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THE CAVE ONSEN IN WAKAYAMA 
7 DAYS 5 NIGHTS [TG]  

01 – 07 APRIL 2023 
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วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 644 - - - - 

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู– ทา่อากาศยานนานาชาติสนามบินชบูเุซ็นแทร ์-  
อินยุามา่ – ถนนคนเดิน โจกามาจิ - จงัหวดัมเิอะ - นางาชมิ่า - ชอ้ปป้ิงแจ๊สด
รีม เอา้ทเ์ล็ต - สวนดอกไมน้าบานะโนะซาโตะ – ชมเทศกาลประดบัแสงไฟ - 
นาโกย่า 

- 01 02 
NAGOYA 
TOKYU 

03 
นาโกย่า - จงัหวดัมเิอะ - เมืองอิเสะ - สกัการะศาลเจา้อิเสะ - หมูบ่า้นโบราณ
โอะคาเงะ โยะโคะโจ - หินสมรสเมะโอะโตะอิวะ – ชมววิโอะนกิะโจ - อาบ
น า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาติ 

03 04 05 

TOBA 
SEASIDE 

 

04 
เนม ุ– ชมววิอิเสะชมิะสกายไลน ์- จงัหวดั วากายาม่า - คมุาโนะ - ศาลเจา้คุ
มาโนะ ฮอนก ุไทฉะ - คทัสอึรุะ  UNSEEN อาบอนเซ็นในถ า้ 

06 07 08 

KATSUURA 
URASHIMA 

 

05 
คทัสึอรุะ  - ฮะชิกอุิ อิวะ – จดุชมวิวหนา้ผาซนัดันเบะคิ - โอซากา้ - อิสระชอ้ป
ป้ิงย่านชินไซบาชิ 

09 10 11 
OSAKA 
VISHIO 

06 
โอซาก้า - อิสระช้อปป้ิง หรือ ซือ้ทัวรเ์สริม “ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน”    
(ซือ้เพิ่มบตัรด่วนพิเศษไม่ตอ้งรอคิวเครื่องเล่นสวนสนกุ)  

12 X X 
OSAKA 
VISHIO 

07 
โอซากา้ - สนามบินนานาชาติคนัไซ – ประเทศไทย – สนามบนิสวุรรณภมูิ 
(กรุงเทพฯ) เที่ยวบิน TG 623 

13 X X - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท ์

 ชมความงามของสวนดอกไมน้านาชนิดและงานประดบัไฟฤดหูนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ  
 ขอพรศาลเจา้อิเสะ ศาลเจา้อายพุนัปีของญ่ีปุ่ น เสรมิดวงเรื่องกิจการเจรญิรุง่เรือง 
  ขอพรใหส้มหวงัเรื่องความรกั หินเมะโอะโตะอิวะ สญัลกัษณแ์สดงถึงชีวิตสมรสที่ราบรื่นของสามีภรรยา 
 ชมหนา้ผาซนัดนัเบะคิ ก าแพงหินขนาดใหญ่ ภายในมีอโุมงคถ์ า้ลกึลบั เคยใชเ้ป็นทางเขา้ออกของโจรสลดั 
 อิเสะชิมะสกายไลน ์ชมวิวสวยงามแบบพาโนรามาอนัตระการตา 
 อิสระวนัฟรีเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงย่านการคา้ใหญ่ใจกลางเมืองโอซากา้ในสไตลค์ณุ 
 เปิดประสบการณใ์หม่ กบัการแชอ่นเซ็น (ONSEN) ในถ า้ โรงแรมที่คนญ่ีปุ่ นยงัอยากมาพกั  
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วนัเสาร ์

 
 

21:00 น. เรียนเชิญคณะพรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C 
เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย ประตทูางเขา้หมายเลข 2 เจา้หนา้ที่อ านวยความสะดวกบริเวณเคานเ์ตอร ์

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัผูโ้ดยสารไดร้บับตัรขึน้เครื่องแลว้ 
กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึน้เครื่องกับหน้าจอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เนื่องจากประตูขึน้เครื่องอาจเปลี่ยนแปลงไดเ้นื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน 
เรียนเชิญผูโ้ดยสารพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 30 นาท ี

 

วนัอาทิตย ์

 
00:05 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบิน TG644 

(เวลาทอ้งถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 
07:30 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบัที่หนึ่งของญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรบัสมัภาระเรียบรอ้ย 
9:00 น. น าท่านเดินทางสู่เมือง “อินุยาม่า” เพื่อชมความงามของ  “ปราสาทอินุยาม่า” 1 ใน 12 ปราสาทที่

