
 



 

   1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG)พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย
ความสะดวก 

23.59น. ออกเดนิทางสู่สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้าประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย์
(TG)เท่ียวบนิท่ีTG622 (23:59-07:30(+1))ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.21ชั่วโมง 
บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

   2 โอซาก้า-คันโจการัน-เอน็เก็ทสึ-ฮาชกุิยอวิะ-อุระชมิะ 
07.20น. เดนิทางถึง สนามบิน คันไซ เมืองโอซาก้า ประเท ศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถิ่น เร็วกวา่ประเทศไทย 2



ชั่วโมง) 
นาํทา่นเดนิทางสูส่ถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิภูเขาโคยะ(Koyasa) ทางพทุธศาสนาของญ่ีปุ่ นอายกุวา่ 1,200 ปี 
ชมวัดดันโจการัน(DanjoGaran)ซึ่งวดันีเ้ป็นศนูยก์ลางทางศาสนาบนเขา พระคไูคสรา้งขึน้เป็นแหง่
แรกบนเขาโคยะ เม่ือผา่นประตกูลางมาแลว้จะเห็นคอมปงไดโด เจดียสี์แดงสดใสหลงัใหญ่เป็น
สญัลกัษณข์องดนัโจการนั และยงัเป็นจดุรบัพลงัเพ่ือความเป็นสิรมิงคลอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู หมอ้รอ้นแบบญีป่ ุ่ น) 
ผา่นชม เกาะทีม่ีช่องตรงกลางเอ็นเก็ทสึ( Engetsuto Island) ท่ีตัง้อยูใ่น อ่าวชิราฮามะ

(Shirahama)หรือท่ีเรียกเป็นทางการวา่  ทาคาชิมะเป็นเกาะหินกรวดหินทรายตัง้อยูโ่ดดๆกลาง
ทะเล ความพิเศษของเกาะก็คือชอ่งโหวะ่ตรงกลางซึ่งเกิดจากการกดัเซาะของคล่ืนลมทะเลเม่ือมอง
จากดา้นบนเหมือนมีสะพานเช่ือมตดิกนัโดยวดัความยาวจากเหนือจรดใต ้130 เมตร สงู 25 เมตร 
ยามเย็นพระอาทิตยเ์คล่ือนผา่นเกาะแหง่นีใ้นบางเดือนจะมองเห็นดวงอาทิตยเ์คล่ือนผา่นรูตรงกลาง
เกาะพอดี เป็นภาพท่ีนา่ประทบัใจ ถือวา่เป็นสญัลกัษณข์องชิระฮะมะเลยทีเดียวนาํชม ความงาม

ตามธรรมชาตอัินลีลั้บของบรรดาโขดหนิทีต่ั้งเรียงราย ทัง้กอ้นเล็กกอ้นใหญ่ท่ีมีรูปรา่งแตกตา่ง
กนัไปทอดตวัยาวเป็นเสน้ตรงประมาณ 850 เมตรทาํใหม้องดคูลา้ยสะพาน เป็นอีกหนึ่งจดุเช็คอินท่ี
นกัถ่ายภาพนิยมมาถ่ายกนั 

สมควรแก่เวลานาํทา่น ไปยังท่าเรือ เพ่ือลงเรือขา้มไปยงัท่ี ไฮไลท์!!!พกัโรงแรมในระดบัต านานบน
เกาะสว่นตวั เป็นโรงแรมทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีป่ ุ่ นมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบไม่วา่จะเป็นออนเซ็น รา้น
ขายของทีร่ะลกึ รา้นเกมส ์รา้นนวดมินมิาร์ทในตวัโรงแรม หอ้งคาราโอเกะ และยงัมีบนัไดเลือ่นที่
ยาวทีส่ดุในญีป่ ุ่ นทีส่ามารถขึน้ไปชมววิบนผาดา้นหลงัของทางโรงแรมไดอ้กีทัง้ยงัมีสดุยอดออนเซ็นที่
แช่ไปพรอ้มๆกบัเหน็ววิมหาสมทุรแปซิฟิคเพราะออนเซ็น ของโรงแรมนี ้จะอยูใ่นถ า้หนิ ทา่นจะไดเ้ปิด
ประสบการณ์แช่ออนเซ็นแบบฟังเสยีงคลืน่ทะเลไปดว้ย  ฟินกบับรรยายกาศญีป่ ุ่ นธรรมชาตไิดจ้าก
โรงแรมแหง่นี ้



เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (อนิเตอร์บฟุเฟ่ต์) 
พักทีH่otel Urashimaหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
http://www.hotelurashima.co.jp/en/ 

 

   3 นะชคุิตซึอุระ-น ้าตกนันจ-ิวัดเซกันโทจ-ิเกาะไข่มุกมิกิโมโตะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทกุทา่นไปสมัผสัอากาศยามเชา้อนัแสนสดช่ืนของ เมืองนะชิคุตซึอุระ (Nachi-Katsuura)ดนิแดน
แหง่มรดกโลก เสน้ทางคมุะโนะ โคโด ซึ่งเป็นเสนห่แ์หง่ธรรมชาตขิองญ่ีปุ่ นในสมยัโบราณอนัเป็น
แลนดม์ารก์ของท่ีน่ีน า้ตกนันจิ(Nachi Fall)สงู 133 เมตร ตกลงมาจากกลางป่าทบึดกึดาํบรรพ ์เป็น
นํา้ตกท่ีไหลตอ่เน่ืองชัน้เดียวท่ีสงูท่ีสดุในญ่ีปุ่ น ละอองของนํา้ทาํใหรู้ส้กึเย็นสบาย นํา้จากนํา้ตกนีเ้ป็น
นํา้ศกัดิส์ิทธ์ิซึ่งเป็นยาอายวุฒันะท่ีสามารถด่ืมได ้บรเิวณท่ีใกลก้บันํา้ตกมี วัดเซกันโทจิ (Seigantoji 



Temple)ท่ีงดงามมีเจดียส์ามชัน้สีแดง ตดักบันํา้ตก ชา่งเป็นภาพท่ีงดงามลงตวั นอ้ยคนนั่นท่ีจะ

ไดม้าสมัผสัวดัทา่มกลางนํา้ตกธรรมชาตแิหง่นี ้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา ร พเิศษ!!! เมนูยา่งอาหารทะเลสด ๆ มีทัง้ กุง้ หอย ปู

ปลา นานาชนดิ  (หา้มพลาดกบัเมนูสดุเดด็กุง้อเิสะ กุง้ตวัใหญ่สแีดง  เนือ้แนน่เป็นกุง้ทีส่ามารถหา
ทานไดเ้ฉพาะทีน่ีเ่ทา่นัน้ ยา่งโดยบรรดาคณุปา้นกัด าน า้อะมะซงั 
นาํทา่นเดนิทางขา้มเกาะไปยงั เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (Mikimoto Pearl Island)ในอา่วโทบะ (Toba) 
ท่ีประสบความสาํเรจ็ในการเพาะเลีย้งไขม่กุแหง่แรกในโลก นอกจากจะมีพิพิธภณัฑไ์ขม่กุท่ีจะให้
ความรูเ้ก่ียวกบัไขม่กุแลว้ยงัมีรา้นคา้ตามจดุตา่งๆ  อีกทัง้ยงัสามารถชมการดาํนํา้โชวโ์ดยอามะในชดุ
สีขาวแบบดัง้เดมิเป็นการดาํนํา้ทะเล งมเก็บหอยมกุโดยไมใ่สแ่ท็งคด์ว้ย  และยงัเลือกซือ้
เครื่องประดบัตา่งๆ ท่ีทาํจากไขม่กุแท้ๆ  ไดท่ี้โรงงานบนเกาะแหง่นี ้



เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม เป็นชดุอาหารไคเซกิทีป่ระกอบไปดว้ย
อาหารหลากหลายประเภทอาททิอด นึ่ง ตม้ ยา่ง เป็นตน้(เป็นอาหารตามฤดูกาล)   
พักทีH่otel IseShimaหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

