
#16018 ทัวรญ่ีปุน นาโกยา ทาคายามา โอซากา 6 วัน 4 คืน
เจแปนแอลป หมูบานชิราคาวาโกะ สวนทิวลิป โทนามิ บิน TG
ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา เกียวโต โอซากา ถนนนะกะเซ็นโด ปราสาทมัตสึโม
โต สถานีโอกิซาวา เขื่อนคุโรเบะ ตลาดเชาเมืองทาคายามะ ยานเมืองเกาซันมาชิซูจิ
หนาผาหินโทจินโบ วัดเบียวโดอิน ยานชินไซบาชิ ตลาดคุโรมง อาวาระออนเซ็น



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ถนนนะกะเซ็นโด - มัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโต - โอมาจิ -
บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น   

Kurobe
Kanko
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 เจแปนแอลป - สถานีโองิซาวา - เข่ือนคุโรเบะ - กระเชาไฟฟาทาเทยามา - สถานีไดคัมโป (จุด
ชมวิวที่ราบไดคัมโป) - สถานีมูโรโดะ - สถานีทาเทะยามา - ยูกิโนะ โอทานิ - ทาคายามา -
เน้ือวัวฮิดะ - ออนเซ็น

  
Hida Hotel
Plaza หรือ
เทียบเทา

4 ตลาดเชาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - เทศกาลดอกทิวลิปโทนามิ -
บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น   

Awara
Seiunkaku
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 หนาผาโทจินโบ - เกียวโต - วัดเบียวโดอิน - โอซากา - ยานชินไซบาชิ   

New
Hankyu
Osaka
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 ตลาดปลาคุโรมอน - อิออนมอลลโอซากา - ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 เม.ย. 64 - 26 เม.ย.
64

฿59,900 ฿53,900 ฿47,900 ฿10,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ถนนนะกะเซ็นโด - มัตสึโมโต -
ปราสาทมัตสึโมโต - โอมาจิ - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร C สาย
การบินไทย เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.05 น. ออกเดินทางสู เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุ เซ็นแทร เมืองนาโกยา หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว

นําทุกทานเขาสู ถนนนะกะเซ็นโด อดีตเป็นสถานท่ีท่ีมีความสําคัญตอเมืองเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) และเมืองเกียวโต ดวย
ความท่ีเป็นสวนหน่ึงของเสนทางสายประวัติศาสตรโทไคโด ถนนเสนน้ีจึงเปรียบเสมือนเสนเลือดหลอเล้ียงผูท่ีสัญจรผานดวย
รานคาและท่ีพักละลานตาตลอดสองขางทาง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู เมืองมัตสึโมโต ชม ปราสาทมัตสึโมโต (ดานใน) เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของญ่ีป ุน ถูกสราง
ขึ้นในปีค.ศ.1504 โดยกําแพงหินและคูน้ํารอบปราสาทยังคงสภาพเดิมเหมือนในอดีต เป็นปราสาทด้ังเดิมท่ีสามารถรอดพนจาก
การถูกทําลายดวยเพลิงสงครามมาไดจนถึงปัจจุบัน บางครั้งปราสาทหลังน้ีก็ถูกเรียกวาปราสาทอีกา หรือปราสาทดํา น่ันก็เพราะ
ดานนอกของปราสาทไดใชสีดําเป็นสีหลักในการกอสรางน่ันเอง

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู เมืองโอมาจิ

พักท่ี Kurobe Kanko Hotel หรือเทียบเทา

่



ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม ** บุฟเฟตขาปูยักษ **

*** พักผอนกับสปารีสอรทแบบญ่ีป ุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผอนคลาย
ความเมื่อยลา การอาบน้ําแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึ้น ***

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร

ถนนนะกะเซ็นโด

 เชา

เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

เป็นหน่ึงใน 5 ถนนเสนทางโบราณท่ีใชในการเดินทางสูเมืองเอโดะ โดยท่ีเสนทางน้ีเชื่อม
เอโดะกับเกียวโต ซ่ึงมีเพียงแคสองเสนทางท่ีเชื่อมสองเมืองน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มัตสึโมโต