ยงัคงสภาพเดิมมาจนถึงปัจจุบนั อีกทัง้ยังไดร้บัเลือกเป็น 1 ใน  5 ปราสาทที่ไดร้ับการคัดเลือกเป็น
สมบติัของชาติอีกดว้ย จดัว่าเป็นปราสาทที่มีความเก่าแก่ที่สดุและเล็กที่สดุอีกดว้ย  

    

02 เม.ย. 66 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินชูบุเซ็นแทร ์- 

อินุยาม่า – ปราสาทอินุยาม่า - ถนนคนเดิน โจกามาจ ิ– จงัหวัดมิเอะ - นางา

ชิม่า - ชอ้ปป้ิง แจส๊ดรีม เอา้ทเ์ล็ต - สวนดอกไมน้าบานะโนะซาโตะ – ชม

เทศกาลประดบัแสงไฟ - นาโกยา่ 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

01 เม.ย. 66 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 
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 หลงัจากชมปราสาทเรียบรอ้ยแลว้ พาท่านเดินชมย่านเมืองเก่า “โจกามาจิ” หมู่บา้นโบราณเก่าแก่ที่มี

ประวติัศาสตรย์าวนานมาตัง้แต่ยุคสมยัโชวะและเอะโดะ ท่านจะไดบ้รรยากาศเหมือนกบันั่งไทมแ์ม
ชชีนยอ้นเวลายอ้นกลบัไปหาอดีต ท่านจะไดพ้บกับบา้นเรือนที่ยังคงสภาพเดิม รา้นขายของที่ระลึก 
ขนมพืน้เมืองตามสองขา้งทาง  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่จงัหวดั “มิเอะ” (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ใจกลาง

ประเทศญ่ีปุ่ น หันหน้าออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยู่ระหว่างเมืองนาโกย่า โอซาก้า และเกียวโต 
เป็นจงัหวดัที่มีชายฝ่ังยาวถึง 1,000 กิโลเมตร ลกัษณะชายฝ่ังเป็นหินขรุขระสวยงามและน่าชมเป็น
อย่างยิ่ง และนบัไดว้่าจงัหวดัมิเอะมีธรรมชาติที่สวยงาม และประกอบดว้ยพืน้ที่หนึ่งในสามที่เป็นป่า
สงวนและอทุยานแห่งชาติ ซึ่งในสมยัโบราณ มิเอะเป็นจงัหวดัที่จดัอาหารใหก้บัจกัรพรรดิญ่ีปุ่ น และ
ถกูเรียกว่า MIKETSUKUNI คือ สถานที่เวลาจกัรพรรดิเสวยพระกายาหาร มิเอะเป็นที่รูจ้กักนัว่าเป็น
สถานที่ ๆ เต็มไปดว้ยภเูขาและทะเล อดุมไปดว้ยธรรมชาติอนัสวยงาม ประวติัศาสตร ์วฒันธรรม 

    
 ใหท้่านสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิงที่ “แจ๊ส ดรีม เอา้ทเ์ล็ต” เอา้ทเ์ล็ตในเครือมิตซุย ที่ท่านสามารถ

เดินชอ้ปป้ิงไดส้ะดวกสบายภายใตห้ลงัคา ไม่รอ้น แถมยงัมีรา้นคา้มากมายรว่ม 300 รา้นที่จะใหท้่าน
เลือกชอ้ปป้ิงกนัอย่างจใุจ กบัแบรนดด์งัๆ มากมาย อาทิ GUCCI PRADA KENZO BIRKENSTOCK 
COACH PUMA ADIDAS SAINT LAURENT ASICS MIKI HOUSE เป็นตน้ 
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  น าท่านเดินทางสูส่วนดอกไมข้นาดใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ นบนภมูิภาคชบู ุ“นาบานะ โนะ ซาโตะ” 

ชมสวนดอกไมท้ี่บานสะพรั่ง ต่ืนตากบัการเนรมิตดอกไมน้านาพนัธุบ์นพืน้ที่กว่า 13,000 ตารางเมตร 
ดอกไมท้ี่จดัแสดงจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถชมดอกไมห้ลากหลายชนิดที่แตกต่างกัน 
อาทิเช่น ดอกบ๊วย ตน้ซากรุะเก่าแก่กว่า 100 ปี ทิวลิป กหุลาบ ฯลฯ อิสระถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลินกบั
ดอกไมส้วยสดงดงามตระการตา และน าท่านเขา้ชมในส่วนของ “สวนดอกเบโกเนียขนาดใหญ่” และ 
“เทศกาลจัดประดับแสงไฟ” ภายในบริเวณลานดอกไมข้นาดใหญ่มีการประดับดวงไฟนับลา้นดวง
(รูปแบบการตกแต่งไฟและการแสดงแสงสีอาจแตกต่างกันในแต่ละปี เป็นไปตามสถานการณ์และ
ประกาศของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น) 