   4 โทบะ-ศาลเจ้าอเิสะจงิกู-โอซาก้า-ชนิไซบาช ิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นเดนิทางเขา้ชมศาลเจ้าอิเสะจิงกู( IseJingu Shrines)ศาลเจา้ใหญ่หนึ่งในสามของญ่ีปุ่ น ซึ่ง



จะมีการบรูณะใหมท่กุๆ 20 ปี ศาลเจา้อิเสะเป็นศาลเจา้สาํคญั และใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึ่งของลทัธิชินโต 
มีความเก่าแก่กวา่ 2,000 ปี สรา้งเพื่อเป็นท่ีประดษิฐานของ อามาเทราส ึโอมิคามิ เทพเจา้แหง่ดวง
อาทิตย ์หรือเทพีแหง่แสงสวา่ง ซึ่งเป็นเทพเจา้ท่ีสาํคญักบัคนญ่ีปุ่ นมากๆ บรรยากาศท่ีตัง้อยู่
ทา่มกลางป่าสน มีมนตข์ลงั ศกัดิส์ิทธ์ิ ลกึลบั นา่คน้หา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเป็นเซ็ตหมอ้ตม้ญีป่ ุ่ น 
นาํทา่นเดนิทางเขา้สูใ่จกลาง เมือง โอซาก้า( Osaka)นาํทา่นอิสระชอ้ปป้ิง ย่านชินไซบาชิ

(Shinsaibashi)แหลง่ชอ้ปป้ิงขึน้ช่ือของโอซากา้ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของรา้นคา้ทกุประเภทไมว่า่จะเป็นแฟชั่น
มอลลอ์ยา่ง Etoile Shinsaibashiและ Shinsaibashi Parco รา้นคา้แบรนดส์ดุหรูตัง้แตแ่บรนดแ์ฟชั่น
มาไว-ไปไวอยา่ง Uniqlo และ GAP ไปจนถึง Cartier และ Bulgari รา้นจาํหนา่ยนาฬิกาสดุหรูอยา่ง 
Rolex และ Franck Muller และรา้นคา้แบรนดกี์ฬาอยา่ง Adidas ใหท้า่นไดจ้บัจา่ยใชส้อย สินคา้
มากมาย บนถนนคนเดนิ ชินไซบาชิ ท่ีมีทัง้รา้นเครื่องสาํอาง สินคา้มือสอง แบรน์ดเนม ขนม ของ

ฝาก ของท่ีระลกึมากมาย 
เยน็ อิสระ รับประทานอาหารเยน็ เพือ่สะดวกในการช้อปป้ิง 

พักทีH่otelNambaOsakaหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

   5 โอซาก้า-วัดคโิยะมิสุ-วัดคนิคะคุจ-ิศาลเจ้าฟูชมิิอนิาริ-ปราสาทโอซาก้า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต( Kyoto) เป็นสว่นหนึ่งของภมูิภาคตะวนัตกของญ่ีปุ่ นท่ีเรียกวา่ 'คนั
ไซ' ก่อนท่ีจะมีการยา้ยเมืองหลวงไปท่ีโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองหลวงในปัจจบุนั เกียวโตเคยมีฐานะเป็น
เมืองหลวงของญ่ีปุ่ นมาก่อน เมืองเกียวโต เคยรุง่เรืองในฐานะเมืองหลวงมากวา่ 1,000 ปี ดว้ยพืน้



หลงัทางประวตัศิาสตรเ์ชน่นี ้จงึสง่ผลใหเ้กียวโตมีวดั  ศาลเจา้ สถาปัตยกรรมทางประวตัศิาสตร ์
ศลิปะและหตัถกรรมพืน้บา้นอนัมีเอกลกัษณ ์เกิดและพฒันาขึน้เป็นจาํนวนมาก จนไดก้ลายมาเป็น
วฒันธรรมและทิวทศันเ์มืองเกียวโตท่ีมีเสนห่เ์ฉพาะตวัดงัท่ีเราเห็นอยูท่กุวนันี ้