ปราสาทมัตสึโมโต

โอมาจิ

 บาย

เป็นเมืองสําคัญท่ีตั้งอยูในจังหวัดนากาโนของประเทศญ่ีป ุน โดยอยูบริเวณลุมน้ํามัตสึโม
โตท่ีลอมรอบไปดวยภูเขาซ่ึงมีทิวทัศน ท่ีงดงาม ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมืองหลวงของอดีตจังหวัดชิ
นาโนะในยุคเฮอัน ซ่ึงหลังจากนั้นก็ไดรับการพัฒนาความเจริญภายใตการปกครองของโทคุ
งาวะในสมัยเอโดะ มัตสึโมโตไดรับการประกาศใหเป็นเมืองพิเศษท่ีมีการปกครองในระดับ
ทองถิ่นเพ่ิมขึ้นเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมท่ีคงความด้ังเดิมและเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนและไดถูกขึ้น
ทะเบียนใหเป็นสมบัติล้ําคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน
ปราสาทมัตสึโมโต มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา ปราสาทอีกา

เป็นเมืองๆ หน่ึงท่ีตั้งอยูในจังหวัดนากาโนประเทศญ่ีป ุน โดยตั้งอยูทางตะวันตกของตัว
จังหวัด

 คํ่า



วันท่ี 3 เจแปนแอลป - สถานีโองิซาวา - เขื่อนคุโรเบะ - กระเชาไฟฟาทาเท
ยามา - สถานีไดคัมโป (จุดชมวิวท่ีราบไดคัมโป) - สถานีมูโรโดะ -
สถานีทาเทะยามา - ยูกิโนะ โอทานิ - ทาคายามา - เน้ือวัวฮิดะ -
ออนเซ็น

 หมายเหตุ ปราสาทมัตสึโมโต - รวมคาใชจาย

บุฟเฟตขาปูยักษ

ออนเซ็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ

 Kurobe Kanko Hotel หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานพบกับความมหัศจรรยของธรรมชาติอยาง เสนทางสายอัลไพนทาเตยามา – คุโรเบะ ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของเจแปนแอ
ลป เป็นเสนทางธรรมชาติท่ีตั้งอยูระหวางรอยตอของจังหวัดโทยามะและจังหวัดนากาโนะ ประเทศญ่ีป ุน พาดผานวิวทิวทัศน ท่ี
สลับซับซอนของเทือกเขาแอลป หรือท่ีคนนิยมเรียกกันติดปากวา เจแปนแอลป

โดยนําทานเดินทางสู สถานีโอกิซาวา เพ่ือน่ังรถบัสรางไฟฟาของอุทยานลอดอุโมงคคันเด็นจากสถานีโองิซาวะสูเขื่อนคุโรเบะ

เพ่ือนําทานชม เขื่อนคุโรเบะ ท่ีมีความสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ําทะเล, ความสูงตัวเขื่อน 186 เมตร เป็นเขื่อนคอนกรีต
แบบโคง Arch dam

จากนั้นน่ัง เคเบิลคารใตดิน สถานีทะเลสาบคุโระบะสูสถานีท่ีราบสูงคุโรเบะไดระเพ่ือ น่ังกระเชาไฟฟาทาเตยามะ และ น่ัง
กระเชาขามหุบ จากท่ีราบคุโรเบะไดระสูสถานีไดกันโบะ เป็นระยะทาง 1,700 เมตร เสนทางน้ีจะไดชมวิวธรรมชาติสวยๆ พรอม
กับความตื่นเตนนิดๆ ของการขึ้นกระเชา เพราะเป็นกระเชาท่ีเป็นลวดสลิงตนทางถึงปลายทาง โดยไมมีเสาค้ําหรือค่ันกลาง จน
ทําใหไดฉายานามวา “กระเชาพาโนรามา”

หลังจากนั้นน่ัง รถบัสรางไฟฟา ลอดอุโมงคจากสถานีไดกันโบะสูมูโรโดดวยระดับความสูง 2450 เมตร รถบัสน้ีจะว่ิงลอดใน
อุโมงคท่ีเย็นของเขาทาเตยามะ โดยใชพลังกระแสไฟฟาเป็นแรงขับเคล่ือนดังนั้นจึงปราศจากควันและปลอดมลภาวะ