  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสูเ่มือง “นาโกย่า” (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:45 ชั่วโมง)  เมืองใหญ่
ศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจการคา้ และการเมืองของบรเิวณภาคกลาง มีอตุสาหกรรมส าคญั
ทางดา้นสิ่งทอ รถยนต ์ รวมทัง้เป็นที่ตัง้ของสถานที่ส  าคญัทางดา้นประวติัศาสตรแ์ละย่านการคา้
ทนัสมยั  
น าท่านเขา้สู่ที่พกั NAGOYA TOKYU HOTEL ขนาดหอ้ง 30 ตรม. 
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วนัจนัทร ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  
น าท่านกราบสกัการะ “ศาลเจา้อิเสะ” คนญ่ีปุ่ นรูจ้กัชื่อโอะอิเสะซงัมาตัง้แต่สมยัโบราณ น าท่านสูส่ว่น
ที่เป็นศาลเจา้ชัน้ในสุด เรียกว่า “โคไตจิงงุ” หรือ “ไนกุ” สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่สกัการะบูชาเทพแห่งดวง
อาทิตยน์ามว่า “เทพเจา้อะมะเทระสุ โอมิคามิ” ซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นองคส์รุิยเทพบรรพบุรุษของราชวงศ์
ญ่ีปุ่ น จึงเป็นที่เคารพสกัการะของคนญ่ีปุ่ นเป็นอย่างยิ่ง ถือไดว้่าศาลเจ้าแห่งนีม้ีความศกัดิ์สิทธิ์และ
ส าคัญอันดับหนึ่งของศาลเจา้ชินโต เชื่อกันว่าศาลเจา้แห่งนีม้ีมานานแลว้กว่า 2,000 ปี การไดม้า
สกัการะขอพรจากศาลเจา้นีจ้ึงถือไดว้่าเป็นมงคลของชีวิต ศาลเจา้ในญ่ีปุ่ นนัน้เกิดจากความเชื่อตาม
หลักนิกายชินโตที่ว่าทุกสิ่งในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน ต้นไม้ ล้วนแต่มีเทพเจา้ ที่คอยดูแล
ปกป้อง ซึ่งศาลเจา้เหล่านี่จะสรา้งขึน้ท่ามกลางป่า ธรรมชาติ เพื่อเป็นที่พ านักของเทพเจา้ที่จะดูแล
ปกป้อง และยงัเป็นที่ส  าหรบัสกัการะบูชาเทพเจา้ดว้ย ที่ศาลเจา้อิเสะจะมีธรรมเนียมการท าพิธีสรา้ง
ศาลเจา้ใหม่ โดยจะยา้ยศาลเจา้ไปไวย้งัพืน้ที่ขา้ง ๆ ไม่สรา้งทบัที่เดิม (พืน้ที่ดา้นขา้งจะเวน้ว่างเอาไว)้ 
ซึ่งจะมีการท าทุก ๆ 20 ปี พิธีนีเ้รียกว่า ชิคิเน็นเซ็นกู ซึ่งพิธีนีม้ีไว้เพื่อเป็นการสืบทอดวิธีการสรา้งศาล
เจา้ไม่ใหส้ญูสลายไป การยา้ยครัง้ต่อไปจะเป็นครัง้ที่ 62 ในปีเฮยเ์ซอิที่ 25 (ค.ศ. 2013)… น าท่านชม 
“หมู่บา้นโบราณโอะคาเงะ โยะโคะโจ” หมู่บา้นสมัยโบราณที่สรา้งขึน้มากว่า 300 ปี ที่ยังคงความ
เป็นเอกลกัษณ์และวัฒนธรรมไดเ้ป็นอย่างดี ท่านยังสามารถซือ้ของที่ระลึกในรา้นคา้ต่าง ๆ ที่เรียง
รายกนัอยู่มากมาย ณ ที่แห่งนีไ้ดอี้กดว้ย...  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร... 

