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สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
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บินด้วยสายการบิน แอรเ์อเชียเอ็กซ์ (XJ) : ข้ึนเครื่องทีส่นามบินดอนเมอืง (DMK) 
XJ610 DMK(กรุงเทพ) - KIX(โอซาก้า ) 14.10-21.55 
XJ611 KIX(โอซาก้า) - DMK(กรุงเทพ) 23.55-04.00+1 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเ่กิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินคันไซ                                                                          (-/-/-) 
 
11.00น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออก
เดินทาง  
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินโดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้
น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวนช้ิน แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของ
สายการบิน) กรณีต้องการซื้อน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่องบินเพิ่ม จําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ** 

14.10น.  นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ 
XJ610    ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 
21.55น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น (ตามเวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเมืองไทย 
               ประมาณ 2 ช่ัวโมง)  นําทุกท่านผ่านข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย  
      นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก 
ท่ีพัก WASHINGTON HOTEL, KANSAI AIRPORT หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี 2 
เกียวโต – สะพานโทเคตสึ –  สวนป่าไผ่อราชิยามา่ – วัดคิโยมิสึ –  ศาลเจ้าคิทาโน –              อิออน มอลล์                                                                                                                   
(B/L/-)                                                                                                                                            

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต(Kyoto) เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามให้ว่าเป็น “เมือง

มรดกโลกสุดย่ิงใหญ่” จากการที่ภายในเมืองมีสิง่ปลกูสร้างตามวัฒนธรรมที่เก่าแก่แสนล้ําค่าจนได้รบัการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกของยูเนสโก้มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  ที่สําคัญเมืองนี้ในอดีตยังเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นก่อนจะถูกย้ายไปยัง
เมืองโตเกียว สิ่งเหล่าน้ีนี้เองเลยทําให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถึงจุดชมซากุระที่สวยงามมากด้วย
เช่นกัน 
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 ทําท่านเดินเล่น สะพานโทเง็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรือที่หลายๆคนรู้จักกันในช่ือ Moon Crossing 
Bridge” จากตัวเมืองเมื่อข้างสะพานไปจะเป็นเหมือนเกาะเล็กๆที่อยู่กลางแม่น้ํา ภายในเกาะเป็นร้านขายอาหาร ขาย
สินค้า ผู้คนนิยมมาเดินเล่นเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลฮานามิหรือฤดูชมซากุระ ถือเป็นสะพานที่ทรงคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์มาก เนื่องจากถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ในสมัยเฮอันประมาณในช่วง ค.ศ. 794 – ค.ศ. 1185 หากก็มีการ
บูรณะซ่อมแซมตัวสะพานอยู่เรื่อยๆจนมาถึงในปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สําคัญของเมืองอาราชิยาม่าก็ว่า
ได้ ทั้งด้วยความเป็นมาอันแสนยาวนานรวมไปถึงความงดงามของสะพานที่มีฉากหลังที่สุดยอดสุดๆ จากที่ด้านหลังจะ
เห็นภูเขาสูงใหญ่และสว่นด้านล่างเป็นแมน่้ําที่ทั้งสองฝั่งมีแนบต้นซากุระเรียงรายเรียบแม่น้ําไปเรื่อยๆ บอกเลยว่าช่วงฤดู
ใบไม้ผลินี่สวยข้ันเทพ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระยอดนิยม 

 
 นําท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า(Arashiyama)เป็นอีกเขตหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต 

โดยเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยเฮอัน (794-1185) เป็นต้นมา และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างคับค่ัง
ในช่วงที่ดอกซากุระบานและช่วงใบไม้แดงหรือใบไม้เปลี่ยนสี 
ในช่วงวันหยุด มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบก็
สามารถเดินเที่ยวได้เรื่อยๆ สถานที่ที่ได้รับความนิยมอีกที่
หนึ่งเมื่อมาถึงเมื่องนี้ได้แก่     สวนป่าไผ่อราชิยาม่า ที่ตั้งอยู่
ที่อราชิยาม่าในเกียวโตนั้นนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่มีช่ือเสียง ถ้าคนที่ช่ืนชอบวิธีชีวิตเรียบง่ายและยัง
ชอบเดินเล่นท่ามกลางบรรยากาศป่าๆเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่
น่าสนใจ เพราะที่ป่าไผ่แห่งนี้จะมีเส้นทางเล็กๆที่รายล้อมไป
ด้วยป่าไผ่ที่สุดสุดลูกหูลูกตาเดินทีกลิ่นไผ่หอมนิดๆก็โชยมา  
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น่าจะเป็นเพราะปริมาณไผ่อีกทั้งยังความสูงที่ช่วยกันเรื่องความร้อนไปได้มาก ถ้าไม่อยากเดินก็ยังมีบริการรถลากแบบ
โบราณๆให้ได้ลองนั่งกันเพลินๆอีกด้วย นอกจากนี้ยังจะมีร้านขายของที่ระลึกที่เน้นสินค้าที่ทําจากต้นไผ่และของท้องถ่ิน
เป็นหลักไม่ว่าจะเป็น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อสานจากไผ่ไว้ให้ไดช็้อปปิ้งเป็นของฝากอีกมากมาย 
 

 นําท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) หรือวัดน้ําใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตาม
แนวนอนตั้งจากพื้นดินข้ึนมารองรับระเบยีงของตัววิหารใหญ ่ซึ่งไม่ใช้ตะปูสกัตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดน้ีมี
อายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ํารวย มั่งค่ัง , 
นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร , จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิว
ทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ําศักดิ์สิทธ์ิสามสายอันเกิดข้ึนจาก
ธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง  

 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! บุฟเฟ่ต์ นาเบะ 
 นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคิตาโน่เทนมานกุ (Kitano Tenmangu) หนึ่งศาลเจ้าที่โดดเด่นมากๆของ เมืองมรดกโลก

ของเกียวโต เนื่องจากเป็นหนึ่งในสอง ศาลเจ้าเทนมานกุที่สําคัญที่สุดในญี่ปุ่น ศาลเจ้านี่มีทั้งความเก่าแก่ ที่นี่ยังถือเป็น
จุดชมดอกบ๊วย และใบไม้แดงที่สวยงามจุดหนึ่ง โดยเฉพาะต้นบ๊วย(Plum Tree) ที่เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้ามาอย่าง
ยาวนาน และยังเป็นที่ช่ืนชอบของสุกาวะระ มิชิซาเนะ(Sugawara Michizane) นักปราชญ์และนักการเมืองช่ือดังคน
หนึ่งในยุคเฮอัน(Heian)เมื่อพันกว่าปีก่อน ผู้ที่มีความสําคัญแก่ศาลเจ้าแห่งนี้มากๆ ถึงกับมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าต้นบ๊วย
ที่ศาลเจ้าเทนมานกุที่เกาะคิวชู เกิดจากเมล็ดจากต้นที่เกียวโตลอยไปนี่เองศาลเจ้าเทนมานกุถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่ สุ
กาวะระ มิชิซาเนะ(Sugawara Michizane)ซึ่งถูกกนัแกลง้จนถูกเนรเทศไปอยู่ทีเ่กาะคิวชูและเสียชีวิตที่นั่น จุดกําเนิดเริม
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แรกของศาลเจ้าก็มีภายหลังเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ทั่วประเทศญี่ปุ่น จนได้ก่อตั้งศาลเจ้าคิตาโน่เทนมานกุนี่เอง คนสมัยนั้น
เช่ือกันมากว่าท่านสุกาวะระ มิชิซาเนะนั้นมีความเช่ือมโยงกับเทพเทนจิน(Tenjin)ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษาตาม
ศาสนาชินโต จนทําให้ศาลเจ้าเทนมานกุจะมักจะมีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาไหว้ขอพรกันอย่างมากมายในทุกๆเทศกาล
สอบ นอกจากที่จะมีทั้งความศักดิ์สิทธ์ิต่างๆหรือแม้กระทั่งจุดชมวิวงามๆ ในทุกๆวันที่ 25 ของเดือน ก็ยังจะมีการจัดตั้ง
ตลาดนัดสไตล์ท้องถ่ิน ของที่นํามาขายก็มีตั้งแต่สินค้าวินเทจเก่าๆ งานแฮนเมดเก๋ๆ ต้นไม้ต่างๆ ไปจนถึงอาหารท้องถ่ิน
สไตล์เกียวโต (ความสวยของใบไม้เปลี่ยนสี ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ อิออน มอลล์ เพื่อให้ท่านได้จับจ่ายใช้ส่อย ซื้อของใช้และอาหารก่อนเข้าที่พัก โดยภายในเป็น
ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่
หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจําหน่ายสินค้าแฟช่ัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้า
แฟช่ันมากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาด
ใหญ่ เป็นต้น 