นาํทา่นชมวัดคิโยะมิสุ หรือ วัดน า้ใส(Kiyomizu)ตัง้อยูบ่นเชิงเขาของดา้นตะวนัออกของเกียวโตซึ่ง
เป็นสถานท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุในเกียวโต วดัคโิยะมิสท่ีุตัง้อยูบ่นหนา้ผานัน้ถกูรองรบั
ดว้ยเสาตน้ซุงมากกวา่รอ้ยตน้เสมือนเวทีใหญ่ลอยอยุบ่นอากาศ ท่ีสามารถมองวิวทศันข์องกรุงเกียว
โตไดจ้ากท่ีน่ี ในตวัของวดันัน้มีศาลเจา้จิซูซึ่งเป็นเทพเจา้แหง่ความรกัและชีวิตสมรส 

นาํทา่นชม วัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง (Kinkakuji)ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1397 โดยทา่นโชกนุอะชิกะ
งะ โยะชิมิสจึากราชวงคเ์หนือ-ใต ้เน่ืองจากวดันีเ้คลือบดว้ยชัน้ทองทาํใหท้กุคนรูจ้กัในช่ือวดัทอง 



ดา้นหนา้ของวดันัน้มีสระนํา้ซึ่งเม่ืออากาศดีเงาท่ีสระนํา้จะสะทอ้นสีทองกลายเป็นภาพท่ีงดงาม 
โดยเฉพาะในชว่งฤดหูนาวเม่ือหิมะตกเงาจะสะทอ้นใหเ้ห็นวดัท่ีปกคลมุไปดว้ยหิมะสีขาว 
นาํทา่นชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าจิง้จอก( Fushimi Inari-taisha)วา่กนัวา่เป็นตวัแทน
แหง่การเก็บเก่ียวขา้วท่ีอดุมสมบรูณ ์ธุรกิจรุง่เรืองและครอบครวัสงบสขุ ดงันัน้จงึมีผูค้นมากมายมา
ขอพรมาตัง้แตส่มยัโบราณ หลงัศาลเจา้มีประตโูทริ( Tori)หรือเสาตัง้เรียงอยูห่ลายหม่ืนตน้จนสรา้ง
เป็นทางเดนิไปทั่วเขา เสาทัง้หมดนีม้าจากคาํปฏิญาณจากผูศ้รทัธาท่ีไดข้อพรท่ีน่ีจงึกลายเป็น
สญัลกัษณอ์นัโดดเดน่ของศาลเจา้ฟชูิมิอินาร ิอีกสญัลกัษณห์นึ่งของศาลเจา้ฟชูิมิอินารนิัน้คือรูปป้ัน
สนุขัจิง้จอกทั่วศาลเจา้แมก้ระทั่งแผน่ไมข้อพรเอะมะยงัเป็นทรงจิง้จอก จิง้จอกเดมิแลว้เป็นตวัแทน

แหง่เทพอินาร ิ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มืองโอซากา้นาํทา่นถ่ายรูปชิลล์ๆ กบัปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)แลนด์
มารค์ของโอซากา้ ปราสาทเก่าแก่สีขาวสงู 8 ชัน้ กาํแพงหินสงูตระหง่าน คนู ํา้กวา้ง ท่ีสรา้งในปี พ.ศ. 



2126 โดยโชกนุโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ผูโ้ดง่ดงัซึ่งมีฉายาวา่เป็นนโปเลียนแหง่ญ่ีปุ่ น ปราสาทไดร้บัการ
บรูณะมาเรื่อยๆจนถึงปัจจบุนั ดา้นในเป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงเก่ียวกบัประวตักิารสรา้ง และขา้วของ
เครื่องใชใ้นสมยัโบราณ ซึ่งเตม็ไปดว้ยหลกัฐานทางประวตัศิาสตรก์วา่ 10,000 ชิน้ บรเิวณรอบๆ มี
พิพิธภณัฑโ์รงกษาปณ ์ซึ่งเป็นจดุชมซากรุะหายาก และมีเกือบครบทกุสายพนัธุ ์ไดท่ี้น่ี (ไม่รวมคา่
เขา้ชมดา้นในปราสาท) 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู บฟุเฟ่ต ์
พักทีH่otelNamba Osakaหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