03 เม.ย. 66 นาโกย่า – จังหวัดมิเอะ - เมืองอิเสะ - สักการะศาลเจา้อิเสะ - หมู่บ้าน

โบราณโอะคาเงะ โยะโคะโจ - หินสมรสเมะโอะโตะอิวะ – ชมวิวโอะนิกะโจ – 

อาบน ้าแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ - โทบะ 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “ฟุตามิกะอุระ” เพื่อน าท่านชม “หินสมรส” หรือ “หินแต่งงาน” เป็นหินคู่อยู่กลาง

ทะเลห่างฝ่ังไปเล็กนอ้ย ถูกโยงดว้ยเชือกคลา้ยดา้ยในพิธีมงคลสมรส ชาวญ่ีปุ่ นเชื่อว่าหินทัง้คู่เป็นหิน
เทพเจ้า สื่อความหมายถึงการมีชีวิตคู่ ที่ ราบรื่น  มีความสุข อยู่ด้วยกันตราบนานเท่านาน 
นักท่องเที่ยวที่ได้มาที่นี่จึงมักบูชาเอาเครื่องรางชายหญิง 1 คู่กลับไปด้วย โดยจะน าไปให้คนรกั
อนัหนึ่งและเก็บไวก้บัตวัอีกอนัหนึ่ง หมายความว่า เราจะไม่มีวนัพลดัพรากจากกนั... น าท่านชมวิว
บริเวณ “โอนิกะโจ” มรดกโลกของเมืองคมุาโนะ จ.มิเอะ ชื่อ “โอนิกะโจ” มีที่มาจาก “โอนิโนะอิวายะ 
(ถ ้าหินของยักษ์)” ฐานที่มั่นของโจรสลัดซึ่งปกครองพื ้นที่นี ้เมื่อ 1,200 กว่าปีก่อน หลังจากนั้น
ปราสาทจริงๆ ไดถู้กสรา้งขึน้บนพื ้นที่ที่เป็นเนินสูง จากนั้นมาจึงถูกเรียกว่า “โอนิกะโจ (ปราสาท
ยักษ์)” มีถ า้ใหญ่เล็กจ านวนนับไม่ถว้น เราสามารถด่ืมด ่ากับศิลปะทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัด
เซาะของลมและของมหาสมุทรแปซิฟิกกับเนินที่ยกตัวสูงอย่างฉับพลัน เป็นศิลปะของธรรมชาติที่
ต่อเนื่องแบบขัน้บันไดซึ่งยาวราว ๆ 1 กิโลเมตร ส่วนไฮไลทท์ี่หา้มพลาดเด็ดขาดเลยก็คือ “ชิชิอิวะ” 
หินที่มีรูปร่างเหมือนกับสิงโตซึ่งตัง้อยู่ใกลก้ับโอนิกาโจ ถา้เกิดโชคดี เราก็จะสามารถถ่ายรูปราวกับ
สิงโตก าลงัอมพระอาทิตยอ์ยู่ในปากตอนพระอาทิตยต์กดินไดด้ว้ย 
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั TOBA SEASIDE HOTEL หอ้งพกัแบบเสื่อ ขนาดหอ้ง 10 เสื่อ  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม...  
พเิศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หนด็

เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แร่ธรรมชาตเิป็นวฒันธรรมดัง้เดมิ
และเกา่แก่ของชาวญีป่ ุ่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจุบนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรื่องการบ ารุงการไหลเวยีนโลหิต  

หมายเหต ุ ในค ่าคืนนีก้รุณาจดั OVER NIGHT BAG ส าหรบั 2 คืน เพื่อใชส้  าหรบัการเขา้พกัในโรงแรมคืนถดัไป 
เนื่องจากโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ นไม่มีพนกังานยกกระเป๋าบรกิาร โดยเฉพาะโรงแรมต่างจงัหวดั ลิฟต์
โดยสารมีขนาดเล็ก และมีผูใ้ชบ้รกิารมาก จึงไม่สะดวกในการน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่เขา้เช็คอิน 
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วนัองัคาร 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  
น าท่านเดินทางสู่ “อิเสะชิมะสกายไลน”์ ชมวิวสวยงามแบบพาโนรามาอันตระการตาของอ่าวอิเสะ
ชมวิวทุ่งราบอิเสะอันกวา้งใหญ่และทะเลแห่งไข่มุกอนักวา้งขวางที่มีเกาะนอ้ยใหญ่กระจัดกระจาย
อยู่ทั่ว นอกเหนือจากภูเขาที่ เป็นอาณาเขตของศาลเจ้าอิเสะ ยังมองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิกอัน
กวา้งไกล ในวันที่อากาศแจ่มใสยังมองเห็นเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่ นและภูเขาไฟฟูจิไดอี้กดว้ย สัมผัส
ความรูส้ึกสดุพิเศษเมื่อชมทศันียภาพสวยพรอ้มแช่เทา้ในน า้แร่ที่จดุชมวิวอาซาคมุะยามะบนยอดเขา 
"ตูไ้ปรษณียแ์ห่งทอ้งฟ้า" ที่ตัง้ตระหง่านอยู่ในสวนกวา้งบนยอดเขานัน้ใชง้านไดจ้รงิ แนะน าใหล้องซือ้
ไปรษณียบตัรที่ระลึกในรา้นคา้และหย่อนลงในตูไ้ปรษณียด์ู และคณุยงัจะไดเ้พลิดเพลินกบัดอกไม้
ตามฤดกูาล เปลญวน และเสน้ทางเดินเลน่ที่จดัเตรียมเอาไวใ้นละแวกใกลเ้คียงไดด้ว้ย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร... 