ค่า              อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
ท่ีพัก TOYOKO INN HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ี 3 วัดเรียวไกซัง – ทาคายามา่ –  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - กิฟุ                                            (B/L/-)                                                                                          

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนําท่านชม วัดเรียวไกซัง (Ryokaizan Yokokura-ji Temple)  โยโกคุราจิ ซึ่งมีการก่อสร้างเกิดข้ึนเมื่อปี 803 

โดย Saicho ในพื้นที่ของจังหวัดกิฟุ และภายในวัดยังมีการประดิษฐานสมบัติทางวัฒนธรรมที่สําคัญถึง 22 รายการ วัด
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แห่งนี้มีพระพุทธรูปมากมายและภาพเขียนเกา่แก่รวมถึงพระมมัมี่ทีม่ีอายุกว่า 200 ปี วัดน้ีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีช่ือเสียง
ของจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีของแถบจังหวัดกิฟุ (ความสวยของใบไม้เปลี่ยนสี ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

 
นําท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า(Takayama) เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุค
เอโดะเข้าด้วยกัน ตั้งอยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ ดํารงไว้ซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบ
ประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็นอย่างดี เปรียบได้กับเมืองที่ได้รับพรให้เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม ย้อนกลับ
ไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกต่างกับเมืองอื่นในญี่ปุ่นอย่างชัดเจนเนื่องจากความโดดเด่นด้าน
ขนบธรรมเนียมและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พื้นที่บริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) 
เพื่อปกป้องและอนุรักษ์พื้อที่บริเวณ
ชายป่า เมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงความ
เป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่าง
แท้จริงนําท่านชมสถานที่สําคัญเมื่อ
ครั้งอดีต ที่ทําการเก่าเมืองทาคายาม่า 
ใช้เป็นทั้งที่ทํางาน และที่อยู่อาศัยของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลา
กว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโช
กุนโตกุกาว่า  ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 
300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทําการรัฐในยุค
เอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขัง
นักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ  430 เยน   
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จากนั้นนําท่านเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของ
บ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่
ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเช่ือของคนญี่ปุ่นโบราณสมัยก่อน 

 
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! มื้ออาหารขึ้นชื่อทาคายาม่า หมูย่างใบโฮบะ 

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Ryokaizan Yokokura-ji Temple) ตั้งอยู่ในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศ
ญี่ปุ่น ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บ้านแห่งนี้มี
วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม บ้านแต่ละหลังเปน็บ้านสไตล์ญีปุ่่นแบบดั้งเดิม ที่หลังคาบ้านเป็นแนวสโลปคล้ายๆ กับมือคนที่กําลัง
พนมมืออยู่ หลังคาสร้างจากคานไม้ที่แข็ง แรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมีห้องใต้หลังคาที่กว้างขวาง
สําหรับเอาไว้เลี้ยงหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ทํานา เลี้ยงไหม เสริมด้วยการท่องเที่ยว
แบบพอเพียงเป็นหลัก 

 
นําท่านเดินทางเข้าสู่ อิออน มอลล์ เพื่อให้ท่านได้จับจ่ายใช้ส่อย ซื้อของใช้และอาหารก่อนเข้าที่พัก โดยภายในเป็น
ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้า นค้าที่
หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจําหน่ายสินค้าแฟช่ัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้า
แฟช่ันมากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาด
ใหญ่ เป็นต้น 

