
 

NTTOSTYO 6DAY 4NIGHT  
เทีย่วปราสาทโอซากา้ ชมสวนดอกไมน้าบานะ โนะ ซาโตะ  

เพลดิเพลนิไรช่านฮิอนไดระ เทีย่วชมหมู่บา้นน า้ใส โอชโินะ ฮคัไค 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปการเดินทาง 

วันที่ ก ำหนดกำรเดินทำง อำหำร โรงแรม 

วนัที ่1 
สนำมบินดอนเมือง – สนำมบินคันไซ   โดยสำยกำรบิน                       
ไทยไลออ้นแอร,์ไทยแอรเ์อเชยี 

- - - - 

วนัที ่2 
สนำมบินคันไซ – ศำลเจ้ำสุมิโยช ิ– ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) 
- ย่ำนช้อปปิ้งชินไซบำช ิซูจิ  

- ✓ - 
OSAKA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

วนัที ่3 วัดโทไดจิ – มิตซุยเอ้ำท์เล็ต - สวนดอกไม้นำบำนะ โนะ ซำโตะ  ✓  - - 
NAGOYA HOTEL  

หรือเทียบเท่ำ 

วนัที ่4 ไร่ชำนิฮอนไดระ – หุบเขำโอวำคุดำนิ - ภูเขำไฟฟูจิชั้น 5 ✓ ✓ ✓ 
KAWAKUCHIKO HOTEL 

หรือเทียบเท่ำ 

วนัที ่5 
หมู่บ้ำนน้ ำใส โอชิโนะ ฮัคไค – วัดอำซำกุสะ - ช้อปปิ้งย่ำนชินจูกุ -     ช้
อปปิ้งย่ำนฮำรำจูกุ ✓ - ✓ 

NARITA MARROAD 
INTERNATIONAL HOTEL 

หรือเทียบเท่ำ 

วนัที ่6 
สนำมบินนำริตะ – สนำมบินดอนมือง   โดยสำยกำรบิน 
ไทยไลอ้อนแอร์,ไทยแอร์เอเชีย ✓ - - - 



 

 

 
วันท่ี 1  สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ   
 

ค่ำ   พร้อมกัน ณ สนำมบินดอนเมือง มีเจ้ำหน้ำที่รอต้อนรับ และโหลดสัมภำระกอ่นข้ึนเครื่องน ำทุก
ท่ำนผำ่นขัน้ตอนตรวจคนเขำ้เมืองประเทศไทย เพื่อออกเดินทำงสู่สนำมบินคันไซประเทศญีปุ่่น 
โดยสำยกำรบิน ไทยไลอ้อนแอร์,ไทยแอร์เอเชีย 

 

วันท่ี 2 สนามบินคันไซ – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) 
- ย่านช้อปป้ิงชินไซบาชิ ซูจ ิ

  
เช้ำ เดินทำงถึงสนำมบินคันไซน ำทุกทำ่นเดินทำงผำ่นดำ่นตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร   

 จำกนัน้น ำทุกท่ำนสู่ ศำลเจ้ำสุมิโยช ิเป็นศำลเจ้ำทีถู่กสร้ำงข้ึนตัง้แต่ศตวรรษที ่3 เรียกวำ่เป็นอีก
หนึ่งศำลเจ้ำทีเ่กำ่แกม่ำกทีสุ่ดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ว่ำได ้ศำลเจ้ำสุมิโยชิเป็นศำลเจ้ำทีมี่ควำม
งดงำม ก่อสร้ำงด้วยสถำปัตยกรรมที่เก่ำแก่ที่สุดในประวัติศำสตร์ของกำรก่อสร้ำงศำลเจ้ำ  
มีสะพำนโค้งสีแดงเป็นจุดเด่นของศำลเจ้ำ เช่ือว่ำเม่ือสักกำระแล้วจะเดินทำงปลอดภัย  
แคล้วคลำดจำกอันตรำยทัง้หลำยทัง้ปวง 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที ่1)  
บำ่ย จำกนั้นพำทุกท่ำนไปยัง ปรำสำทโอซำก้ำ นับเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเม่ือมำเยือนยัง