หลังจากนั้นนําทาน เคเบิลคารทาเตยามะ สถานีทาเตยามะสูท่ีราบบิโจไดระ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม กําแพงหิมะ ยุคิโนะโอทานิ เปิดใหชมตั้งแตกลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนมิถุนายน โดยทานจะสามารถเดิน
เลนระหวางกองหิมะท่ีทับถมกันสูงจนกลายเป็นกําแพงสองฝ่ังซ่ึงมีความสูงเกือบ 20 เมตร

่ ่



นําทานน่ัง Highland Bus จากมูโรโดสูท่ีราบบิโจไดระผานกําแพงหิมะทิวเขาสูงถึง 1500 เมตร โดยตนไมขนาดใหญในปา
ท่ีราบสูง และแนวทิวเขาทุกท่ีของท่ีน่ีลวนเป็นเสนทางมีชื่อดานภูมิประเทศท้ังสิ้น

และนําทานน่ัง เคเบิลคารทาเตยามะ ท่ีราบบิโจไดระ-สถานีทาเตยามะ เป็นทางว่ิงเสนทางเดียวท่ีความสูงระดับ 500 เมตร
ความลาดชันโดยเฉล่ีย 24 องศา และขางทางมีกองหินลักษณะพิเศษชื่อ “ไซโมคุ-อิชิ”(ไมกลายเป็นหิน) จะมองเห็นไดจากใน
เคเบิลคาร

หมายเหตุ : หากโปรแกรมวันท่ีขึ้นกระเชาหรือเสนทางสายอัลไฟนทาเตยามา คุโรเบะ ไมสามารถขึ้นไดอันน่ืองมาจากสภาพ
อากาศไมเหมะสม ทางบริษัทฯขอปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสมหรือคืนเงินคาเสนทางสายอัลไฟนทาเตยามา คุโรเบะ
แทนโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา

พักท่ี Hida Hotel Plaza หรือเทียบเทา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม **เซ็ตอาหารญ่ีป ุนล้ิมรสเน้ือฮิดะ**

*** พักผอนกับสปารีสอรทแบบญ่ีป ุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผอนคลาย
ความเมื่อยลา การอาบน้ําแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึ้น ***

เจแปนแอลป

สถานีโองิซาวา

เขื่อนคุโรเบะ

กระเชาไฟฟาทาเทยามา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นกําแพงหิมะสุดสวยบนเทือกเขาทาเทยามา ตั้งอยูในภูมิภาคท่ีใหญท่ีสุดของเกาะฮอนชู
ทางตอนกลางของประเทศ ท่ีมีเทือกเขาท่ีสวยงาม ลักษณะคลายๆ กับเทือกเขาแอลป จึง
ไดรับการขนานนามวา เป็น เจแปนแอลป นักทองเท่ียวบางทานก็จะรูจักสถานท่ีแหงน้ีใน
นามของเจแปนแอลป ท่ีน่ีมีจุดไฮไลทคือกําแพหิมะอันขาวโพลน ท่ีไดชื่อวาเป็นกําแพงหิมะ
ท่ีสวยท่ีสุดในโลก

เป็นสถานีท่ีสามารถตอรถบัสและรถรางซ่ึงเป็นเสนทาง Japan Alps เป็นสถานีรถบัส
และรถรางท่ีอยูเป็นสวนหน่ึงของเสนทาง Japan Alps ซ่ึงชื่อมท้ังของเสนทางท้ังบัสและ
รถราง

เขื่อนน้ีมีความสูง 186 เมตร ซ่ึงเป็นเขื่อนท่ีสูงท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน ใชเวลากอสราง
นาน 7 ปี โดยใชสําหรับผลิตไฟฟาใหแกภูมิภาคคันไซ และยังเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สําคัญแหงหน่ึงของเสนทางทาเทยามา คุโรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) อีก
ดวย ตั้งแตปลายเดือนมิถุนายน – กลางเดือนตุลาคมจะมีการปลอยน้ําออกจากเขื่อนทุก
วัน ซ่ึงเป็นภาพท่ีสวยงามภาพหน่ึง

เป็นกระเชาท่ีนําชมเสนทางสายอัลไพนทาเทยามา คุโรเบะ ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของเจแปนแอ
ลป เป็นเสนทางธรรมชาติท่ีตั้งอยูระหวางรอยตอของจังหวัดโทยามะและจังหวัดนากาโนะ
ประเทศญ่ีป ุน พาดผานวิวทิวทัศน ท่ีสลับซับซอนของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน หรือท่ีรูจักกันวา
เจแปนแอลป