   6 โอซาก้า-สนามบนิคันไซ-กรุงเทพ(สุวรรณภมู)ิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํทา่นเดนิทางสู่ สนามบิน คันไซ(โอซาก้า) เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดนิทาง
และสมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

11.00น. ออกเดนิทางจากเมืองโอซากา้ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG)เท่ียวบนิท่ีTG623 

(11.45-15.35)ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.45ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง 

15.45 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดภิาพ 
 

 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
พฤหสับดี-องัคาร 17-22 พฤศจิกายน2565 65,999.- 65,999.- 15,000.- 
พฤหสับดี-องัคาร 08-13 ธนัวาคม2565 65,999.- 65,999.- 15,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์
กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดนิทางทอ่งเท่ียว เง่ือนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบรกิาร และหมายเหตุ
ทัง้หมดอยา่งละเอียดทกุขอ้ เพ่ือประโยชนข์องทา่นเอง และเพ่ือความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบรษิัทฯ 
เม่ือทา่นจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขหมายเหตุ
ท่ีบรษิัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 
 



**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่20 ทา่นขึน้ไป 
** หากตํ่ากวา่ 20ทา่น มีคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิ หรือทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดนิทาง  ** เน่ืองจากกฎการ
เขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ดก็อายมุากกวา่7ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิบางโรงแรมเทา่นั้นท่ีมีหอ้ง3
เตียงหากเป็นผูใ้หญ่3ทา่นเรียนแนะนาํวา่เปิด2หอ้งจะสะดวกกวา่ **สาํหรบัทา่นท่ีพกัหอ้ง3เตียงขนาดของหอ้งพกั
ขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้** 

อัตรานีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมูค่ณะ / คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
2.  คา่รถโคช้ ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
3.  คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่  
4.  คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ 

5.  คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงินประกนัทา่นละ 3,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 2,500,000
บาทไมคุ่ม้ครองโรคประจาํตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยว์ินิจฉยัวา่เป็นก่อนเดนิผทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไป
ตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์ 

7.  คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่
กรมธรรม)์ 

8.  นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ทา่น 
9.  คา่นํา้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม) 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆเชน่คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  

5.  คา่ปรบัสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิกาํหนด  
6.  ทปิคนขับรถในญ่ีปุ่นวันละ 500 เยน / ท่าน / วัน 
7.  ค่าทปิหัวหน้าทัวรข์ึน้ อยู่กับความพอใจของท่าน 

 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เทา่นัน้ สว่นท่ี

เหลือชาํระ 30 วนัก่อนการเดนิทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ชาํระสว่นท่ีเหลือ 40 วนัก่อนการ
เดนิทาง 



2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซา่
ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดย
อตัโนมตั ิ

3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีก่อน

ออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซา่ ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและ
ย่ืนรายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ท่ี 

6.      กรณีวีซา่ยงัไมท่ราบผลก่อนเดนิทาง 15 วนัทาํการทางบรษิัทฯ ตอ้งขอเก็บคา่ทวัรท์ัง้หมดก่อนตามกาํหนด
เง่ือนไขการชาํระเงินแตห่ากวีซา่ของทา่นไมผ่า่นการพิจารณาจากทางสถานทตูไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บรษัิทจะคืนเงินคา่ทวัรใ์หท้า่นโดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ่า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิเทา่นัน้ 

7.       หากทา่นจองและสง่เอกสารในการทาํวีซา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่นักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบนิ และ
ผลของวีซา่ของทา่นไมผ่า่นบรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจาํทัง้หมด 

8. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น ( Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ 

