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GS KIX 03 
OSAKA KYOTO NAGOYA FREE DAY (6D3N) 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) บินดึก กลับดึก เที่ยวสดุคุ้ม 
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บินด้วยสายการบิน แอรเ์อเชียเอ็กซ์ (XJ) : ข้ึนเครื่องทีส่นามบินดอนเมอืง (DMK) 
XJ612 DMK(กรุงเทพ) - KIX(โอซาก้า ) 01.15-08.40 
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)                                                                                                            (-
/-/-) 

 
22.00น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 

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

 

วันท่ี 2 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – สนามบินคันไซ (โอซากา้) – เกียวโต – อาราชิยามา่ - สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า – วัดคิโยมิสึ 
–  ศาลเจ้าคิตาโนะ                                                                             (-/L/-) 

 
01.15น  นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ612    

** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 
08.40น      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น (ตามเวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเมืองไทย 
               ประมาณ 2 ช่ัวโมง)  นําทุกท่านผ่านข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย  
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามให้ว่าเป็น “เมือง

มรดกโลกสุดย่ิงใหญ่” จากการที่ภายในเมืองมีสิ่งปลูกสร้างตามวัฒนธรรมที่เก่าแก่แสนล้ําค่าจนได้รับการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกของยูเนสโก้มากที่สดุแห่งหนึ่งในโลก  ที่สําคัญเมืองนี้ในอดีตยังเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นก่อนจะถูกย้ายไปยังเมือง
โตเกียว สิ่งเหล่าน้ีนี้เองเลยทําให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถึงจุดชมซากุระที่สวยงามมากด้วยเช่นกัน 

 นําท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า(Arashiyama)เป็นอีกเขตหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต โดย
เริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยเฮอัน (794-1185) เป็นต้นมา และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างคับค่ังในช่วงที่
ดอกซากุระบานและช่วงใบไม้แดงหรือใบไม้เปลี่ยนสี ในช่วงวันหยุด มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถ
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เดินเที่ยวได้เรื่อยๆ สถานที่ที่ได้รับความนิยมอีกที่หนึ่งเมื่อมาถึงเมืองนี้ก็คือ  ป่าไผ่แห่งอราชิยาม่า (Arashiyama 
Bamboo Groves) นี้ตั้งอยู่ตีนเขาในเมืองอรา
ชิยาม่า เกียวโต ตลอดสองข้างทางนั้นรายรอบไป
ด้วยต้นไผ่ที่เสียดแทงกอข้ึนไปบนฟ้าสูงไม่ต่ํากว่า
สิบเมตร ปกคลุมทางเดินที่ลาดเอียงไปตามเนิน
เขาอย่างงดงาม เส้นทางนี้เราสามารถเดินชม
ความงามของธรรมชาติ ซึมซับความสดช่ืนของ
กลิ่นไผ่ ฟังเสียงเสียดสขีองกอไผท่ี่เคล้ากับเสยีงลม 
ตลอดจนสามารถข่ีจักรยานเพื่อท่องป่าไผ่ได้ 
รวมถึงสามารถใช้บริการของรถลากโบราณ
ละเลียดความงามของป่าไผ่ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่ง
กิจกรรมนี้เป็นที่นิยมในหมู่คนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวมากทีเดียว 

 
กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูนาเบะ บุฟเฟ่ต์ 
 นําท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต นําชมวัดคิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) หรือวัดนํ้าใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 

ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกัน
ตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินข้ึนมารองรับระเบียง
ของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้า
ลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุง
เกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐาน
ของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ํารวย มั่งค่ัง , 
นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียง
แห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุง
เกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้
งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่ม
น้ําศักดิ์สิทธ์ิสามสายอันเกิดข้ึนจากธรรมชาติที่
ไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง  
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคิตาโน่เทนมานกุ(Kitano Tenmanguหนึ่งศาลเจ้าที่โดดเด่นมากๆของ เมืองมรรดกโลกของ
เกียวโต เนื่องจากเป็นหนึ่งในสอง ศาลเจ้าเทนมานกุที่สําคัญที่สุดในญี่ปุ่น ศาลเจ้านี่มีทั้งความเก่าแก่ ที่นี่ยังถือเป็นจุดชม
ดอกบ๊วย และใบไม้แดงที่สวยงามจุดหนึ่ง โดยเฉพาะต้นบ๊วย(Plum Tree) ที่เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจา้มาอย่างยาวนาน และ
ยังเป็นที่ช่ืนชอบของสุกาวะระ มิชิซาเนะ(Sugawara Michizane) นักปราชญ์และนักการเมืองช่ือดังคนหนึ่งในยุคเฮอัน
(Heian)เมื่อพันกว่าปีก่อน ผู้ที่มีความสําคัญแก่ศาลเจ้าแห่งนี้มากๆ ถึงกับมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าต้นบ๊วยที่ศาลเจ้า
เทนมานกุที่เกาะคิวชู เกิดจากเมล็ดจากต้นที่เกียวโตลอยไปนี่เองศาลเจา้เทนมานกุถูกสร้างข้ึนเพื่ออุทิศให้แด่ สุกาวะระ มิชิ
ซาเนะ(Sugawara Michizane)ซึ่งถูกกันแกล้งจนถูกเนรเทศไปอยู่ที่เกาะคิวชูและเสียชีวิตที่นั่น จุดกําเนิดเริมแรกของศาล
เจ้าก็มีภายหลังเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ทั่วประเทศญี่ปุ่น จนได้ก่อตั้งศาลเจ้าคิตาโน่เทนมานกุนี่เอง คนสมัยนั้นเช่ือกันมากว่า
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ท่านสุกาวะระ มิชิซาเนะนั้นมีความเช่ือมโยงกับเทพเทนจิน(Tenjin)ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษาตามศาสนาชินโต จนทํา
ให้ศาลเจ้าเทนมานกุจะมักจะมีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาไหว้ขอพรกันอย่างมากมายในทุกๆเทศกาลสอบ นอกจากที่จะมีทั้ง
ความศักดิ์สิทธ์ิต่างๆหรือแม้กระทั่งจุดชมวิวงามๆ ใน
ทุกๆวันที่ 25 ของเดือน ก็ยังจะมีการจัดตั้งตลาดนัด
สไตล์ท้องถ่ิน ของที่นํามาขายก็มีตั้งแต่สินค้าวินเทจ
เก่าๆ งานแฮนเมดเก๋ๆ ต้นไม้ต่างๆ ไปจนถึงอาหาร
ท้องถ่ินสไตล์เกียว 

  
นําท่านเดินทางเข้าสู่ อิออน มอลล์ เพื่อให้ท่านได้
จับจ่ายใช้ส่อย ซื้อของใช้และอาหารก่อนเข้าที่พัก โดย
ภายในเป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจําหน่ายสินค้าแฟช่ัน 
อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟช่ันมากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio 
store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 
พักท่ี         TOYOKO INN MEIEKI MINAMI HOTEL , NAGOYA หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ี 3 โซกิ ปาร์ค -  หุบเขาโครังเค -  ปราสาทอินุยามะ  –   โอซาก้า                                         (B/L/-) 
 
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางมาชมใบไม้เปลี่ยนสทีี่ สวนโซก ิ(SOGI PARK) เป็นเทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีทีส่วนโซกิ ( Sogi Park) เมือง
โทคิ (Toki) จังหวัดกิฟุ (Gifu) ใบเมเปิ้ลสีแดงที่สะท้อนกบัผนืนํ้าดังกระจกเงาสะท้อนต้นไมก้ลบัด้าน และมีการประดบั
ไฟไลท์อัพในยามค่ําคืนอันงดงาม จนได้รบัเลือกให้เป็น 1 ในจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ตอ้งไปในญีปุ่่น เพราะสวยงามทัง้เวลา
กลางวันและกลางคืน (ความสวยของใบไม้เปลี่ยนสี ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