สถานีไดคัมโป (จุดชมวิวที่ราบไดคัมโป)

สถานีมูโรโดะ

สถานีทาเทะยามา

เปนสถานีรถรางและกระเชาไฟฟาสําหรับการเดินทางไปเจแปนแอลป ท่ีสถานีกระเชาน้ีมี
จุดชมวิวท่ีจะไดเห็นทัศนียภาพอันงดงามของแนวเทือกเขาอันย่ิงใหญ

เป็นสถานีรถรางหรือรถไฟฟาท่ีใชเพ่ือเดินทางไปยัง Japan Alps ได อยูท่ีเมือง ทาเทยาม
า

เป็นสถานีกระเชาทาเทยามาท่ีตั้งอยูในเขตโทยามา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยูกิโนะ โอทานิ

ทาคายามา

 บาย

ซ่ึงแปลวากําแพงหิมะ ตั้งอยูท่ีเมือง Tateyama ของ Japan Alps ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานท่ี
ท่ีหิมะตกเยอะท่ีสุดในโลก สรางทางรถ และทางเดินโดยการโกยน้ําแข็งไวขางๆ

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

เนื้อวัวฮิดะ คํ่า

เน้ือวัวท่ีมีคุณภาพและรสชาติชั้นเลิศ ท่ีไดมาจากวัวท่ีเล้ียงตามทุงหญาในท่ีราบสูงฮิดะน้ี
เป็นเน้ือท่ีเหมาะท่ีสุดสําหรับอาหารประเภทเน้ือ อาทิเชน สเต็ค สุกี้ยากี้ เป็นตน อีกท้ัง
ผลิตภัณฑนม ก็เป็นท่ีรูจักกันดีในเรื่องคุณภาพ



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ตลาดเชาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ -
เทศกาลดอกทิวลิปโทนามิ - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น

หากโปรแกรมวันท่ีขึ้นกระเชาหรือเสนทางสายอัลไฟนทาเตยามา คุโรเบะ ไมสามารถขึ้นไดอันน่ืองมาจากสภาพอากาศไมเห
มะสม ทางบริษัทฯขอปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสมหรือคืนเงินคาเสนทางสายอัลไฟนทาเตยามา คุโรเบะแทนโดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา

ออนเซ็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู เซ็ตอาหารญ่ีป ุนล้ิมรสเน้ือฮิดะ

 Hida Hotel Plaza หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม ตลาดเชาเมืองทาคายามะ มีอยูดวยกัน 2 แหงคือ ตลาดเชาจินยะมาเอะซ่ึงตั้งอยูบริเวณหนาอาคารทาคายะ จินยะ
อันเป็นอดีตจวนผูวาแหงเมืองทาคายา และตลาดเชามิยางาวะท่ีตั้งอยูเลียบแมน้ํามิยางาวะ โดยตลาดเหลาน้ีเริ่มกอตั้งตั้งแตสมัยเอ
โดะเพ่ือใชเป็นตลาดซ้ือขายขาว ตนหมอน และดอกไมนานาชนิด จนกระท่ังกลางสมัยเมจิ จึงไดเปล่ียนเป็นการขายสินคาทางการ
เกษตรท่ีเพาะปลูกภายในเมือง สําหรับตลาดเชาท้ัง 2 แหงน้ีเปิดบริการทุกวัน ในชวงเวลา 06.00-12.00 น. โดยมีรานคาตั้งเรียง
รายมากกวา 40 ราน

นําทานชม ยานเมืองเกาซันมาชิซูจิ ท่ียังคงอนุรักษบานเรือนและสภาพแวดลอมสมัยเอโดะไวไดเป็นอยางดี ชมการดําเนิน
ชีวิตแบบด้ังเดิมท่ีทานจะตองประทับใจ พรอมเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกใน สไตลญ่ีป ุนแทๆ ใหทานไดเพลิดเพลิน
กับบรรยากาศอันเกาแกแสนคลาสสิก

และเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ ซ่ึงยังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีป ุนขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองคกรยูเนสโกให
เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคมค.ศ.1995 บานในสไตลกัสโซ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวางประมาณ 10
เมตร โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และ รูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจา
จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโซ”