- ยกเลิกการเดนิทาง 45 วนัไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัคืนมดัจาํ 100%(และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัดจ า
โรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วนัคืนมดัจาํ 50%(และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัด
จ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 0-15 วนัหกัคา่ใชจ้า่ย100%ของราคาทวัร ์
- ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัคา่ใชจ้า่ย100%  
-กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บรกิารคา่ย่ืนวีซา่และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบนิไปแลว้หรือไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมืองนอก เชน่ โรงแรม , รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป  



 
หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ 

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตวิุสยั อาทิการลา่ชา้ของ
สายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหตุ, ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขา
ไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได้  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายทอ่งเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสายการ
บนิ, การนดัหยดุงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุตัเิหตุ,ปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟระเบดิ, 
แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษิัทจะ
คาํนงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของทกุทา่นเป็นสาํคญั  

3.  ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเองหากเกิดการสญูหายของ  
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางทอ่งเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบรษิัทฯ จะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี 

4.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตให้  
เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมท้งัในกรณีท่ีทา่นจะใช้
หนงัสือเดนิทางราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง หรือเน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  
5.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณีเชน่ผูท่ี้ตัง้ครรภ์, เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 2 ขวบ, ผูท่ี้นั่งวิล

แชรห์รือบคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพ่ือสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นราย
กรณี 

6. ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากทา่นไมไ่ดใ้ชบ้รกิาร
บางรายการหรือยกเลิก ไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได้ 

7.  เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษิัทฯ จงึคาํนงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็น
สาํค ั

8. หา้ม! นาํเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต  

 
ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทาง
กลบั ทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้ หากทา่นยกเลิกทวัรไ์มว่า่จะ
ดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิซึ่งมีคา่ใชจ้า่ยประมาณ 3,000–
10,000 บาทแลว้แตส่ายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  



3. กรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและทางบรษิัทฯ ไดท้าํการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว  Refund) ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งเป็นผูร้อเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสาย
การบนิน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด 

4. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเตมิในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัราคาภาษีนํา้ มนัเพิ่มเตมิโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายกรบนิ 

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบนิของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนดซึ่งทางบรษิัทไมส่ามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีทา่นตอ้งการได้  

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีทา่นออกตั๋วเองกรุณาแจง้บรษิัทเพ่ือขอคาํยืนยนัวา่ทวัรน์ัน้
สามารถออกเดนิทางไดแ้นน่อนมิฉะน้นัทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง LongLeg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบนิเป็นผูก้าํหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัทา่นเอง  
9.  นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบนิเป็นผูก้าํหนดหากทา่นมีนํา้หนกัเกินกวา่กาํหนด

ทา่นจะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบัน้นัเอง 
10.  ทางบรษิัทฯไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย , สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร 
 

โรงแรมทีพ่ัก 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบรษัิทไมไ่ดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษัิทฯ จะ

ใชใ้นระดบัมาตรฐานเทียบเทา่เดียวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบรษิัทการนัตีวา่ไดพ้กัแนน่อน)  
2. เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง

โรงแรมเทา่นัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่นเรียนแนะนาํวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
3. สาํหรบัทา่นท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยกู่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจทาํใหห้อ้งพกั แบบหอ้งเด่ียว  (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3ทา่น/3เตียง (TripleRoom) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนัหรือ
อยูค่นละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ (TradeFair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางคร้งัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ
เหมาะสม 

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ TraditionalBuilding (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดัและไมมี่อา่งอาบนํา้ซึ่งอยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้นัๆ และแตล่ะ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย 
7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ํ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี  

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่น้นั 



8. บางโรงแรมไมมี่พนกังานยกกระเป๋าหรือบางคร้งัอยูใ่นเมืองเก่ารถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถึงไดท้า่นจะตอ้งนาํ
สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัทา่นเอง 

 
ส าหรับผู้เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 

ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตใหอ้ยูไ่ดส้งูสดุ 15วนั 