เมืองโอซำกำ้ที่มีช่ือเสียงระดับประเทศ ด้วยควำมยิ่งใหญอ่ลังกำรของตัวปรำสำทที่มีถึง 8 ชั้น 
ห้อมล้อมดว้ยก ำแพงหิน คูน้ำ ไปจนถึงสวนนิชิโนมำรุทีค่รอบคลุมพื้นทีข่นำดใหญ ่มองแล้วดูตัด
กับควำมเป็นเมืองทันสมัยที่อยู่รำยล้อมจำกตึกอำคำรทันสมัย ท ำให้ควำมรู้สึกเหมือนเป็น
ปรำสำทโบรำณที่หลุดเขำ้มำในยุคปัจจุบัน ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเป็นที่นิยมมำกๆเนื่องจำกตัว
สวนที่มีต้นซำกุระมำกกว่ำ 600 ต้นเวลำผลิบำนพร้อมๆกันนี่นับว่ำเป็นกำรเพิ่มระดับควำม
งดงำมขับให้ตัวปรำสำททวีควำมงำมทีแ่ฝงควำมอ่อนหวำนที่งำมไมเ่หมือนใคร 

 



 

 

 

หลังจำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ ย่ำนช้อปป้ิงชินไซบำชิ ซูจิ ที่เต็มไปด้วยควำมหลำกหลำยของ
ร้ำนค้ำ และแบรนด์ดังทั่วโลก นอกจำกนี้แล้วยังมีสินค้ำจ ำพวกอำหำร เครื่องดื่ม หรือตุ๊กตำ
น่ำรักๆ และนอกเหนือไปจำกร้ำนค้ำทันสมัยจำกแบรนด์ต่ำงๆ ยังมี ศูนยก์ำรค้ำที่เอำร้ำนค้ำ
เล็กๆ มำรวมไว้ภำยใต้หลังคำเดียวกันมีเส้นทำงยำวประมำณ 600 เมตร มีสินค้ำให้เลือกสรร
มำกมำย อำทิ ชุดกิโมโนแบบดัง้เดิม, อัญมณีเครื่องประดับและร้ำนหนังสือ เป็นตน้ 

 

ค่ำ   รับประทำนอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย 

   พักทีโ่รงแรม OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี 3 วัดโทไดจ ิ– มิตซุยเอ้าท์เล็ต - สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ 
 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที ่2) 

หลังรับประทำนอำหำรเช้ำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดโทไดจิ มีช่ือเรียกหลำยๆช่ือที่คนทั่วไปมักจะ
เรียกขำนกันทั้ง วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนำรำ ไม่ได้เป็นแค่วัดดังของจังหวัดนำรำเท่ำนั้น  
แต่มีช่ือเสียงควำมโด่งดังระดับประเทศ จุดที่มำแล้วต้องมำชมให้ได้นั่นก็คืออำคำรหลักของวัด
แห่งนี ้อำคำรไมห้ลังนีไ้ดร้ับกำรยอมรับวำ่เป็นอำคำรไมท้ีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก 

 

 



 

 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที ่3) 

บำ่ย น ำท่ำนเดินทำงไปยัง มิตซุยเอ้ำท์เล็ต ด้วยจ ำนวนร้ำนคำ้กว่ำ 240 แห่ง มิตซุยเอ้ำท์เล็ตจึงเป็น
เอำท์เล็ตมอลล์ที่ใหญท่ี่สุดของญี่ปุ่น แถมยังตัง้อยูห่่ำงจำกสนำมบินนำนำชำติชูบุเซ็นแทร์เพียง 
70 นำทีเท่ำนัน้ มิตซุยเอ้ำท์เล็ตมอบบรรยำกำศแห่งเสียงเพลงด่ื่มด่ำเหมือนดังเช่นช่ือของห้ำง 
ด้วยกำรน ำเสนอองค์ประกอบด้ำนกำรออกแบบที่น่ำดึงดูดและสนุกสนำน อำทิ โน้ตดนตรี
และแซ็กโซโฟน เปียโนตกแตง่และนำฬิกำรูปกีตำร์ เป็นตน้ 

จำกนัน้น ำทุกท่ำนสู่ สวนดอกไมน้ำบำนะ โนะ ซำโตะ เป็นสวนดอกไมท้ี่มีดอกไมบ้ำนสะพรัง่บน
เนื้อที่ประมำณ 3 แสนตำรำงเมตร สวนดอกไม้จะมีกำรจัดเทศกำลไฟในเวลำกลำงคืน มีไฟ
ประดับมำกกว่ำ 8.5 ล้ำนดวงภำยในสวนดอกไม้ ภำยในสวนจะมีกำรประดับตกแต่งไฟอย่ำง
สวยงำม มีทั้งทุ่งหญ้ำขนำดใหญ่ที่น ำไฟสีฟ้ำมำตกแต่งให้ดูเหมือนทะเล และประดับไฟ
หลำกหลำยแบบรอบสวน 

