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สรุปการเดินทาง 

วันที่ ก ำหนดกำรเดินทำง อำหำร โรงแรม 

วนัที ่1 
สนำมบินดอนเมือง – สนำมบินนำนำชำติคันไซ โดยสำยกำรบิน                       
ไทยไลออ้นแอร,์ไทยแอรเ์อเชยี,นกสกูต๊ 

- - - - 

วนัที ่2 
สนำมบินนำนำชำติคันไซ – สะพำนโทเง็ตสึเคียว – สวนป่ำไผ ่–  
วัดคินคะคุจ ิ- วัดน  ำใส คิโยมิซุ - ศำลเจ้ำเทพอินำริ 

- ✓ ✓ 
OSAKA HOTEL  
หรือเทียบเท่ำ 

วนัที ่3 ศำลเจ้ำสุมิโยชิ - อควำเรียม ไคยูคัง - ช้อปปิ้ง นัมบะ ✓ ✓ - 
OSAKA HOTEL  
หรือเทียบเท่ำ 

วนัที ่4 วัดโทไดจิ – ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) - ช้อปปิ้ง ชินไซบำชิ ✓ ✓ - 
OSAKA HOTEL  

หรือ KANSAI HOTEL  
หรือเทียบเท่ำ 

วนัที ่5 
ริงกุ พรีเมี่ยมเอ้ำท์เล็ต หรือ อิออนมอลล์ พลำซ้ำ - สนำมบิน
นำนำชำติคันไซ – สนำมบินดอนมือง โดยสำยกำรบิน 
ไทยไลออ้นแอร,์ไทยแอรเ์อเชยี,นกสกูต๊ 

✓ - - - 

 



 

 

 
วันท่ี 1  สนามบินดอนเมือง – สนามบินนานาชาติคันไซ  
 

ค่ำ   พร้อมกัน ณ สนำมบินดอนเมือง มีเจ้ำหน้ำที่รอต้อนรับ และโหลดสัมภำระกอ่นข้ึนเครื่องน ำทุก
ท่ำนผ่ำนขั้นตอนตรวจคนเข้ำเมืองประเทศไทย เพื่อออกเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติคันไซ 
ประเทศญีปุ่่น โดยสำยกำรบิน ไทยไลอ้อนแอร์,ไทยแอร์เอเชีย,นกสกูต๊ 

 

วันท่ี 2 สนามบินนานาชาติคันไซ – สะพานโทเง็ตสึเคียว – สวนป่าไผ่ –  
วัดคินคะคุจิ - วัดน ้าใส คิโยมิซุ - ศาลเจ้าเทพอินาริ 

  
เช้ำ เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติคันไซ น ำทุกท่ำนสู่ สะพำนโทเง็ตสึเคียว ตัวสะพำนถูกสร้ำงข้ึน

ตัง้แตใ่นสมัยเฮอัน ถือเป็นสะพำนทีท่รงคุณคำ่ทำงประวัติศำสตร์ จำกตัวเมืองเม่ือขำ้มสะพำนไป
จะเป็นเหมือนเกำะเล็กๆที่อยูก่ลำงแมน่้ำ ภำยในเกำะเป็นร้ำนขำยอำหำร ขำยสินคำ้ ผูค้นนิยม
มำเดินเล่นเป็นจ ำนวนมำกโดยเฉพำะช่วงเทศกำลฮำนำมิหรือฤดูชมซำกุระ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดชม
ซำกุระยอดนิยมของเมืองอำรำชิยำมำ่ 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที ่1)  
บำ่ย จำกนั้นพำทุกท่ำนไปยัง สวนป่ำไผ่ เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่โด่งดังมำกของเมือง 

ป่ำไผ่แห่งนี้จะมีเส้นทำงเล็กๆที่รำยล้อมไปด้วยป่ำไผ่ที่สุดสำยตำ เวลำเดินจะได้กลิ่นไผ่หอม
นิดๆโชยมำ นอกจำกนียั้งจะมีร้ำนขำยของทีร่ะลึกทีเ่นน้สินคำ้ทีท่ ำจำกตน้ไผแ่ละของท้องถิ่นเป็น
หลัก เช่น ตะกร้ำไมไ้ผ,่ ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อสำนจำกไผ ่