                  
 

04 เม.ย. 66 ชิมะ – ชมวิวอิเสะชิมะสกายไลน ์– จงัหวัดวากายาม่า - คุมาโนะ - ศาลเจา้คุ

มาโนะ ฮอนกุ ไทฉะ - คัทสึอุระ - เปิดประสบการณ์การแปลกใหม่ กับการ  

อาบอนเซ็นในถ ้า 
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บ่าย น าท่านชม “ศาลเจา้คมุาโนะ ฮอนกุ ไทฉะ” ศาลเจา้ชินโตศกัดิส์ิทธิแ์ห่งคมุาโนะ เป็นหนึ่งในสามศาล
เจา้หลกับนเสน้ทางคมุาโนะ ซนัซงั ที่มีผูเ้ดินทางมาเยือนมากมายตัง้แต่ยุคเฮอนั จุดเด่นอยู่ที่อาคาร
ศาลเจา้หลกัที่มีหลงัคาสรา้งจากเปลือกไมฮ้ิโนกิ และสญัลกัษณส์ าคญัของศาลเจา้แห่งนีก้็คือ ยาตะ
การาส ึนกกาสามขาซึ่งไดร้บัการนบัถือใหเ้ป็นวิหคเทพผูน้  าทาง ผูท้ี่มายงัศาลเจา้แห่งนีน้ิยมขอพรให้
เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน จับปลาไดม้ากๆ ครอบครวัสนิทสนมกลมเกลียว ชีวิตแต่งงานมี
ความสขุและอายุยืนยาว ซึ่งของที่ระลกึหลายๆ อย่างของศาลเจา้แห่งนีก้็จะท าเป็นตวัการต์นูของเจา้
กาตวันี.้.. น าท่านเดินทางสู่เมือง “คทุสึอรุะ” เมืองท่ารมิทะเลที่จบัปลามากโุร ่หรือปลาทนู่าได้
มากที่สดุของภูมิภาคตะวนัตกของญ่ีปุ่ น และที่ส  าคญัเมืองนีม้ีแหล่งน า้แร่องเซ็นที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่ง 
ซึ่งจะมีองเซ็นในถ า้รมิทะเล แช่องเซ็นแลว้มองออกไปจะมองเห็นมหาสมทุรแปซิฟิค...  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั URASHIMA HOTEL หอ้งพกัแบบเสื่อ ขนาดหอ้ง 10 เสื่อ 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ด

เหนื่อยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจบุนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 

วนัพุธ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    
  น าท่านสู่จุดชมวิว “ฮะชิกุอิ อิวะ” ศิลปะแห่งโขดหินตามธรรมชาติเรียงรายกันเป็นแนวแถวหน้า

กระดานที่มีลักษณะรูปร่างแปลกตายาวกว่า 850 เมตร ตั้งอยู่ในเขตเมืองคุชิโมโต้ ให้ท่านได้
บันทึกภาพเป็นที่ระลึก หรือสามารถเรียกอีกชื่อว่า “สะพานหินเสา” ดว้ยทิวทัศนท์ี่ยอดเยี่ยม แสง

05 เม.ย. 66 คัทสึอุระ - ฮะชิกุอิ อิวะ – จุดชมวิวหน้าผาซันดันเบะคิ - โอซากา้ – อิสระ 