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม สวนทิวลิป โทนามิ เป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาลดอกทิวลิปประจําปีท่ีใหญท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน ซ่ึงจะจัดขึ้นชวง
กลางเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคมเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาหตอปีเทานั้น โดยมีดอกทิวลิปหลากหลายสีสันจาก
กวา 600 สายพันธ มากถึง 25 ลานตน ตั้งอยูท่ีจังหวัดโทยามะ(Toyama)ซ่ึงเป็นแหลงปลูกดอกทิวลิปท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ
ญ่ีป ุน

พักท่ี Awara Seiunkaku Hotel หรือเทียบเทา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม ** บุฟเฟตขาปูยักษ **

*** พักผอนกับสปารีสอรทแบบญ่ีป ุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผอนคลาย
ความเมื่อยลา การอาบน้ําแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึ้น ***

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ตลาดเชาเมืองทาคายามา

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

ชิราคาวาโกะ

ตลาดแหงน้ีไดเริ่มขึ้นตั้งแตสมัยเอโดะ เพ่ือเป็นตลาดซ้ือขายขาว, ตนหมอน, และดอกไม
นานาชนิด จนกระท่ังเขาสูกลางสมัยเมจิไดเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้น เมื่อบรรดาภรรยาของ
ชาวไรชาวนาไดเริ่มนําผักผลไมมาขายท่ีตลาดแหงน้ี จนเป็นท่ีรูจักในนามของ “ตลาดเชา”

เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมไว ท้ังวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบด้ังเดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็น
อยางดี

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เทศกาลดอกทิวลิปโทนามิ บาย

เป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาลดอกทิวลิป (Tonami Tulip Fair) ประจําปีท่ีใหญท่ีสุดของ
ประเทศญ่ีป ุน ซ่ึงจะจัดขึ้นชวงกลางเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคมเป็นระยะเวลา
ประมาณ 2 สัปดาหตอปีเทานั้น โดยมีดอกทิวลิปหลากหลายสีสันจากกวา 600 สายพันธ
มากถึง 25 ลานตน ตั้งอยูท่ีจังหวัดโทยามะ(Toyama) ซ่ึงเป็นแหลงปลูกดอกทิวลิปท่ีใหญ
ท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน

บุฟเฟตขาปูยักษ

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



วันท่ี 5 หนาผาโทจินโบ - เกียวโต - วัดเบียวโดอิน - โอซากา - ยานชินไซ
บาชิ

 Awara Seiunkaku Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม หนาผาหินโทจินโบ ตั้งอยูภายในอุทยานแหงชาติเอจิเซ็นคางะ บริเวณสุดทะเลญ่ีป ุน ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็น
สมบัติทางธรรมชาติของประเทศ กลุมกอนหินรูปทรงแทงสี่เหล่ียมขนาดใหญมีความสูงกวา 20 เมตร เรียงตัวกันเป็นระยะทาง
ยาวกวา 1 กิโลเมตรตามแนวชายฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นหนาผาหินลาวาท่ีถูกน้ําทะเลและคล่ืนลมกัดเซาะตามธรรมชาติ โดยเราจะไดชม
หินหนาตารูปทรงแปลกประหลาด อาทิ Lion Rock และ Candle Rock เป็นตน นอกจากน้ียังสามารถน่ังเรือเพ่ือเท่ียวชมความ
งามจากทองทะเลไดอีกดวย

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม วัดเบียวโดอิน สรางขึ้นตั้งแตสมัยเฮอันในปีค.ศ.1052 หรือราวๆ 1,000 ปีมาแลว และเป็นวัดท่ีไดรับคัดเลือกจาก
ยูเนสโกใหเป็นหน่ึงในมรดกโลกของญ่ีป ุน ไฮไลทของวัดเบียวโดอินคือ Amida-do Hall หรือ Phoenix Hall วิหารไมสีแดงสด
ตั้งอยูตรงใจกลางวัดซ่ึงตัววิหารเป็นโครงสรางด้ังเดิมตั้งแตอดีต ดานบนตรงมุมสันหลังคามีรูปป้ันนกฟีนิกซสองตัวยืนอยู ลอม
รอบดวยบึงน้ําใสท่ีเต็มไปดวยปลาคารปตัวใหญ