 



 

 

น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ วัดคินคะคุจิ หรือที่คนไทยทัว่ไปรู้กันในช่ือว่ำวัดทอง สำเหตุที่คนส่วนมำก
เรียกวัดนี้ว่ำวัดทองนัน่ก็เพรำะว่ำอำคำรหลักของวัดนี้มีสีทองเหลืองอร่ำมตั้งโดเด่นเป็นสง่ำอยู่
ทำ่มกลำงน้ำ เวลำมองภำพสะท้อนก็กลำยเป็นภำพที่งดงำมเป็นอยำ่งมำก เป็นวัดทีมี่ช่ือเสียงจน
กลำยเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณข์องสถำนทีท่อ่งเทีย่วในเมืองเกียวโต 

 

 

 

 

 

หลังจำกนั้นน ำท่ำนเที่ยวชม วัดน้ำใส คิโยมิซุ นับเป็นวัดที่ไม่ได้มีเพียงช่ือเสียงโด่งดังระดับ
จังหวัดเท่ำนั้น แต่ยังเป็นวัดที่ดังที่สุดในญี่ปุ่น เนื่องจำกกำรที่วัดมีสถำปัตยกรรมโบรำณที่
งดงำมชวนตะลึงจนยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ข้ึนเป็นมรดกโลก ทีม่ำของช่ือวัดน้ำใสก็มำจำก
กำรที่วัดแห่งนี้นั้นได้ถูกสร้ำงข้ึนปี ค.ศ. 780 แล้วได้มีน้ำที่เกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติจำกน้ำตก 
โอโตวะไหลผำ่นตัววัด 

 

 

 

 

 

น ำทุกทำ่นเดินทำงสู่ ศำลเจ้ำเทพอินำร ิคนไทยทัง้หลำยชอบเรียกกันว่ำศำลเจ้ำแดงหรือศำลเจ้ำ
จิ้งจอกเป็นศำลเจ้ำชินโต ถ้ำจะพูดว่ำศำลเจ้ำแห่งนี้เป็นที่นิยมมำกที่สุดแห่งหนึ่ง มีช่ือเสียงโด่ง
ดังจำกประตูโทริอิ หรือเสำประตูสีแดงทีเ่รียงตัวกันขำ้งหลังศำลเจ้ำจ ำนวนหลำยหม่ืนตน้จนเป็น
ทำงเดินไดท้ัว่ทัง้ภูเขำอินำริ ทีผู่ค้นเช่ือกันวำ่เป็นภูเขำศักดิส์ิทธ์ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค่ำ   รับประทำนอำหำรค่ำ ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที ่2)  

   พักทีโ่รงแรม OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี 3 ศาลเจ้าสุมิโยชิ - อควาเรียม ไคยูคัง - ช้อปป้ิง นัมบะ 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที ่3) 

หลังจำกรับประทำนอำหำรเช้ำ เดินทำงไปที ่ศำลเจ้ำสมุิโยช ิเป็นศำลเจ้ำทีถู่กสร้ำงข้ึนตัง้แต่
ศตวรรษที ่3 เรียกว่ำเป็นอีกหนึ่งศำลเจ้ำทีเ่กำ่แกม่ำกทีสุ่ดแห่งหนึ่งของญีปุ่่นเลยก็วำ่ได ้ศำลเจ้ำ
สุมิโยชิเป็นศำลเจ้ำทีมี่ควำมงดงำม กอ่สร้ำงดว้ยสถำปัตยกรรมทีเ่กำ่แกท่ีสุ่ดในประวัติศำตร์ของ
กำรกอ่สร้ำงศำลเจ้ำ มีสะพำนโคง้สีแดงเป็นจุดเดน่ของศำลเจ้ำ เช่ือวำ่เม่ือสักกำระแล้วจะ
เดินทำงปลอดภัย แคล้วคลำดจำกอันตรำยทัง้หลำยทัง้ปวง 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที ่4) 