 
กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาโครังเค(Korankei) อยู่
ติดกับภูเขาอิอิโมริ(Mount Iimori) ใกล้เมืองนาโง
ย่า (Nagoya) นับว่าเป็นหบุเขาทีเ่ป็นแหลง่
ท่องเที่ยวสุดของเมือง สิ่งที่ดังทีสุ่ดน่ันก็คือ การเป็น
จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีทีส่วยมากมาย ความดังของที่นี่
ไม่ได้เฉพาะระดบัเมอืงเท่านั้น เพราะที่นี่นั้นข้ึนช่ือ
ว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งสําหรับชมใบไมเ้ปลี่ยนสี
ในฤดูใบไม้ร่วงของภูมิภาคชุบุ เนื่องจากเป็นที่ตัง้
ของวัดโคจาคุจิ(Kojakuji Temple) รอบๆวัดเตม็
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ไปด้วยต้นเมเปิ้ล ทิวทัศน์ของใบไม้สีแดงเหลืองจะเกิดข้ึนประมาณกลางเดือน-ปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี (ความสวย
ของใบไม้เปลี่ยนสี ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 
นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ปร า ส าท อิ นุย า ม ะ
(Inuyama Castle) ตั้งอยู่ด้านบนของเนิน
เขาเล็กๆที่ติดแม่น้ําคิโซ เป็น 1 ใน 12 อันดับ
ของปราสาทดั้งเดิมในญี่ปุ่น ต่างจากที่อื่นๆที่
กลายเป็นซากปรักหักพังเนื่องจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและสงครามในปลายยุคศักดินาปี 
ค.ศ.1867 เนื่องจากนี่ที่นั้นยังติดอันดับ 1 ใน 4 
ปราสาทที่ กําหนดให้ เป็นสมบัติของชาติ 
ร่ วมกับอีก  3 แห่ ง คือ  Himeji Castle, 
Matsumoto Castle และ Hikone Castle 
อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นปราสาทอันทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา ตัวปราสาทเองก็มีความเก่าแก่หลายร้อยปี โดยถูกสร้างข้ึน
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1537  ความที่ไม่ได้ถูกทําลายและยังคงมีการอนุรักษ์ดูแลอย่างดีทําให้เราจะสามารถเห็นได้ถึงสถาปัตยกรรม
โบราณแท้ๆที่ห าดู ได้ ยากมากๆในญี่ปุ่ น 
โครงสร้างหลกัทั้งหมดสร้างขึ้นด้วยไม้และก้อน
หิน และตกแต่งภายในไว้อย่างสวยงาม แต่
ปัจจุบันได้สร้างลิฟต์และสิ่ งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆเพิ่มเติม ก็ไม่ได้ลดคุณค่าของความ
โบราณที่แท้จริงลงแม้แต่น้อย สิ่งที่ ถือเป็น
ไฮไลท์สําคัญ คือหอคอยของปราสาทแห่งนี้น้ัน
ถือว่าเป็นหนึ่งในหอคอยเก่าแก่ที่สุดของ
ประเทศญี่ปุ่นยังคงสภาพอยู่จนถึงปัจจุบัน โดย
เ ร า ส า ม า ร ถ ข้ึ น บั น ไ ด สู ง  4  ช้ั น  ที่ นํ า
นักท่องเที่ยวไปสู่ช้ันบนสุดเพื่อชมทิวทัศน์ที่งดงามรอบๆปราสาทและแม่น้ําคิโซ และห้องต่างๆในแต่ละช้ัน รวมถึงห้องที่ใช้
สอดส่องศัตรูที่เข้าใกล้ปราสาท และห้องพักที่มีรูสําหรับโยนหินเตือนภัยเมื่อข้าศึกเข้ามารุกราน (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) 

 
หลังจากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ กรุงโอซาก้า 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 
พักท่ี         CHISUN INN HONMACHI HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ี 4 อิสระท่องเท่ียวเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย                                      (B/-/-) 
 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
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หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของมหานครโอซาก้า โดยการนั่งรถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) 
ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวช่ือดัง อาทิ 
-  โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่หา
ชมได้ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลินตากับสัตว์มีชีวิตใต้น้ํา
นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นต้น  
-  วัดชิเท็นโนจิ วัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญี่ปุ่น โดยมี
จุดเด่นอยู่ที่ เจดีย์ 5 ช้ันอันวิจิตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์  
-  EXPO CITY   ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้า ศูนย์รวมความ
บันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้
เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงงาน
เวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดข้ึนเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัด
โอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายใน
พื้นที่แห่งนี้มีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ 
fusing the enjoyment of playing, learning, and 
discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช้
อปปิ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย 
เอ็กซ์โปซิตี้ ได้แบ่งออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ด้วยกัน  