จากนั้นเดินทางสู เมืองโอซากา อิสระชอปป้ิง ยานชินไซบาชิ เป็นยานการคาชื่อดังของเมืองโอซากาท่ีเต็มไปดวยรานคาเกาแก
ปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และมีสินคาหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเป็นเสื้อผา รองเทา เครื่องสําอาง ฯลฯ นอกจากน้ียังเป็น
แหลงบันเทิงชั้นนําแหงหน่ึงของเมือง รวมท้ังมีรานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคาไมแพงมากนัก สวนตรงกลางของถนนจะ
มีสะพานขามคลองซ่ึงถือเป็นจุดถายรูปยอดนิยม น่ันก็คือตึกท่ีมีสัญลักษณคนว่ิงชูมืออันเป็นเครื่องหมายการคาของกูลิโกะ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พิเศษ! ใหทานไดล้ิมรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม เต็มอ่ิมกับเน้ือหมู เน้ือวัว ท่ีคัดสรรมาอยางดี ลวกพรอมผักสดใหมและเตาหู

แสนอรอย ทานคูกับขาวสวยรอนๆ เสิรฟพรอมน้ําจ้ิมรสเด็ด พิเศษ!! ซอฟดริ้งแบบไมอ้ัน

พักท่ี New Hankyu Osaka Hotel หรือเทียบเทา

หนาผาโทจินโบ

เกียวโต

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหนาผาหินภูเขาไฟท่ีตํานานวาไววา เมื่อสมัยกอนมีพระชื่อโทจินโบถูกผลักตกหนาผา
และทําใหทะเลป่ันปวนอยูถึง 49 วันติดตอกัน

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน



วันท่ี 6 ตลาดปลาคุโรมอน - อิออนมอลลโอซากา - ทาอากาศยานคันไซ
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดเบียวโดอิน

โอซากา

ยานชินไซบาชิ

 บาย

วัดเบียวโดอิน เป็นอดีตท่ีอยูอาศัยของขุนนางตระกูลฟูจิวาระ สรางเป็นวัดในปี 1052
วิหารพระอมิตดา สรางปี 1053 เป็นอาคารโบราณท่ียังคงสภาพอยูจนปัจจุบัน เป็น
สถาปัตยกรรมท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงของญ่ีป ุน เป็นภาพท่ีพิมพอยูบนเหรียญ 10 เยน
ซ่ึงในชวงใบไมเปล่ียนสีทานสามารถชื่นชมความงามของวัดพรอมความสวยของธรรมชาติ
ไดพรอมกันอีกดวย

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตั้งอยูริมทะเล ท่ีน่ีถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก ท้ังยังเป็นเมืองทา และศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญของภูมิภาคคัน
ไซ

เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชาบูเกรดพรีเมี่ยม พิเศษ ซอฟดริ้งแบบไมอ้ัน

 New Hankyu Osaka Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ตลาดคุโรมง เป็นตลาดสดซ่ึงมีรานคาสงและปลีกเรียงรายอยู มีประวัติมาตั้งแตสมัยเอโดะตอนปลาย ท้ัง
สองขางทางเรียงรายไปดวยรานปลาสด ผัก ผลไม ผักดอง รานอาหาร ฯลฯ ราว 180 ราน ในวันธรรมดาจะมีพอคาหรือพอครัว
รานอาหารในโอซากาพากันมาจับจายซ้ือหาวัตถุดิบไปประกอบ อาหาร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

อิสระใหทานชอปป้ิงท่ีหางสรรพสินคาชื่อดังอยาง หางอิออน เป็นแหลงใหญรวบรวมสินคาหลากหลายชนิดรอใหทานเลือกซ้ือ
อาทิ เสื้อผาแฟชั่น นําสมัย กระเปา รองเทา เครื่องสําอางค ของท่ีระลึก เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เป็นตน