บำ่ย หลังจำกรับประทำนอำหำรกลำงวัน น ำทุกท่ำนไปที ่โอซำกำ้ อควำเรยีม ไคยูคงั เป็นพิพิธภัณฑ์
สัตวน์้ำทีใ่หญท่ีสุ่ดของญีปุ่่น และใหญเ่ป็นอันดับตน้ๆ ของโลก มีสัตวน์้ำจัดแสดงให้ไดช้มกัน
มำกกวำ่ 580 ชนิด ถึง 30,000 ตัว โดยเฉพำะปลำฉลำมวำฬทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลกควำมยำวกวำ่  
4 เมตร ภำยในแทงกใ์ตม้หำสมุทรแปซิฟิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันท่ี 4 วัดโทไดจ ิ– ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปป้ิง ชินไซบาช ิ
 

 

เดินทำงไปช้อปป้ิงกันต่อที่ ยำ่นนัมบะ เป็นยำ่นหนึ่งของเมืองโอซำกะ  ในประเทศญี่ปุ่น เป็นใจ
กลำงของบริเวณที่เรียกว่ำ มินำมิ (ตอนใต้) ของโอซำก้ำ นัมบะมีสถำนที่หลำยแห่งที่เป็น
สัญลักษณข์องโอซำกะ ไม่ว่ำจะเป็นป้ำยโฆษณำของกูลิโกะและปูยักษ์ ตั้งอยูท่ี่คลองโดตมโบริ
ในนัมบะ นัมบะยังข้ึนช่ือในเรื่องของควำมบันเทิง มีบำร์ ร้ำนอำหำร ไนท์คลับ ร้ำนเกม และปำ
จิงโกะตัง้อยูม่ำกมำยที่นี่ และยังมีช่ือเสียงในด้ำนกำรช็อปป้ิง มีห้ำงสรรพสินคำ้ทะคะชิมะยะและ
ห้ำงสรรพสินคำ้บริเวณชัน้ใตดิ้นสถำนีนัมบะอีกด้วย นอกจำกนี ้สวนนัมบะ เป็นพื้นทีพ่ัฒนำใหม่
ในยำ่นนี ้โดยมีตึกสูงตัง้อยูเ่รียงรำย เรียกวำ่ "อุทยำนตึกระฟ้ำ" 

 

 

 

 

 

ค่ำ   รับประทำนอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย 

   พักทีโ่รงแรม OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

    
 
 
 
 

 เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที ่5) 
หลังจำกรับประทำนอำหำรเช้ำ ท่องเที่ยวที่ วัดโทไดจิ มีช่ือเรียกหลำยๆช่ือที่คนทั่วไปมักจะ
เรียกขำนกันทั้ง วัดหลวงพอ่โตแห่งเมืองนำรำ ไมไ่ด้เป็นแคว่ัดดังของจังหวัดนำรำเท่ำนัน้ แต่มี
ช่ือเสียงควำมโด่งดังระดับประเทศ จุดที่มำแล้วตอ้งมำชมให้ได้นัน่ก็คืออำคำรหลักของวัดแห่งนี้ 
อำคำรไมห้ลังนีไ้ดร้ับกำรยอมรับวำ่เป็นอำคำรไมท้ีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก 

 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที ่6) 

 



 

 