คํ่า       อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 
ท่ีพัก TOYOKO INN HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 4 
นารา – นารา ปาร์ค – วัดโทไดจิ – ตลาดคุโรมง – Duty Free – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ                                                    
– สนามบินคันไซ                                                                                                           (B/-
/-)                                                                                                                                        

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองนารา นาราเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของราชวงศ์ยามาโต้ (300 -600) 

จนกระทั่งเมืองหลวงถูกย้ายในปี 784 ที่เมืองนารามีวัดโทไดจิ ที่มีช่ือเสียงมากจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือหลวงพ่อโต 
และมีศาลเจ้าคาซูงะตั้งอยู่ในสวนสาธารณะนารา ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณภายในสวนมีกลางอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก
จึงทําให้สวนแห่งนี้เป็นเสมือที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับผู้คน เมืองหลวงเก่าแก่แห่งนี้มีวัดและศาลเจ้ามากมายซึ่งบางแห่ง
ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรกดโลก เช่น วัดโฮริวจิ ซึ่งเป็นวัดไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในช่วงซากุระบานนั้นภูเขาทางตอน
ใต้ของนารา เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีช่ือเสียงในการชมซากุระ นั่นก็คือภูเขาโยชิโนะ ด้านบนเขานั้นสามารถที่จะมองเห็นต้น
ซากุระหลายพันต้นเรียงรายออกดอกให้ชมอย่างสวยงาม 

 นําท่านเดินทางสู่ สวนกวาง นารา (Nara Park) บอกเลยว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังมากๆของเมืองนาราเลยนะคะ 
ภายในสวนเป็นที่อยู่ของกวางจํานวนมาก เมืองนาราน้ันมีกวางเกือบ 1200 ตัว ซึ่งทําให้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจําเมือง
นารา โดยจากเหล่าน้องกวางสุดน่ารักที่จะได้เห็นกันในระยะประชิดภายในบริเวณสวนแห่งนี้จะเป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่มากๆในตัวเมืองนารา ใครที่กลัวว่ากว้างจะดุก็ไม่ต้องกลัวกันไปค่ะ เพราะกวางที่นี่จะค่อนข้างคุ้นเคยกันคนมากๆ ะ
บางตัวเช่ืองและแสนรู้มากเว่อร์ ขนาดมีการโค้งประหนึ่งทําการคํานับเพื่อของอาหารจากเราเพียงด้วย แค่จะมีเฉพาะ
บางช่วงที่อาจดูหงุดหงิดดุไปยู่บ้างก็ในตอนที่ให้อาหารนี่แหล่ะค่ะ ที่มีขนาดบางตัวอาจจะเข้ามาดึงเสื้อผ้าหรือกระเป๋าได้ 
แนะนําเลยว่าให้แต่งตัวรัดกุมทะมัดทะแมงและมีความระมัดระวังระหว่างการให้อาหารจะดีสุด  

 
 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ (Todaiji)  ถือเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ

ประเทศญี่ปุ่นและยังถือว่าเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนาราเลยก็ว่าได้วัดโทไดจิ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 
ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุง่เรืองจนถึงขีดสุด สิ่งก่อสร้างที่สําคัญของวัดน้ี คือ วิหารไม้หลังใหญ่ ไดบุตสึเดน  ซึ่งเป็น
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ที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโต (ไดบุตสึ) ว่ากันว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 
ฟุต แม้ว่าวิหารไม้ที่เห็นในปัจจุบันน้ีมีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็
ยังคงมีความยิ่งใหญ่จนได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก 

 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

นําท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง โอซาก้า (Kuromon Ichiba Market)   เป็นตลาดที่มีช่ือเสียงและเกา่แก่มากที่สดุแห่ง
หนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า(Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว มีบรรยากาศ
ภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาว
ประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วย
ร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และ
แบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมือง
มากมายหลายชนิดให้ได้ชิม นอกจากของสดแล้ว
ในตลาดก็จะมีพวกร้านขายของกุบกิบแทรกตัวอยู่
บ้าง เช่น อุปกรณ์ทําครัว เสื้อผ้ากระเป๋าต่างๆ แต่
ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของตลาดนี้ ก็คือพวกร้าน
ขายขนมแบบท้องถ่ิน ที่มีทั้งแบบแพคเกจดูบ้านๆ 
อินดี้ๆหน่อยซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นที่อื่นๆ ไปจนถึง
แบบที่มีขายทั่วไป อย่างเช่นพวก KitKat กลูลิโกะ 
รสต่างๆ 