ชอ้ปป้ิงยา่นชินไซบาชิ 
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สวยงามยามพระอาทิตยไ์ต่ขอบฟ้า ท าใหท้ี่นี่เป็นที่นิยมในการถ่ายภาพไดไ้ม่ยากเลย ตามต านาน
กล่าวว่านักบวชนามว่า โกโบ ไดอาชิ พยายามที่จะสรา้งสะพานขึน้ที่นี่ ... น าท่านสู่ “หนา้ผาซันดัน
เบะคิ” ก าแพงหินใหญ่ยักษ์ที่แอบซ่อนจิตวิญญาณของทอ้งทะเล เป็นหน้าผาสูงกว่า 50 เมตร ตั้ง
ตระหง่านเป็นแนวยาวประมาณ 2 กิโลเมตร จากจุดชมวิวจะเห็นภาพอันเวิง้วา้งไกลสุดลูกหูลูกตา
ของทะเลญ่ีปุ่ นที่มีก าแพงหินขนาดมหึมาขวางกั้นอยู่ และลึกลงไปเป็นพืน้หินประมาณ 36 เมตร มี
อโุมงคถ์ า้ลกึลบัที่เชื่อมออกไปสูท่ะเลซ่อนไว ้ซึ่งในอดีตเคยใชเ้ป็นทางเขา้ออกของเหลา่โจรสลดั... 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่ “นครโอซากา้” ตัง้อยู่บนเกาะฮอนชซูึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่และอยู่ตรงกลางสดุของ

ประเทศ นครโอซากา้ไดร้บัสถาปนาเป็นเมืองและเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถิ่นตัง้แต่ ค.ศ. 1889 
ปัจจบุนัมีประชากรประมาณ 8.8 ลา้นคน ในเนือ้ที่ทัง้หมดรวม 1,890 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
จ านวนรอ้ยละ 7 ของจ านวนประชากรทัง้ประเทศ หรือเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นที่สองรองลงมา
จากมหานครโตเกียว นครโอซากา้เป็นศนูยก์ลางทางดา้นการคา้ เศรษฐกิจ อตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ น
มาตัง้แต่สมยัอดีต ปัจจุบนัโอซากา้มีบทบาทส าคญัในฐานะที่ตัง้ของบรษิัทผลิตสินคา้อิเล็คทรอนิคส์
ชัน้น าหลายบรษิัทอีกดว้ย... น าท่านเดินทางสูย่่านชอ้ปป้ิงที่มีชื่อเสียงย่าน “ชินไซบาชิ” เมืองท่าที่มี
ความส าคญัอีกแห่งหนึ่งในแถบภมูิภาคคนัไซ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซือ้สินคา้มากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอาง ของใชข้องท่านสภุาพบรุุษและสภุาพสตรี รวมทัง้
อปุกรณอิ์เล็คทรอนิคส ์ อาทิ กลอ้งดิจิตอล กลอ้งวิดีโอ MP3 WALKMAN CD-PLAYER 
COMPUTER NOTEBOOK GAMES หรือท่านจะเลือกสนกุกบัการซือ้ของแบบสบาย ๆ กระเป๋าที่
รา้น 100 เยน ที่มีของหลายประเภท เลือกซือ้ของฝากติดไมติ้ดมือ นอกจากนีย้งัมีหา้งสรรพสินคา้มี
ชื่อในญ่ีปุ่ น... 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร...  
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั VISHIO OSAKA HOTEL ขนาดหอ้ง  
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วนัพฤหสับดี 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 
ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั VISHIO OSAKA HOTEL ขนาดหอ้ง 

  

เชิญท่านอิสระเลือกเดินทางไปยงัย่านชอ้ปป้ิงดงัย่าน “อเุมะดะ” ศนูยก์ลางพาณิชย ์ธุรกจิ การจราจร 
และอาคารส านกังานส าคญั สถานีรถไฟอเุมะดะ (สถานีโอซากา้) ยงัเป็นที่ตัง้ของหา้งสรรพสินคา้
ใหญ่มากมาย อาทิ หา้งสรรพสินคา้ฮนัชิน ฮงัคิว และหา้งไดมารู รวมทัง้ชอ้ปป้ิงมอลลน์อ้ยใหญ่  

   
ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซือ้ของอย่างสนกุสนาน หรือเก็บตกอิสระชอ้ปป้ิงย่าน “ชินไซบาชิ” 
เมืองท่าที่มีความส าคญัอีกแห่งหนึ่งในแถบภมูิภาคคนัไซ ใหท้่านเพลิดเพลินเลือกซือ้สินคา้มากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอาง ของใชข้องท่านสภุาพบรุุษและสภุาพสตรี รวมทัง้
อปุกรณอิ์เล็คทรอนิคส ์ กลอ้งดิจิตอล กลอ้งวิดีโอ นาฬิกา ขนม ของประดบั หนงัสือแฟชั่น น า้หอม  

 
   

 

06 เม.ย. 66 โอซากา้ - อิสระชอ้ปป้ิง หรือ ซ้ือทวัรเ์สริม “ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน (ซ้ือ