บำ่ย หลังจำกรับประทำนอำหำรกลำงวัน น ำทุกท่ำนไปที่ ปรำสำทโอซำกำ้ นับเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยมเม่ือมำเยือนยังเมืองโอซำกำ้ที่มีช่ือเสียงระดับประเทศ ด้วยควำมยิ่งใหญอ่ลังกำรของ
ตัวปรำสำทที่มีถึง 8 ชัน้ ห้อมล้อมด้วยก ำแพงหิน คูน้ำ ไปจนถึงสวนนิชิโนมำรุที่ครอบคลุมพื้นที่
ขนำดใหญ ่มองแล้วดูตัดกับควำมเป็นเมืองทันสมัยที่อยูร่ำยล้อมจำกตึกอำคำรทันสมัย ท ำให้
ควำมรู้สึกเหมือนเป็นปรำสำทโบรำณที่หลุดเข้ำมำในยุคปัจจุบัน ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเป็นที่
นิยมมำกๆเนื่องจำกตัวสวนที่มีต้นซำกุระมำกกว่ำ 600 ต้นเวลำผลิบำนพร้อมๆกันนี่นับว่ำเป็น
กำรเพิ่มระดับควำมงดงำมขับให้ตัวปรำสำททวีควำมงำมที่แฝงควำมอ่อนหวำนที่งำมไมเ่หมือน
ใคร 

 

 

 

 

 

 

เดินทำงไปช้อปป้ิงกันต่อที่ ย่ำนช้อปป้ิงชินไซบำชิ ซูจิ  ย่ำนชินไซบำชิเต็มไปด้วยควำม
หลำกหลำยของร้ำนคำ้ และแบรนดดั์งทัว่โลก นอกจำกนีแ้ล้วยังมีสินคำ้จ ำพวกอำหำร เครื่องด่ืม 
หรือตุก๊ตำนำ่รักๆ และนอกเหนือไปจำกร้ำนคำ้ทันสมัยจำกแบรนด์ต่ำงๆ ยังม ีศูนยก์ำรคำ้ที่เอำ
ร้ำนค้ำเล็กๆ มำรวมไว้ภำยใต้หลังคำเดียวกันมีเส้นทำงยำวประมำณ 600 เมตร มีสินค้ำให้
เลือกสรรมำกมำย อำท ิชุดกิโมโนแบบดัง้เดิม, อัญมณีเครื่องประดับและร้ำนหนังสือ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ   รับประทำนอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย 

   พักทีโ่รงแรม OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 



 

 

 

วันท่ี 5 ริงก ุพรเีมี่ยมเอ้าท์เล็ต หรือ อิออนมอลล์ พลาซา่ –  
สนามบินนานาชาติคันไซ – สนามบินดอนมือง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที ่7) 

หลังจำกรับประทำนอำหำรเช้ำ น ำท่ำนเดินทำงไปที่ ริงกุ พรีเมี่ยมเอ้ำท์เล็ต ห่ำงจำกสนำมบิน
นำนำชำติคันไซเพียงหนึ่งสถำนี สำมำรถช้อปป้ิงสินคำ้แบรนดเ์นมอยูป่ระมำณ 200 ร้ำน และยัง
มีสินคำ้มำกมำยหลำกหลำยชนิดไมว่่ำจะเป็น ของเล่น อุปกรณใ์นครัวเรือน เสื้อผำ้บุรุษ เสื้อผำ้
สตรี และอุปกรณกี์ฬำตำ่งๆ 

 

    

 

 

หรือ อิออนมอล์ ที่มีร้ำนค้ำต่ำงๆมำกถึง 150 ร้ำน ภำยในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์
ญีปุ่่นสินคำ้หลักๆทีมี่ให้เลือกเยอะก็แนวเสื้อผำ้แฟชัน่ อำหำรสดใหม ่และอุปกรณภ์ำยในบำ้น 

 

 

 

 

 

หลังจำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติคันไซ 

เหินฟ้ำ สู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไทยไลอ้อนแอร์,ไทยแอร์เอเชีย,นกสกูต๊ 

   เดินทำงถึงสนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ   

 

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

 

 



 

 

*โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง* 

ตารางราคา 

 

 

 

** อัตรานี ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 

1,500 บาท ต่อทริป ต่อลูกค้า ** 

 

 

 

 

 

