน็ 

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินชบู ุเซน็แทรร ์ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย  
เท่ียวบินท่ี TG 644 

07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินชบู ุเซน็แทรร ์เมืองนาโกย่า หลงัผา่น
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแล้ว นํา
ท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งยงัคงอนุรกัษ์บ้าน
สไตล์ญี่ปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิม และได้ร ับเลือกจากองค์กร
ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธนัวาคมค.ศ.1995 บา้นใน
สไตล์ กสัโซ่ – สคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความ
กวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบ้านสามารถรองรบัหมิะที่ตก
หนกัในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น )  
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เพื่อเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าซันมาชิชูจิ ที่ย ังคง

อนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อม สมัยเอโดะ    
ไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดําเนินชีวิตแบบดัง้เดิมที่
ท่านจะต้องประทบัใจ พรอ้มเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืง
และของที่ระลึก ในสไตล์ญี่ปุ่ นแท้ๆ เพลิดเพลินกบั
บรรยากาศอนัเก่าแก่ ( ในช่วงเทศกาลปีใหม่ รา้นคา้

บางรา้นมโีอกาสทีจ่ะปิด ) 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั HIDA HOTEL PLAZA หรือเทียบเท่า  
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เสริฟ์ท่านดว้ย เซท็เมนูจกัรพรรดิ ์ทีบ่รรจงจดัวางอย่าง
ประณีต และเลอืกสรรแต่วตัถุชัน้ด ีนํามาปรุงอาหารให้
ทุกท่านได้ลิ้มลอง *พิเศษ เสิร์ฟพร้อมเน้ือฮิดะที่มี
ชือ่เสยีงของญีปุ่่ น * 



 

 

** หลงัรบัประทานอาหารคํ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น้ําแร่สไตลญ์ี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีก
กนัว่า การอาบออนเซน็ ใหท้่านไดผ้่อนคลายความเมื่อยลา้จากการ เดนิทาง และชาว
ญีปุ่่ นยงัเชื่อกนัวา่การอาบน้ําแรน่ัน้จะทาํใหผ้วิพรรณมสีขุภาพดอีกีดว้ย ** 

วนัท่ีสาม ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – มิเอะ – มิตซุย เอ้าท์เลต็ พาร์ค
แจส๊ดรีมนางาชิมะ – นาบานา โนะ ซาโตะ (การแสดงไฟในฤดหูนาว) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สมัผสัวถิชีวีติของผูค้นในยาม

เชา้ อากาศเยน็สบาย และความเรยีบงา่ยของเมอืงแหง่
น้ีเป็นอกีสถานที่ในแดนปลาดบิที่น่าศกึษาและเรยีนรู้ 
ซึ่ ง เต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้น เมือง  ผัก  ผลไม้  
ผลติภณัฑท์ีเ่กบ็มาจากไรส่ดๆ ของชาวบา้นแถบนัน้  

จากนัน้เดินทางสู่ เมืองมิเอะ ซึ่งอยู่ตอนกลางของเกาะฮอนชู มีธรรมชาติอนัอุดม
สมบูรณ์ทัง้ทะเลและภูเขา จงึรุ่งเรอืงด้วยการเกษตรและประมง และมขีองกนิอร่อยๆ 
มากมาย ซึ่งนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทรงคุณค่าทางประวตัิศาสตร์และ
ประเพณโีบราณแลว้ เมอืงมเิอะยงัมธีมีพารค์และแหล่งชอ้ปป้ิงใหไ้ดเ้พลดิเพลนิกนัอกี  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บา่ย นําท่านเยอืน มิตซุย เอ้าท์เลต็ พารค์แจส๊ดรีมนางาชิ

มะ เป็นเอา้ทเ์ลต็ขนาดใหญ่ของประเทศญีปุ่่ น ทีส่ามารถ
เพลิดเพลินกบัการซื้อ ซึ่งภายในเอ้าท์เล็ตได้รวบรวม
รา้นคา้ แบรนดห์รไูวม้ากมาย เชน่ Yves Saint Laurent, 
Maison Margiela, Balenciaga  น อ ก จ า ก น้ี ยั ง มี
รา้นอาหารชื่อดงัอกีมากมาย อาท ิEggs ‘n Things, GELATO PIQUE CAFE เป็นต้น 
อกีทัง้ยงัมรีา้นคา้แฟชัน่ รา้นขายของกระจุกกระจกิ และอื่น ๆ กวา่ 302 รา้นคา้ 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้ นาบานะ โนะซาโตะ พรอ้มชมการประดบัไฟที่
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ด สาํหรบัทีน่ี่ถอืเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมซึง่มดีอกไมส้วย ๆ มากมาย
พร้อมหลากหลายกว่า 40 ชนิด ซึ่งรวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส (ดอก
ดาวกระจาย) ซึ่งเบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถรื่นรมยก์บัความงามของดอกไม ้
ไม่ว่าจะมาเยอืนในฤดูกาลใดก็ตาม ในช่วงฤดูหนาวที่น่ีจะมีการจดังานประดบัไฟที่
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ซึง่รวมถงึการประดบัไฟในอุโมงคย์าว 200 เมตร “The Tunnel of 
Lights” นอกจากน้ีภายในสวน ยงัมรีา้นอาหารไวค้อยตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่วอกีดว้ย  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยัภายในสวน (คืนคปูองมลูค่า 1,000 เยน) 

นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL MIELPARQUE NAGOYA หรือเทียบเท่า  
https://www.mielparque.jp/nagoya/ 

 

วนัท่ีส่ี นาโกย่า – ศาลเจ้าอตัสึตะ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – 
ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านสกัการะ ศาลเจ้าอตัสึตะ เป็นศาลเจา้ใหญ่รองจากศาลเจา้อเิสะ ในทุกปีจะมผีู้

มาสกัการะเป็นจาํนวนมาก สิง่สกัการะของศาลเจา้แหง่
น้ีคือ ดาบคุซานางิ ซึ่งเป็นหน่ึงในสามเครื่องราช
กกุธภัณฑ์ศกัดิส์ ิทธิป์ระจําจกัรพรรดิญี่ปุ่ น และยงัมี
กําแพงที่โชกุนโอดะ โนบุนางะถวายใหศ้าลเจา้ตามที่

เคยไดอ้ธษิฐานขอพรใหไ้ดร้บัชยัชนะในปีค.ศ.1560  
จากนัน้เดนิทางสู ่เมืองเกียวโต เป็นจงัหวดัหน่ึงในภมูภิาคคนัไซ ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวง
ของประเทศญี่ปุ่ นมายาวนานที่สุด ตัง้แต่ปีค.ศ.794 จนถึงปีค.ศ.1868 ร่วม 1,100 ปี 
ทัง้น้ีจงัหวดัเกยีวโตเป็นเมอืงสาํคญัทีเ่ตม็ไปดว้ยประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมของญีปุ่่ น
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 

บา่ย นําท่านเทีย่วชม ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ ใหm้6dท่านสมัผสั 
และเกบ็ภาพความสวยงามกบัโทรอิ ิ(ซุม้ประตูสสีม้) นับ
หมื่นที่เรียงรายกนัเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 
คล้ายอุโมงค์ที่มคีวามงดงาม นอกจากน้ีที่น่ียงัเป็นศาล
เจา้ทีม่ผีูค้นจาํนวนมากมายสกัการะขอพร และเชื่อกนัว่า
รปูปัน้สนุขัจิง้จอกทีศ่าลเจา้แหง่น้ี คอืผูส้ง่สารใหก้บัเทพเจา้แหง่การเกบ็เกีย่ว และยงัถูก
นํามาเป็นฉากหน่ึงของภาพยนตรช์ื่อดงัเรื่อง เดอะ เมมมวัร ์ออฟ เกอชิา (Memoirs of 
a Geisha) 



 

 

  สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า เป็นเมอืงที่มคีวามสําคญัเป็นอนัดบัสองและ
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของญี่ปุ่ น และยงัเป็นเป็นเมอืงเศษฐกจิที่สําคญัของภูมภิาค
คนัไซ อกีทัง้ยงัมสีถานที่ท่องเทีย่วภายในเมอืงและรอบๆเมอืงมากมาย จากนัน้ใหทุ้ก
ทา่นชอ้ปป้ิงจุใจที ่ย่านชินไซบาชิ เป็นถนนสาย ชอ้ปป้ิงทีม่คีวามยาวมากถงึ 600 เมตร 
เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่ชัน้นํา รวมถงึรา้นอาหารและ
รา้นขนมดว้ย 

 
 
 
เท่ียง 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( บฟุเฟ่ตป้ิ์งย่าง ) 
ใหท้่านไดเ้ลอืกสรรอย่างเตม็ที ่ไม่ว่าจะเป็นเน้ือสนัใน เน้ือสนันอก เน้ือหมสูไลด ์เน้ือไก่

หมกัเครื่องเทศ และผกัสดนานาชนิด ให้ท่านเลือกได้อย่าง
ตามใจชอบ เพื่อมาย่างบนกะทะรอ้น พรอ้มทัง้น้ําจิม้สตูรพเิศษ 
นอกจากน้ียงัมีซูชินานาชนิด อุด้งร้อน พร้อมทัง้ของหวาน
มากมาย เคก้ ผลไม ้ไอศครมี ใหเ้ลอืกอยา่งจุใจ 

นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL NEW HANKYU OSAKA หรือเทียบเท่า 
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/osakashh/ 
 

วนัท่ีห้า โอซาก้า –  อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโอซาก้า หรอื ซ้ือทวัรเ์สริม       สวน
สนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่จ่ายเพ่ิมท่านละ 
3,000 บาท, เดก็อายตุํา่กว่า 12  ปีจ่ายเพ่ิมท่านละ  2,400 บาท)  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อสิระชอ้ปป้ิงในโอซาก้า( ไม่มรีถบสับรกิาร )  หรอื ซื้อทวัรเ์สรมิ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ 
สวนสนุกทีส่รา้งความบนัเทงิใหก้บัคนแถบภูมภิาคคนัไซมาหลายปีโดยการทุ่มทุนสรา้ง
ของบริษัทสร้างภาพยนตร์ HOLLYWOOD ชื่อดัง นัน่คือ UNIVERSAL STUDIO       
ซึง่ภายในไดจ้ําลองสตูดโิอจากภาพยนตรเ์รื่องดงัๆ ทีผ่่านมาของทางบรษิทัไวม้ากมาย 
โดยเริม่จาก ภาพยนตรเ์รือ่งแรก ทีส่รา้งชื่อเสยีงใหก้บั สตเีวน่ สปรลีเบริก์ คอื E.T.   ซึง่



 

 

เป็นการนัง่จกัรยานไปพรอ้ม  กบั อที ีและเดนิทางขา้มจกัรวาลเพื่อกลบัไปยงับา้นเกดิ 
ต่อจากนัน้ ไปยงัสตูดโิอของ TERMINATOR  ภาพยนตรค์นเหลก็ ทีส่รา้งชื่อใหก้บัดารา
ดงั อาร์โนล์ ชวาสเซเน็กเกอร์ ท่านจะได้ดูภาพยนตร์ที่ไม่ได้ฉายตามโรงหนังแต่เป็น
ภาคพเิศษแบบดจิติอล 2 มติ ิและ 3 มติ ิ รวมกระทัง่ไดส้มัผสักบับรรยากาศเสมอืนจรงิ
กับตัวละครที่ออกมาโชว์กันนอกจอเลยทีเดียว จากนั ้น ไปต่อยังสตูดิโอ NEW 
AMAZING ADVENTURE OF SPIDER MAN 4K3D" สไปเดอรแ์มนหรอืไอแ้มงมมุ   ผู้
โด่งดัง เมื่อได้มาดูแบบการฉายภาพสามมิติเทคนิคพิเศษ 4KHD×3D แล้ว ทําให้
เหมอืนกบัตวัละครมาอยู่ตรงหน้าเราจรงิๆ ยิง่ตื่นตาตื่นใจกว่าเดมิหลายเท่า ต่อด้วย
เครือ่งเล่นทีส่รา้งขึน้เพือ่ทดสอบความกลา้ นัน่คอื HOLLYWOOD DREAM THE RIDE 
มกีารนําเพลงแนว HIP HOP คลาสสคิ หรอื J-POP มาใช้เป็น BGM ขณะเครื่องเล่น
ทะยานขึน้ฟ้า พรอ้มทัง้พบกบัโซนใหม่ UNIVERSAL WONDERLAND เป็นโซนสวน
สนุกสไตลค์รอบครวัใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์ูนสดุน่ารกัชื่อดงัของญีปุ่่ น HELLO 
KITTY, SNOOPY, SESAME STREET   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บา่ย เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงหรอืสนุกสนานกนัอย่างต่อเน่ืองกบัธมีพารค์The Wizarding 

World of Harry Potter ภายในธีมพาร์คจําลองสถานที่สําคัญมากมาย ที่ปรากฏใน
ภาพยนตรแ์ฮรี ่พอตเตอรท์ัง้โรงเรยีนคาถาพ่อมดแม่มดฮอกวอตส,์ หมู่บา้นฮอกสม์ีด้, 
ร้านฮันนีดุกส์ และร้านไม้กายสิทธิ ์โอลลิแวนเดอร์ รวมถึงเครื่องเล่นสุดลํ้าด้วย
เทคโนโลย ี4K 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL NEW HANKYU OSAKA หรือเทียบเท่า 
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/osakashh/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัท่ีหก โอซาก้า –  ปราสาทโอซาก้า ( เข้าชมด้านใน ) – อิออน มอลล ์– สนามบิน
คนัไซ –  กรงุเทพฯ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าชมด้านใน ปราสาทโอซาก้า หน่ึงในแลนด์มาร์ค
สาํคญัของเมอืงโอซากา้ เป็นหน่ึงในจุดท่องเทีย่วหลกัที่
ใครมาเที่ยวโอซาก้าก็ต้องเดนิทางมาที่น่ีด้วย หอคอย
ปราสาทจะมอียู่ด้วยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ ตวัปราสาทถูก
ลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คูน้ํา และสวนนิชโินมารุ หลงัจากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงที่