 

 



 

วันท่ี 4 ไร่ชานิฮอนไดระ – หบุเขาโอวาคุดานิ - ภเูขาไฟฟูจชิั้น 5 

 

ค่ำ   รับประทำนอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย 

   พักทีโ่รงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

    
 
 
 
 

 เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที ่4) 
หลังจำกรับประทำนอำหำรเช้ำ น ำทุกท่ำนเดินทำงไป ไร่ชำนิฮอนไดระ นอกจำกควำมสวยงำม
ของไร่ชำสีเขียวชอุ่มที่เรียงรำยกันอย่ำงเป็นระเบียบเรียบร้อยมองเห็นไกลจนสุดสำยตำแล้ว  
เรำยังจะได้ช่ืนชมกับวิวภูเขำไฟฟูจิสีฟ้ำขำวที่มีสีสันตัดกันกับสีเขียวของไร่ชำกลำยเป็นภำพแห่ง
ควำมสวยงำมที่สร้ำงสรรค์โดยจิตกรแห่งธรรมชำติจนได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 จุดชมวิว 
ทีส่วยทีสุ่ดของญีปุ่่่น 

 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

บำ่ย หลังรับประทำนอำหำรกลำงวัน น ำทุกทำ่นสู่ หุบเขำโอวำคุดำนิ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถำนที่ยอดนิยม
ของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนมำกจะต้องกำรมำลิ้มรสไขด่ ำแห่งหุบเขำโอวำคุดำนิ ด้ำน
นอกของเปลือกไข่จะเป็นสีด ำเนื่องจำกถูกแร่ก ำมะถัน มีควำมเช่ือว่ำเม่ือทำนไข่ด ำ 1 ลูก  
จะมีอำยุยืนข้ึน 7 ปี  

 

 

 



 

 

 

 

 จำกนัน้น ำทุกทำ่นไปที ่ภูเขำไฟฟจูิชัน้ 5 เป็นภูเขำไฟทีสู่งทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่นมีควำมสูง 3,776 
เมตร โดยในปี พ.ศ. 2556  องคก์ำรยูเนสโกไ้ด้ประกำศให้ภูเขำไฟฟูจิไดร้ับกำรข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกทำงวัฒนธรรมของโลก 

 ค่ำ   รับประทำนอำหำรค่ำ ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที ่5) 

   พักทีโ่รงแรม KAWAKUCHIKO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี 5 หมู่บ้านน้้าใส โอชิโนะ ฮัคไค – วัดอาซากุสะ - ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ -        
ช้อปป้ิงย่านฮาราจกูุ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที ่6) 

หลังรับประทำนอำหำรเช้ำ น ำท่ำนสู่  หมู่บ้ำนน้ำใส โอชิโนะ ฮัคไค เป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ 
ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบคำวำกูจิโกะกับทะเลสำบ  
ยำมำนำคำโกะ ซึ่งเป็นพื้นที่เกำ่ของทะเลสำบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเม่ือ 200-300 ปีที่ผำ่นมำ 
บอ่น้ำทัง้ 8 นีเ้ป็นน้ำจำกหิมะทีล่ะลำยในช่วงฤดูร้อน ทีไ่หลมำจำกทำงลำดใกล้ๆภูเขำไฟฟูจิผำ่น
หินลำวำทีมี่รูพรุนอำยุกวำ่ 80 ปี ท ำให้น้ำใสสะอำดเป็นพิเศษ 

 

 

 



 

 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย 

บำ่ย น ำทุกท่ำนเดินทำงไปที ่วัดเซนโซจิ หรือที่รู้จักกันในช่ือ วัดอำซำกุสะ เป็นวัดพุทธที่เกำ่แกแ่ละมี
ควำมส ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว สถำนที่ดั้งเดิมถูกระเบิดเผำท ำลำยไปเกือบหมดในช่วง
สงครำมโลกครัง้ที่ 2 ตัววัดปัจจุบันถูกสร้ำงข้ึนใหม่ทั้งหมด วัดแห่งนี้มีผูค้นเดินทำงมำสักกำระ
และเที่ยวชมได้ทั้งตัววัดและบริเวณภำยนอก จะมีถนนนำกำมิเสะที่เป็นถนนยำวเข้ำสู่พื้นที่
ภำยในวัดทีจ่ะเต็มไปดว้ยร้ำนคำ้มำกมำย 