จองล่วงหน้าก่อน PAX/GROUP BAHT/PERSON พักเดี่ยว 

10 MONTH 

10 – 19 36,800 6,500 
20 – 29 32,900 6,500 
30 – 42 30,900 6,500 

จองล่วงหน้าก่อน PAX/GROUP BAHT/PERSON พักเดี่ยว 

6 MONTH 
10 – 19 38,800 6,500 
20 – 29 34,900 6,500 
30 – 42 32,900 6,500 

จองล่วงหน้าก่อน PAX/GROUP BAHT/PERSON พักเดี่ยว 

3 MONTH 
10 – 19 42,800 6,500 
20 – 29 38,900 6,500 
30 – 42 36,900 6,500 



 

 

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์ 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 

- คำ่ตัว๋เครื่องบินสำยกำรบิน ไทยไลอ้อนแอร์,ไทยแอร์เอเชีย,นกสกูต๊ เดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ 

- คำ่ตัว๋เครื่องบิน คำ่อำหำร คำ่ที่พัก คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนที่ต่ำงๆ และคำ่ยำนพำหนะทุกชนิดส ำหรับน ำ

เทีย่ว ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร 

- คำ่มัคคุเทศกผู์ช้ ำนำญเส้นทำงดูแลตลอดกำรเดินทำง 

- ค่ำธรรมเนียมน้ำมันและคำ่ประกันภัยกำรเดินทำงที่มีกำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึ่งเป็นอัตรำเรียกเก็บ ณ 

วันทีท่ ำกำรจอง 

- คำ่ประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 1,000,000 บำท และคำ่

รักษำพยำบำลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กิน ทำ่นละ 200,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้มร่วม 

- ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7 % และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

- คำ่ใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น คำ่เครื่องด่ืมและคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิ่มเอง, คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซัก

รีด คำ่อำหำรและเครื่องด่ืมสัง่พิเศษนอกรำยกำร คำ่ซักรีด, คำ่โทรศัพทท์ำงไกล, คำ่อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

- ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตกลับเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว (เป็นหน้ำที่ของผู้

เดินทำงในกำรจัดท ำเอง) 

- คำ่ทิปส ำหรับ มัคคุเทศก ์พนักงำนขับรถ พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม 

- คำ่ปรับ ส ำหรับน้ำหนักกระเป๋ำเดินทำงทีเ่กินจำกทีท่ำงสำยกำรบินก ำหนดไว ้

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

 

 

 



 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

- กรุณำท ำกำรจองก่อนกำรเดินทำง อย่ำงน้อย 45 วันท ำกำรหรือก่อนหน้ำนั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้ำ

พำสปอร์ตผูเ้ดินทำง เพื่อยนืยันกำรจองทีน่ัง่ 

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

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

ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ทั้งหมดก่อนกำรเดินทำง อย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร มิเช่นนั้นบริษัทฯ  

ขอสงวนสิทธิใ์นกำรยกเลิกกำรเดินทำงของท่ำน และกำรคืนเงินทัง้หมดหรือบำงส่วนตำมคำ่ใช้จ่ำยทีเ่กิดข้ึนจริง 

กำรยกเลิกและกำรเปลีย่นแปลง 

- เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร์ช ำระเงินค่ำจองค่ำทัวร์แล้ว ไม่สำมำรถยกเลิก เลื่อน  

ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี 

- ในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศที่

ระบุในรำยกำรบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคื่นคำ่บริกำรไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำง 30 วันข้ึนไป คืนเงินทัง้หมดในส่วนที่ยังไมเ่กิดคำ่ใช้จ่ำย อำทิเช่น คำ่อำหำร, โรงแรม 

ทีพ่ัก, คำ่รถ, คำ่มัคคุเทศก ์เป็นตน้ 

- ยกเลิกกำรเดินทำงไมถึ่ง 1-30 วัน กอ่นกำรเดินทำง ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทุกกรณี ทัง้มัดจ ำ หรือคำ่ทัวร์

ทัง้หมด เนื่องจำกคำ่ตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบินนัน้ๆ 

- กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน หรือกรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่