หา้งสรรพสนิค้าชื่อดงัอย่าง ห้างอิออน เป็นแหล่งใหญ่
รวบรวมสนิคา้หลากหลายชนิดรอใหท้่านเลอืกซื้อ อาท ิ
เสือ้ผา้แฟชัน่นําสมยั กระเป๋า รองเทา้ เครื่องสาํอาง ของ
ทีร่ะลกึ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินคนัไซ 
17.25 น. ออกเดนิทางเพือ่กลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673 
22.00 น. เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง :   31  ธนัวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563 

 

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเง่ือนไขให้ละเอยีดก่อนทาํการจองทวัร์และชําระค่ามัดจาํ 
- การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีจาํนวนผูร่้วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านข้ึนไป บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเล่ือน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวนัเดินทางมีมาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์อาจจะ

แตกต่างกนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญ่ีปุ่น ราคาตัว๋

เคร่ืองบินและโรงแรมจะสูงกวา่ปกติ 

- เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกคา้ท่ีตอ้งการ

หอ้งพกัแบบเตียงเดียวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย แต่บางโรงแรมตอ้ง

เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมและตอ้งรีเควสเขา้ไป (ติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีก่อนการเดินทางทุกคร้ัง)  

- เม่ือท่านเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ 

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

- บริษทัฯไม่รับผดิชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศ

ของผูเ้ดินทางไดเ้น่ืองจากผูเ้ดินทางอาจมีส่ิงผดิกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง, ภยั

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 61,900.- 39,900.- 
เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ มีเตียง 55,900.- 35,900.- 
เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ ไม่มีเตียง 49,900.- 31,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



 

 

ธรรมชาติ, การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบิน และอุบติัเหตุ

ท่ีเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

อตัรานีร้วม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ 

เสน้ทางตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีนํ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปล่ียนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพ่ิมในภายหลงั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความ

เป็นจริง 

- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

- ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านั้น 

- ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนั

เน่ืองมาจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั 

- หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวคอยดูแลอาํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลบั

พร้อมลูกคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บริการนํ้าด่ืมบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัรานีไ้ม่รวม 
- ค่าทาํหนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืม และอาหารท่ีสัง่

เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าสาํหรับคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความ

เป็นจริง 



 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เล่ือนวนัเดินทางกลบัท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทัฯไดด้าํเนินการออกตัว๋ไปแลว้นั้น ผูเ้ดินทาง

ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯวา่

สามารถคืนค่าโดยสารไดห้รือไม่ 

- กรณีท่านมีความประสงคต์อ้งการเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะดาํเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านั้น โดยผูโ้ดยสารตอ้ง

ดาํเนินการทุกขั้นตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางได ้และตอ้งการเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง

ในกรณีน้ีทางบริษทัฯจะเช็คกบัทางสายการบินก่อนวา่สามารถเปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารท่านอ่ืนแทน

ไดห้รือไม่ กรณีถา้สามารถเปล่ียนไดจ้ะมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการเปล่ียนตัว๋ ลูกคา้จะตอ้ง

เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทั้งหมด 

- ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ (LONG LEG) ลูกคา้ท่ีประสงคท่ี์นัง่ตรงน้ี ทางลูกคา้ตอ้งช้ีแจง

เหตุผลหนา้เคาน์เตอร์เช็คอินดว้ยตวัท่านเองในวนัเดินทางท่ีสนามบิน 

- สายการบินไทยกาํหนดใหน้ํ้าหนกักระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ท่ีสามารถ

นาํข้ึนเคร่ืองไดอ้ยูใ่นความดูแลของท่านนํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดินทางดว้ยสายการบินอ่ืน ตอ้งตรวจสอบเร่ือง

นํ้าหนกัและจาํนวน สมัภาระอีกคร้ังกบัเจา้หนา้ท่ี 

- การสะสมไมลข์องสายการบินไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้

50 % ส่วนสายการบินอ่ืนๆในเครือ STAR ALLIANCE ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขระหวา่งสายการบิน

นั้นๆกบัการบินไทย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขข้ึนอยูก่บัสิทธ์ิของสายการบิน 



 

 

- ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน นํ้าหนกั

กระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่าหรือสูงกวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสาย

การบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมลทุ์กคร้ังท่ีกรอกรายละเอียดการจองทวัร์ท่ีทางบริษทัฯส่งใหเ้พื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเกบ็หางบตัรโดยสารทั้งขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดรั้บไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพ่ือยนืยนักบัทางสายการบินได)้ 

 
 