ไดเวลาอันสมควรเดินทางสู สนามบินคันไซ

17.35 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673

ค่ํา

21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



 หมายเหตุ รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ตลาดปลาคุโรมอน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตลาดปลาคุโรมอน เป็นตลาดอาหารสดและอาหารพ้ืนเมืองยอดนิยมท่ีพอคา พอครัวจาก
รานตางๆ ตองแวะเวียนกันเขามาซ้ือวัตถุดิบสดจากทะเลเพ่ือนําไปประกอบอาหารเป็น
ประจําทุกวัน ในละแวกนั้นเองก็มีรานอาหารทะเลสดๆหลายรานใหทานสามารถล้ิมลอง
อยางหลากหลาย อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย อาทิเหลาบวย ผักผลไม รวมถึง
อาหารทะเลท่ีสดใหม ซ่ึงระหวางสองขางทางทานจะสังเกตุเห็นวาตลาดปลาแหงน้ีแทบจะ
ไมสกปรกเลยสักนิดเดียว

อิออนมอลลโอซากา

ทาอากาศยานคันไซ

 บาย

เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนาม
บินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลาก
หลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
กรุณาอานเงื่อนไขใหละเอียดกอนทําการจองทัวรและชําระคามัดจํา

การเดินทางในแตละครั้งตองมีจํานวนผูรวมเดินทางตั้งแต 10 ทานขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือน หรือยกเลิกการเดินทาง
หากคณะทัวรมีผูเดินทางตํ่ากวา 10 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนการเดินทาง

โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรอาจจะแตกตางกันเน่ืองจาก ตรงกับวัน
หยุดยาว เทศกาลตางๆท้ังของไทยและประเทศญ่ีป ุน ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกวาปกติ

เน่ืองจากโรงแรมท่ีพักในประเทศญ่ีป ุนสวนใหญเป็นเตียงคูแยก (TWN) ลูกคาท่ีตองการหองพักแบบเตียงเดียวพักคู (DBL) บาง
โรงแรมมีโดยไมตองเสียคาใชจาย แตบางโรงแรมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมและตองรีเควสเขาไป (ติดตอสอบถามเจาหนาท่ีกอนการเดิน
ทางทุกครั้ง) 

เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรอง
คาบริการคืนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

บริษัทฯไมรับผิดชอบตอการถูกปฏิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางไดเน่ืองจากผูเดินทาง
อาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง, ภัยธรรมชาติ, การประทวง, การกอจลาจล, ความลาชาการเล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบิน
และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

การชําระเงิน
สงใบจองทัวรและชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของทาน เงินมัดจําทานละ

10,000 บาท

ชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมดลวงหนา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนเดินทาง

หากไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามกําหนดวันดังกลาวทางบริษัท ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไขและทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําตามเงื่อนไขการยกเลิก

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) สายการบิน และ เสนทางตามท่ีระบุไวเทานั้น

คาภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน ณ วันออกราคาทัวร หากสายการบินเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมใดๆเพ่ิมในภายหลัง ทางบริ
ษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง

คาพาหนะรับ-สง และคาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆตามรายการท่ีระบุไวเทานั้น

คาโรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา หองพักหองละ 2-3 ทานเทานั้น

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ วงเงินทานละ
500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด

หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพรอมลูกคา 1 ทาน

สมนาคุณทุกทานดวยกระเปา ทานละ 1 ใบ

บริการน้ําด่ืมบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืม และอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจัด
ให เป็นตน

คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดคือ 30 กิโลกรัมตอทาน

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาสําหรับคนตางดาว

คาธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง
 

วีซา
่ ่ ้



หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
ตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป กรณีลูกคาตองการเล่ือนวันเดินทางกลับทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได 

และในกรณีลูกคายกเลิกการเดินทาง แตทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วไปแลวนั้น ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเทานั้น กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีบริษัทฯวาสามารถคืนคาโดยสารไดหรือไม

กรณีทานมีความประสงคตองการเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะดําเนินได
ภายหลังจากออกตั๋วกรุปแลวเทานั้น โดยผูโดยสารตองดําเนินการทุกขั้นตอนดวยตัวทานเอง

ในกรณีท่ีออกตั๋วเครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได และตองการเปล่ียนตัวผูเดินทางในกรณีน้ีทางบริษัทฯจะเช็คกับทาง
สายการบินกอนวาสามารถเปล่ียนชื่อผูโดยสารทานอ่ืนแทนไดหรือไม กรณีถาสามารถเปล่ียนไดจะมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงในการ
เปล่ียนตั๋ว ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายตรงน้ีเองท้ังหมด