พักโดยตรง หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมี่กำรคืนเงินทุกกรณี ทัง้มัดจ ำ หรือคำ่ทัวร์ทัง้หมด เนื่องจำก

คำ่ตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบินนัน้ๆ 

 

 



 

 

เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดอื่นๆ 

- กำรเดินทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นข้ึนไป ถ้ำผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดังกล่ำว บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือเปลีย่นแปลงรำคำ 

- อัตรำค่ำบริกำรคิดค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลี่ยน และรำคำตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

กำรปรับเปลี่ยนรำคำค่ำบริกำรในกรณีที่มีกำรข้ึนรำคำค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำประกันภัยสำยกำรบิน ค่ำธรรมเนียมน้ำมัน 

หรือมีกำรประกำศลดคำ่เงินบำท หรืออัตรำแลกเปลีย่นไดป้รับข้ึนในช่วงใกล้วันทีค่ณะจะเดินทำง 

- ในระหว่ำงกำรท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใดๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่

สำมำรถเรียกร้องขอคืนคำ่บริกำรได ้

- หำกทำ่นไมเ่ดินทำงกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋เครื่องบินขำกลับซึ่งยังไมไ่ดใ้ช้ ไมส่ำมำรถน ำมำขอคืนเงินได ้

- ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิก หรือเปลี่ยนก ำหนดกำรเดินทำง หำกมีผูร้่วมเดินทำงในคณะทัวร์ ไม่

ครบตำมทีก่ ำหนดไว ้

- ค่ำบริกำรที่ท่ำนช ำระกับทำงบริษัทฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำขำด และทำงบริษัทฯ ได้ช ำระให้กับบริษัทฯ 

ตัวแทนแตล่ะแห่งแบบเหมำขำดเช่นกัน ดังนัน้หำกทำ่นมีเหตุอันใดทีท่ ำให้ท่ำนไมไ่ดท้่องเที่ยวพร้อมคณะตำมรำยกำรที่

ระบุไว ้ทำ่นจะขอคืนคำ่บริกำรไมไ่ด ้

- กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง กำร

บริกำรจำกสำยกำรบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงำนที่ให้บริกำร บริษัทฯ จะด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถที่จะจัดบริกำร

ทัวร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส ำหรับคำ่บริกำรนัน้ๆ 

- มัคคุเทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธิใ์นกำรให้ค ำสัญญำใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจำกมี

เอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกับเทำ่นัน้ 

- บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรทัวร์ตำมควำมเหมำะสม ให้สอดคล้อง

กับสถำนกำรณ์ ข้อจ ำกัดด้ำนภูมิอำกำศ และเวลำ ณ วันที่เดินทำงจริง ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะยึดถือและค ำนึงถึงควำม

ปลอดภัย รวมถึงประโยชนส์ูงสุดของลูกคำ้ส่วนมำกเป็นส ำคัญ 



 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเง่ือนไขต่ำงๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้ให้

ข้ึนอยูกั่บดุลยพินิจของบริษัทฯ เทำ่นัน้ อีกทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นขอ้ยุติสิน้สุดสมบูรณ ์

- โปรแกรมทัวร์นี้จะสำมำรถออกเดินทำงได้ต้องมีจ ำนวนผู้เดินทำงขั้นต่ำรวมในคณะตำมที่ก ำหนดไว้เท่ำนั้น 

หำกมีจ ำนวนผูเ้ดินทำงรวมแล้วนอ้ยกวำ่ทีก่ ำหนดไว ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรยกเลิกหรือปรับเปลีย่นกำรเดินทำงได ้

เงื่อนไขนอกเหนือควำมรับผิดชอบ 

- บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อท่องเที่ยวเท่ำนัน้ กำรเดินทำงของผู้เดินทำงด้วยวัตถุประสงค์

แอบแฝงอื่น ๆ เช่น กำรไปค้ำแรงงำน กำรค้ำประเวณี กำรค้ำมนุษย ์กำรขนส่งสินค้ำหนีภำษี กำรขนยำเสพติด กำร