 หลังจำกนัน้น ำทุกทำ่นไปช้อปป้ิงที ่ยำ่นชินจูกุ แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปป้ิงขนำดใหญใ่จกลำง
เมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ  เท่ห์ๆ ของเหล่ำบรรดำแฟชั่นนิสต้ำ มีสถำนีรถไฟ
ชินจูกุทีเ่ป็นเหมือนศูนยก์ลำงของยำ่นนี ้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถำนีที ่ทีคึ่กคักทีสุ่ดในญีปุ่่น ในแตล่ะวัน
มีผูค้นจ ำนวนมำกถึง 2.5 ล้ำนคนที่ใช้บริกำรสถำนีแห่งนี้ ทำงด้ำนตะวันตกยำ่นนี้เต็มไปด้วยตึก
ระฟ้ำหลำยอำคำร มีทั้งโรงแรม ชั้นตึกแฝดที่เป็นส ำนักงำนรัฐบำลซึ่งด้ำนบนของตึกนี้เปิดให้
ประชำชนเข้ำชมฟรี  ส่วนทำงด้ำนตะวันออกนั้นคือ คำบูกิโชะ เป็นย่ำนที่ เ ต็มไปด้วย
ห้ำงสรรพสินคำ้ร้ำนเครื่องใช้ไฟฟ้ำขนำดใหญ ่และยำ่นบันเทิงยำมรำตรีทีใ่หญท่ีสุ่ดในญีปุ่่น 

 น ำทุกทำ่นสู่ ยำ่นฮำรำจูก ุเป็นยำ่นทีมี่แฟชัน่หลำกสไตล์ของบรรดำเหล่ำวัยรุ่น ยำ่นนีอ้ยูร่ะหว่ำง
ชินจูกุและชิบูยำ่ เป็นเหมือนศูนยร์วมของวัยรุ่นญี่ปุ่นที่มีสไตล์กำรแต่งตัวและแฟชัน่ที่ไม่ซ้ำใคร 
ถนนทำเคชิตะ เส้นนีจ้ะเต็มไปดว้ยร้ำนคำ้ ร้ำนเสื้อผำ้แฟชัน่และร้ำนอำหำร ซึ่งเป็นเหมือนจุดนัด
พบและเดินเล่นของบรรดำเหล่ำวัยรุ่น ทีแ่ตง่ตัวแบบคอสเพลย ์



 

วันท่ี 6 สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนมือง 

 
 

 

 

ค่ำ   รับประทำนอำหำรค่ำ ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที ่7) 

   พักทีโ่รงแรม NARITA MARROAD INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที ่8) 

   หลังจำกรับประทำนอำหำรเช้ำ น ำทำ่นเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำตินำริตะ 

   เหินฟ้ำ สู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไทยไลอ้อนแอร์,ไทยแอร์เอเชีย 

   เดินทำงถึงสนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ 

 

------------------------------------ SAYONARA JAPAN --------------------------------- 

หมำยเหตุ สำยกำรบินอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดโดยไมมี่กำรแจ้งล่วงหนำ้ กรุณำโทรเช็คกับทำงบริษัท 

 

 

 

 



 

 

*โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง* 

ตารางราคา 

 

 

 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น  

ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อทริป ต่อลูกค้า ** 

 

 

 

 

 

จองล่วงหน้าก่อน PAX/GROUP BAHT/PERSON พักเดี่ยว 

10 MONTH 

10 - 19 41,900 7,800 
20 - 29 37,900 7,800 
30 - 42 35,900 7,800 

จองล่วงหน้าก่อน PAX/GROUP BAHT/PERSON พักเดี่ยว 

6 MONTH 
10 - 19 43,900 7,800 
20 - 29 39,900 7,800 
30 - 42 37,900 7,800 

จองล่วงหน้าก่อน PAX/GROUP BAHT/PERSON พักเดี่ยว 

3 MONTH 
10 - 19 47,900 7,800 
20 - 29 43,900 7,800 
30 - 42 41,900 7,800 



 

 

เงื่อนไขโปรแกรมทวัร์ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

- คำ่ตัว๋เครื่องบินสำยกำรบิน ไทยไลอ้อนแอร์,ไทยแอร์เอเชียร ์เดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ 

- คำ่ตัว๋เครื่องบิน คำ่อำหำร คำ่ทีพ่ัก คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ และคำ่ยำนพำหนะทุกชนิดส ำหรับน ำ