 
หรือท่านที่สนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก ค่าเครื่องเล่น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 
ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านช่ืนชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็
คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ใน
เหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่
ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์
ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักช่ือดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือ
สนุกสนานกับโซนใหม ่The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่าน
ได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ 
จากภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการ
สํารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถาย่านฮอกมีท ร้านขายของ
แปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย และที่
ไม่ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์ เครื่องดื่มที่ได้รับความ
นิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ [ไม่มีแอลกฮอล์] 
และที่พลาดไม่ได้คือในโซนน้ีที่ถือว่าเป็นสถานทีท่่องเที่ยวที่
ดีที่สุดของโลก คือโซน Harry Potter and the 
Forbidden Journey ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่
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ทันสมัยในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รี่พอต
เตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ  

 
 เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเท่ียง และอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

พักท่ี         CHISUN INN HONMACHI HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี 5 
นารา – นารา ปาร์ค – วัดโทไดจ ิ– DUTY FREE –  ตลาดคุโรมง – ชินไชบาชิ -   สนามบินโอซาก้า                                                                                                                                           
(B/-/-)                                                                                                                                                                                                                   

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

จนกระทั่งเมืองหลวงถูกย้ายในปี 784 ที่เมืองนารามีวัดโทไดจิ ที่มีช่ือเสียงมากจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือหลวงพ่อโต 
และมีศาลเจ้าคาซูงะตั้งอยู่ในสวนสาธารณะนารา ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณภายในสวนมีกลางอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากจึง
ทําให้สวนแห่งนี้เป็นเสมือทีพ่ักผ่อนหย่อนใจสําหรับผู้คน เมืองหลวงเก่าแก่แห่งนี้มีวัดและศาลเจ้ามากมายซึ่งบางแห่งได้รับ
การจดทะเบียนเป็นมรกดโลก เช่น วัดโฮริวจิ ซึ่งเป็นวัดไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในช่วงซากุระบานนั้นภูเขาทางตอนใต้ของ
นารา เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีช่ือเสียงในการชมซากุระ นั่นก็คือภูเขาโยชิโนะ ด้านบนเขานั้นสามารถที่จะมองเห็นต้นซากุระ
หลายพันต้นเรียงรายออกดอกให้ชมอย่างสวยงาม 

 นําท่านเดินทางสู่  สวนกวาง นารา (Nara 
Park) บอกเลยว่าเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ดังมากๆ
ของเมืองนาราเลยนะคะ ภายในสวนเป็นที่อยู่
ของกวางจํานวนมาก เมืองนาราน้ันมีกวางเกือบ 
1200 ตัว ซึ่งทําให้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจํา
เมืองนารา โดยจากเหล่าน้องกวางสุดน่ารักที่จะ
ได้เห็นกันในระยะประชิดภายในบริเวณสวนแหง่
นี้จะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มากๆในตัว
เมืองนารา ใครที่กลัวว่ากว้างจะดุก็ไม่ต้องกลัว
กันไปค่ะ เพราะกวางที่นี่จะค่อนข้างคุ้นเคยกัน
คนมากๆ ะบางตัวเช่ืองและแสนรู้มากเว่อร์ 
ขนาดมีการโค้งประหนึ่งทําการคํานับเพื่อของ
อาหารจากเราเพียงด้วย แค่จะมีเฉพาะบางช่วงที่อาจดูหงุดหงิดดุไปยู่บ้างก็ในตอนที่ให้อาหารนี่แหล่ะค่ะ ที่มีขนาดบางตัว
อาจจะเข้ามาดึงเสื้อผ้าหรือกระเป๋าได้ แนะนําเลยว่าให้แต่งตัวรัดกุมทะมัดทะแมงและมีความระมัดระวังระหว่างการให้
อาหารจะดีสุด  

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ (Todaiji)  ถือเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
ญี่ปุ่นและยังถือว่าเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนาราเลยก็ว่าได้วัดโทไดจิ สร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 752 ในช่วงที่
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด สิ่งก่อสร้างที่สําคัญของวัดนี้ คื อ วิหารไม้หลังใหญ่ ไดบุตสึเดน  ซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโต (ไดบุตสึ) ว่ากันว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต 
แม้ว่าวิหารไม้ที่เห็นในปัจจุบันน้ีมีขนาดเพียงแค่ 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงมี
ความยิ่งใหญ่จนได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก 
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กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