เพิ่มบตัรด่วนพิเศษไม่ตอ้งรอคิวเครื่องเล่นสวนสนุก) ไม่มีรถโคช้บริการ 
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เลือกซือ้ทวัรเ์สรมิ ***หากมีความประสงคจ์ะซือ้ทวัรเ์สริม กรุณาซือ้ล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง*** 

   
ทวัรเ์สรมิ “ยนูิเวอรแ์ซล สตดิูโอ เจแปน” บตัรผ่านประตเูขา้ภายในสวนสนกุ  
ผูใ้หญ่ ราคาท่านละ 2,679 บาท และเด็ก(อายรุะหว่าง 04-11 ปี) ราคาทา่นละ 1,796 บาท   
น าท่านเปิดประสบการณ์  ใหม่สัมผัสการนั่งรถไฟทอ้งถิ่นโดยมัคคุเทศก์อธิบายวิธีการซือ้ตั๋วรถไฟ 
(ไม่รวมในค่าบริการ) บริการพาส่งถึงบริเวณดา้นหน้าสวนสนุก ไม่มีบริการรบักลับ (ค่ารถไฟช าระ
ตามจรงิที่เคานเ์ตอรจ์ าหน่ายตั๋วรถไฟดว้ยตวัเอง 

 
วนัศุกร ์

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 
น าท่านเดินทางสู่ “ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคนัไซ” สนามบินที่เกิดจากการถมทะเล หรือจะ
เรียกอีกอย่างไดว้่า “สนามบินลอยกลางทะเล” เป็นสนามบินท่ีถูกสรา้งห่างออกไปจากตวัแผ่นดินโดย
มีสะพานขา้มไปยงัตวัสนามบินไกลถึง 3 , 7 5 0 เมตร เปิดใหบ้รกิารอย่างเป็นทางการในปี 1 , 9 9 8 

11:45 น. เหินฟ้าสูส่นามบินสวุรรณภมูิ (ประเทศไทย) โดยสายการแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673 
15:35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 
 

 
 

07 เม.ย. 66 โอซากา้ - สนามบินนานาชาติคันไซ – ประเทศไทย – สนามบินสุวรรณภูมิ 

(กรุงเทพฯ) เที่ยวบิน TG 623 
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ตาราง 
การเดินทาง 
2566 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่เพ่ิม 

(บาท) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม

แลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

01 – 07 
เม.ย. 

ผูใ้หญ่  74,900.- 49,000.- 25,900.- 

13,900.- 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 69,900.- 49,000.- 20,900.- 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 61,900.- 41,000.- 20,900.- 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

**ราคานี ้คิดตามอตัราภาษีน ้ามนั อัพเดท ณ วันที ่1 ธันวาคม 2565** 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ในกรณีที่รบัวคัซีนยงัไม่ครบ 3 เขม็** 
 

หมำยเหตุ  กรุณำศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิคำ่มัดจ ำและค่ำทัวร์
ทัง้หมดกับทำงบรษิัทแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด  
 
อัตรำนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั (ไป-กลบั)  
 บรกิารน า้ด่ืมวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าบริการมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 ค่าที่พกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 

(โรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ นสว่นใหญ่หอ้งพกัมีขนาดเล็ก โรงแรมจะบล็อคเฉพาะหอ้งคู่ (2 เตียงเด่ียวใน 1 หอ้ง 
Western Style หรือ Japanese Style) ใหก้บัทวัรแ์บบหมู่คณะ สว่นหอ้งพกัต่างชนิดตอ้งแจง้ค าขอเป็นกรณี
ไป เช่น การขอหอ้งคู่ชนิด DBL (1 เตียงขนาด 5 ฟตุ จะทราบชนิดของหอ้งพกัเมื่ออยู่หนา้งาน) และหากท่าน
มีความประสงคจ์ะพกั 3 ท่านต่อหอ้ง (หอ้งคู่+เสรมิเตียง) ท่านตอ้งยอมรบัในพืน้ที่อนัจ ากดัของหอ้งพกั และ
กรณีโรงแรมไม่มีหอ้งพกัที่เสรมิเตียงได ้โรงแรมจะจดัหอ้งพกัใหท้่าน 1 หอ้งคู่ + 1 หอ้งเดี่ยว  

THE CAVE ONSEN IN WAKAYAMA 
7 DAYS 5 NIGHTS [TG]  

01 – 07 APRIL 2023 
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ซึ่งมีค่าพกัเด่ียวเพิ่มจะเป็นค่าใชจ้่ายของผูเ้ดินทาง โปรดรบัทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง  