 
นําท่านเดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสําอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี 
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นําท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งช่ือดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับรา้นค้าอัน
ทันสมัย และสินค้าหลากหลายรปูแบบทัง้สาํหรบัเด็ก และผูใ้หญ่ ซึ่งย่านน้ีถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงช้ันนําแห่งหนึง่
ของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตน
ด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึก
อยา่งมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นใหแ้ก่ร้านของตนใหไ้ด้มากที่สดุ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ 
สัญลักษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมช่ือดังจากญี่ปุ่นน่ันเอง 

 
คํ่า       อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

ได้เวลาอันสมควรนําท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
23.55น.  นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ611 ** ไม่

มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 
 

วันท่ี 5 
 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                         (-
/-/-)                                                                                                                   

 
03.50น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ 
 

************************************************************** 
 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจําเป็นต้องออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุก
ครั้งก่อนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมี

ไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
 

 

อัตราค่าบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี) 

อัตราเด็ก  

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี) 

อัตราเด็ก  

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เครื่องบิน

อัตรา  
ท่านละ 

เดนิทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 62 

09 – 13 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 
10 – 14 ตุลาคม 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
11 – 15 ตุลาคม 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
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12 – 16 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 
16 – 20 ตุลาคม 62 24,989 24,989 24,989 6,000 13,900 
17 – 21 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 
18 – 22 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 
19 – 23 ตุลาคม 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
21 – 25 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 
22 – 26 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 
24 – 28 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 
25 – 29 ตุลาคม 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 

30 ต.ค. – 03 พ.ย. 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 

01 - 05 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
06 - 10 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
07 - 11 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
08 - 12 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
13 - 17 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
14 - 18 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
15 - 19 พฤศจิกายน 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
20 - 24 พฤศจิกายน 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
21 - 25 พฤศจิกายน 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
22 - 26 พฤศจิกายน 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 

27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 

 
** อัตราน้ียังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน 

ในวันเช็คอิน ** 
 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  
(ไม่มีท่ีน่ังบนเครื่องบิน) 
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** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่น ไม่จําเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดย
สามารถพํานักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อครั้ง **  

 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อัตราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   
  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง  
  อัตราค่าบริการระบุ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครือ่งบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ   

  ลงใต้ทอ้งเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากัด 
  จํานวนช้ิน แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบิน) ** 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา  

   หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 
   เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรรมธรรม์)  
 

อัตราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ

ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสายการบิน และ 

รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กําหนด 
× ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
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× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน 

ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หาก
ยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้า
มาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่ง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่
สามารถหาคนมาแทนได้ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 
** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิค่าบริการที่ชําระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัท

จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การ
สํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผดิชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า 
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลีย่นช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสําคัญด้วย กรุณา
สอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที่เกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมีขึ้นต่ํา อย่างน้อย 30 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ 
หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน
เดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุก
ครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
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 ก
รณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม
เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่กอ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณี
ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ 
และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั้น สิ่งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง
น้อย 3 ช่ัวโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดข้ึนกับผู้เดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับ
ส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรณุาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพัก
เดี่ยวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวังสินน้ําใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีเพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะ
ปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดิน
บนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึง
ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่าง
เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืน
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ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า
ทั้งหมดแล้ว 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้า
ใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อ
ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) 
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 
วัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกระบวนการและข้ันตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่ง
ด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้
ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละช้ันกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิท ธ์ิใน
การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , 
การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่
ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
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**เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงท้ังหมดน้ีแล้ว** 

 
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