เทีย่ว ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร 

- คำ่มัคคุเทศกผู์ช้ ำนำญเส้นทำงดูแลตลอดกำรเดินทำง 

- คำ่ธรรมเนียมน้ำมันและคำ่ประกันภัยกำรเดินทำงที่มีกำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน  

ซึ่งเป็นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันทีท่ ำกำรจอง 

- คำ่ประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวำ่งกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินไมเ่กินทำ่นละ 2,000,000 บำท  

และคำ่รักษำพยำบำลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กิน ท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

- ภำษีมูลคำ่เพิ่ม 7 % และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

- คำ่ใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น คำ่อำหำรและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษนอกรำยกำร คำ่ซักรีด,  

คำ่โทรศัพทท์ำงไกล, คำ่อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

- คำ่ท ำหนังสือเดินทำง, คำ่ท ำใบอนุญำตกลับเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนตำ่งดำ้ว (เป็นหนำ้ทีข่องผู้

เดินทำงในกำรจัดท ำเอง) 

- คำ่ทิปส ำหรับ มัคคุเทศก ์พนักงำนขับรถ พนักงำนยกกระเป๋ำที่โรงแรม 

- คำ่ปรับ ส ำหรับน้ำหนักกระเป๋ำเดินทำงทีเ่กินจำกที่ทำงสำยกำรบินก ำหนดไว้ 

- คำ่ทิปคนขับรถ หัวหนำ้ทัวร์ และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 1,500 บำท /ทริป/ตอ่ทำ่น 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ 

- กรุณำท ำกำรจองกอ่นกำรเดินทำง อยำ่งนอ้ย 45 วันท ำกำรหรือกอ่นหนำ้นัน้ โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หนำ้

พำสปอร์ตผูเ้ดินทำง เพื่อยืนยันกำรจองทีน่ัง่ 

- กรุณำช ำระเงินมัดจ ำ ทันทีหลังจำกท ำกำรจอง ทำ่นละ 15,000 บำท ของรำคำทัวร์ทัง้หมด 

- ส ำหรับกำรเดินทำงช่วงเทศกำล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณำช ำระมัดจ ำ 18,000 บำท ของรำคำทัวร์ทัง้หมด 

คำ่ทัวร์ส่วนทีเ่หลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคำ่ทัวร์ทัง้หมดกอ่นกำรเดินทำง อยำ่งนอ้ย 30 วันท ำกำร มิเช่นนัน้บริษัทฯ  

ขอสงวนสิทธิใ์นกำรยกเลิกกำรเดินทำงของทำ่น และกำรคืนเงินทัง้หมดหรือบำงส่วนตำมคำ่ใช้จ่ำยทีเ่กิดข้ึนจริง 

กำรยกเลกิและกำรเปลีย่นแปลง 

- เนื่องจำกเป็นรำคำตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทัวร์ช ำระเงินคำ่จองคำ่ทัวร์แล้ว ไมส่ำมำรถยกเลิก  

เลื่อนขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี 

- ในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตำ่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศที่

ระบุในรำยกำรบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคื่นคำ่บริกำรไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำง 30 วันข้ึนไป คืนเงินทัง้หมดในส่วนทียั่งไมเ่กิดคำ่ใช้จ่ำย อำทิเช่น คำ่อำหำร, โรงแรม 

ทีพ่ัก, คำ่รถ, คำ่มัคคุเทศก ์เป็นตน้ 

- ยกเลิกกำรเดินทำงไมถึ่ง 1-30 วัน กอ่นกำรเดินทำง ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงินทุกกรณี ทัง้มัดจ ำ หรือคำ่ทัวร์

ทัง้หมด เนื่องจำกคำ่ตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบินนัน้ๆ 

- กรุ๊ปทีเ่ดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต่อ้งกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน หรือกรุ๊ปทีมี่กำรกำรันตีคำ่มัดจ ำที่

พักโดยตรง หรือโดยกำรผำ่นตัวแทนในประเทศหรือตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคืนเงินได ้รวมถึงเทีย่วบินพิเศษ เช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ไมมี่กำรคืนเงินทุกกรณี ทัง้มัดจ ำ หรือคำ่ทัวร์ทัง้หมด  

เนื่องจำกคำ่ตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบินนัน้ๆ 

 

 



 

 

เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดอื่นๆ 

- โปรแกรมทัวร์นีจ้ะสำมำรถออกเดินทำงไดต้อ้งมีจ ำนวนผูเ้ดินทำงขัน้ต่ำรวมในคณะตำมที่ก ำหนดไวเ้ทำ่นัน้ 

หำกมีจ ำนวนผูเ้ดินทำงรวมแล้วนอ้ยกวำ่ที่ก ำหนดไว ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำรเดินทำงได้ 

- อัตรำคำ่บริกำรคิดค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่น และรำคำตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรปรับเปลีย่นรำคำคำ่บริกำรในกรณีทีมี่กำรข้ึนรำคำคำ่ตัว๋เครื่องบิน คำ่ประกันภัยสำยกำรบิน 

คำ่ธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีกำรประกำศลดคำ่เงินบำท หรืออัตรำแลกเปลีย่นไดป้รับข้ึนในช่วงใกล้วันทีค่ณะจะเดินทำง 

- ในระหวำ่งกำรทอ่งเที่ยวนี ้หำกทำ่นไมใ่ช้บริกำรใดๆ ไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงส่วน ถือวำ่ท่ำนสละสิทธิ ์ 

ไมส่ำมำรถเรียกร้องขอคืนคำ่บริกำรได้ 

- หำกท่ำนไมเ่ดินทำงกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋เครื่องบินขำกลับซึ่งยังไมไ่ดใ้ช้ ไมส่ำมำรถน ำมำขอคืนเงินได้ 

- ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรยกเลิก หรือเปลี่ยนก ำหนดกำรเดินทำง หำกมีผูร้่วมเดินทำงในคณะทัวร์  

ไมค่รบตำมที่ก ำหนดไว้ 

- คำ่บริกำรทีท่่ำนช ำระกับทำงบริษัทฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำขำด และทำงบริษัทฯ ไดช้ ำระให้กับบริษัทฯ 

ตัวแทนแตล่ะแห่งแบบเหมำขำดเช่นกัน ดังนัน้หำกทำ่นมีเหตุอันใดทีท่ ำให้ทำ่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพร้อมคณะตำมรำยกำรที่

ระบุไว ้ทำ่นจะขอคืนคำ่บริกำรไมไ่ด้ 

- กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หนว่ยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปลีย่นแปลง  

กำรบริกำรจำกสำยกำรบิน บริษัทขนส่ง หรือ หนว่ยงำนทีใ่ห้บริกำร บริษัทฯ จะด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถทีจ่ะ

จัดบริกำรทัวร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส ำหรับคำ่บริกำรนัน้ๆ 

- มัคคุเทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธิใ์นกำรให้ค ำสัญญำใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ  

นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกับเทำ่นัน้ 

- บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยกำรทัวร์ตำมควำมเหมำะสม  

ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ ์ขอ้จ ำกัดดำ้นภูมิอำกำศ และเวลำ ณ วันทีเ่ดินทำงจริง ทัง้นีท้ำงบริษัทฯ จะยึดถือและ

ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย รวมถึงประโยชนส์ูงสุดของลูกคำ้ส่วนมำกเป็นส ำคัญ 

 



 

 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเง่ือนไขตำ่งๆ โดยไมต่อ้งแจ้งให้ทรำบล่วงหนำ้ ทัง้นีใ้ห้

ข้ึนอยูกั่บดุลยพินิจของบริษัทฯ เทำ่นัน้ อีกทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นขอ้ยุติสิน้สุดสมบูรณ ์

เงื่อนไขนอกเหนอืควำมรบัผดิชอบ 

- บริษัทฯ รับเฉพำะผูมี้วัตถุประสงคเ์ดินทำงเพื่อทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ กำรเดินทำงของผูเ้ดินทำงดว้ยวัตถุประสงค์

แอบแฝงอื่น ๆ เช่น กำรไปคำ้แรงงำน กำรคำ้ประเวณี กำรคำ้มนุษย ์กำรขนส่งสินคำ้หนีภำษี กำรขนยำเสพติด  

กำรโจรกรรม กำรขนอำวุธสงครำม กำรกอ่กำรร้ำย และ อื่น ๆ ทีเ่ขำ้ขำ่ยผิดกฏหมำย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯมิไดมี้

ส่วนรู้เห็น เกีย่วขอ้ง หรือ มีส่วนตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กับกำรกระท ำดังกล่ำวทัง้สิน้ 

- หำกผูเ้ดินทำงถูกเจ้ำหนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธกำรเขำ้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ 