 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบรกิารดี น่ารกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีที่ไดร้บัวคัซีนไม่ครบ 3 เข็ม) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น  

 

กำรช ำระเงนิ 

 บรษิัทฯ เรียกเก็บค่ามดัจ า 30,000 บาท ส าหรบัการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลงัจากการท าการจอง 3 วนั 

 ส่วนทีเ่หลือทั้งหมดช ำระก่อนกำรเดินทำง 30 วัน หรือตำมเงื่อนไขพิเศษทำงบริษัทฯ ก ำหนด (ทำง
บริษัทฯ อำจมีกำรเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมำจำกคณะที่เดินทำงน้ันถูก
จองเต็มเร็วกว่ำปกติ หรือจ ำเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพ่ือเล่ียงกำรเรียกเก็บส่วนค่ำธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่ำภำษีสนำมบินที่ทำงสำยกำรบินมีกำรเปล่ียนแปลงโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ) 
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การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 30 วนั บรษัิทสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทัวรทั์ง้หมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั บรษิัทขอ เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็มจ ำนวนตำมรำคำทัวรทั์ง้หมด 

 

ส าคัญ…เงือ่นไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็คเวิลด ์จ ากัด เปิดด าเนินการเพื่อเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทุกเสน้ทางทุกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้าง

เสน้ทางไวล้่วงหนา้ตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถิติท่ีเก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ท่ีผ่านมา และขอ้มลูจากองคก์ารส่งเสริม
การท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นมาอา้งอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว่้าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภมูิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายาม
น าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจ านวนขั้นต ่าที่ระบุในรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อน หรือยกเลิก
การเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อน
เดินทาง 

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้สน้ทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวรใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัรน์ัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ทุกครัง้ (กรณีท่ีท่านออกตั๋วโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ไมว่่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความล่าชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเท่ียวบนิ และอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ งดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้ง
ค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารท่ีระบไุว ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านท่ีไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อื่นใดได้

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุง้ หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารท่ีทางภตัตาคารจะเปลี่ยนใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูท่ีเป็น
ผกัหรือเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีท่ีมีแจง้เก่ียวกับขอ้จ ากัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิท่ีเป็น
ของดิบ ท่านใดท่ีไม่มีการแจง้เก่ียวกับขอ้จ ากัดเรื่องอาหาร(ล่วงหนา้) เมื่อเดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ นแลว้จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูใหท่้านไดเ้พียงผกั 
หรือเตา้หู ้หรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากหวับกุเท่านัน้ 
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ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ 

1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเท่านัน้ 
1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกันวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถกูค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้

ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร  ์หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋ ว
เครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใชไ้มลใ์นการเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิได ้และไม่สามารถจองที่นั่ง Long 
Leg  ได ้ (ในกรณีท่ีตอ้งการจองท่ีนั่ง Long Leg ตอ้งจองตั๋วเดี่ยวเท่านัน้) 

1.4 ท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจดัการแทนได ้ 

1.5 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแลว้  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี (เน่ืองจากเป็นเงื่อนของ
สายการบิน)   

1.7 ในกรณีท่ีติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วใหใ้นทุกกรณี  (ในกรณีท่ีบินโดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
สายการบนิแจง้ว่าสามารถคนืค่าตั๋วเครื่องบินใหไ้ด ้แต่ตอ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้ใหส้ายการบินทราบ) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ดลุยพนิิจของสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เริ่มจองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูท่ีทางบริษัทฯ ส่งใหเ้พื่อสิทธิประโยชนส์งูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัรแ์ละสายการบนิได ้

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึ่งตัง้ครรภ ์สตรีตัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนกังานทนัทีเมื่อท าการจองทัวร)์ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั
ผูร้ว่มเดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิการคลอดก่อนก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเวน้การคืนเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะท่ีออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บริษัทฯ ตอ้งท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกบัสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงิน
มดัจ าหรือค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนักกระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรมั (ส  าหรบัผูโ้ดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มได ้

o กระเป๋าท่ีสายการบินอนญุาตใหส้ามารถน าขึน้เครื่องได ้จะตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และจ าตอ้งมสีดัส่วน ดงันี ้ 
(กวา้ง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทัวรท่ี์ต้องใชส้ายการบินภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 
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3. มาตรการโควิด 
3.1   ในกรณีท่ีลกูคา้ติดโควิดกอ่นการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บคา่ใชจ่้ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
3.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พ่ือเขา้สู่กระบวนการรกัษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกดิขึน้) ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 

 
 

 

 