โจรกรรม กำรขนอำวุธสงครำม กำรกอ่กำรร้ำย และ อื่น ๆ ทีเ่ขำ้ขำ่ยผิดกฏหมำย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมี้ส่วนรู้

เห็น เกีย่วขอ้ง หรือ มีส่วนตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กับกำรกระท ำดังกล่ำวทัง้สิน้ 

- หำกผูเ้ดินทำงถูกเจ้ำหนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธกำรเขำ้ - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็

ตำม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจ และควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่

รับผิดชอบคืนเงินทัง้หมด 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กับ

ชำวตำ่งชำติ หรือ คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนักอยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะท ำหนำ้ทีช่่วยเหลือเจรจำ แตอ่ ำนำจสิทธิข์ำดเป็นของทำง

กองตรวจคนเขำ้เมือง 

- ผูเ้ดินทำงต้องใช้วิจำรณญำณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจในกำรเลือกซื้อสินค้ำต่ำง ๆ ในระหว่ำง

กำรเดินทำงท่องเที่ยวด้วยตัวท่ำนเอง บริษัทฯ จะไม่สำมำรถรับผิดชอบใด ๆ หำกเกิดควำมไม่พึงพอใจในสินค้ำที่ผู้

เดินทำงไดซ้ื้อระหวำ่งกำรเดินทำงทอ่งเทีย่วนี ้

- ผูเ้ดินทำงต้องรับผิดชอบต่อกำรจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยส์ินส่วนตัว ของมีคำ่ต่ำง ๆ อยำ่งระมัดระวัง บริษัทฯ 

จะไมส่ำมำรถรับผิดชอบใด ๆ หำกเกิดกำรสูญหำยของ ทรัพยส์ินส่วนตัว ของมีคำ่ต่ำง ๆ ระหวำ่งกำรเดินทำงทอ่งเที่ยว 

อันมีสำเหตุมำจำกผูเ้ดินทำง 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยของทรัพยส์ิน และ สัมภำระระหว่ำงกำรเดินทำงอันมีสำเหตุมำจำก

สนำมบิน สำยกำรบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ กำรโจรกรรม แต่จะท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนในกำรเรียกร้องค่ำชดใช้

ให้กับผูเ้ดินทำง 



 

 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมร่ับผิดชอบคำ่เสียหำยในเหตุกำรณท์ี่เกิดจำกกำรยกเลิกหรือควำมล่ำช้ำของสำย

กำรบิน ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจลำจล กำรปฏิวัติ รัฐประหำร ที่อยูน่อกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัทฯ 

หรือ คำ่ใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทำงตรง หรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย กำรสูญหำย ควำมล่ำช้ำ หรือ 

จำกอุบัติเหตุตำ่งๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ตอ่กำรไมเ่ป็นไปตำมควำมคำดหวัง และควำมไมพ่ึงพอใจของผู้

เดินทำง ที่เกี่ยวขอ้งกับ สภำพธรรมชำติ ภูมิอำกำศ ฤดูกำล ทัศนียภำพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชำชนใน

ประเทศทีเ่ดินทำงไป 

ค ำแนะน ำและขอ้ควรระวังในกำรเดินทำง 

- ทุกประเทศมีมิจฉำชีพ โดยเฉพำะแหล่งท่องเที่ยวส ำคัญ ผู้เดินทำงควรมีควำมระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอ

ระหวำ่งกำรเดินทำงทอ่งเทีย่ว จำกเหตุร้ำยตำ่ง ๆ 

- ผู้เดินทำงควรเก็บหนังสือเดินทำง และ ทรัพยส์ินมีค่ำไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยูเ่สมอ ตลอด

ระยะเวลำกำรเดินทำง ตลอดจนระมัดระวังตอ่กำรสูญหำย หรือ ถูกขโมยจำกผูไ้มห่วังดี 

- อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไมท่รำบล่วงหน้ำ และ สำมำรถเกิดข้ึนได้ทุกวินำทีระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยว ผูเ้ดินทำง