สายการบินไทยสามารถสํารองท่ีน่ัง LONG LEG และ Exit Seat โดยมีคาใชจายเพ่ิมเติมตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกคาท่ี
ประสงคน่ังตรงน้ีสามารถแจงหนาเคานเตอรเช็คอิน ณ วันเดินทางได

สายการบินไทยกําหนดใหน้ําหนักกระเปาเดินทางไมเกิน 30 กก. สวนกระเปาใบเล็กท่ีสามารถนําขึ้นเครื่องไดอยูในความดูแลของ
ทานน้ําหนักไมเกิน 7 กก. และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากทานเดินทางดวยสายการบินอ่ืน
ตองตรวจสอบเรื่องน้ําหนักและจํานวน สัมภาระอีกครั้งกับเจาหนาท่ี

การสะสมไมลของสายการบินไทย หากใชตั๋วโดยสารเป็นแบบหมูคณะสามารถสะสมไมลได 50% สวนสายการบินอ่ืนๆในเครือ
STAR ALLIANCE ขึ้นอยูกับเงื่อนไขระหวางสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยูกับสิทธิข์องสายการ
บิน

ในบางรายการทัวร ท่ีตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น้ําหนักกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่าหรือ
สูงกวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ซ่ึงผูเดินทางสามารถตรวจสอบไดจากพนักงานดวยตัวทานเอง

กรุณาใสหมายเลขสะสมไมลทุกครั้งท่ีกรอกรายละเอียดการจองทัวรท่ีทางบริษัทฯสงใหเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง (กรุณาเก็บ
หางบัตรโดยสารท้ังขาไปและขากลับไวเพ่ือตรวจสอบกรณีทานไมไดรับไมลสะสม ทานสามารถใชหางบัตรโดยสารเพ่ือยืนยันกับทาง
สายการบินได)
 

การยกเลิก
1. การเล่ือนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั้นตองเเจงกับบริษัทเป็นลายลักษณอักษร (แฟกซ/อีเมล) ในวันทําการคือ

วันจันทร - อาทิตย ตั้งเเตเวลา 09.00 - 17.30 น.

2. หากทานตองการเปล่ียนผูเดินทาง ทานจะตองทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเปล่ียนชื่อผูเดินทางท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหทด โดย
สายการบินจะเป็นผูพิจารณาคาใชจายและไมการันตีท่ีน่ังจนกวาจะไดรับอีเมลลยืนยันจากทางสายการบิน ท้ังน้ีตองไมอยูในเงื่อนไขตั๋ว
ท่ีไมอนุญาตใหเปล่ียนชื่อและไมอนุญาตใหคืนบัตรโดยสาร

3. หากทานยกเลิกการเดินทางหลังจากทําการออกตั๋วกรุป ทานสามารถทําการรีฟันดเงินคาตั๋วคืนได โดยจะตองรอระยะเวลาดําเนิน
การ 3-6 เดือน หรืออาจมากกวานั้น (การรีฟันดเงินคืนขึ้นอยูกับเงื่อนไขของแจละสายการบินพิจารณา)

- ทางบริษัทไดทําการจองและชําระคาใชจายตางๆท่ีเกี่ยวของกับรายการทองเท่ียวตางๆไวลวงหนากับทางสายการบิน โณงแรม ราน
อาหาร และคาเขาชมสถานท่ีตางๆ เมื่อทานตกลงชําระเงินใหกับทางบริษัทแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขการเดินทางท่ีระบุไวท้ังหมด

ยกเลิกกอนวันเดินทาง 

นอยกวา 14 วัน หักคาทัวรท้ังหมด 100%

15 - 20 วัน หักคาทัวร  50%

21 - 30 วัน หักคามัดจําท้ังหมด 100%

31 - 45 วัน หักคามัดจํา 50%

46 - 60 วัน คืนเงินท้ังหมด

่



เงื่อนไขการยกเลิกเดือนเมษายน / ตุลาคม และชวงเทศกาล เชน ปีใหม สงกรานต

นอยกวา 14 วัน หักคาทัวรท้ังหมด 100%

15 - 20 วัน หักคาทัวร 80%

21 - 30 วัน หักคามัดจําท้ังหมด 50%

31 - 45 วัน หักคามัดจํา 100%

46 - 60 วัน หักคามัดจํา 50%

มากกวา 60 วัน คืนเงินท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