นําท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง โอซาก้า (Kuromon Ichiba Market)   เป็นตลาดที่มีช่ือเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่ง
หนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัว
ของโอซาก้า(Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว มี
บรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาว
ประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้า
ต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อม
ทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลาย
ชนิดให้ได้ชิม นอกจากของสดแล้วในตลาดก็จะมีพวก
ร้านขายของกุบกิบแทรกตัวอยู่บ้าง เช่น อุปกรณ์ทําครัว 
เสื้อผ้ากระเปา๋ต่างๆ แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของตลาด
นี้  ก็ คือพวกร้านขายขนมแบบท้องถ่ิน ที่มีทั้ งแบบ
แพคเกจดูบ้านๆ อินดี้ๆหน่อยซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นที่อื่นๆ ไปจนถึงแบบที่มีขายทั่วไป อย่างเช่นพวก KitKat กลูลิโกะ รส
ต่างๆ 

 
นําท่านเดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสําอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี 
นําท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งช่ือดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอัน
ทันสมัย และสินค้าหลากหลายรปูแบบทัง้สาํหรับเด็ก และ
ผู้ใหญ่ ซึ่งย่านน้ีถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงช้ันนําแห่ง
หนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลข้ึนช่ือ
มากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดา
ร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําให้เป็นรูปปู กุ้ง และ
ปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูป
กันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายาม
สร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูด
ลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้ คือ ตึก
รูปเครื่องหมายการค้าของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมช่ือดัง
จากญี่ปุ่นน่ันเอง 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 
ได้เวลาอันสมควรนําท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

23.55น.  นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ611 ** ไม่มี
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 
วันท่ี 5  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)               (-/-/-)                                                                                                                   
 
03.50น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ 

***************************************************************** 
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** หากลูกค้าท่านใดท่ีจําเป็นต้องออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท ทุกครั้ง
ก่อนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ท

บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 
อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เครื่องบินอัตรา  

ท่านละ 

เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
31 ตค. – 05 พย. 62 25,989 25,989 25,989 6,000 13,900 

01 – 06 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 

06 – 11 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
07 – 12 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
08 – 13 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
13 – 18 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
14 – 19 พฤศจิกายน 62 26,989 26,989 26,989 6,000 13,900 
15 – 20 พฤศจิกายน 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
21 – 26 พฤศจิกายน 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 

27 พย. – 02 ธค. 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
28 พย. – 03 ธค. 62 27,989 27,989 27,989 6,000 13,900 
29 พย. – 04 ธค. 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) ท้ังน้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวัน

เช็คอิน ** 
 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  
(ไม่มีท่ีน่ังบนเครื่องบิน) 

 
** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ่น ไม่จําเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดย

สามารถพํานักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อครั้ง **  
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** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ 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 ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า

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

รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสายการบิน และ รุ่น

ของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กําหนด 
× ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
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เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน 

ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยัง
ไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามา
ใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคา
พิเศษจํานวนจํากัด  

 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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัท

จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบรกิารที่ชําระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเที่ยวให้แก่นักทอ่งเที่ยว เช่น การสํารองที่
นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า 
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

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

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรยีดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการ
ต่างๆ ที่เกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมีขึ้นต่ํา อย่างน้อย 30 ท่าน หากต่ํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ 
หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน
เดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุกครั้ง
หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

 ก ร
ณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อ
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ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ 
ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั้น สิ่งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 
ช่ัวโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดข้ึนกับผู้เดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วน
หนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่าง
น้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

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

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพัก
เดี่ยวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสาํหรบันักท่องเที่ยวทีเ่ดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวังสินนํ้าใจเล็กๆน้อยๆ 
เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิด
เร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ 
อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อ
แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้ 

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

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ
สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หากระหว่าง
เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุ ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมด
แล้ว 
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- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะ เกิดข้ึนตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่
กับกระบวนการและข้ันตอนของแต่ละคณะ 

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

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้
ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม 
ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละช้ันกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 

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

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่
ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

**เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงท้ังหมดน้ีแล้ว** 
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** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