ควรใส่ใจตอ่ค ำเตือนของไกด ์หัวหนำ้ทัวร์ ทอ่งเทีย่วอยำ่งระมัดระวัง และ ไมป่ระมำท 

- กำรเลือกซื้อสินค้ำระหว่ำงกำรเดินทำง ผู้เดินทำงควรใช้วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำเลือกซื้อสินค้ำ จำก

คุณภำพ รำคำ และควำมพึงพอใจ อย่ำงถี่ถ้วน สินค้ำในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภำพดี ปำนกลำง หรือ คุณภำพต่ำ 

แตกตำ่งกันไป สิทธิใ์นกำรจะซื้อหรือไมซ่ื้อเป็นของผูเ้ดินทำง 

- ผู้เดินทำงควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้ำทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอื่น เผื่อกรณีมีเหตุ

ฉุกเฉินจะสำมำรถติดตอ่กันได ้

- ผูเ้ดินทำงควรเลือกซื้อประกันภัยกำรเดินทำงเพิ่มเติม เพื่อกำรคุม้ครองในแงมุ่มต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งครอบคลุมและ

เหมำะสมหำกเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 

 



 

 

ขอ้ตกลงส ำคัญ โปรดตรวจสอบกอ่นส ำรองทีน่ัง่ 

- เพื่อให้กำรสั่งซื้อ และตกลงซื้อขำย สินค้ำ บริกำร จำกบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณำด ำเนินกำร

ดังตอ่ไปนี ้ 

1.ทำ่นตอ้งตรวจสอบกำรสะกดเป็นภำษำอังกฤษตำ่ง 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 (ในกรณีทีส่ำมำรถสะสมไมล์ได)้ 

1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทำง โปรดตรวจสอบว่ำอำยุเด็กนัน้ ๆ อยูใ่นเกณฑ์ที่จะต้องใช้รำคำบัตรโดยสำรประเภทใด ตรง

ตำมอำยุของเด็กหรือไม ่

1.6 โปรดตรวจสอบ อำยุ ของหนังสือเดินทำง (Passport) ของผูโ้ดยสำร และผูร้่วมเดินทำงทุกท่ำน ว่ำจะต้องคงมีอำยุ

เหลือ ณ วันเดินทำง มำกกวำ่ 6 เดือน ข้ึนไป 

2. ควำมผิดพลำดในขอ้ 1.1 – 1.5 อำจสำมำรถแกไ้ขเปลี่ยนแปลงได้ หำกยังไม่ได้มีกำร ออกบัตรโดยสำร ทั้งนี้หำกมี

ตรวจพบควำมผิดพลำดภำยหลังกำรออกบัตรโดยสำรแล้ว กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผูโ้ดยสำรจะต้องช ำระคำ่ใช้จ่ำย 

ในกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว โดยผูโ้ดยสำรต้องเป็นผูร้ับภำระคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดที่เกิดข้ึนเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผูซ้ื้อ 

จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมควำมพร้อมของเอกสำรด้วยตัวท่ำนเอง บริษัทฯ ไม่สำมำรถ ด ำเนินกำรใดๆ แทน

ทำ่นไดท้ัง้สิน้ 

3. กรณีที่ ท่ำนไม่ได้ท ำกำรทักท้วงใดๆ แบบไปลำยลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้ตกลงรับทรำบเง่ือนไข และ

ขอ้ก ำหนดทัง้หมด ของบริษัทฯ เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว โดยหำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ ข้ึน บริษัทฯ ไมต่อ้งรับผิดชอบ ใดๆ 

ทัง้สิน้ 

4. หำกท่ำนมีขอ้สงสัยใด ๆ กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยช่วยเหลือและส ำรองที่นั่ง ที่ท่ำนติดต่อได้ตลอดเวลำท ำกำร

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