ก็ตำม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยูน่อกเหนืออ ำนำจ และควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไม่

รับผิดชอบคืนเงินทัง้หมด 

- บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองให้กับ

ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะท ำหนำ้ที่ช่วยเหลือเจรจำ แตอ่ ำนำจสิทธิข์ำดเป็นของทำง

กองตรวจคนเขำ้เมือง 

- ผูเ้ดินทำงตอ้งใช้วิจำรณญำณส่วนตัวและรับผิดชอบตอ่กำรตัดสินใจในกำรเลือกซื้อสินคำ้ตำ่ง ๆ ในระหวำ่ง

กำรเดินทำงทอ่งเที่ยวดว้ยตัวทำ่นเอง บริษัทฯ จะไมส่ำมำรถรับผิดชอบใด ๆ หำกเกิดควำมไมพ่ึงพอใจในสินคำ้ 

ทีผู่เ้ดินทำงไดซ้ื้อระหวำ่งกำรเดินทำงทอ่งเทีย่วนี้ 

- ผูเ้ดินทำงตอ้งรับผิดชอบตอ่กำรจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยส์ินส่วนตัว ของมีคำ่ต่ำง ๆ อยำ่งระมัดระวัง บริษัทฯ 

จะไมส่ำมำรถรับผิดชอบใด ๆ หำกเกิดกำรสูญหำยของ ทรัพยส์ินส่วนตัว ของมีคำ่ตำ่ง ๆ ระหวำ่งกำรเดินทำงทอ่งเทีย่ว 

อันมีสำเหตุมำจำกผูเ้ดินทำง 

- บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่กำรสูญหำยของทรัพยส์ิน และ สัมภำระระหวำ่งกำรเดินทำงอันมีสำเหตุมำจำก

สนำมบิน สำยกำรบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ กำรโจรกรรม แตจ่ะท ำหนำ้ทีเ่ป็นตัวแทนในกำรเรียกร้องคำ่ชดใช้

ให้กับผูเ้ดินทำง 

 



 

 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมร่ับผิดชอบคำ่เสียหำยในเหตุกำรณท์ีเ่กิดจำกกำรยกเลิกหรือควำมล่ำช้ำของสำย

กำรบิน ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจลำจล กำรปฏิวัต ิรัฐประหำร ทีอ่ยูน่อกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัทฯ 

หรือ คำ่ใช้จ่ำยเพิ่มเติมทีเ่กิดข้ึนทำงตรง หรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำ หรือ 

จำกอุบัติเหตุตำ่งๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ตอ่กำรไมเ่ป็นไปตำมควำมคำดหวัง และควำมไมพ่ึงพอใจของผู้

เดินทำง ทีเ่กี่ยวขอ้งกับ สภำพธรรมชำติ ภูมิอำกำศ ฤดูกำล ทัศนียภำพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชำชนใน

ประเทศทีเ่ดินทำงไป 

ค ำแนะน ำและขอ้ควรระวงัในกำรเดินทำง 

- ทุกประเทศมีมิจฉำชีพ โดยเฉพำะแหล่งทอ่งเทีย่วส ำคัญ ผูเ้ดินทำงควรมีควำมระมัดระวังตัวเองอยูเ่สมอ

ระหวำ่งกำรเดินทำงทอ่งเที่ยว จำกเหตุร้ำยตำ่ง ๆ 

- ผูเ้ดินทำงควรเก็บหนังสือเดินทำง และ ทรัพยส์ินมีคำ่ไวใ้นทีป่ลอดภัย โดยหมัน่ตรวจสอบดูอยูเ่สมอ  

ตลอดระยะเวลำกำรเดินทำง ตลอดจนระมัดระวังตอ่กำรสูญหำย หรือ ถูกขโมยจำกผูไ้มห่วังดี 

- อุบัติเหตุเป็นสิ่งทีไ่มท่รำบล่วงหนำ้ และ สำมำรถเกิดข้ึนไดทุ้กวินำทีระหวำ่งกำรเดินทำงทอ่งเที่ยว  

ผูเ้ดินทำงควรใส่ใจตอ่ค ำเตือนของไกด ์หัวหนำ้ทัวร์ ทอ่งเทีย่วอยำ่งระมัดระวัง และ ไมป่ระมำท 

- กำรเลือกซื้อสินคำ้ระหวำ่งกำรเดินทำง ผูเ้ดินทำงควรใช้วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำเลือกซื้อสินคำ้  

จำกคุณภำพ รำคำ และควำมพึงพอใจ อยำ่งถีถ้่วน สินคำ้ในทุกประเทศมีทัง้ทีมี่คุณภำพดี ปำนกลำง หรือ คุณภำพต่ำ 

แตกตำ่งกันไป สิทธิใ์นกำรจะซื้อหรือไมซ่ื้อเป็นของผูเ้ดินทำง 

- ผูเ้ดินทำงควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก ์หัวหนำ้ทัวร์ หรือ ผูร้่วมเดินทำงทำ่นอื่น เผื่อกรณีมีเหตุ

ฉุกเฉินจะสำมำรถติดตอ่กันได ้

- ผูเ้ดินทำงควรเลือกซื้อประกันภัยกำรเดินทำงเพิม่เติม เพื่อกำรคุม้ครองในแงมุ่มตำ่ง ๆ ไดอ้ยำ่งครอบคลุมและ

เหมำะสมหำกเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 

 



 

 

ขอ้ตกลงส ำคญั โปรดตรวจสอบกอ่นส ำรองทีน่ัง่ 

- เพื่อให้กำรสัง่ซื้อ และตกลงซื้อขำย สินคำ้ บริกำร จำกบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ ์กรุณำด ำเนินกำร

ดังตอ่ไปนี ้ 

1.ทำ่นตอ้งตรวจสอบกำรสะกดเป็นภำษำอังกฤษต่ำง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทำง (Passport) 

1.1 ชื่อ + นำมสกุล ของผูโ้ดยสำรทุกคน   

1.2 ค ำน ำหนำ้ ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss. 

1.3 ชื่อ / ชัน้ยศ / ทำงต ำรวจ / ทหำรเป็นตน้ (ถ้ำมีและตอ้งกำรระบุ) 

1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสำยกำรบินตำ่ง ๆ (ในกรณีที่สำมำรถสะสมไมล์ได)้ 

1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทำง โปรดตรวจสอบวำ่อำยุเด็กนัน้ ๆ อยูใ่นเกณฑ์ทีจ่ะตอ้งใช้รำคำบัตรโดยสำรประเภทใด  

ตรงตำมอำยุของเด็กหรือไม ่

1.6 โปรดตรวจสอบ อำย ุของหนังสือเดินทำง (Passport) ของผูโ้ดยสำร และผูร้่วมเดินทำงทุกทำ่น ว่ำจะตอ้งคงมีอำยุ

เหลือ ณ วันเดินทำง มำกกวำ่ 6 เดือน ข้ึนไป 

2. ควำมผิดพลำดในขอ้ 1.1 – 1.5 อำจสำมำรถแกไ้ขเปลีย่นแปลงได ้หำกยังไมไ่ดมี้กำร ออกบัตรโดยสำร ทัง้นีห้ำกมี

ตรวจพบควำมผิดพลำดภำยหลังกำรออกบัตรโดยสำรแล้ว กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งช ำระคำ่ใช้จ่ำย 

ในกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว โดยผูโ้ดยสำรตอ้งเป็นผูร้ับภำระคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดทีเ่กิดข้ึนเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผูซ้ื้อ 

จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียมควำมพร้อมของเอกสำรดว้ยตัวทำ่นเอง บริษัทฯ ไมส่ำมำรถ ด ำเนินกำรใดๆ  

แทนทำ่นไดท้ัง้สิน้ 

3. กรณีที่ ทำ่นไมไ่ดท้ ำกำรทักทว้งใดๆ แบบไปลำยลักษณอ์ักษร บริษัทฯ ถือวำ่ทำ่นไดต้กลงรับทรำบเง่ือนไข และ

ขอ้ก ำหนดทัง้หมด ของบริษัทฯ เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว โดยหำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ ข้ึน บริษัทฯ ไมต่อ้งรับผิดชอบ 

ใดๆ ทัง้สิน้ 

4. หำกท่ำนมีขอ้สงสัยใด ๆ กรุณำสอบถำมเจ้ำหนำ้ที่ฝ่ำยช่วยเหลือและส ำรองที่นัง่ ทีท่ำ่นติดตอ่ไดต้ลอดเวลำท ำกำร

ของบริษัทฯ ระหวำ่งเวลำ 09.00-18.00 น ในวันจันทร ์- ศุกร์ ทำงโทรศัพท ์หมำยเลข 02 690 5824  


